
 

 

       

       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เร่ือง “วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพ่ือรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” 

และการประชุม สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เร่ือง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” 
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Zoom Meeting 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม     

เทศบาลเมืองนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 

 

 1. หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยัง

จัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื ่อง โดยครั ้งนี้  จัดเป็นครั ้งที ่ 14 ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้าง Innovation และ 

Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดทั้งบุคคลที่สนใจ จาก

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อัน

จะนำไปสู่แนวคิดและแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ย่อมช้ีชัด

ถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุม สาขา

พยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” ให้สอดคล้องกับการประชุมของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม 



เทศบาลเมืองนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยนวมินท

ราธิราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวัดเพชรบุรีและ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

ดูแลสุขภาพประชาชนยุคปกติในวิถีใหมต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย นำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย อันจะนำไปสู่

แนวคิด และแนวปฏิบัติของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยและ

บุคคลที่สนใจ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ 

3) เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ 

3. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
วันท่ีจัดงาน 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting.  

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
สาขาการวิจยัเชิงสุขภาพ สร้างดลุยภาพชีวิตในยุค Next Normal (พยาบาลศาสตร์) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
 

5. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน  
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตา่งๆ ตลอดทั้ง พยาบาลวิชาชีพ และบุคคลทั่วไปที่

สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
 

6. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
1) การบรรยายพเิศษทางวิชาการ (ปาฐกถาพิเศษ) 
2) การเสวนาวิชาการดา้นการจดัการศึกษา และบทบาทหนา้ที่ของทีมสุขภาพในยุค Next Normal 
3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดดี้านต่าง ๆ 
4) การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
5) การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
6) การประกวดและนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  
 

7. สาขาท่ีเปิดให้นำเสนอผลงาน  
1) ชีววิทยา เกษตร และอาหาร 
2) วิทยาศาสตร์กายภาพ  
3) คณิตศาสตร์และสถิติ    



4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์และการสื่อสาร 
6) คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
7) การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal (พยาบาลศาสตร์) 
8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์   
9) นิเทศศาสตร์             
10) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร ์
12) อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ และการระหวา่งประเทศ 
13) ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
14) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ  
15) บริหารการศึกษา 
16) หลักสูตรและการสอน 
17) วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R) 
18)การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
19) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 
20) สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

8. กิจกรรมและกำหนดการ    
 

กิจกรรม กำหนดการ 

- ปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper) - 15 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 
- ส่งบทความประเมิน - จนถึง 20 พฤษภาคม 2565 
- วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate) - 1 - 10 พฤษภาคม 2565 
- วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate) - 11 - 25 พฤษภาคม 2565 
- แจ้งผลการพิจารณาบทความ - 20 พฤษภาคม 2565 
- ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบรูณ ์ - 21 - 31 พฤษภาคม 2565 
- นำเสนอผลงาน - 7 - 8 กรกฎาคม 2565 

 
9. อัตราค่าลงทะเบียน      
 

ประเภทของผู้ลงทะเบียน 
การชำระค่าลงทะเบียน 

(Early Bird Rate) 
1 - 10 พฤษภาคม 2565 

การชำระค่าลงทะเบียน 
(Normal Rate) 

11 - 25 พฤษภาคม 2565 
- บุคคลทั่วไป 2,000 บาท  2,500 บาท  
- นักศึกษา 1,500 บาท  2,000 บาท  
- ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 บาท  1,500 บาท  

 
10. กำหนดการ 



 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 
09.00 – 12.00 น. การปาฐกถา ของ องค์ปาฐก 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session** 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุม่ Session** 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุม่ Session** 

 

**หมายเหตุ: กำหนดการสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้าย 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติของอาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ และพยาบาลวิชาชีพที่สนใจ จากแหล่งฝึก 
และหน่วยงานภายนอก  

2) ได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ  
3) ได้ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัย และสถาบันการศึกษา ในประเทศ ตลอดทั้งหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก  
 
12. ติดต่อสอบถาม  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3908  
Email: conference14@webmail.npru.ac.th  
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference14 

 

 
 
 
 
 


