
        

 
 
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๙ 
“ทวารวดี: วิถีถ่ิน วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จัดโดย  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ร่วมกับเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
-------------------------------------------- 

หัวข้อและเนื้อหาของการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 การประชุมทางวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๙ ได้
ก าหนดหัวข้อของงาน คือ “ทวารวดี: วิถีถ่ิน วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Dvaravati: Local 
Ways with Ways of Dharma Causing Wisdom to Creative Economy) โดยเชิญชวนนักวิชาการ 
นักวิจัย และนักศึกษาในเครือข่ายและผู้สนใจท่ัวไปท้ังชาวไทยและต่างประเทศร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๑. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวารวดี 
๒. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
๓. การศึกษาและนวัตกรรม 
๔. ศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 
๕. การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อน าเสนอผลงาน สามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบท่ีก าหนด ได้ท่ี 9icac_tunetwork@npru.ac.th  ตามก าหนดการของงาน 
(ส าหรับผู้ท่ีจะน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเพียงบทคัดย่อท่ีมีความยาวไม่เกิน ๕๐๐ ค า)  
 

แนวทางการเขียนบทความ 
๑. Printing Standard 

๑.๑ Times New Roman (แบบอักษร “Times New Roman”) 
๑.๒ Leigh : 1-10 pages (ไม่เกิน ๕ หน้า ส าหรับบทความวิชาการ และ ๗-๑๐ ส าหรับบทความวิจัย) 

mailto:9icac_tunetwork@npru.ac.th


๑.๓ Page number on right hand corner (เลขหน้าอยู่มุมขวาบนของกระดาษ) 
๒. Title and Introduction 
 ๒.๑ Title and Introduction 14 point (ช่ือเรื่องและบทน า ขนาดอักษร ๑๔ พอยท์) 
 ๒.๒ Name/address, office, phone, email of the author ๑๒ point (ช่ือและท่ีอยู่ส านักงาน

ของผู้เขียน ขนาดอักษร ๑๒ พอยท์) 
๓. An Abstract of the paper  
 ๓.๑ Using A4 not longer than 1 page (ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔) 
 ๓.๒ Content : Background, Objectives Methodology, Results, Conclusion (เนื้อหาของ

บทความประกอบด้วย บทน า ความมุ่งหมาย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง) 

 ๓.๓ 3-5 Keywords (ค าส าคัญ ๔-๕ ค า) 
๔. Body of Knowledge  
 Introduction (บทน า) 
 Research Aims (ความมุ่งหมายของการวิจัย) 
 Research Methodology (ระเบียบวิธีวิจัย) 
 Results (ผลการวิจัย) 
 Conclusion and Discussion (สรุปและอภิปรายผล) 
 Suggestions (ข้อเสนอแนะ) 
 References : using APA (American Psychological Association) (เอกสารอ้างอิง) 

แนวทางการจัดท าโปสเตอร์ 

 ก าหนดให้โปสเตอร์มีขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๘๐ ซม. จ านวน ๑ แผ่น ต่อ ๑ เรื่อง อักษรในโปสเตอร์ควรมี
ขนาดท่ีสามารถอ่านได้ในระยะห่าง ๑ เมตร เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย 

๑. ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัยและหน่วยงานท่ีสังกัด 
๒. บทคัดย่อ สรุปสาระส าคัญของผลงาน 
๓. บทน า บ่งบอกพื้นฐาน หรือท่ีมาของงานท่ีท ามาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๔. วิธีด าเนินการ บอกขั้นตอนและการด าเนินการส้ันๆ และเข้าใจง่าย 
๕. ผลการทดลอง/ผลการด าเนินงาน ควรบอกผลการค้นพบท่ีส าคัญท่ีสุด อาจแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและมี

ข้อน้อยท่ีสุด และควรคัดสรรหัวข้อท่ีมีความส าคัญและเป็นจุดเด่นของการศึกษา 
๖. สรุปและวิจารณ์ สรุปเฉพาะประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นของการศึกษาในแบบท่ีเข้าใจง่าย 
๗. เอกสารอ้างอิงเลือกเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 



กรอบการด าเนินงานรับบทความมีรายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรม/รายการ ช่วงเวลา 

เปิดรับบทคัดย่อ  ต้ังแต่บัดนี้ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ขยายเวลาเป็นภายในวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เจ้าของผลงานส่งบทความฉบับเต็ม ๘ ธันวาคม – ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการพิจารณาบทความ ๑ มกราคม – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๕ มกราคม – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

แจ้งผลการพิจารณาบทความ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เจ้าของผลงานช าระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
ภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

วันจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
วิชาการผ่านเว็ปไซต์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

ต้ังแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
อัตราค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน  คนละ 1,500  บาท  
 *ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย เอกสารการประชุม  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และอาหารเย็น  
(เฉพาะงานเล้ียงต้อนรับ) 
 

หมายเหตุ : ผลงานของผู้น าเสนอผลงานท่ีอยู่ในเครือข่าย  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ช้ัน ๒ อาคารสิริวรปัญญา)   
โทร.๐๓๔ ๑๐๙ ๓๐๐ ต่อ ๓๙๒๒ หรือ อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา โทร. ๐๙ ๙๑๕๒ ๙๕๙๕  
หรืออีเมล: 9icac_tunetwork@npru.ac.th 
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