โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบลู สงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562
“ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขึ้นเป็น
ครั้งที่ 1 โดยใช้ชื่องานประชุมวิชาการครั้งนั้นว่า “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว”จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพ ต่อมาในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ชื่อ การประชุม
วิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ” ประจาปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่
อาเซียน และในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ. 2560 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 2560 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์ ) และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” การประชุมดังกล่าวมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหลายมหาวิทยาลัย
ได้ส่ งผลงานเข้า ร่ ว มน าเสนอผลงานวิจั ย แบ่งเป็น 7 ด้ าน ดังนี้ ด้า นการศึ กษาและศิล ปวัฒ นธรรม ด้า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน
การจัดการและการท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.) ด้านวิจัยสถาบัน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทั้ง
9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 7. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 9. วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มและให้ ค วามสนใจเป็ น อาจารย์ / นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายนอก และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป จานวนทั้งสิ้ น
963 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน จานวน 379 คน
จากผลสาเร็จของการจัดประชุมวิชาการที่ผ่านมา 4 ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมี
เป้าประสงค์ที่จะดาเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติ ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่ งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้การบริการ
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม

วิทยฐานะครู และ ในมาตรา 8 ได้ กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (1) ให้แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภู มิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิตในชุมชน (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ (4) เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย
ประโยชน์ของส่วนรวม (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น (7) ศึกษาและแสวงหาแนว ทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน และ (8) ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยที่ผ่ านมา มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ให้เป็นที่รู้จักและนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศ ผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอในที่ประชุม
จะได้รั บ การตี พิมพ์ ในรายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม (Proceedings) ที่มี คณะกรรมการดาเนิน งานที่ มี
มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงเล็งเห็นว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สาหรับอาจารย์
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมจะแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร หรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดการประชุมในรูปแบบเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ก็เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย
การวิจัยให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้ าทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ
และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการดาเนินงาน
1. การบรรยายพิเศษ
2. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
4. นิทรรศการ
5. การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
หัวข้อในการส่งบทความ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
ด้านวิจัยสถาบัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย (500 คน)
2. ผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 100 คน
วัน-เวลา การจัดประชุม
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

