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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 13 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ป ี

“วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
 
1. ช่ือโครงการ  
         การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ปี  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เจ้าภาพหลัก 
 
3. หน่วยงานผู้ร่วมดําเนินโครงการ 
  3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  3.3 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
  3.5 University of South-East Asia, Cambodia 
 
4. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้สนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ท้ังในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเป็นข้ันตอน
สําหรับการสร้างงานวิจัยสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสนับสนุน ท้ังนี้เพ่ือให้
บุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงนับว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยมากยิ่งข้ึน นักวิจัยได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสําคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งท่ีแสดงถึง
มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้กับสาธารณชนแล้วยังช่วยในการสร้าง              
ความร่วมมือในการทําวิจัยท้ังระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เกิดงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งข้ึน  
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 ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญกับพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดํารงชีวิตมนุษย์ และมีความสําคัญ
เทียบเท่ากับเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้อง
อาศัยศาสตร์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน ท้องถ่ิน การใช้ศาสตร์พระราชาเข้ามาช่วย  
เสริมสร้างงานวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสนับสนุนให้นักวิจัยได้ดําเนินงานวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะได้นําผลการวิจัยไปพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 และเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ปี ในวันท่ี 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 13  ข้ึน ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 โดยใช้ชื่อ การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ปี “วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้ เคียงท่ีทรงพระราชทานวังสวนบ้านแก้วให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่  
ปี พ.ศ. 2515 เพ่ือจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา จนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในปัจจุบัน และเป็น
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนทุกปี จนถึงครั้งท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ University of South-East Asia ประเทศ
กัมพูชา จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
งานวิจัยและด้านต่างๆ ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและ
นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 7 ในวโรกาสคล้ายวัน 
                พระราชสมภพ ครบ 115 ปี 
  5.2 เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 
  5.3 เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
               เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  
 
6.  วิธีดําเนินการและรูปแบบกิจกรรม 
  6.1 การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา)  
  6.2 การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในเชิงการเสวนาทางวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม  
               โปสเตอร์ และการบรรยาย 
 6.3 นิทรรศการแสดงผลงานงานวิจัย 
       สาขาการวิจัยท่ีเปิดรับ ได้แก่   
   1) การศึกษา  
   2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   3) การจัดการและบริหารธุรกิจ   
   4) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   5) การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
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7.  กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน ประกอบด้วย 
 7.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 7.2 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษา  
               และหน่วยงานต่าง ๆ  
  7.3 หัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และผู้สนใจท่ัวไป 
 
8. ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง 
  ผู้ร่วมงานจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนร่วมงานประชุมดังนี้ 
 

ประเภทนําเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,500 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี* 
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 

2,000 

 
ประเภทร่วมฟังบรรยายพิเศษ อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 

นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก  
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี* 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไม่สามารถนํามาเบิกค่าลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัยได้ 
 
  วิธีการชําระเงิน  โดยโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
  *เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา หลังจากจัดงานประชุมฯ ประมาณ 1 เดือน 
 
9. ระยะเวลาและสถานท่ี 
  วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอรท์  
             
 
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 องค์ความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่ 
                 สาธารณชนในระดับชาติ  
  10.2 มีพ้ืนท่ีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                 ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัยท้ังในระดับชาติ  
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11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินของ 
                 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      
 
  11.2 งบรายได้จากค่าลงทะเบียนการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นค่าตอบแทนผู้ประเมินอิสระ 
                 หรือพิชญาพิจารณ์ (Peer Review) ผู้อ่านประเมินบทความวิจัยและค่าจัดทํารายงานสืบเนื่องจาก 
                 การประชุม และค่าใช้สอย ตอบแทนและค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากงานประชุมวิชาการฯ  
         ดังกล่าว 
 
*หมายเหตุ :  1. ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
                  2. ค่าตอบแทนผู้ประเมินอิสระหรือพิชญาพิจารณ์ (Peer Review) อ่านประเมินบทความวิจัยและ 
(Abstract) และรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการนี้ ให้สามารถเบิกจากงบรายได้จากค่าลงทะเบียนการประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยและค่าลงทะเบียนฟังบรรยายพิเศษท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียกเก็บ 
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 กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 13 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ปี 

“วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------ 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 (ภาคเช้า) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 13 
     ณ ห้องประชุม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รสีอร์ท อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

กล่าวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ   
                         ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

   กล่าวเปิดประชุม โดย รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ  
                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    

พิธีมอบรางวัลดีเด่น ประจําปี 2562  
  รางวัล “นักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น”  
  รางวัล “นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
  รางวัล “นักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์”  

มอบรางวัล  โดย รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ 
         รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” 
 โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา  
                                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 13 

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 115 ปี 
“วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

------------------------------------------------------------------------------ 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 (ภาคบ่าย) 

13.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)  ณ ห้องประชุม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอรท์  
                               อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

  ห้องบรรยาย 1  สาขาการศึกษา 
  ห้องบรรยาย 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ห้องบรรยาย 3  สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ   
  ห้องบรรยาย 4  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ห้องบรรยาย 5  สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) ณ ห้องประชุม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอรท์  
       อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 -  นิทรรศการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 -  พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.   
   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.                          

                       * กําหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


