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สถาบันวิจัยและพัฒนา
มรภ รำไพพรรณี

039-319-111  ต�อ  10800
086-440-2639

research_rbru2010
@hotmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่  16
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี  ครบ 118 ป

50 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

19 ธันวาคม 2565    |  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปดรับบทความวิจัย

เพื่อนำเสนอในรูปแบบบรรยาย 

(Oral Presentation)

บัดนี้ - 31 ต.ค.65 ลงทะเบียนพรอมสง

บทความฉบับสมบูรณ

บัดนี้ - 15 ธ.ค.65 ลงทะเบียนเขารวมฟง

บรรยายพิเศษ

8 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อ

ผูนำเสนอบทความวิจัย

การชำระคาลงทะเบียน

โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข        

ชื่อบัญชี    

ประเภทบัญชีออมทรัพย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไรยา 

178-1-48958-7

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

**เมื่อชำระคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น**

1,500 ฿

2,000 ฿

ฟรี

บุคคลภายนอก

บุคคลภายใน

(บทความตองสังกัด ม.ราชภัฏรำไพพรรณี)

ผูรวมฟงบรรยายพิเศษ

(ไดรับเกียรติบัตรหลังจากงานประชุม)

สาขาที่เปดรับบทความ

คาลงทะเบียน

การศึกษา 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ปาฐกถาพิเศษ

ประธานอนุกรรมการดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. 

และคณะอนุกรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

039-319-111  ตอ  10802 / 10830

research_rbru2010@rbru.ac.th

“การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล”

โดย



การเป�ดรับข�อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำป�งบประมาณ  พ.ศ.2566

กรอบการวิจัย

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น
ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม�เกิน 75,000 บาท)

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก�ป�ญหา
หรือสร�างความเข�มแข็ง  ด�านสังคม  ชุมชน 
และความมั่นคง  
(สนับสนุนงบประมาณ ไม�เกิน 60,000 บาท)

องค�ความรู �พื ้นฐานเพื ่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  การวิจัยเพื่อส�งเสริมการเรียนรู�
ตลอดชีวิต หรือการวิจัยเพ่ือส�งเสริมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามโครงการพลิกโฉมสถาบัน
อุดมศึกษา  (Re-inventing University) 
(สนับสนุนงบประมาณ ไม�เกิน 35,000 บาท)

   นักวิจัยท่ีสนใจสามารถย่ืนข�อเสนอโครงการวิจัย

ผ�านทางระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

(ระบบ RBRU-RMS : www.rms.rbru.ac.th) 

พร�อมแนบไฟล� Word ท่ีมีข�อมูลครบถ�วนเข�าสู�ระบบ 

และจัดพิมพ�ข�อเสนอโครงการวิจัยด�วยกระดาษ A4  

โครงการละ 3 ชุด  นำส�งที่หน�วยงานต�นสังกัด

ของนักวิจัย ได�ต้ังแต�บัดน้ีจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2565  และให�คณะต�นสังกัดรวบรวมและนำส�ง

ข�อเสนอโครงการวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายในวันที ่ 5 ตุลาคม 2565   ภายในเวลา 

16.30 น.  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี

039-319-111 ตอ 10801 , 10890
086-440-2639  



การเป�ดรับข�อเสนอ
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
เพื ่อเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

ประจำป�งบประมาณ  พ.ศ.2566

ด�านหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร/การบริหาร

จัดการหลักสูตร

ด�านการจัดการเรียนการสอน/ส่ือ/เทคนิควิธีสอน

ด�านนักเรียน/นักศึกษา

ด�านอาจารย�/บุคลากร/ผู�บริหาร

ด�านการเงิน/งบประมาณ

ด�านสิ่งอำนวยความสะดวก/อาคารสถานที่/
สิ่งแวดล�อม

ด�านประชาสัมพันธ�/ภาพลักษณ�องค�กร

ด�านประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นเร�งด�วน (hot issue) ซ่ึงเป�นความต�องการ

ของหน�วยงานต�นสังกัด ผู�ขอรับทุนและต�องการ

ผลจากการวิจ ัยสถาบันเพื ่อศึกษาคำตอบ 

การขอรับทุนในหัวข�อนี้ต�องได�รับความเห็นชอบ

จากหัวหน�าหน�วยงาน

งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำหรืองานที่ได�รับ

มอบหมาย

กรอบการวิจัย    ผู �ที ่สนใจสามารถยื่นข�อเสนอโครงการวิจัย

ผ�านทางระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

(ระบบ RBRU-RMS : www.rms.rbru.ac.th) 

พร�อมแนบไฟล� Word ท่ีมีข�อมูลครบถ�วนเข�าสู�ระบบ 

และจัดพิมพ�ข�อเสนอโครงการวิจัยด�วยกระดาษ A4  

โครงการละ 3 ชุด  นำส�งที่หน�วยงานต�นสังกัด

ของผู�ขอรับทุน  ได�ตั ้งแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565  และให�คณะต�นสังกัดรวบรวม

และนำส�งข�อเสนอโครงการวิจัย  มายังสถาบัน

วิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565   

เวลาไม�เกิน 16.30 น.  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรณี

039-319-111 ตอ 10801 , 10890
086-440-2639  
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แหล�งเผยแพร�งานวิจัย

หน�า  5

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÀÙà¡çµ  ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ¡ÅØ‹ÁÀÒ¤ãµŒ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 9 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä´ŒµÑé§áµ‹
ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565 ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 076-523-794 µ‹Í 5000 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ 
¤ÃÑé§·Õè 16  ã¹ÇÑ¹·Õè 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä´ŒµÑé§áµ‹ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 
µØÅÒ¤Á 2565 ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 039-319-111 µ‹Í 10802 , 10830
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พ
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วก

ิจก
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ม
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹ÍÊÑµÇ �

à¾×èÍ§Ò¹·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

(ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹�) ¤ÃÑé§·Õè 1/2565

หน�า  6

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃµ‹ÍÊÑµÇ�à¾×èÍ§Ò¹·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ (ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹�) ¤ÃÑé§·Õè 1/2565  
ã¹ÇÑ¹·Õè 20 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565 àÇÅÒ 09.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¾ÑÊ´Ø (36202) ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ 
(ÍÒ¤ÒÃ 36) â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ  ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹ÍÊÑµÇ� à¾×èÍ§Ò¹·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ áÅÐà¾×èÍ¾Ô̈ ÒÃ³Ò (Ã‹Ò§) ÇÔ̧ Ṍ Óà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
µ‹ÍÊÑµÇ� à¾×èÍ§Ò¹·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
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ข�า
วก
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ม

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ

ÇÒÃÊÒÃÇÔ̈ ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ¤ÃÑé§·Õè 7/2565

หน�า  7

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·èÕ 7/2565  ã¹ÇÑ¹·Õè 20 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565 àÇÅÒ 13.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 
ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ (ÍÒ¤ÒÃ 36) â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ «Öè§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§¹Õé ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
Í‹Ò¹»ÃÐàÁÔ¹º·¤ÇÒÁ·Õè¢ÍÊ‹§µÕ¾ÔÁ¾�ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
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ข�า
วก

ิจก
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ม
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò  ¤ÃÑé§·Õè 7/2565

หน�า  8

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹Ê¶ÒºÑ¹
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¤ÃÑé§·Õè 7/2565 ã¹ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2565 àÇÅÒ 14.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ªÑé¹ 5 ÍÒ¤ÒÃ
à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ (ÍÒ¤ÒÃ 36)  â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ  ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÏ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã à¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§¹Õé



ภา
พ

ข�า
วก

ิจก
รร

ม
¨Ñ´ºÙ¸¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ  à¾×èÍà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¹ÓàÊ¹ÍÀÒÂã¹

§Ò¹ “ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ 2565”

หน�า  9

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ Ã‹ÇÁ Ñ́̈ ºÙ̧ ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ à¾×èÍà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¹ÓàÊ¹ÍÀÒÂã¹§Ò¹ 
“ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ 2565  (Thailand Research Expo 2022)”  ã¹ÇÑ¹·Õè  31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565  
â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÏ 
áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÙ¸¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ  â´Â§Ò¹¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1-5 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 ³ âÃ§áÃÁ
à«ç¹·ÒÃÒá¡Ã¹´� áÅÐºÒ§¡Í¡¤Í¹àÇ¹ªÑ¹à«ç¹àµÍÃ� à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 



ภา
พ

ข�า
วก

ิจก
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ม
¾Ô¸Õà»�´§Ò¹ 

“ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ 2565”

หน�า  10

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà»�´§Ò¹ “ÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ 2565 (Thailand 
Research Expo 2022)”  ã¹ÇÑ¹·Õè  1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565  ³ ËŒÍ§ Lotus Suite  5  ªÑé¹ 22  âÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒá¡Ã¹´� 
áÅÐºÒ§¡Í¡¤Í¹àÇ¹ªÑ¹à«ç¹àµÍÃ� à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ �́ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò à¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¾Ô̧ Õà»�́ §Ò¹ â´ÂÁÕ ´Ã.ÇÔÀÒÃÑµ¹� ṌÍ‹Í§ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáË‹§ªÒµÔ ¡Å‹ÒÇµŒÍ¹ÃÑº 
áÅÐ¡ÒÃ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ  ¨Ò¡ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�(¾ÔàÈÉ) ´Ã.àÍ¹¡ àËÅ‹Ò¸ÃÃÁ·ÑÈ¹�  ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ 

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÊÓËÃÑººÙ¸¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁªÁ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ 
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ม
¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

“ÇÔÈÇ¡ÃÊÑ§¤ÁªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§´ŒÇÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ”

หน�า  11

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  Ã‹ÇÁ¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í 
“ÇÔÈÇ¡ÃÊÑ§¤ÁªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§´ŒÇÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ” ÃÐËÇ‹Ò§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÃÒªÀÑ¯ 27 Ê¶ÒºÑ¹ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ 11 Ê¶ÒºÑ¹ Ã‹ÇÁà»š¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹  ã¹ÇÑ¹·Õè 2 ÊÔ§ËÒ¤Á 
2565 ³ ËŒÍ§àÇÔÅ´�ºÍÅÃÙÁ ªÑé¹ 23  âÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒá¡Ã¹´� áÅÐºÒ§¡Í¡¤Í¹àÇ¹ªÑ¹à«ç¹àµÍÃ� à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´� 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò à»š¹µÑÇá·¹
Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§Ï ã¹¤ÃÑé§¹Õé 
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ม ¡ÒÃ»ÃÐªØÁªÕ éá¨§à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ÁÙÅ°Ò¹

áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¤Ó¢Í§º»ÃÐÁÒ³´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental Fund (FF) 

»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2567

หน�า  12

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁªÕéá¨§à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
§Ò¹ÁÙÅ°Ò¹áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó¤Ó¢Í§º»ÃÐÁÒ³ Œ́Ò¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental Fund 
(FF) »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2567  ã¹ÇÑ¹·Õè 10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 àÇÅÒ 13.00 ¹. ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�
(Zoom Cloud Meeting) â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ  ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ «Öè§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº´ÙáÅ´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
¤ÃÑé§¹Õé
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หน�า  13

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  Ã‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 4  
The 4th ICRU International Conference on New World SuStainable Development (IWSD) 2022
ã¹ÇÑ¹·Õè 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565  ³  ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁáÅÐ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÊÇÃÃ¤� 
(Â‹Ò¹ÁÑ·ÃÕ) â´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�äÇ¡Ù³±� ·Í§ÍÃ‹ÒÁ Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ áÅÐÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ 
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò Ã‹ÇÁÃÑºÃÒ§ÇÑÅàªỐ ªÙà¡ÕÂÃµÔ “¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ Ṍà ‹́¹” ¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂÍÒ¨ÒÃÂ� 
´Ã.ÊÃÈÑ¡´Ôì ¹Ò¤àÍÕèÂÁ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ “¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ´Õà´‹¹”  áÅÐ¡ÒÃ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ 
ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·Â´ŒÇÂâÁà´ÅàÈÃÉ°¡Ô¨ BCG ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑ è§Â×¹ (SDGs)”  
â´ÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� (¾ÔàÈÉ) ´Ã.àÍ¹¡ àËÅ‹Ò¸ÃÃÁ·ÑÈ¹� ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ  
 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ 

¤ÃÑé§·Õè 4  (The 4th ICRU)



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มรภ รำไพพรรณี

039-319-111  ต�อ  10800
086-440-2639

research_rbru2010
@hotmail.com

สังเคราะห�งานวิจัย
ฉบับที่  8  ประจำเดือน  สิงหาคม  2565

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁÕº·ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õ è¹‹ÒÊ¹ã¨ 
ÁÒ½Ò¡¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹©ºÑº¹Õéà»š¹§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ àÃ×èÍ§ ÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè
¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¢Í§¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÈÃÒÂØ· �̧  Ô̈µÃ¾Ñ²¹Ò¡ØÅ ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (µ‹Íà¹×èÍ§) 
¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÄÉ³Ð ¨Ñ¹·ÊÔ·¸Ôì  ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê� áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ�¸ÕÃÐÇÑ²¹� 
ª×è¹ÍÑÈ´§¤µ ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¡Å ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³ Õ 
â´Âä´ŒÃÑº§º»ÃÐÁÒ³  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2564 
«Öè§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕá¹Ç¤Ô´ÁÒ¨Ò¡ á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÅ´ÀÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃãªŒ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò¢Í§ÀÒ¤¤ÃÑÇàÃ×Í¹
ã¹¡ÒÃ·Óà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ  ¨Ò¡¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇáÅÐ¼ÅäÁŒÊÓËÃÑºãªŒà»š¹áËÅ‹§ÍÒËÒÃà»š¹¢Í§µ¹àÍ§ 
«Öè§ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹¨ÐµŒÍ§¹Ó¹éÓ·Õèä Œ́ ¨Ò¡áËÅ‹§¹éÓ¢Öé¹ÁÒÃ´¹éÓµŒ¹äÁŒ áÅÐ¼Å¼ÅÔµ·Ò§ Œ́Ò¹¡ÒÃà¡ÉµÃÀÒÂã¹á»Å§¼Ñ¡
¢¹Ò´àÅç¡  â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨µŒÍ§¡ÒÃÃÐººä¿¿‡Ò¨Ò¡â«Å‹Òà«ÅÅ�ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÙº¹éÓ ¨Ñ´ÊÃŒÒ§
ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§§Ò¹ áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�áººà¤Å×èÍ¹·Õèä´Œ à¾×èÍÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃ¹Óä»
¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕÂÑ§ªØÁª¹ ÍØ»¡Ã³�ËÅÑ¡»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂà¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓÁÍàµÍÃ�ä¿¿‡Ò¡ÃÐáÊµÃ§¢¹Ò´ 250 ÇÑµµ� 
µ‹ÍÃ‹ÇÁ¡Ñºá¼§â«Å‹Òà«ÅÅ�¢¹Ò´ 400 áÅÐµÙŒ¤Çº¤ØÁÃÐºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹µ‹ÍÃ‹ÇÁ¡ÑºÃÐººáÍÃ�áÇÃ�à¾×èÍà¾ÔèÁáÃ§´Ñ¹
»̃œÁ¹éÓãËŒÁÕÃÐ Ñ́ºáÃ§ Ñ́¹ÊÙ§¢Öé¹ «Öè§¨Ðà»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÀÒ¤¤ÃÑÇàÃ×Í¹ÊÒÁÒÃ¶¾Öè§¾Òµ¹àÍ§ã¹¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕ¾ã¹ªÕÇÔµ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ä´Œ ¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ศรายุทธ� จิตรพัฒนากุล

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡à¾×èÍ 
1. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
2. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË�»ÃÔÁÒ³¹éÓ·Õèä´Œã¹áµ‹ÅÐª‹Ç§àÇÅÒ¢Í§ÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�

ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¤ÃÑé§¹Õé ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹
1. ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅÍØ»¡Ã³�ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃŒÒ§ÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ 
ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹
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2. ÍÍ¡áººÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
3. µÔ´µÑé§ÃÐººÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
4. ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾ºÇ‹Ò à¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓÁÍàµÍÃ�¡ÃÐáÊµÃ§¢¹Ò´ 250 ÇÑµµ� Ã‹ÇÁ¡Ñºá¼§â«Å‹Òà«ÅÅ�
¢¹Ò´ 400 ÇÑµµ� ¨Ó¹Ç¹ 1 á¼§ µỐ µÑé§º¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§Ã¶à¢ç¹ÊÓËÃÑºà¤Å×èÍ¹·Õèä Œ́¢¹Ò´¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§ 
70 à«¹µÔàÁµÃ ÂÒÇ 135 à«¹µÔàÁµÃ áÅÐÊÙ§ 70 à«¹µÔàÁµÃ µÙŒ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹µÔ´µÑé§¿�ÇÊ�ä¿¿‡Ò

 
¡ÃÐáÊµÃ§ à«ÍÃ�¡ÔµàºÃ¡à¡ÍÃ� ÍØ»¡Ã³� »‡Í§¡Ñ¹ä¿¡ÃÐâª¡·Ò§ä¿¿‡Ò¡ÃÐáÊµÃ§ (DC Surge Protector) 
áÅÐÁÍ¹ÔàµÍÃ�áÊ´§¤‹ÒáÃ§´Ñ¹ä¿¿‡Ò ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò ¡ÓÅÑ§ä¿¿‡Ò »ÃÔÁÒ³¹éÓ¨ÐäËÅ¼‹Ò¹·‹Íà¾ÔèÁáÃ§´Ñ¹ (áÍÃ�áÇ) 
¢¹Ò´ 3 ¹ÔéÇ ÊÙ§ 60 à«¹µÔàÁµÃ ¼‹Ò¹ÁÒµÃÇÑ´ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ ËÅÑ§µÔ´µÑé§·´ÊÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹µÒÁÃÐ´Ñº
¤ÇÒÁàÍÕÂ§¢Í§á¼§â«Å‹Òà«ÅÅ� 3 ÃÐ´Ñº ä´Œá¡‹ 10 20 áÅÐ 30 Í§ÈÒ ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ 08.00 ¹. ¶Ö§ 17.00 ¹. 
â´Âà©ÅÕèÂ 6 ¤ÃÑé§ã¹ 1 ªÑèÇâÁ§ ¨Ó¹Ç¹ 3 ¤ÃÑé§ ¾ºÇ‹Ò ª‹Ç§àÇÅÒ¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´·Ñé§ 3 ÃÐ´Ñº
¤×Íª‹Ç§àÇÅÒ 13.00 ¹. ¤‹Ò»ÃÔÁÒ³¹éÓÊÙ§ÊǾ à·‹Ò¡Ñº 1,411.18 1,965.74 áÅÐ 1,624.10 ÅÔµÃµ‹ÍªÑèÇâÁ§ µÒÁÅÓ Ñ́º 
â´ÂÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÍÕÂ§·ÕèàËÁÒÐÊÁµ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ ¤×Í ·ÕèÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÍÕÂ§ 20 Í§ÈÒ ä´Œ»ÃÔÁÒ³¹éÓÊÙ§ÊØ´µ‹ÍÇÑ¹
à·‹Ò¡Ñº 13,848 ÅÔµÃ ËÃ×Í 13.85 ¤ÔÇµ‹ÍÇÑ¹

ÃÐººÊÙº¹éÓà¤Å×èÍ¹·Õè¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�ÊÓËÃÑºªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ã¹ÃÐ Ñ́º¤ÃÑÇàÃ×Í¹
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¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ªÇÑÅÃÑµ¹� ÊÁ¹Ö¡
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ê¹¸ÂÒ ¡ÙÅ¡ÑÅÂÒ
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾ÑªÃÔ¹·Ã� ÃØ¨ÔÃÒ¹Ø¡ÙÅ
¹Ò§ÊÒÇ¡ÃÃ³Ô¡Ò ÊØ¢ÊÁÑÂ   ¹Ò§ÊÒÇ¹ÔµÂÒ µŒ¹ÊÒÂ
¹Ò§ÊÒÇ»�ÂÒÀÃ³� ¡ÃÐ¨‹Ò§ÈÃÕ  ¹Ò§ÊÒÇªØÅÕÃÑµ¹� ¼´Ø§ÊÔ¹
¹Ò§ÊÒÇ»Í§ÃÑµ¹� ºØÞÅÒÀ   ¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°°Ò¹Õ ´Õ«×èÍ
¹Ò§ÀÃ³�·Ô¾Â� ÊØÀÒÀÃ³�

¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂÁÕá¹Ç¤Ô´ËÃ×Í¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð à¾×èÍ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å 
ËÃ×Íµ‹ÍÂÍ´§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Íä»¤×Í
1. ¤ÇÃµÔ´µÑé§¹Óä»ãªŒ§Ò¹ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèäÁ‹ÁÕà§ÒºÑ§µŒ¹äÁŒ ÊÔè§¡Õ´¢ÇÒ§ã´ æ à¹×èÍ§¨Ò¡¨Ð·ÓãËŒ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿‡ÒÅ´Å§
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