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ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 
 

การจดทะเบยีนท่ีปรึกษาไทย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินการตอทะเบียนที่ปรึกษา ใหกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี กับทางศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีเลขทะเบียนที่
ปรึกษาหมายเลข 3674 และไดรับการยกระดับ ใหอยูในที่ปรึกษาระดับ A (มีประสบการณการทํางาน และมีโครงการที่
แลวเสร็จ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ËÁ´à¢µÃÑºÊÁÑ¤Ãº·¤ÇÒÁ 

6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 
 

ขอเชิญสงบทความเขารวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 7 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เปนเจาภาพรวมจัดการประชุมวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งที่ 7 หัวขอ “วิจัย สรางองคความรูใหม รับใชสังคม” ในวันที่ 7-8 

กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร 100 ป มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ในการนี้สถาบันวจิัยและพัฒนา จงึขอเชิญชวนผูสนใจ สงบทความวิจัย เพื่อเขารวมนําเสนอในงาน

ประชุมวชิาการดังกลาว โดยสามารถสงบทความวจิัย ไดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2559 ผาน

ระบบลงทะเบยีนออนไลน http://ncsag2016.aru.ac.th/ 

*หมายเหตุ บทความวจิัยของอาจารย นักวจิัย และนักศกึษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ไมตองเสยีคาใชจาย แหงละ 20 เรื่อง 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ :  

สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฎรําไพพรรณ ี 

โทรศัพท 039-471056, 086-4402639   ภายใน  3515 

 



 

 

  โครงการวจิัยสัญจร ครัง้ที ่2 ประจําปงบประมาณ 2559 

ระหวางวันที่ 27-28 มกราคม 2559 

 เม่ือวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําโครงการวิจัย

สัญจร ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร แหลงทุนวิจัย

ตางๆ ข้ันตอนวธิกีารดําเนนิงานวจิัย กองทุนวจิัย และการนําผลงานวิจัยเพื่อไปนําเสนอในงานประชุม

วชิาการ โดยไดประชาสัมพันธ ตามคณะตางๆ โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยและนักวิจัยเปน

อยางด ี 

 สถาบันวจิัยและพัฒนาจงึขอขอบคุณทุกหนวยงานมา ณ โอกาสนี้ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร คณะนติศิาสตร 

คณะนเิทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวทิยาการคอมพวิเตอรและสารสนเทศ 

คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศลิป 



  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เขารวมการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4 (HERP CONGRESS IV)   

 

 เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําโดย อาจารย
สุทธินันท โสตวิถี รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมดวยเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เขารวมการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The fourth Higher Education Research 
Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แหง “สรางสรรควิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

ในการน้ี มีคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 
คณะครุศาสตร ดร.เชญฐณรัช อรชุน และ ดร.นักรบ เถียรอ่ํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดร.จิรภัทร จันทมาลี 
และดร.ณมนรัก คําฉัตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับคัดเลือก นําผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอในการประชุม
ใหญครั้งน้ีดวย 

พิธีเปดงาน HERP CONGRESS IV 

และบรรยากาศภายในงานประชุม 

คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับการคัดเลือก

ผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอในการประชุม HERP CONGRESS IV 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา มีบทสังเคราะหงานวจัิย ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่นาสนใจมาฝาก สําหรับฉบับนี้ เปน

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการสรางงานศิลปะภาพพิมพโดยใชวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นจันทบุรีในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน” 

ผลงานวิจัยของอาจารยเบญจพร ประจง  และอาจารยธนวัฒน กันภัย อาจารยประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ปงบประมาณ 2556 ซึ่งงานวจัิยดังกลาวมีแนวคิดมาจากการทําศิลปะภาพพิมพโดยใชวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได

ในทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี วิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหความสามารถและทดลองความเปนไปไดในการทํา

ศิลปะภาพพิมพโดยใชวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาไดในทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 17 คน จากกจิกรรมการเรยีนการสอน เรื่อง แมพมิพวัสดุปะตดิ  

ผลการวจัิยพบวาวัสดุธรรมชาติประเภทพืชมีพื้นผิวที่สวยงาม นาสนใจ เปนการนําเอาวัสดุที่คนทั่วไปเห็นวาไมมีประโยชนมา

สรางสรรคงานศลิปะที่เนนความประหยัดและสะดวกในการจัดหาเปนประการสําคัญ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ดีไมจําเปนตองมีราคา

แพง   แตขอใหผูเรยีนเห็นคุณคา เกดิความชื่นชมในการนําวัสดุธรรมชาติมาใชประโยชนทางดานความสวยงาม สามารถคิดสรางสรรค

และแสดงความรูสึกจากการรับรูในความงาม   เพื่อความเพลิดเพลิน ชื่นชมความสามารถของตนเอง ยอมรับคําติชมและแกไข

ขอบกพรอง 

จากการศกึษาการสรางสรรคผลงานตามกระบวนการปฏิบัตงิานของนักศกึษาพบวา นักศกึษามีความสามารถอยูในระดับดีมาก 

คือ สามารถแสดงออกในสวนของเนื้อหา รูปแบบ วธิกีารตามหลักการจัดองคประกอบศิลปและหลักการทางศิลปะไดอยางสมบูรณ ซึ่ง

จะกอใหเกดิองคความรูอันเปนประโยชนในการพัฒนาการเรยีนการสอนในรายวชิาภาพพมิพพื้นฐานตอไป 
 

   

        

        

  

 

อาจารยเบญจพร ประจง และอาจารยธนวัฒน กันภัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วัสดุธรรมชาตทิี่นักศกึษาหาได

ในทองถิ่น 

นักศกึษาทําแมพมิพวัสดุปะตดิ 

ผลงานศลิปะภาพพมิพแมพมิพวัสดุปะตดิ 

จากวัสดุธรรมชาตทิี่หาไดในทองถิ่น

จันทบุรี 



 
---------------------------------------- 
ขอขอบคุณขอมูลดดี ีมปีระโยชนจาก 

อาจารยเบญจพร ประจง และอาจารยธนวัฒน กันภัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

ขอเชิญนักวจิัยที่สนใจ รวมสงบทสังเคราะหงานวจิัยเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธในสารวจิัยรําไพพรรณ ี
    ไดที่ E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM      โทรศัพทมือถอื. 086-4402639   
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