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การประชุมวิชาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 16  

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 118 ป  
 “50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพฒันาภูมิปญญาทองถิ่น” 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  
          การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ีครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ ีครบ 118 ป 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีเจาภาพหลัก 

3. หนวยงานผูรวมดําเนินโครงการ 
3.1  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
3.2   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ     
3.3   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี    
3.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร  
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี      
3.6 มหาวิทยาลัยบูรพา   
3.7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
 

4. หลักการและเหตุผล 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดสนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูที่เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานวิจัยสรางสรรคทั้งในและตางประเทศมาอยางตอเนื่อง การจดัเวที หรือพ้ืนที่ดานวิชาการเพ่ือใหบุคลากรได
มีโอกาสนําเสนอผลงานที่สรางสรรค และนวัตกรรมตาง ๆ เปนอีกทางหนึ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการ
สนับสนุน เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานที่หลากหลายทั้งในระดับชาติ ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิด
บรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานวิจัยมากยิ่งข้ึน ปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ถูกนํามาประยุกต และพัฒนา
ใหเขากับสภาวการณปจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดํารงชีวิตมนุษย มีความสําคัญเทียบเทากับเทคโนโลยี
ที่เจริญกาวหนาในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตองอาศัยศาสตรของการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน เขามาชวยเสริมสรางงานวิจัยเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในการสนับสนุนใหนักวิจัยไดดําเนินงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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  และเนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ในวันท่ี 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึง
ไดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยใชชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 118 ป 
“50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ไดรวมกับ มหาวิทยาลัยเครือขาย
ความรวมมือทางงานวิจัยและวิชาการ ตาง ๆ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึน  เพ่ือมุงสงเสริมใหนักวิชาการ 
นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาครัฐและเอกชน  สรางสรรคองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม อีกทั้ง 
เปนเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัย เปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานวิจัย 
ผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน เกิดเปนเครือขายความรวมมือดานการวิจัย ดานวิชาการท่ีกวางขวางยิ่งขึ้น 
รวมทั้ง เกิดแนวคิดเพ่ือตอยอดผลงานใหสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดจริง ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักวิจัยและนักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณงานวิจัย เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 

5.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี ในรัชกาลที่  7                
ในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ ครบ 118 ป 
                    5.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันป
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
               5.3 เพื่อสรางพ้ืนที่ใหนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผูสนใจ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณเรียนรูจากแนวความคิดในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  

5.4 เพ่ือใหนักวิจัย คณาจารย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ไดเผยแพรผลงานวิจัยสู
สาธารณชน ในโอกาสครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
6.  วิธีดําเนินการและรูปแบบกิจกรรม 

6.1 พิธีเปดการประชุมวิชาการ ณ สถานที่จัดงาน (On Site) 
6.2  การบรรยายพิเศษ โดยผูทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย    
6.3  การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในเชิงการเสวนาทางวิชาการ  การบรรยาย 

(นําเสนอรูปแบบออนไลน) 
6.4  สาขาการวิจัยท่ีเปดรับผานระบบออนไลนงานประชุมวิชาการ ฯ  ไดแก   
 1) การศึกษา  
 2) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 3) วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ  
 4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

7.  กลุมเปาหมาย ไมนอยกวา 100 คน ประกอบดวย 
7.1  คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
7.2 คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จาก

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานตาง ๆ  
7.3  หัวหนาสวนราชการ ปราชญชาวบาน ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูสนใจทั่วไป 
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8. ผลงานวิจัย ไมนอยกวา 80 เรื่อง 
   ผูรวมงานจะตองจายคาลงทะเบียนรวมงานประชุมดังนี้ 
 

ประเภทนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ  อัตราคาลงทะเบียน (บาท) 
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ*ี 
(ผลงานวิจัยตองสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 

1,500 

 
 

ประเภทรวมฟงบรรยายพิเศษ** 
อัตราคาลงทะเบียน (บาท) 

นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก  
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ*ี 

- 

* หมายเหต ุอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไมสามารถนํามาเบิกคาลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัย ฯ ได 
** ผูเขารวมฟงบรรยายพิเศษจะไดรับเกียรติบัตรหลังจากงานประชุม (ออนไลน) 
   วิธีการชําระเงิน  โดยโอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
   *เอกสารประกอบการประชมุ (Proceedings) นักวิจัยสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากจัดงานประชุม ฯ ประมาณ 1 เดือน 

9. ระยะเวลาและสถานที่ 
   วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
10.1  ไดจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7                

ในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ ครบ 118 ป และเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในโอกาส
ครบรอบ 50 ป  

10.2 ไดจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพัน
ปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

10.3 ในเชิงวิชาการองคความรูและผลงานวิจัยของคณาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน   

10.4  มีพ้ืนที่ใหนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผูสนใจ ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและแนวความคิดในการวิจัย  
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การประชุมวชิาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 16  

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 118 ป  
 “50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น” 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

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

วันที่ 19 ธันวาคม 2565   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.0 – 09.30 น.    -   พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 16 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิฯ (อาคาร 35)  
- กลาวรายงาน  
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกส ิผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- กลาวเปดประชุม/พิธีมอบรางวัลดีเดน ประจําป 2565  

              โดยผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ  ทองอราม  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
                        -     มอบรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2565  

09.30 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น สูสากล” 
  โดย ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

กกอ. และคณะอนุกรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

10.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (Online)  
   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ (อาคาร 35) 

 หองนําเสนอ 1 การศกึษา    

  หองนําเสนอ 2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  หองนําเสนอ 3 วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ   

 หองนําเสนอ 4  เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
หมายเหต ุ พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น.   
   พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.                          
                       * กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


