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สถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
๙ กับยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาลัมพันรีการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาบวิจัยภายใบการประชุมวิชาการ
ระดับชาดวิจัยรำไพพรรณ ครั้งที่ ๑๔
เรียน อธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ ๆ และกำหนดการ จำนวน ๖ แผ่น
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัด งานประชุม

วิชาการระดับขาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๔ เนื่องในวโรกาลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพ?ะนางเจ้า
รำไพพรร{ร ครบ ๑๑๖ ปี “ วิจัยนวัตกรรม สรำงสรรค์ เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน ”
ใน วัน ท ี่^ ๘ ธนวิๆคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราขภัถรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราข้บี ใบรัชกาลที่ ๗ ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๑๖ ปี
เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงาบวิจัยสู่สาธารณซน และ
สร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแสกเปสิ่ยบเรียนเจากแนวความติด
ใบระดับห้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบรอนไลนํ
ในการบี้ สถาบันวิจัย และพัฒ นา จึงขอความอนุเคราะห์ป ระขาลัม พัน รีก ารส่ง ผลงาน
เข้าร่วมนำเสนอผลงาบวิจัยภายในงาบประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในลังกัด
ที่ม ีความสนใจนำผลงาบวิจ ัย เข้า ร่ว มนำเสนอ (รายละเอีย ดดัง สิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ยบี้) โดยผู้สนใจสามารถ
ส่งผลงานวิจัยเช้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่า นทางระบบลงทะเปีย นเข้า ร่ว มงานนำเสนอทางเว็บ ไซต์
http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒ ๕ ๖ ๓ (หรือ จนกว่า
จะครบ ๘๐ บทความ) หากมีข้อสงลัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวบิตยา ต้นสาย 1
บางสาวณัฐฐาบิ ดีซื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙
4 จึงเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
ณื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116ปี
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
1. ชื่อโครงการ
การประขุม วิช าการระดับ ชาติว ิจ ัย รำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่อ งในวโรกาสคล้า ยวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี
2. ผู้รับผิดซอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เจ้าภาพหลัก
3. หน่วยงานผู้ร่วมดำเนินโครงการ
3.1 มหาวิทยาลัยราซภัฎกลุ่มครึอยุธยา

จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

ราซภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภ้ฏราขนครึนทร์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรโป้ ใบพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3.3 มหาวิทยาลัยบูรพา
3.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
4. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราขภัฏรำไพพรรณี ได้สนับสนุนการทำวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสบุนการน่าเสนอผลงาบวิชาการ ตลอดจบ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งใบและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาส
น่าเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นอีกหนื่งทางเลือก
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มึโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย ซี่งนับว่า
เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสบุนให้บุคลากรชองมหาวิทยาลัย
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีส่วนสำคัญ
ต่อการประกันคุณภาพการสืกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการสืกษาและการวิจัยสร้างสรรค์
ในมหาวิทยาลัย การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และประซาลัมพันธ์ผลงานที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้กับสาธารณขนแล้ว

ยังช่วยใบการสร้างเครีอข่ายความร่วมมือในการทำวิจัย

ทั้งระหว่างบุคลากรภายใบมหาวิทยาลัย และร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดงานวิจัย
ที่ตอบสบองต่อความต้องการของขุมซนมากยิ่งขึ้น

1

ปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง

ๆ ถูกนำมาประยุกต์ และพัฒนาให้เข้ากันสภาวการณ์

ปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำรงชีวิตมนุษย์ มีความสำคัญเทียนเท่ากับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าใบ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องอาคัยศาสตร์ของการวิจัยเพี่อพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนของชุมขน ห้องถิ่นแม้กระทั่งการใข้ศาสตร์พระราขาเข้ามาช่วยเสริมสร้างงานวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสนับสนุนให้นักวิจัยไต้ดำเนินงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อที่จะไต้นำ
ผลการวิจัยไปพัฒนาชุมชน ห้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และเนึ่องในวโรกาสคล้ายวันพระราฃสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี
ใบวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราซภัฏรำไพพรรณี จึงไต้จัดกิจกรรม
ประชุม วิข าการระดับ ขาติว ิจ ัย รำไพพรรญี ครั้งที่ 14 ขึ้น ในวันที่ 18 ธัน วาคม 2563 โดยไข้ชื่อ
การประชุม วิช าการระดับ ชาติว ิจ ัย รำไพพรรณี ครั้งที 14 เนื่อ งใบวโรกาสคล้า ยวัน พระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี ครบ 116 ปี ‘'วิจ ัย นวัต กรรม สร้า งสรรค์ เพี่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต
และสัง คมอย่า งยั่ง ยืน ” เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ช าวจัน ทบุร ี และจัง หวัด ใกล้เคีย งที่ท รงพระราชทานวัง สวนบ้า นแก้ว ให้แ ก่ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
ตั้งแต่ป ีพ .ศ. 2515เพี่อจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา จนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ์ ในปัจจุบัน
และเป็น กิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น ทุก ปี จนลิงครั้งที่ 14 ในปี พ.ศ. 2563 สถาบัน วิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลัย
ราซภัฎรำไพพรรณี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพี่อพัฒนาห้องถิ่น ไต้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชกัฎกล่มศรีอยุธยา
จำนวน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยราซภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเพี่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางต้านวิชาการ
งานวิจัยและต้านต่าง ๆ ชื่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม ชื่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย
และนักวิชาการ ตลอดจบผู้สนใจไต้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพี่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
5. วัตลุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชีนี ในรัชกาลที่ 7
ในวโรกาสคล้ายวันพระราขสมภพ ครบ 116 ปี
5.2 เพี่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ไต้เผยแพร่ผลงาบวิจัย
สู่สาธารณชน
5.3 เพี่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจ ไต้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียบรู้จากแนวความคีดใบระดับห้องถิ่นและระดับชาติ
6. วิธีดำเนิบการและรูปแบบกิจกรรม
6.1 การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณรุฒิระดับศาสตราจารย์
6.2 การนำเสนอผลงาบวิจัย และผลงานวิชาการในเซิงการเสวนาทางวิฃาการ เอกสาร
ประกอบการประชุม โปสเตอร์ และการบรรยาย (รูปแบบนำเสนอออนไล■น)
6.3 สาขาการวิจัยที่เป็ดรับ ได้แก่
1) การศึกษา
2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและบวัตกรรม
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7. กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน ประกอบด้วย
7.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏรำไพพรรณี
7.2 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นสิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จาก
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
7.3 หัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บำท้องถิ่น ผู้นำชุมซน และผู้สนใจทั่วไป
8. ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง
ผู้ร่วมงานจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนร่วมงาบประชุมดังนี้
ประเภทนำเสนอผลงาบวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก

2,000

อาจารย์และบุคลากรชองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ์*

1,500

(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราซกัฏรำไพพรรณี)

ประ๓ ทร่วมฟังบรรยายพิเศษ
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราซภัฏรำไพพรรณี*
* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรชองมหาวิทยาลัยราซภัฎรำไพพรรณี ไม่สามารถนำมาเบิกค่าลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัย ฯ ได้
วิธีการชำระเงินโดยโอนเงินเช้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ซื่อบัญชี มหาวิทยาลัย
ราซภัฏรำไพพรรณี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
* เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากจัดงานประชุม ๆ ประมาณ 1 เตอน
9. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณ์
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 องต์ความรู้และผลงานวิจัยชองคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณขนในระดับชาติ
10.2 มีพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัยทั้งในระดับชาติ

3

(ร่าง) กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราซสมภพสมเดจพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116ปี
“ วิจัยบวัตกรรม สร้างสรรค์ เพี่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและดังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 18 รับวาคม 2563
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 18 รันวาคม 2563 (ชีวงเช้า)
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.

พิธีเป็ดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13
อาคารเฉสิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 36)
กล่าวรายงาบ
โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันทิ โสตวิถี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กล่าวเป็ดประชุม
โดย

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พิธีมอบรางวัลดีเด่น ประจำปี 2563
รางวัล “ นักวิจัยดีเด่น สาชามบุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัล “ นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
โดย

รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

09.00 - 12.00 บ.

บรรยายพิเศษ “ วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพี่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและสังคม
อย่างยั่งยืน”
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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(ร่าง) กำหนดการ
การประชุมวิขาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี
“ วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราฃภัฎรำไพพรรณี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (ชีวงบ่าย)
13.00 - 17.00 บ.

การนำเสนอผลงาบวิจัย (ภาคบรรยาย) Online
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 36)
ห้องนำเสนอ 1 สาขาการศึกษา
ห้องนำเสนอ 2 สาขามบุบยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องนำเสนอ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

13.00 - 15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโบ่สเตอร์) Online
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติๆ (อาคาร 36)
ห้องนำเสนอ 1 สาขาการศึกษา
ห้องนำเสนอ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องนำเสนอ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและบวัตกรรม

หมายพ ตุ

พักรับประทานอาหารกลางวับ เวลา 12.00 - 13.00 บ.
พักรับประทาบอาหารว่าง เวลา 10.30 บ. และ 14.30 บ.
'กำ miตกๆรสพร(ทปลี(เพปลงไดัตามทวาแพมารสม
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ปฏิทินประชุมวิชาการระดับขาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
รายละเอียด
ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
ผ่านระบบลงหะเบียนออนไลนํ
(2.000 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงาน จากหน่วยงานภายนอก

วันที่
บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2563
หรือจนกว่าบทความจะครบ
ตามจำนวน 80 บทความ

นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก)
(1.500 บาท* สำหรับอาจารย์และบคลากรภายใบมหาวิทยาลัย
โดย *ผลงาบวิจัยต้องลังกัดมหาวิทยาลัยราซภัฎรำไพพรร{ร)
ผู้สนใจเข้าร่วมพิงบรรยายพิเศษโดยไม่นำเสนอผลงาบวิจัย

บ ัด น ี้- 11 ธันวาคม 2563

(ลงทะเบียนออนไลนํ ฟรีไม่เสียค่าใข้จ่าย}
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมและตรวจสอบบทความวิจัย

20- 30 ตุลาคม 2563

ตามข้อกำหนด ก่อนจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

2 - 16 พฤศจิกายน 2563

จัดส่งข้อปรับแก้ให้นักวิจัยทางอิเมล์

16 - 23 พฤศจิกายน 2563

นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และส่งไฟล์ข้อมูลแก้ไข (1)

21 - 30 พฤศจิกายน 2563

(ทางริเมล์ research_rbru2010@hotmail.com)
ประกาศรายที่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย (บรรยาย/โปสเตอรํ)

8 ธันวาคม 2563

ทางเว็บ'ไซล์ https://www.rbru.ac.th/org/research/
แจ้งผลการพิจารณาบทความพร้อมหนังสือตอบรับ ทางริเมล์/

8 - 13 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์ https://www.rbru.ac.th/org/research/
ผู้นำเสนอผดงาบวิจัยภาคบรรยายส่งไฟล์ Power Point

8 - 13 ธันวาคม 2563

(ทางริเมล์ research_rbru2010@hotmail.com)
ผู้นำเสนอผลงาบวิจัยภาคโปสเตอรํ ส่งไฟล์โปสเตอร์มายังผู้จัดงาน

8 - 13 ธันวาคม 2563

งานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 (นำเสนอ Online)

18 ธันวาคม 2563

ปีดรับผลงานแก้ไขฉบับสมบูรณ์ (2)

28 ธันวาคม 2563

(ทางริเมล์ research_rbru201O@hotmail.com)

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

