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เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

““TThhaaiillaanndd  UUnniivveerrssiittyy  AArrtt  aanndd  CCuullttuurree  NNeettwwoorrkk””  
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 บทที่ 1 

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

““TThhaaiillaanndd  UUnniivveerrssiittyy  AArrtt  aanndd  CCuullttuurree  NNeettwwoorrkk””  

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประวตัิมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันการผลิตครูแห่งแรกของประเทศ  ซึ่งได้รับการสถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์”  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ  
มีบทบาทหน้าที่ผลิตครู  เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่  มีมิสเตอร์กรีนด์รอด  ชาวอังกฤษ 
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา) นายบุญรอด 
เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม 

      พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู”  เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2461 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนจบ ม. 6 และ
ประกาศนียบัตรครูมูล ส่วนครูมัธยมน้ันส่งไปสมทบกับโรงเรียนมัธยมเบ้ืองปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยม วัดปทุมคงคา 

          พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 
          พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝึกหัดครปูระถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” ผลิตครู
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
      พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน ณ เลขที ่3 หมู่ 6 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลอนุสาวรีย์ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลังวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2499 
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พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น“วิทยาลัยครูพระนคร” 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง
(ป.กศ.ช้ันสูง) ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี ได้ และเพ่ือสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม  วิทยาลัยครู
พระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักศึกษาที่จบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างป้ันดินเผา  

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอนประโยคครู
อุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้สําเร็จการศึกษา ป.กศ.ช้ันสูงหรืออนุปริญญามา
เรียนต่อ 2 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518  มีผลทําให้

วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ทําให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประโยคครู

อุดมศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสตูร 4 ปี เป็นรุ่นแรก 
          พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลยัครู (ฉบับที ่2)ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงสามารถ
เปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 

พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเป็น“สถาบันราชภัฏพระนคร”ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร  ซึ่งเป็นตรา
ประจําพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบัน 

ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล                
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือความเป็นไท และเปิดสอน
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน  

 
 วิสัยทศัน ์

           เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างย่ังยืน  
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุค เศรษฐกิจ

ฐานความรู้และฐานปัญญาทีจ่ะดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข 
2. ทําการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาด

ย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
        3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและสงัคม 

          4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือการยกคุณภาพและมาตรฐาน
ชีวิตให้ดีขึ้น 
          5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
          6. สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและ สถานประกอบการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
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PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY 
Message from the President Phranakhon Rajabhat University 

 
 Phranakhon Rajabhat University has signed 
the agreement to cooperate in Thai National Art and 
Culture Network with friendly universities, such as 
Sukhothai Thammathirat,  Maha Sarakham, Khon 
Khaen,  Rambhai Barni Rajabhat University, and the 
Research Institute of Culture and Arts, Burapha 
University. The important aims of the agreement are 
to strengthen the university quality, to compete with 
the international universities, and to support Thai 

people. The roles of the network are to create excellent 
quality academic knowledges, including promoting Culture and Arts to public. To response 
to the roles, the network members take turn to conduct an international seminar each year. 
 This year, 2013, PNRU feel much honored to be the main host of the second 
academic seminar on “International Conference of Art and Culture on Creative Economy”. 
The seminar will be held on August 6-8, 2013, at the Auditorium and the Culture Centre of 
the University. 
 At the seminar, not only the cultural exchanges among ASEAN countries, there will 
be presentations on the values of cultural varieties that will provide new knowledge, 
understanding, and creativity. These outcomes can lead to innovative development, value 
adding, economic expansion, and incomes increase from the communities to the country in 
the future forever.  
 On behalf of Phranakhon Rajabhat University, I really appreciate and thank “Thai 
Universities’ Culture and Arts Network” for your strong collaboration to organize this 
productive activity. I deeply bless this seminar the successfully complete.  
 
 
                 (Assoc. Prof. Pong Horadal, Ph.D.) 
          President, Phranakhon Rajabhat University 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ประวตัิความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประกาศจัดต้ังครั้งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวน
บ้านแก้ว อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระราชทาน
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี และได้รับพระราชทานตราศักดิเดชน์ ซึ่งเป็นตราประจํา
พระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจําวิทยาลัย 

ต่อมาเมื่อ เดือนมีนาคม 2528 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จ    
พระนางเจ้ารําไพพรรณี เป็นนามของวิทยาลัย ว่า “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533 สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก ได้พระราชทานคติธรรมประจําวิทยาลัยรําไพพรรณี    
ว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานช่ือให้เป็น “สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

คติธรรมประจํามหาวิทยาลยั 

ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ แปลว่า “ บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”  

สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและเป็นสีประจําวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  
สีชมพู หมายถึง ความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน นับเป็นคุณธรรมสําคัญของผู้เป็นครูและเป็นสี

ประจําวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 
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สถานทีต้ั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี ต้ังอยู่เลขที่ 41 หมู่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   
ติดกับถนนจันทบุรี-สามแยกเขาไร่ยา (ถนนรักศักด์ิชมูล) ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร อีกด้าน
หน่ึงติดถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 326 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีเน้ือที่รวม 720 ไร่ 3 งาน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมีเน้ือที่สถานีทดลองการเกษตรแก่งหางแมว ก่ิงอําเภอแก่งหางแมวอีก
ประมาณ 370 ไร่ 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยคอื ดอก ชัยพฤกษ์  
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cassia javanica L. 
ช่ือสามัญ : Javanese Cassia , Rainbow Showe 

 
 
วิสัยทัศน์ 

           เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย
อย่างย่ังยืน  
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RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY 
Massage from the President of Rambhai Barni Rajabhat University 

 
 

 Art and culture is something that co-exists with 
human society all along. Despite the differences that each 
art and culture may present, whether small or large, this 
can be learnt and exchanged in our present society. 
 This can be seen from the objective of this 
conference which is for strengthening the universities within 
our network, both in terms of academy and art and culture, 
including our relationship within the network by exchanging 
the knowledge of art and culture in order to prepare 
ourselves for the AEC integration in 2015. 

 In addition, this conference can be seen as an opportunity for exchanging and 
promoting -international art and culture, especially the member countries of ASEAN, which 
will provide ideas  and thoughts for the development of society, art and culture, and 
creative economy for local, national and international levels. 
 On the behalf of Rambhai Barni Rajabhat University, I am truly honored to become 
a part of academic network which is of great importance in providing and exchanging the 
knowledge of art and culture of our present society and I do hope that this project will 
successfully achieve its goals as intended.  
 
 
 
 
            (Assistant Professor Sirichai  Pratheepchai) 
                Acing President Rambhai Barni Rajabhat University 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประวตัิความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศูนย์กลางการบริหารงานต้ังอยู่ที่ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,300 ไร่ ที่ต้ังเดิม ซึ่งต้ังอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม บนพ้ืนที่ 197 ไร่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาสารคาม ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะขยายการศึกษาช้ันสูงไปสู่

ภูมิภาค ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2517 

และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ช่ือ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของ ประเทศไทย 

สัญลักษณะประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ราชพฤกษ์ 

 ตราประจํามหาวิทยาลยัมหาสารคาม คือ ตราโรจนากร ซึ่งมีความหมายว่า 
สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีภาพขององค์
พระธาตุ นาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีทีแ่ผ่ขึน้จากผ้าลายขิตซึ่งอยู่เหนือคําขวัญภาษาบาลี 

                       " พหนูํ ปณฺฑิโต ชีเว " หมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 
 
ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา 
พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรมความดี 
สุริยรังส ีหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
ลายขิต หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอีสาน 
ความหมายโดยรวม คือ ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่ง
ท้องถิ่นอีสาน 

     ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ 
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   MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 
Message from the president of Mahasarakham university 

 
 Art and culture is a way of life related to 
society and environment.  The ferm always signifies 
something classy, improved, and changed depending 
on society and environment that also are changing 
constantly over time. 
 Besides art, culture carries psychological 
element which is about the spirit of man creating 
intellectual and gorgeous hearts, such as religions, 
morality, ethics, literature, and traditions.  Culture is 

essential for living.  Thai culture indicates cultural 
identity of Thai people, such as food, social order leading to living happily together. 
 Culture also socializes people to accept norms, be humble, kind, and 
compassionate.  Furthermore, culture creates self-economic sufficiency, inventing new things 
based on campaign for the creation and development using traditional knowledge leading to 
further development of One Tambon, One Product (OTOP) drawing income earning locally 
and internationally. 
 In 2015, Thailand will be part of ASEAN Economic Community in which art and 
culture will play a major role and fully reflect identity of Thailand amidst eyes of 
neighboring countries including its unity, security and identity. 
I wish this seminar successful meeting its desired objectives Thank you. 
 

                                                                                      
(Assoc. Prof. Dr.Supachai  Samappito) 
President of Mahasarakham University 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวตัิความเป็นมา  

แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามท่ีรัฐบาลจะขยายโอกาส เพ่ือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดน้ีได้เคยนํามาใช้แล้ว 
ในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2476 
ได้จัดการศึกษาระบบ "ตลาดวิชา" รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้

เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการจัดการศึกษา ในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือใช้ช้ันเรียนเป็นหลัก 
นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้าฟังบรรยาย หรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เปลี่ยนมาเป็นระบบจํากัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ขึ้นอีกแห่งหน่ึง คือ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชา 
และสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจํานวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยช้ันเรียนเป็นหลัก เช่นเดียวกันทําให้
มากวิทยาลัย รามคําแหงประสบปัญหาต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านอาคารสถานที่เรียน ไม่
สามารถขยายให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี  

หากมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะขยายการจัดการศึกษาที่ดําเนินการอยู่น้ี ให้
เพียงพอกับความต้องการ ของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้อง
รับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกปี ไม่มีวันสิ้นสุด เพ่ือเป็นการขยาย
และกระจายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดม ศึกษาแก่ประชาชน ให้กว้างขวาง
ย่ิงขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นอีก
แห่งหน่ึง มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด รัฐบาลจึงดําเนินการ
ดําเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตามพระนาม
เดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรม
ราชา" และ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสาม
องค์ นํามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจํามหาวิทยาลัย 
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เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันที่ 5 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย  

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอํานาจให้ปริญญาและ
ประกาศนียบัตรที่มีศักด์ิและสิทธิเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ ทุกประการ  

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิด 
ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลช้ันนําของโลก 
ให้การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน” 

ตราประจํามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกัน  ภายใต้พระมหามงกุฏนํามาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่ม
ข้าวณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจํามหาวิทยาลัย 
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SUKHOTHAITHAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY 
Message from the President of SukhothaiThammathirat Open University 

 
 SukhothaiThammathirat Open Universityis greatly 
honored to serve as a co-host of the International Conference 
of Art and Culture on Creative Economy during 6–8 August 
2013.The conference is being organized by the Thai University 
Art and Culture Network, which comprises Burapha University, 
KhonKaen University, Mahasarakham University, Phranakhon 

Rajabhat University, Rambhai Barni Rajabhat University and 
SukhothaiThammathirat Open University.  
 As members of the Network, these universities collaborate for the benefit of society 
through initiatives to revitalize national and regional customs, traditional wisdom, art and 
culture. Moreover, the mutual efforts build unity within the Network, with the aims of 
strengthening the Network’s Academic Affairs, producing standards and integration in the 
areas of art and culture, building relationships and exchanging art and culture with overseas 
partners. All of these goals further Thailand’s preparation to be a social and cultural center 
in the region for the upcoming ASEAN Economic Community in 2015. 
 This conference is a good opportunity to exchange and disseminate art and culture 
within the ASEAN region and showcase the value of diverse types of artistic and cultural 
expressions.This encourages greater understanding and creativity in adding value through the 
development of new things and ideas, resulting in the expansion of the creative economy 
and income for organizations and nations. 
 On behalf of SukhothaiThammathirat Open University, I would like to extend my 
gratitude and compliments to the Thai University Art and Culture Network for its organization 
of this International Conference of Art and Culture on Creative Economy, and I offer my best 
wishes for a fruitful and successful conference. 
 
 
 

  (Assoc. Prof. Chailerd  Pichitpornchai, M.D., Ph.D.) 
President of SukhothaiThammathirat Open University 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวตัิความเป็นมา 

   "การต้ังมหาวิทยาขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึง่นั้น เป็นคุณอย่างย่ิง เพราะทําให้การศึกษาชั้นสูงขยาย

ออกไปถึงภูมิภาคท่ีสาํคญัทีสุ่ดส่วนหนึง่ของ ประเทศ ซ่ึงต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพฒันา ยกฐานะความ

เป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนีเ้ปน็อย่างย่ิง  ความสาํเร็จในการต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเปน็

ความสาํเร็จทีทุ่กคนควรจะยินดี" 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กําเนิดของ

มหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไป ได้ถึงก่อน สงครามโลกคร้ังที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่าง

จริงจัง กระทํากันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ในขณะท่ีเริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ 

เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดต้ังสถาบันการศึกษาช้ันสูง ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอช่ือสถาบันน้ีว่า มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology  มีช่ือย่อ K.I.T. 

โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนช่ือ 

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของ

มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช

ดํา เ นินประกอบพิ ธี เ ปิดมหา วิทยาลัย เมื่ อ วันที่  20ธันวาคม  พุทธศักราช  2510 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีช่ือเรียกว่า        

"มอดินแดง" บนพ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ มีคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตจํานวน 22 คณะวิชา นอกจากน้ียังมี

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ศูนย์ สถาบัน สํานัก ให้บริการวิชาการ

และบริการชุมชน มีที่ทําการไปรษณีย์ศูนย์บริการ สหกรณ์ ร้านค้า หอพัก บ้านพัก แฟลตเรืองรับรอง ธนาคาร 

โรงเรียน และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชนชนทั่วไปอย่างครบครัน 
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ปณิธานและปรัชญา 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานา

ประเทศทั่วโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับ

กลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเช่ือมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการ

วางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วม มือ การบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถ

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 

   

สีประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็น

เนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 
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   KHON KAEN UNIVERSITY 
 

Message from the President of Khon kaen University 
 

 
  I am very happy to give my message at 

the International Conference on Arts and Cultures 
in Creative Economy, 2013 on August 7 - 8,         
by cooperation of Thailand University Art and 
Culture. 
 The objective of the Conference is to 
improve education and human resource to be 
the learning people, learning organizations, and 
learning society including opening up opportunity 
for all involved to share and exchange 
experiences and paving ways for more Art and 

Cultural Network and Cooperation of Bigger steps of Thailand University Art and Culture 
Network in   
                                                       corresponding to the present world situations. 
 
 

 
 

(Assoc. Prof.Kittichai  Triratanasirichai) 
     President of Khon kaen University 
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โครงการวิชาการนานาชาติ   

“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

-------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการวิชาการนานาชาติ  “The International Conference on Arts and 

Cultures in Creative Economy” 

๒. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม ่    [   ]  โครงการปกติ    

       [ / ]  โครงการต่อเน่ือง    

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย“Thailand University 

Art and Culture Network”    

 ๑.  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ๒.  สํานักการศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๓.  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๔.  สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
 ๕.  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๖.  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๔.  หลักการและเหตุผล 

        ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมน้ันๆ  

ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ เป็นในรูปของความเช่ือ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม ค่านิยมความ

เป็นไทย  นอกจากน้ียังมีในรูปของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และอ่ืนๆ วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคน 

ในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและ 

ต่อยอดเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ   



“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2013” 18 

 

        เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการนําเสนอคุณค่าความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ      

ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ และค่านิยม  มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความ

แตกต่างแปลกใหม่ และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นการต่อยอดทางศิลปะ 

สู่ยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 

        การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ในปัจจุบันมีความสําคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งหวังเป็น

ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการใช้สอยทรัพยากรอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ   

        เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  “Thailand University Art and Culture 

Network”  มีนโยบายและเป้าหมายสําคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพ่ือ 

ปวงชนสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  ดังน้ันการสร้างความรู้และ

การสร้างงานวิชาการให้มีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น

ภารกิจที่มหาวิทยาลัยดําเนินการมาในรูปแบบของการจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเน่ือง และในปี  ๒๕๕๖ น้ีจะเป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งที่  ๒  

ภายใต้เรื่อง  International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy เพ่ือสนองการ

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม   

        ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวน้ีได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม , สํานักการศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คณะศิลปกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สํานักศิลปวัฒนธรรม 

และพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องบํารุงรักษาและส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จัก  

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม และยกระดับองค์ความรู้

ร่วมกันกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  โดยอาศัยกิจกรรมทางวิชาการและการแสดงพ้ืนบ้านของ    

แต่ละประเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อ              

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อวงวิชาการและสังคมส่วนรวมต่อไป 
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๕. วัตถุประสงค์ 
    ๑.   เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  
    ๒.   เพ่ือเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ในการ 
          เผยแพร่ ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ  นักวิจัย  คณาจารย์  นิสิตนักศึกษา ทัง้ใน 
          และต่างประเทศ    
    ๓.   เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านงานวิชาการผลงานวิจัย    
          ร่วมกันในระดับนานาชาติ 
    ๔.   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมได้รับประสบการณ์ตรง  
          โดยการนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ 

๖.ระยะเวลา 

       ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

๗.สถานที ่

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๘. ค่าลงทะเบยีน 

       ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมท่านละ ๓,๐๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร เอกสาร ค่าทศันศึกษา)     

๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

       นักศกึษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งต่างประเทศและในประเทศ    ๕๐  คน 

       นักวิชาการ/นักวิจัยผู้เสนอผลงาน                         ๓๐  คน 

       บุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ                  ๒๐๐  คน 

                    รวมผู้เข้าร่วมโครงการ               ๒๘๐   คน 

๑๐. สถานที่ดําเนนิโครงการ   

       อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 



“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2013” 20 

 

๑๑.แผนการดําเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําโครงการ             

๒. ประชุมวางแผน             

๓. หนังสือเชิญ 
ประชาสัมพันธ ์

            

๔. ดําเนินงาน             

๕. ประเมินผล สรุปผล             
 

๑๒.  งบประมาณ 

        ๑. งบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการทั้งด้าน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สากล  รหัสโครงการ  ๑-๒๐๗-๒๒๓-๑๕๐๖  จํานวน

เงิน ๑๘๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถั่วเฉล่ียได้ 

๑๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

       ๑.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
       ๒.  ฝ่ายอทุยานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สํานกัการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
       ๓.  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ๔.  สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
       ๕.  สถาบนัวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา 

      ๖.  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ๑.  ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศของผู้เข้าร่วม  
            กิจกรรม 
       ๒.  นักวิชาการ  นักวิจัย  คณาจารย์  นิสิตนักศึกษา  ทั้งในและต่างประเทศ  ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน 
            วิชาการ/ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ   
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       ๓.  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักวิชาการ 
           นักวิจัย ระดับนานาชาติ 
       ๔.  ทําให้เกิดการความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ในเวทรีะดับนานาชาติ 
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 

August 7th -8th, 2013 
Host by Thailand University Arts and Cultures Network 

Venue: 2nd floor Meeting Room, Buddhavijjalaya Building 
Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand 

 

 

 

ในการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งน้ีมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมงานเป็นเจ้าภาพหลัก 

และได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท   

2. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท      

3. สํานักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

4. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

 

รวมทั้งสิ้น    จํานวน ๑,๑๘๐.๐๐๐ บาท 

 

 

 

งบประมาณ 
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Conference Program 
“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 

August 7th -8th, 2013 
Host by Thailand University Arts and Cultures Network 

Venue: 2nd floor Meeting Room, Buddhavijjalaya Building 
Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand 

 

Wednesday, August 7th, 2013 
 

Time Program 

08.00-08.45 a.m. Conference Registration 

08.45-09.40 a.m. 

The opening ceremony 
- Report by Dr. Paiboon Viriyavathana, PNRU’s Vice-president  
- Welcome Speech by Associate Prof. Pong Horadal 
 President of Phranakhon Rajabhat University 
- Conference Overview ( 3-4 Minutes of Video Presentation) 
- Opening Performance 
 - Greetings from Presidents of Thailand University Arts and Cultures Network 
- Presenting Tokens of Appreciations by Dr. Tanom Intarakumnerd, Vice-Chairman of PNRU ‘s 
University Council 
- Group Photos 

09.40-10.15 a.m. 

Keynote Address on  “New Dimension in Bringing Cultural Capital to Global Creative 
Economy” 
 by Professor  Dr.Apinan  Posayanon 
Thailand’s Deputy Secretary of Ministry of Culture 

10.15-10.30 a.m. Tea/Coffee Break 

10.30 a.m. -12.30 p.m. 

Special Talks on International Arts and Cultures by Experts (20 Minutes/each): 
1.  Canadian Cultures by Mr. Gordon  Baker  
2.  Srilankan Cultures by Mr. Kamal  Wimalaweera  
3.  Korean Cultures by Mr. Lee Jun Ho, Director of Korean Cultural Center in Thailand 
4.  Philipinnos Cultures by Prof.Dr. Arsenio  Nicolas  
5.  Laos Cultures in ASEAN  by  Ms. Keomanivong Phimmasens 
6. Australian Cultures by Dr. James Mitchell 

12.30-1.00 p.m. Lunch and Exhibits 

1.00-3.30 p.m. Presentations of Academic Report, Research, Creative paper 

3.30-3.45 p.m. Tea/Coffee Break 

3.45-4.30 p.m. Presentations of Academic Report, Research, Creative paper 

5.00-9.30 p.m. 
Welcome Reception Party and Folk Dance Shows from Thailand and Srilanka  by River Side 
Cruise -Chaophraya River Dinner Cruise  
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Thursday, August  8th,  2013 

Time Program 

08.30-09.00 a.m. Registration 

09.00 a.m.-12.00 p.m.  Field  Trips 

12.00-1.00 p.m. Lunch 

1.00-4.00 p.m. Learning way Life of  “Ayutthaya” 

Presentation of Academic Report, Research, Creative paper 
 

Time 
Room  number  501 

Commentator: Dr.Boonsom  Yodmalee 
Room  number 502 

Commentator: Dr.Kla  Somtrakoon 

1.00-1.30 Thung Kula Ronghai Jasmine Rice: Geographical 
Indication and the Rice Management of Community 
Businesses/LinShiwen, China 

Vietnamese Cultures /Trinh, Quoc Lap,  Vietnamese 
 

1.30-2.00 Music Culture and Performance on Isan  Buddhist Chapel 
Painting/ Champadaeng, Sitthisak, Boonsom  
Yodmalee,  Pratas  Pajjangkata, Thailand. 

The Application of Local Wisdom to the Management of 
Commercial  Reed Mat Production/Songkoon Chantachon  and  
Pornvenus Noomtuam, Thailand. 

2.00-2.30 Folk Healers : The Pattern of Local Wisdom to Take Care 
of the Health of Isan People/Kosit Phaengsoi,  Thailand 

Concepts of Selecting Casts for Cultural Movies/Sastra Lao-akra,  
Thailand. 
 

2.30-3.00 Cross-Cultural Communication Skill : Coming Wave in 
ASEAN Community/Vutipol  Chutjaraskul,  Thailand. 
 

The Study of Phu Thai Local Cotton Cloth To Integrate and 
Develop the Creative Economic Concepts in the Development of 
Production./Jarunee Senarat,   Rachaphan  Karaphan,  
Pornvenus Noomtuam  and  Duangtip Palopakon,  Thailand. 

3.00-3.30 Tourism in Laos ; Potential Development of Cultural 
Tourism Management in Vientiane of Lao People’s 
Democratic Republic/Khumkai  Jantadara,  Laos. 
 

Khmer Traditional Music and Dance in Creating Economic /Chom  
Sonnang,  Royal Academy of Cambodia, CAMBODIA. 

3.30-4.00 The role of Christianity in None Prasert Community, 

Tambol Palan, Na Tan District,  Ubon Ratchathani 

Province/Kaneungnid  Kaewmoon,  Thailand. 

Development of Multimedia CAI on Lessons of the Basic 4 
Stringed Sueng Plucking Practice of Matayom Suksa 5 Students, 
Lopburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, 
Ministry of Culture/Papar-orn  Kaewsawang,  Thailand. 

Time 
Room  number  509 

Commentator: Assistant Professor Dr. Pisit  Boonchai 

Room  number 510 
Commentator: Associate Professor Dr.  

Chamnan  Rodhetbhai 

1.00-1.30 Mind Training at Wat Srisawat Monastery Mahasarakham 
Province/Somchai  Lamduan,  Thailand. 

Australian Cultures /James  Mitchell, Australia   

1.30-2.00 Construction Scope and Sequence of Grammar and Writing of 

Thai Language for Basic Education Curriculum by Dr. 

Krittagan Charlie Dhoppupa from Surat Thani Ratjabhat 

University, Thailand 

Isan Comedians: Existence and Commercial Management/Somkid 
Suk-Erb,  Thailand 
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2.00-2.30 The Model of Democracy Promotion by Using Corporate 
Culture of Student Council in the Secondary School in 
Esan/Nongkran  Anukul,  Thailand. 

Tai-Yuan Pha Jok : The Development of Household Products and 
Ways for Strengthening Creative Economy in Ratchaburi 
Province/Kaimook  Chomcheun,  Thailand. 

2.30-3.00 Na Muen Si and Koh Yo Woven Fabrics: Application of 
Creative Economy to Develop Community 
Products/Arpha  Srisuk,  Thailand. 

Learning Process Development in Careers Enhancement of Arts 
and Cultures at Ban Namuang Village, Nakha Sub-District, 
Wapipathum District,Maha Sarakham Province/Pisit  Boonchai, 
Phanat  Phothibat, Rachaphan  Karaphan  and  Suksri  
Chanthep,  Thailand. 

3.00-3.30 Management of the Chumphon Cabana Resort hotel 
business following the sufficiency economy philosophy/ 
Sowhat Sosoong-nern,  Thailand. 
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ส่วนส่วนที่ 2ที่ 2  

สรุปการประเมนิผลสรุปการประเมนิผลกิจกรรมกิจกรรม  
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชมุวิชาการนานาชาต ิ
Questionnaire of Satisfaction on  

“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 
August 7th -8th, 2013 

Host by Thailand University Arts and Cultures Network 
Venue: 2nd floor Meeting Room, Buddhavijjalaya Building 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(General Information of Respondents) 

 
ตารางที่ 1.1  เพศ (Gender)       

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 91 45.5 

หญิง 109 54.5 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางที่ 1.1  พบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  เป็นเพศชาย จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  

 

ตารางที่  1.2 อายุ (Age) 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 21 ป ี 4 2.0 

21-30 ปี 28 14.0 

31-40 ป ี 59 29.5 

41-50 ปี 53 26.5 

51 ปีข้ึนไป 56 28.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ31-40 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.5 รองลงมา อายุ 51 ปีข้ึนไป จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุระหว่าง 41-50 ป ี

จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุระหว่าง 21-30 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอายุ 

น้อยกว่า 21 ป ีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

 

ตารางที่ 1.3  ระดับการศึกษา (Education) 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 38 19.0 

ปริญญาโท 103 51.5 

ปริญญาเอก 59 29.5 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางที่ 1.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 

103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ระดับปริญญาเอก จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  

 

ตารางที่ 1.4 อาชีพ (Occupation) 

 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นิสิต/นกัศึกษา 31 15.5 

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 63 31.5 

อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 90 45.0 

ภาคเอกชน 6 3.0 

อ่ืนๆ 10 5.0 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางที่ 1.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 บุคลาการสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 นิสิต/

นักศึกษา จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 อ่ืนๆ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และภาคเอกชน 

จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  
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ตารางที่ 1.5  แหล่งการรับรู้การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ [ตอบได้มากกว่า 1] 

(Where did you find out about this conference?) [More than 1 answer possible] 
 

แหล่งการรับรู้การจัดประชุม จํานวน ร้อยละ 

หนังสือราชการมหาวิทยาลัย 50 25 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 125 62.5 

อินเตอร์เน็ต 25 12.5 

รวม 200 100.0 

 

ตารางที่ 1.5 พบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติส่วนใหญ่ ได้ทราบข้อมูลจาก

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5  รับรู้จากหนังสือราชการมหาวิทยาลัย 

จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และรับรู้จากอินเตอร์เน็ต จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
          Satisfaction towards the International Conference 
 

ตารางที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 4.57 0.630 มากที่สุด 

2. การให้การต้อนรับและบริการ 4.57 0.646 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของสถานทีก่ารประชุม 4.50 0.602 มาก 

4. ความพร้อมของอุปกรณ์และส่ือที่ใช้นาํเสนอ 4.50 0.576 มาก 

5. เอกสารประกอบการประชุม 4.49 0.558 มาก 

6. รูปแบบการในการนําเสนอ 4.43 0.722 มาก 

7. การเปิดโอกาสให้ซักถาม 4.45 0.678 มาก 

8. การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ 4.40 0.723 มาก 

9. การนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์ 4.48 0.694 มาก 

10. เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระดับนานาชาติ 4.48 0.694 มาก 

รวม 4.53 0.605 มากที่สุด 

 

 

 จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด 2 ข้อ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการให้การต้อนรับและ

บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 รองลงมาในระดับมากคือ ความเหมาะสมของสถานที่การประชุม และ 

ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อที่ใช้นําเสนอ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.50 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ

การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  
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ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  (Comments and suggestions) 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปลายเปิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
จุดเด่นที่ประทับใจ (Areas of Impression)  
 

1. มีความหลากหลายของวัฒนธรรม 
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เช่น การแสดงดนตรี ลาน

หัตถกรรม  
3. ผู้จัดสามารถรวมประเทศต่างๆในอาเซียนมาเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายประเทศ 
4. ภาพรวมในการจัดงานดีมาก 
5. การนําวิทยากรที่มีคุณภาพมาบรรยายซึ่งได้ความรู้มากๆ 
6. ของที่ระลึก(กระเป๋าใส่เอกสาร)และการจัดนิทรรศการของสถาบันต่างๆ 
7. การบรรยายจากเอกราชทูตอินโดนีเซีย 
8. บรรยากาศการนําเสนอเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด ทําใหผู้้เข้าร่วมมีความสนุกสนาน 
9. การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการต่างๆในระดับนานาชาติ 
10. เอกสารด้านวิชาการ ความพร้อมของสถานที่ และห้องประชุม 
11. การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  
12. การแต่งกายที่เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ และการต้อนรับที่ย้ิมแย้ม 
13. ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าร่วมงานให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่จัด 
14. การนําเสนอบทความของประเทศเกาหลี 

จุดที่ควรปรบัปรุง (Areas of Improvement) 
1. ระยะเวลาในการจัดงาน 
2. อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมในบางจุด เช่น ไมค์ เครื่องเสียง ในการแสดงแสงสีเสียงช่วงเวลารับประทาน

อาหารกลางวัน 
3. เน้ือหาการสัมมนาอาจจัดเป็นกลุ่ม ไม่ควรกระจัดกระจาย 
4. การจัดเวลาในการนําเสนอน้อยเกินไป 
5. ลดขั้นตอนพิธีเปิดเพ่ือนําเวลาไปใช้ในเวทีสัมมนามากขึ้น 
6. ควรมีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน แต่ละประเทศมากขึ้น 
7. ควรมีการเชิญต่างประเทศมากข้ึน 
8. ผู้เข้าร่วมรับฟังยังไม่มีความหลากหลาย 
9. ที่น่ังรับประทานอาหารว่างไม่เพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน (Suggestions) 
 

1. ควรนําการแสดงทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศมาร่วมด้วย 
2. การจัดเวลาให้วิทยากร ควรเพ่ิมอีก 
3. ควรให้เวลาซักถามผู้บรรยายมากข้ึน 
4. ควรหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานคร้ังต่อไป 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่าน้ี 
6. ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือเกิดผลดีทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย สังคม วัฒนธรรมและ 

ด้านเศรษฐกิจ 
7. ควรเพ่ิมโปรแกรมเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชุมชน บ้าน วัด วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
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สรุปการประเมินผล 
“International Conference On Arts and Cultures in Creative in  Economy” 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   
วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 

 

การประเมินผลคร้ังน้ีรวบรวมแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  102  ฉบับ   

ตารางที่  1   แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 102 100.0 

       ชาย 29 28.4 

       หญิง 73 71.6 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 71.6  รองลงมาเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 28.4    

ตารางที่  2  ความพึงพอใจที่มีเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

         การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเป็นระดับความพึงพอใจ  โดยแปลความหมายจากค่าเฉล่ียดังน้ี  
1.00 – 1.50  น้อยที่สุด  1.51 – 2.50  น้อย 2.51 – 3.50  ปานกลาง  3.51 – 4.50  มาก   4.51 – 5.00 
มากที่สุด 

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. N แปลผล 

ความพึงพอใจต่อการทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.48 0.57 102 มาก 

 

จากตารางที่ 2  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจต่อการทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยู่ในระดับมาก  (X =4.48) 
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ส่วนส่วนที่ 3ที่ 3  

เอกสารประกอบการประชมุวชิาการนานาชาติเอกสารประกอบการประชมุวชิาการนานาชาติ  
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Report Statement of 
Dr. Piboon Wiriyawattana 

At the Opening Ceremony of 
The Second International Conference on 
Arts and Cultures in Creative Economy 
***************************************** 

Your Excellency,  

 We are very pleased to have Your Excellency, Associate Professor Dr. Pong Horadal, 
President of PhranakhonRajabhat University, for presiding over the opening ceremony of the 
Second International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy.   
 This conference is organized by Thailand University Art and Culture Network, which 
comprises of Sukhothai Thammathirat Open , Maha Sarakham, Khon Khaen, Rambhai Barni 
Rajabhat and Phranakhon Rajabhat University. 
 Thailand University Art and Culture network has been established with the purposes 
of making fine pieces of arts and promoting cultures as well as increasing interdependence 
of the network in terms of academic exchange and community service. In response to these 
purposes, the Second Conference on Arts and Cultures in Creative Economy has been 
organized with the following objectives.  

First, to provide opportunities for Thai and foreign scholars, researchers, and students  
to present their research papers, academic progress, and creative works 

Second, to motivate researchers to conduct rigorous research and to produce  
creative works  

Third, to strengthen the partnership among the institutions in the network Fourth, to  
publish and distribute academic progress and research papers internationally. 

Fifth, to build up academic strength through direct experiences and presentations in  
the international forum and to exchange cultures and build up cultural learning atmosphere 
The conference will last two days from the7th to the 8th of August in 2013.  The program 
includes a keynote address, special talks on international arts and cultures, presentations of 
academic reports and research papers, as well as cultural performances and field trips.  
 Ladies and Gentlemen, 
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 I wish to take this opportunity to express my sincere gratitude to Associate Professor 
Dr. Pong Horadal, President of Phranakhon Rajabhat University, for presiding over the 
opening ceremony. I would hereby like to cordially ask the President of Phranakhon 
Rajabhat University to please deliver an opening address.   

-------------------------------------- 
Dr. Piboon Wiriyawattana, The Chairperson of the Conference Organizing Committee 
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Opening Address by Associate Professor Pong Horadal, Ph.D. 
The President of Phranakhon Rajabhat University 

AT the Second International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 
7 August, 2013, at Bhuddha Witchalai Hall 
********************************************* 

Keynote speakers 
Honored guests 
Participants, 
Friends from Thailand University Art and Culture Network. 
  

I would like to express my gratitude / to preside over the opening ceremony /  
of the Second International Conference / on Arts and Cultures in Creative Economy.  
 Arts and cultures / play an important role / in the economic development of 
countries.  Like two faces of a coin, / one represents arts and cultures / and the other 
represents economic development.  Both affect each other / in positive / and negative 
ways.   

Not only do the influx / of western cultures and globalization come with an 
opportunity / to develop the country, / especially in tourism industry, / but they can also 
cause a crisis / for the national arts and cultures.  However,/  they can put them in peril / if 
people lack of good understanding / and attitudes of the national arts and cultures.  
 Therefore, / this academic conference / would help prepare people / to move along 
the on-going changes,/ at the same time, / maintain their national identity / through arts and 
cultures. It provides good opportunity / in which each participant / can exchange knowledge,  
as well as / sustain the balance / between national heritage / and economic development.  
Ladies and gentlemen, 
 At this auspicious moment, / I declare the opening / of the Second International 
Conference / on Arts and Cultures  / in Creative Economy / and wish you all success and 
happiness  during the conference. 
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คําชี้แจง: โปรดให้ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานคร้ังต่อไป โดยทําเคร่ืองหมาย     หรือเขียนตอบในช่องที่กําหนด 
Direction : Please give information to assess satisfaction on the International 

Conference in order to improve and develop the next conference please tick or write on the 
questionnaire provided. 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Section 1 General Information of Respondents 
 

1. เพศ (Gender)       
ชาย (Male)             หญิง (Female) 

 

2. อายุ (Age)     
ตํ่ากว่า 21 ปี (Under 21 years old)         21 – 30 ปี (21 – 30 years old) 

        31 – 40 ปี (31 – 40 years old)             41 – 50 ปี (41 – 50 years old) 
51 ปีขึ้นไป (51 years up) 

 

3. ระดับการศึกษา (Education)                  
ปริญญาตรี (Bachelor’s degree)   ปริญญาโท (Master’s degree) 
ปริญญาเอก (Doctoral degree)   อ่ืนๆ (Other please identify) 

 

4. อาชีพ (Occupation)             
นิสิต/นักศึกษา (Student)     บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา (University staff) 
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา (University Lecturer)  ภาคเอกชน (Private sector) 

  อ่ืนๆ (Other please identify) ……………………………………………………………………………… 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ
Questionnaire of Satisfaction on  

“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 
August 7th -8th, 2013 

Host by Thailand University Arts and Cultures Network 
Venue: 2nd floor Meeting Room, Buddhavijjalaya Building 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand 
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5. ท่านทราบการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้จากแหล่งใด [ตอบได้มากกว่า 1] 
(Where did you find out about this conference?) [More than 1 answer possible] 
  หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย (Official Letter from the University) 
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Poster) 
  อินเตอร์เนต (Internet) 
  การแจ้งข่าวโดยบุคคล (Referral) 
  จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
  อ่ืนๆ (Others) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 โปรดเลือกตอบโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาจาก
ค่าตัวเลข ดังต่อไปน้ี (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 
Section 2: Satisfaction towards the International Conference 
 Please tick    into the right column according to your comment. The assessment 
level is considered as numbers as follows. (5=Most 4=Much 3=nod crate 2=Less 1=Least) 

 

ลําดับ 
NO. 

รายการประเมิน 
(Items) 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (Registration) 5 4 3 2 1 

2. การให้การต้อนรับและบริการ (Reception and service) 5 4 3 2 1 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ประชุม(Suitability of Main Conference room) 5 4 3 2 1 

4. ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อที่ใช้นําเสนอ 
(Readiness of Visual Aids for Presentation) 

5 4 3 2 1 

5. เอกสารประกอบการประชุม (Documents of Conference) 5 4 3 2 1 

6. รูปแบบในการนําเสนอ (The Setting of presentation) 5 4 3 2 1 

7. การเปิดโอกาสให้ซักถาม วิพากษ์ และเสนอความคิดเห็น 
(Sessions for questions, Criticism, Suggestion) 

5 4 3 2 1 

8. การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ 
(Enhancement of academic knowledge and experience) 

5 4 3 2 1 

9. การนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (Application of Knowledge) 5 4 3 2 1 

10. เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระดับนานาชาติ 
(Collaboration on international education) 

5 4 3 2 1 
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ตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
Section 4: Comments and suggestions 
 

 จุดเด่นที่ท่านประทับใจ (Areas of Impression)  
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 จุดที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุง (Areas of Improvement) 

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 
................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

 
*****Thank you for your co-operation in completing this questionnaire. *****  

After completing the form, please drop it off at the registration desk. 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ที่ ๒๑๑๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒  

“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy”  
 ---------------------------------------------------------- 

 ด้ ว ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร  ร่ ว ม กั บ สํ า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ น่ื อ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตกลงทําความร่วมมือ
ในการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้ช่ืองาน “The 
International Conference on Art and Culture in Creative Economy ” ในระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ อาคารพุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพ่ือเสนอผลงานการวิจัย เผยแพร่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งกระชับสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่ายให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น เพ่ือให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จึงแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งและบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๒  

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 ๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร               
 ๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช     
 ๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม        
 ๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
 ๕.   รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
 ๖.   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล)   

๗.   ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
 ๘.   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

    
 หน้าที่ ดังนี ้

          ๑.   กํากับดูแลการจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ   
               “The International Conference on Art and Culture in Creative Economy” 
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          ๒.   เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน ใหค้ําแนะนํากับคณะทํางานโครงการ 
          ๓.   กําหนดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีเหน็สมควร ให้คาํปรึกษา ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้งานลุล่วงไปด้วยดี 
 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.  คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ประธานกรรมการ 

 ๒.  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กรรมการ 
 ๔.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     กรรมการ  

๕.  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ ดังนี ้
๑. วางนโยบาย แนวทางและแผนงานของโครงการ  
๒. กําหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมทางวิชาการ 
๓. ควบคุมและดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน 
    ๓.๑ คณะกรรมการประสานงาน 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑.  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง    ประธานกรรมการ 
๒.  หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา     กรรมการ 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑.  คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์     ประธานกรรมการ 

 ๒.  รองคณบดี  ฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองคณบดี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
 ๔.  รองคณบดี  ฝ่ายแผน  และประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 ๕.  รองคณบดี  ฝ่ายพัฒนานสิิตและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
 ๖.  รักษาการหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ กรรมการ 

๗.  รองคณบดี  ฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิฏฐ์  บุญไชย    กรรมการ 
๙.  อาจารย์บุญสม  ยอดมาลี     กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ลําดวน    กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ประสาน  กําจรเมนุกุล    กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์สิทธิศักด์ิ  จําปาแดง     กรรมการ 
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๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซิสกิกา  วรรณจันทร์   กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์อัญชลี  จันทาโภ     กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์กล้า  สมตระกลู     กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ชํานาญ  รอดเหตุภัย   กรรมการ 
๑๗.  อาจารย์ปรารภ  แก้วเศษ     กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ย่ิง   กีรติบูรณะ     กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์วิศนี   ศลีตระกูล     กรรมการ 
๒๐.  อาจารย์ณัฐพงศ์  พุดหลา้     กรรมการ 
๒๑.  อาจารย์พนัส  โพธิบัติ     กรรมการ 
๒๒.  อาจารย์สมคิด  สุขเอิบ     กรรมการ 
๒๓.  นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม     กรรมการ 
๒๔.  นางสุพัตรา  ชาญศิริรัตนา     กรรมการ 
๒๕.  นางสาวรชพรรณ  ฆารพันธ์     กรรมการ 
๒๖.  นางสาวรัศมี   สขุประเสริฐ      กรรมการ 
๒๗.  นางสาววิลาวัลย์  เนาวะโรจน์    กรรมการ 
๒๘.  นางสาวเกสราภรณ์  สกุลโพน    กรรมการ 
๒๙.  นางสาวจรัญญา  ทุงจนัทร์     กรรมการ 
๓๐.  นางสาววิภาภรณ์  วงศรีเทพ     กรรมการ 
๓๑.  นายนวพัสส์  จันทร์เทพ     กรรมการ 
๓๒.  นางสาวตะวัน  ประนิล     กรรมการ 
๓๓.  นางสาวพรพิมล  หมอนเมือง     กรรมการ 
๓๔.  นายพงษพั์ฒน์  นรินยา     กรรมการ 
๓๕.  นางธิดารัตน์  วันแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๑.  ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  อาจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  อาจารย์แสงอุทิศ  พรมเมือง     กรรมการ 
 ๓.  นายสมศักด์ิ  นิโรจน์      กรรมการ 
 ๔.  นางจินดา  เอียงอ่ิม      กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑.  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม     ประธานกรรมการ 
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 ๒.  อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  อาจารย์ณวัฒน์  หลาวทอง     กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
 ๕.  นางจําปี  บุดดา      กรรมการ 
 ๖.  นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา     กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่ ดังนี ้
๑.   จัดทําโครงการ ขออนุมัติการจัดและงบประมาณของโครงการ 

          ๒.   ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
๓.   ประสานงานประชุมการจัดโครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ 
๔.   เชิญคณะกรรมการจัดงานประชุมเพ่ือสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
 
 
 

   ๓.๒ คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                         

          ๑.   คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา  เหล่าอรรคะ    รองประธานกรรมการ 
๓.   นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม        กรรมการ 
๔.   นางสาววรัญญา  ทุงจันทร์     กรรมการ 
๕.   นางสาวตะวัน  ประนิล     กรรมการ 
๖.   นางสาวพรพิมล  หมอนเมือง     กรรมการ 
๗.   นางธิดารัตน์  วันแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสโุขทัยธรรมาธริาช                       
๑. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง     ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณฉัตร  หมอยาดี    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา     กรรมการ 
๔. นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักด์ิ  จักรกรณ์   ประธานกรรมการ 

 ๒.  อาจารย์กิตติวรรณ  สินธุนาวา     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทรพรหม   กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์อุไรวรรณ  คําภูแสน     กรรมการ 
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 ๕.  อาจารย์สถาพร  ปกป้อง     กรรมการ 
 ๖.  อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว     กรรมการ 
 ๗.  อาจารย์ณวัฒน์  หลาวทอง     กรรมการ 
 ๘.  อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
 ๙.  นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา     กรรมการและเลขานุการ 
 

          หน้าที่ ดังนี ้
๑.   วางแผนการจัดรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 
๒.   ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมนําทั้งภาคบรรยาย/โปสเตอร์ 
๓.   ติดต่อประสานงานเชิญวิทยากรแสดงปาฐกถา/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ 

   วิทยากรประจํากลุ่มย่อย 
๔.   รับสมัครและคัดกรองผูเ้ข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย และแยกประเภทกลุ่มงานวิจัย 
๕.   ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องระหว่างผู้นําเสนอวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

     ๖.   สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
          ๗.   หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 

  ๓.๓  คณะกรรมการฝา่ยอาคารสถานท่ี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร             
          ๑. อาจารย์ประวิทย์   ขาวปลื้ม     ประธานกรรมการ 
          ๒. อาจารย์ศุภกิจ   สดส ี      รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายภาณุวัตร    รุ่งมรกต     กรรมการ 
          ๔. อาจารย์บุญชัย   อารีเอ้ือ     กรรมการ 
          ๕. อาจารย์ณวัฒน์  หลาวทอง     กรรมการ 

๖. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
๗. นางสาวสลิลา  ศรสีลวย     กรรมการ 
๘. นางฐิติรัตน์ อินทร์ปรุง     กรรมการ 
๙. นางสุนิภา  เสือเปรียว      กรรมการ 
๑๐. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์     กรรมการ 
๑๑. นางจําปี   บุดดา      กรรมการและเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑.  รองคณบดี  ฝ่ายพัฒนานสิิตและกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

 ๒.  อาจารย์สทิธิศักด์ิ  จําปาแดง     รองประธานกรรมการ 
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 ๓.  อาจารย์สมคิด  สุขเอิบ     กรรมการ 

 ๔.  นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม     กรรมการ 

 ๕.  นายนวพัสส์   จันทร์เทพ     กรรมการ 

 ๖.  นายยุทธจกัร  พลพันธ์     กรรมการ 

 ๗.  นายพงษ์พิทักษ์  พลขันธ์     กรรมการ 

 ๘.  นางจันทรา   ภามาตย์      กรรมการ 

 ๙. นางนันทภรณ์  โชติถาวรเจริญ     กรรมการ 

๑๐. นางธิดารัตน์  วันแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
 

         หน้าที่ ดังนี้ 
          ๑.   การวางแผนการจัดสถานที่ประกอบด้วย สถานที่จัดสัมมนาวิชาการ ห้องประชุมย่อยนําเสนองาน 
                วิจัย งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ(คณะผู้บริหารของแขกVIP ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม)  

  เวทีการแสดง ป้ายช่ืองาน และบริเวณโดยรอบอาคารและสระนํ้าหน้าอาคารวิทยทัศน์ 
          ๒.   ควบคุมการประสานงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการเสวนา สถานทีจ่ัดงาน 

   เลี้ยงรับรอง 
          ๓.   ประสานงานการติดต้ังเคร่ืองดนตรี แสงสีเสยีงบนเวทีและการติดต้ังไฟฟ้าบริเวณงานเลี้ยงรับรอง 
          ๔.   ประสานงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของการบันทึกภาพน่ิง ภาพวีดิทัศน์  
          ๕.   สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
          ๖.   หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

   ๓.๔ คณะกรรมการฝา่ยพธิีการ/และต้อนรับ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร             
          ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  รักชาติ    ประธานกรรมการ 
          ๒. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    รองประธานกรรมการ 
          ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ   วณิชาชีวะ    กรรมการ 
          ๔.  Mr.Gary  Torremucha     กรรมการ 
          ๕. อาจารย์กิตติวรรณ  สินธุนาวา     กรรมการ 
 ๖. อาจารย์พลิสา   สุนทรเศวต     กรรมการ 
 ๗. อาจารย์มงคล  เจริญโต     กรรมการ 
 ๘. อาจารย์นพรัตน์  มัดสมบูรณ์     กรรมการ 
          ๙. อาจารย์ปิยะดา  จุลวรรณา     กรรมการ 
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          ๑๐. อาจารย์ปิยลักษณ์     อัครรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                
          ๑. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง     ประธานกรรมการ   
          ๒. เลขานุการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง    รองปรานกรรมการ 
 ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล    กรรมการ   
          ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม     กรรมการ 
          ๕. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม   กรรมการ 
          ๖. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  กรรมการ 
          ๗. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา     กรรมการ 
          ๘. เจา้หน้าที่ฝ่ายอุทยานการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร      ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวรัศมี  สุขประเสรฐิ     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวรชพรรณ  ฆารพันธ์     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวเกสราภรณ์  สกุลโพน     กรรมการ 
 ๕.  นางสาววิลาวัลย์  เนาวะโรจน์     กรรมการ 
 ๖.  นางสาวพรพิมล  หมอนเมือง     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวจรัญญา  ทุงจันทร์     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ ดังนี ้
          ๑.   กําหนดรูปแบบพิธีเปิด-ปิดการจัดโครงการสัมมนาฯ งานเลี้ยงรับรอง 
          ๒.   ประสานงานคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีร่วมงาน/แขกVIP ของหน่วยงานและเตรียมการต้อนรับ 
          ๓.   ประสานงานการเดินทางของคณะผู้บริหาร แขกรับเชิญ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม สื่อมวลชน 
          ๔.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา 
          ๕.   สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
          ๖.   หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 

   ๓.๕ คณะกรรมการจัดการแสดงศลิปวัฒนธรรม 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
          ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล   ประธานกรรมการ 
          ๒. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม     รองประธานกรรมการ 
          ๓. อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว     กรรมการ 
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 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ หะหวัง    กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ประจักษ์  ไม้เจรญิ     กรรมการ 
 ๖. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ภัสชา  น้อยสอาด     กรรมการ 
 ๘. อาจารย์วีรพล  ดิษเกษม     กรรมการ 
 ๙. อาจารย์โกเมศ  จงเจรญิ     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพิณทิพย์  ขาวปลื้ม     กรรมการ 

๑๑. อาจารย์ณวัฒน์   หลาวทอง     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ดังนี ้  
          ๑.  ออกแบบการและดําเนินการจัดการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง 
          ๒.  ติดต่อประสานงานการแสดงในงานสัมมนาฯ 
          ๓.  สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
          ๔.  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

   ๓.๖ คณะกรรมการฝา่ยอาหารและเครือ่งด่ืม 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
          ๑. อาจารย์ศรุดา นิติวรการ     ประธานกรรมการ 
          ๒. อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว     รองประธานกรรมการ 
          ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  เกียรติชนก    กรรมการ 
 ๔. อาจารย์อังคณา  จารุพินทุโสภณ    กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ศุทธวดี  เววา      กรรมการ 
 ๖. อาจารย์โสรฌา  เครือเมฆ     กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑.  รองคณบดี  ฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางธิดารัตน์   วันแก้ว      รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวรัศมี  สุขประเสรฐิ     กรรมการ 

 ๔.  นางสาววิภาภรณ์  วงศรีเทพ     กรรมการ 

 ๕.  นางสาวจรัญญา   ทุงจันทร์     กรรมการ 

 ๖..  นางสาวเกสราภรณ์  สกุลโพน     กรรมการ 

 ๗.  นางสาววิลาวัลย์  เนาวะโรจน์     กรรมการ 

 ๗.  นางสาวขนิษฐา   ดําพลงาม      กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ ดังนี ้
 ๑.  ประสานงานการเตรียมอาหาร เครื่องด่ืมสําหรับ ผู้บรหิาร หน่วยงาน วิทยากรในกิจกรรมเสวนา 

     วิทยากรห้องย่อยนําเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนวนา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
          ๒.   สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
          ๓.   หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

  ๓.๗  คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพนัธ ์
         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
         ๑. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม      ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ    รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์ธงชัย ทองอยู่      กรรมการ 
         ๔. อาจารย์เสารส   พวงแก้ว     กรรมการ 
         ๕. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล     กรรมการ 
         ๖. นายนริทธิก์  จันทร์ทอง      กรรมการ 
         ๗. นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา     กรรมการและเลขานุการ 
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑.  รองคณบดี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
 ๒.  อาจารย์ประสาน  กําจรเมนุกูล     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางธิดารัตน์   วันแก้ว      กรรมการ 
 ๔.  นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวตะวัน   ประนิล     กรรมการ 
 ๖.  นายพงษพั์ฒน์   นรินยา     กรรมการ 
 ๗.  นายนวพัสส์    จันทร์เทพ    กรรมการและเลขานุการ 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                
๑. ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง     ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา     รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว      กรรมการ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ๑.  นายอรุณ    แพทย์โอสถ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปิยะวัฒน์ เวชการี     กรรมการ 
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 หน้าที่ ดังนี ้
          ๑.  ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการฯ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ website สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

    ที่เก่ียวข้อง 
๒.  จัดทําเอกสารเอกสารบทความทางวิชาการประกอบการประชุม 
๓.  บันทึกภาพน่ิง ภาพวีดิทัศน์แนะนําผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  
๔.  เตรียมและดูแลความเรียบร้อยของโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุม ห้องประชุมและการ 
     นําเสนองานวิจัยในห้องย่อย 
๕.  สรุปผลปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
๖.  หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

   ๓.๘  คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

          ๑.  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม      ประธานกรรมการ 
          ๒.  นางสุนิภา  เสือเปรียว       กรรมการ 
          ๓.  นางจําปี  บุดดา       กรรมการและเลขานุการ 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ๑.  คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร ์     ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม     รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางธิดารัตน์  วันแก้ว      กรรมการ 

 ๔.  นางสาวพรพิมล  หมอนเมือง     กรรมการ 

 ๕.  นางสาววิภาภรณ์  วงศรีเทพ     กรรมการและเลขานุการ 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ๑.  ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมศักด์ิ  นิโรจน์      รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวกันยา  ธีระพัชรรังษี     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวรัชนี  แก้วขาว     กรรมการและเลขานุการ 
 

  หน้าที่  - ดําเนินการเบิก-จ่ายตามโครงการ 
 

   ๓.๙  คณะกรรมการฝา่ยของท่ีระลึก 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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          ๑. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม      ประธานกรรมการ 
          ๒. อาจารย์เสารส  พวงแก้ว     รองประธานกรรมการ 
          ๓. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
          ๔. อาจารย์ณวัฒน์  หลาวทอง     กรรมการ 
          ๕. นางสาววรุณยุพา   ศรีรักษา      กรรมการและเลขานุการ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
๑.  ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการ 
๒.  รองผู้อํานวยการ (อาจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย)   รองประธานกรรมการ 
๓.  รองผู้อํานวยการ (อาจารย์แสงอุทิศ  พรมเมือง)   กรรมการ 
๔.  นายสมศักด์ิ  นิโรจน์      กรรมการ 
๕.  นางสาวกันยา  ธีระพัชรรังษี     กรรมการ 
๖.  นางจินดา  เอียงอ่ิม      กรรมการ 
๗.  นายสุธี  วู้ประเสริฐ      กรรมการ 
๘.  นางสาวสุนิสา  ต้ังตระกูล     กรรมการ 
๙.  นางสาวเกษริน  สุจินต์     กรรมการ 
๑๐.  นางสาวพชร  เกตุเล็ก     กรรมการ 
๑๑.  นายอรณุ แพทย์โอสถ     กรรมการ 
๑๒.  นายปิยะวัฒน์  เวชการี     กรรมการ 
๑๓.  นางสาวรัชนี   แก้วขาว     กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที ่
           ๑.  จัดเตรียมของที่ระลึกจํานวน ๔๐ ช้ิน สําหรบั ๕ สถาบัน  ประธานพิธีเปิดโครงการ  

 ผู้นําเสนอผลงานวิจัยจากต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
           ๒.  จดัเตรียมกระเป๋าใส่เอกสารลงทะเบียน  จํานวน  ๒๔๐ ใบ สําหรับผู้ร่วมงาน 

 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
  ๓.๑๐ คณะกรรมการฝา่ยทัศนศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
          ๑. อาจารย์ประวิทย์   ขาวปลื้ม      ประธานกรรมการ 
          ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พานิช   บัวสําอางค์    รองประธานกรรมการ 
        ๓. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
 ๔. นายนริทธิก์  จันทรท์อง     กรรมการ 
 ๕. นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา     กรรมการและเลขานุการ  
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          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๑.  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาต่อเน่ือง     ประธานกรรมการ 
๒.  หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา     รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวบุญทิพย์   ช่วยรัตแก้ว    กรรมการ 
๔.  นางสาวปิยะนาถ   ศิริพูลสวัสด์ิ    กรรมการ 
๕.  เจ้าหน้าทีวิ่เทศสัมพันธ์     กรรมการ 
๖.  นางสาวนพวรรณ   วงษ์ศรีแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่ ดังนี ้
๑. วางแผนกําหนด สถานที่ เส้นทางทัศนศกึษา 
๑. จัดหารถและประสานงานกับสถานที่ ทีจ่ะไปทัศนศึกษา 
๒. ประสานงานรายช่ือ/จํานวนผู้ร่วมทัศนศึกษากับเจ้าภาพหลัก 
๓. ลงทะเบียนและตรวจสอบรายช่ือพร้อมติดบัตรประจําตัวผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา 
๔. ประสานงานการจัดและให้บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา 
๕. เก็บบันทึกภาพระหว่างการทัศนศึกษาของผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา 
๖. กํากับดูแลอํานวยความสะดวกขณะเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยความเรียบร้อย 
๗. ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องการไปทัศนศึกษา 
๘. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโครงการ 

  ๓.๑๑ คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
          ๑. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม      ประธานกรรมการ 
          ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พานิช  บัวสําอางค์    รองประธานกรรมการ 
        ๓. อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล    กรรมการ 
 ๔. นายนริทธิก์ จันทร์ทอง     กรรมการ 
 ๕. นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา     กรรมการและเลขานุการ  

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ๑.  รองคณบดีฝ่ายแผน  และประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 

 ๒.  อาจารย์ณฐัพงศ์  พุดหลา้     รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางสาวขนิษฐา  ดําพลงาม     กรรมการ 

 ๔.  นางสุพัตรา  ชาญศิริรัตนา     กรรมการ 

 ๕.  นางสาวตะวัน  ประนิล     กรรมการ 
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 ๖.  นายพงษ์พัฒน์  นรินยา     กรรมการ 

 ๗.  นางสาวรัศมี     สุขประเสริฐ     กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่

  ๑.  จัดทําแบบประเมินโครงการ 

๒.  รวบรวมแบบประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินผลลงโปรแกรมสําเร็จรูป  และวิเคราะห์ผลการประเมิน 

๔.  สรุปผลและจัดทํารายงานผลการประเมิน พร้อมนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 

    ให้คณะกรรมการอํานวยการดังกล่าว มีหน้าที่วางแผนจัดเตรียมการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

    ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

          สั่ง ณ วันที่   ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล)  
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 



“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2013” 54 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 
 

ภาคผนวก 
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การประชุมเตรียมงานวิชาการนานาชาติ   
 The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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การประชุมเตรียมงานวิชาการนานาชาติ 
 The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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การประชุมเตรียมงานวิชาการนานาชาติ 
 The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  ครั้งที่ ๓ 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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การประชาสัมพันธ์งานวิชาการนานาชาติ 
 The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 
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บันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา “รอบรู้กับ มสธ.” ครั้งที่ ๑ 
งานวิชาการนานาชาติ  The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  
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บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ (รายการ รอบรู้กับ มสธ.)  ครั้งที่ ๒ 
งาน The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  
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Keynote Address on “New Dimension in Bringing Cultural Capital to Global Creative Economy” 
by Professor Dr.Apinan  Posayanon 

Special Talks on International Arts and Cultures by Experts (20 Minutes/each): 
1.  InDonesian Cultures     by H.E.Lutifi  Rauf  
2.  Philipinnos Cultures    by Prof.Dr.Arsenio  nicolas 
3.  Canadian Cultures     by Mr.Gordon  Bakker 
4.  Korean Cultures     by Mr. Lee Chun Ho director of Kerean Cultural Center in Thailand 
5.  Srilankan Cultures     by Mr. Kamal  Wimalaweera  
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การประชุมวิชาการนานาชาติ  The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 

วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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งานเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุม  

The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  เรือริเวอร์ไซด์ ๒  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
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ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม งานวิชาการนานาชาติ  

 The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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การเตรียมงานก่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ  

The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy  
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นํานักแสดงจากประเทศศรีลังกา รวมเผยแพร่วัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  
ณ ลานกิจกรรม ถนนอักษะ  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy” 

วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 
 

 

 

 

 



“The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2013” 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


