
ที่ อว 0629.6/ว231        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

        96 ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย 
        อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 26 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 

เรียน     

สิ่งที่สงมาดวย  แผนพับประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 ฉบับ 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ เกิดการขยาย
เครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารย และบุคคลทั่วไป 
ไดรวมนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย  

 ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอความอนุเคราะห
หนวยงานของทานประชาสัมพันธเชิญชวนคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและผูที่สนใจ           
เขารวมการประชุมฯ ดังกลาว โดยสมัครผานระบบออนไลนและติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
https://www.aru.ac.th/arucon/2022/  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวม     
การประชุมวิชาการฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                        
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
  
     
งานบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท 0 3527 6577 , 061 315 2297 
โทรสาร 0 3532 2082 
Email: arucon@aru.ac.th 



 

 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ “รำชภฏักรงุเก่ำ” ครัง้ที่ 5 

วันที่ ๑5 - ๑6 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ 

 
วันที่ ๑5 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖5 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดและมอบของท่ีระลึก 
09.30 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”  
โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11.00 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย 

รูปแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
รูปแบบบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๑6 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖5 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
09.00 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย 

รูปแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
รูปแบบบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย 

รูปแบบโปสเตอร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
รูปแบบบรรยาย ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 

*หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 





 
 

การประชุมวชิาการระดับชาต“ิราชภฏักรุงเกา” ครั้งท่ี 5 (ARUCON2022) 
วันท่ี 15 - 16  ธันวาคม พ.ศ. 2565  

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
_____________________________________________________________________ 

 
1. ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 
 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันทั่วโลกตางอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนสงผลตอการบริหารและพัฒนาประเทศดวยเชนกัน อาจจะเปนสวนหน่ึงที่ทําให
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไมแนนอน และไมชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไมสามารถเขาสู
กลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดชาลง ดังน้ันการเรียนรูและการพัฒนาวิชาการใหเทาเทียมนานาประเทศ การคิดคน
นวัตกรรมใหม ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหประเทศชาติพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพไดในการน้ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น โดยมีความประสงคใหคณาจารย นักวิจัย 
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ไดมี
โอกาสนําเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดานวิจัยในสาขาตาง ๆ โดยเปนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน ไดแก คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมในครั้งน้ี ซึ่งการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 - 16  ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถสงผลงานเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ตามกลุมสาขา 5 กลุม ดังน้ี 
1.การศึกษา 2.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 4.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 5.วิจัยรับใชสังคม นอกจากน้ียังไดรับความรวมมือจากสมาคมและสถาบันทางการศึกษาตางๆ ใน
ระดับอุดมศึกษารวมจัดการประชุมในครั้งน้ี ไดแก 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 5) สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย และ 6) วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย)  

 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

4.2 เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพรและแลกเปลี่ยนความกาวหนาทาง
วิชาการของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูเขารวมประชุมจากในประเทศ 

4.3 เพ่ือสรางเครือขายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตางๆ  

4.4 เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ  



4.5 เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือขาย
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนและพัฒนาทองถิ่น กลุมเปาหมายอาจารย/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเครือขาย ผูประกอบการ และประชาชนผูที่สนใจทั่วไป 

 
5. รูปแบบการจัดการประชมุ 

5.1 การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร (Poster 
presentation)  

5.2 การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ 
5.3 การมอบรางวัลการนําเสนอบทความวิจัยดีเดน ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร (Best 

Presentation Award) 
 

6. กลุมเปาหมาย 
6.1 อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันรวมจัด และ

สถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ 
6.2 บุคคลทั่วไป 
 

7. ระยะเวลาและสถานที ่
วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

8. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 
8.1 ผูเขารวมประชุมวิชาการจะไดรับความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และเกิดมุมมองใหมๆ เพ่ือนํา 

ผลไปประยุกตใชประโยชน และตอยอดงานวิจัยไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
8.2 ผูนําเสนอผลงานวิจัยมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ 
8.3 เกิดความรวมมือในการสรางบรรยากาศการวิจัยที่ดี และเครือขายวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงชุมชนและทองถิ่น 

 

9. ปฏิทินการประชมุวิชาการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
รับบทความวันสุดทาย ภายใน 30 สิงหาคม 2565 
สงบทความวิจัยฉบับแกไขสมบูรณ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 
แจงกําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร 5 ธันวาคม 2565 
จัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 15 – 16 ธันวาคม 2565 

 
10. คาลงทะเบียน 

อัตราคาลงทะเบียน คาลงทะเบียน 
 

ผูเขารวมงานและนําเสนอผลงาน 2,800 บาท 

ผูเขารวมงานและนําเสนอผลงาน (สถาบันรวมจัด*) 2,600 บาท 

ผูเขารวมงาน  1,200 บาท 



*หมายเหตุ: สถาบันรวมจัด ไดแก  1) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 3) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5) สมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย และ 6) วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย) 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
11. วิธีการชําระคาลงทะเบยีน 

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที ่322-5-25507-8 
ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
หรือชําระ ณ จุดลงทะเบียน (สําหรับผูเขารวมงานเทาน้ัน) 

 
12. ขอปฏิบัติการนําเสนอผลงานวิจัย 

12.1 ผลงานวิจัยที่จะนําเสนอตองดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หรืออยูในระหวางดําเนินการที่ยังไมเคย
นําเสนอผลงานดังกลาวในการประชุมวิชาการ และตีพิมพในวารสารใดมากอน 

12.2 ผลงานวิจัยตองเปนบทความที่อยูในกลุมสาขาที่กําหนด ดังน้ี 
1. กลุมการศึกษา ไดแก การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและ

ประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
พัฒนศึกษาศาสตร 

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก มนุษยศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร บริหารศาสตร 
3. กลุมวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ ไดแก การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การ

จัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเศรษฐศาสตร 

4. กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และ
วิศวกรรมศาสตร 

5. กลุมวิจัยรับใชสังคม ไดแก บทความที่เ ก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น โดย
ครอบคลุมสาขาวิชาทางดาน การศึกษา ภาษาศาสตร การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป รัฐประศาสน
ศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของสังคม 

 

12.3 รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เปนการนําเสนอในหองประชุม ตามระยะเวลาที่
กําหนดโดยแยกแตละกลุมสาขา โดย 

1. ผูนําเสนอตรวจสอบรายช่ือ รหัสผลงาน และ ลําดับการนําเสนอ ผานเว็บไซตการประชุมวิชาการ 
2. ผูนําเสนอแบบบรรยาย สงไฟลนําเสนอผลงานวิจัย วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภายใน เวลา 09.00 น. 

ในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ณ “หองนําเสนอผลงานภาคบรรยาย” แตละกลุมสาขา พรอม
ตรวจสอบความถูกตอง โดย แจงรหัส ผลงาน (หากตองการใชโปรแกรมอ่ืนนอกเหนือจากน้ี กรุณานําคอมพิวเตอร
แบบพกพา (Notebook) มาเอง) 

3. ผูนําเสนอแจงรายช่ือแกเจาหนาที่ประจําหองตามกลุมสาขา 
4. การนําเสนอ 12 นาที และเปดโอกาสใหซักถามจากผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมฟงการนําเสนอ 3 

นาที 
5. ในระหวางการนําเสนอ มีเจาหนาที่ควบคุมเวลา โดยมีสัญญาณเตือน จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 แจงเตือน เมื่อเวลาการนําเสนอเหลือ 3 นาที 
ครั้งที่ 2 แจงหมดเวลาการนําเสนอ 



12.4 รูปแบบการนําเสนอแบบโปสเตอร เปนการนําเสนอโดยผูนําเสนอตองยืนประจําโปสเตอรเพ่ือ
นําเสนอผลงานตามระยะเวลา ที่กําหนด โดยแยกแตละกลุมสาขา โดย 

1. ผูนําเสนอตรวจสอบรายช่ือ รหัสผลงาน และแผนที่การติดต้ังผลงาน ผานเว็บไซตการประชุม
วิชาการ 

2. ผูนําเสนอแบบโปสเตอร จัดทําโปสเตอร ในรูปแบบที่กําหนด และนํามาติดต้ังในพ้ืนที่กําหนด 
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 08.30 น. โดยติดตอ แจงรหัส ผลงาน ณ. “จุดลงทะเบียน หอประชุม
สําหรับนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร” พรอมตรวจสอบความถูกตอง 

3. การนําเสนอ ผูนําเสนอตองยืนประจําโปสเตอรเพ่ือนําเสนอผลงาน 
4. ขนาดโปสเตอรขนาด (กวาง 90 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร) จํานวน 1 แผน ตอ 1 เรื่อง 
และใหใช “รูปแบบที่กําหนดเทาน้ัน”(สามารถดาวนโหลด Template Poster ไดที่หนาเว็บไซต) 

 

การเตรียมโปสเตอร โดยจัดทําเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยมีหวัขอและเน้ือหา ดังน้ี 
1. ช่ือเรื่อง 
2. ช่ือผูวิจัย และหนวยงานตนสังกัด 
3. บทคัดยอ และ คําสําคญั 
4. Abstract และ Keywords 
5. บทนํา 
6. วัตถุประสงคของการวิจัย 
7. วิธีดําเนินการวิจัย 
8. ผลการวิจัย 
9. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
10. ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี 
11. เอกสารอางอิง เลือกเฉพาะที่เก่ียวของโดยตรง 
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