
        

 
 

 
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ 

ภายใต้หัวข้อ “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

The 9
th
 International Conference on Art and Culture Network 

Dvaravati : Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to Creative Economy 
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม (เจ้ำภำพหลัก) และเครือข่ำย

ศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย เกิดจำกควำม
ร่วมมือของเครือข่ำยหน่วยงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือ
ส่งเสริมเวทสี ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ผ่ำนกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัย และผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ 
และนิสิต/นักศึกษำ โดยเน้นยกระดับผลงำนนั้น ๆ ให้เป็นสำกล เพ่ือรองรับควำมต้องกำรและควำมสนใจ
ของเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติด้วย  และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ำย ตลอดจนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มประเทศอำเซียนและนอกกลุ่มประเทศอำเซียน โดยมุ่งหวังให้ควำมเชื่อมโยง
สัมพันธ์ของเครือข่ำยนี้เกิดเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนควำมดีงำมและสร้ำงสรรค์กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
บนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสู่ควำมมั่นคง
และยั่งยืนสืบไป ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติมำแล้ว ๘ ครั้ง โดยสถำบัน
เครือข่ำยมีกำรผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้ำภำพในกำรด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมของเครือข่ำยในแต่ละปี 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมได้รับเกียรติให้
ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙  
ภำยใต้หัวข้อ “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระหว่ำงวันที่ ๑๑-๑๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ เพ่ือเป็นกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่ำง ๆ ทั้งในมิติวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี คติ 
ควำมเชื่อ และภูมิปัญญำ และกำรสร้ำงสรรค์สิ่งเหล่ำนั้นสู่กำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในยุคสมัยปัจจุบัน   

นอกจำกนี้ ในกำรจัดงำน ยังประกอบด้วยเวทีแลกเปลี่ยนกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละสถำบันด้วย      



๓.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นเวทีในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัย และผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ และนิสิต/นักศึกษำ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ำย 
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มประเทศอำเซียนและนอกกลุ่มประเทศอำเซียน 
 ๓. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนทำงด้ำนวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำร และกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับแระเทศและระดับนำนำชำติ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร ผลกำรวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญำสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. คณำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษำในเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย 
 ๒. คณำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษำผู้สนใจทั่วไปทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
 

๕. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน 
 วันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม   
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีเวทีในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับนำนำชำติของนักวิชำกำร นักวิจัย คณำจำรย์ และนิสิต/นักศึกษำ 
  ๒. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจัย
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มประเทศอำเซียน 
 ๓. ได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร และผลงำนวิจัยร่วมกันในระดับ
แระเทศและระดับนำนำชำติ 
 ๔. ได้ส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 

๗. หัวข้อการประชุม 
  กำรประชุมฯ ครั้งนี้ มีหัวข้อหลักกำรประชุม คือ “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Dvaravati: Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to 
Creative Economy)  และมีหัวข้อย่อยส ำหรับน ำเสนอผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัย จ ำนวน ๕ หัวข้อ 
ได้แก่ ๑) ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมทวำรวดี  ๒)มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  ๓) กำรศึกษำและ
นวัตกรรม  ๔) ศำสนำ คุณธรรม และจริยธรรม และ ๕)กำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ทั้งนี้ ผู้ที่คัดเลือกบทควำมเข้ำน ำเสนอในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม (Peer Review) 
ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศซ่ึงมีคุณวุฒิตรงตำมสำขำวิชำกำรนั้น ๆ   
 

๘. รูปแบบการจัดประชุมและกิจกรรมในงาน 
 ๑. กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “วิถีธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์: ดุลยภาพของสังคมสู่สันติสุขที่
ยั่งยืน” โดย Ven. Prof.Gallelle Sumanasiri Thero, Vice chancellor of Buddhist and Pali 
university of Sri Lanka. (President of the Buddhist and Pali University.) 



 ๒. กำรบรรยำยพิเศษในประเด็นหัวข้อย่อยต่ำง ๆ ทั้ง ๕ หัวข้อ โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรภำคภำษำอังกฤษทั้งแบบบรรยำย (Oral Presentation) และ
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยสำมำรถดำวน์โหลดรูปแบบ (Format) ได้ที่  
http://cul.npru.ac.th/icac  
 ๔. กำรน ำเสนอนิทรรศกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ร่วมทั้งหน่วยงำนผู้สนับสนุน 
 ๕. กำรแสดงทำงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในเครือข่ำยทั้งภำคกลำงวันและกลำงคืน 
 นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมเนื่องในงำนประชุมวิชำกำรในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก ดังนี้ 
 ๑. กำรประกวดวำดภำพ หัวข้อ “ทวำรวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม น ำภูมิปัญญำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” 
ระดับอุดมศึกษำ 
 ๒. กำรประกวดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ภำยใต้แนวคิด “นำฏยบูชำองค์พระปฐมเจดีย์” 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ๓. กำรออกร้ำนค้ำชุมชนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสินค้ำ รวมทั้งบริกำรอ่ืน ๆ  
  

๙. ก าหนดการส่งบทความและการลงทะเบียน 
 

กิจกรรม/รายการ ช่วงเวลา 
เปิดรับบทคัดย่อ  ภำยในวันที่  ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ๒  มกรำคม ๒๕๖๑ 

เจ้ำของผลงำนส่งบทควำมฉบับเต็ม ๒ – ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำบทควำม ๑๕ มกรำคม – ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๒ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำบทควำม ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๒ 

เจ้ำของผลงำนช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ภำยใน ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๒ 

ผู้สนใจลงทะเบียนและส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรผ่ำนเว็ปไซต์ http://cul.npru.ac.th/icac 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ 

วันจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ ๑๑ กุมภำพันธ์ – ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
๑๐. อัตราการช าระค่าลงทะเบียนส าหรับผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน 
ผู้น ำเสนอผลงำน (ทั้งภำคบรรยำย และโปสเตอร์) ๑,๕๐๐ บำท 

(ผู้ที่อยู่ในเครือข่ำย ลงทะเบียนฟรี) 
ผู้เข้ำร่วมประชุม (ไม่น ำเสนอผลงำน) และประสงคร์ับ
กระเป๋ำเอกสำรกำรประชุมฯ พร้อมคูปองอำหำร/เครื่องดื่ม 

๕๐๐ บำท 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม (ไม่น ำเสนอผลงำน) แต่ไม่ประสงค์รับ
กระเป๋ำเอกสำรกำรประชุมฯ พร้อมคูปองอำหำร/เครื่องดื่ม 

ลงทะเบียนฟรี 

* กำรช ำระเงินกรุณำติดตำมประกำศหน้ำเว็บไชต์  http://cul.npru.ac.th/icac 
 

http://cul.npru.ac.th/icac
http://cul.npru.ac.th/icac
http://cul.npru.ac.th/icac


๑๑. การเผยแพร่บทความ 
 ๑. บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีเยี่ยม (๙๐ คะแนนเต็ม 
๑๐๐) จ ำนวน ๔ ฉบับ (ล ำดับที่ ๑ – ๔) จะได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ในวำรสำรของเครือข่ำยซึ่งเป็น
วำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑  
 ๒. บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับคะแนนที่ลดลงมำอีก ๖ 
บทควำม (ล ำดับที่ ๕ – ๑๐) จะได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ในวำรสำรของเครือข่ำยซึ่งเป็นวำรสำรที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
 ๓. บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพและได้น ำเสนอผลงำนในงำนประชุมวิชำกำรฯ ครั้งนี้ 
ที่เหลือ จะได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ และ 
๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒   
 

๑๒. รูปแบบผลงานทางวิชาการ 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติเพ่ือน ำเสนอผลงำน สำมำรถส่งบทคัดย่อ (Abstract) และ
บทควำมฉบับเต็ม (Full paper) ตำมรูปแบบที่ก ำหนด ได้ที่ 9icac_tunetwork@npru.ac.th  ตำม
ก ำหนดกำรของงำน (ส ำหรับผู้ที่จะน ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเพียงบทคัดย่อที่มีควำมยำวไม่เกิน ๕๐๐ 
ค ำ และสำมำรถดำวน์โหลดรูปแบบ (Format) เพ่ือจัดท ำโปสเตอร์มำน ำเสนอได้เองที่เว็บไซต์ของงำน) 
 

๑๓.แนวทางการเขียนบทความ 
๑. รูปแบบกำรพิมพ์ (Printing Standard)  

๑.๑ Times New Roman (ใช้แบบอักษร “Times New Roman”) 
๑.๒ Leigh : 1-10 pages (จ ำนวนหน้ำไมเ่กิน ๕ หน้ำ ส ำหรับบทควำมวิชำกำร และ ๗-๑๐ 
ส ำหรับบทควำมวิจัย) 
๑.๓ Page number on right hand corner (เลขหน้ำอยู่มุมขวำบนของกระดำษ) 

๒. ชื่อเรื่องและบทน ำ (Title and Introduction) 
 ๒.๑ Title and Introduction 14 point (ชื่อเรื่องและบทน ำ ขนำดอักษร ๑๔ พอยท์) 
 ๒.๒ Name/address, office, phone, email of the author ๑๒ point (ชื่อและที่อยู่

ส ำนักงำนของผู้เขียน ขนำดอักษร ๑๒ พอยท์) 
๓. บทคัดย่อ (An Abstract of the paper)  
 ๓.๑ Using A4 not longer than 1 page (ควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A

๔) 
 ๓.๒ Content : Background, Objectives Methodology, Results, Conclusion (เนื้อหำ

ของบทควำมประกอบด้วย บทน ำ ควำมมุ่งหมำย วิธดี ำเนินกำรวิจัย ผลกำรวิจัย สรุป
ผลกำรวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสำรอ้ำงอิง) 

 ๓.๓ 3-5 Keywords (ค ำส ำคัญ ๔-๕ ค ำ) 
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๔. เนื้อหำ (Body of Knowledge)  
 Introduction (บทน ำ) 
 Research Aims (ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย) 
 Research Methodology (ระเบียบวิธีวิจัย) 
 Results (ผลกำรวิจัย) 
 Conclusion and Discussion (สรุปและอภิปรำยผล) 
 Suggestions (ข้อเสนอแนะ) 
 References : using APA (American Psychological Association) (เอกสำรอ้ำงอิง) 
*ส่วนบทความวิชาการใช้หัวข้อตามเนื้อหาของบทความ 

 

๑๔.แนวทางการจัดท าโปสเตอร์ 
 ก ำหนดให้โปสเตอร์มีขนำด ๑.๒๐ เมตร x ๘๐ ซม. จ ำนวน ๑ แผ่น ต่อ ๑ เรื่อง อักษรในโปสเตอร์
ควรมีขนำดที่สำมำรถอ่ำนได้ในระยะห่ำง ๑ เมตร เนื้อหำโปสเตอร์ประกอบด้วย 

๑. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงำนที่สังกัด 
๒. บทคัดย่อ สรุปสำระส ำคัญของผลงำน 
๓. บทน ำ บ่งบอกพ้ืนฐำน หรือที่มำของงำนที่ท ำมำก่อน และวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๔. วิธีด ำเนินกำร บอกขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรสั้นๆ และเข้ำใจง่ำย 
๕. ผลกำรทดลอง/ผลกำรด ำเนินงำน ควรบอกผลกำรค้นพบที่ส ำคัญที่สุด อำจแบ่งเป็นหัวข้อย่อย

และมีข้อน้อยที่สุด และควรคัดสรรหัวข้อที่มีควำมส ำคัญและเป็นจุดเด่นของกำรศึกษำ 
๖. สรุปและวิจำรณ์ สรุปเฉพำะประเด็นที่เป็นจุดเด่นของกำรศึกษำในแบบที่เข้ำใจง่ำย 
๗. เอกสำรอ้ำงอิงเลือกเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่ำนั้น 

๑๕.การติดต่อสอบถาม  
ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ชั้น ๒ อำคำรสิริวรปัญญำ) มหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครปฐม ถนนมำลัยแมน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.๐๓๔ ๑๐๙ ๓๐๐ ต่อ ๓๙๒๒ หรือ 
อำจำรย์ณรงค์วรรษ บุญมำ โทร. ๐๙ ๙๑๕๒ ๙๕๙๕ หรือ ๐๙ ๕๑๕๔ ๙๓๕๙ 

หรือสำมำรถติดต่อได้ทำงอีเมล: 9icac_tunetwork@npru.ac.th 
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