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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¯ÇäÅÂÍÅ§¡Ã³�  ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�  ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ  “New tertiary education: Education for all” 
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1-3 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä´ŒµÑé§áµ‹ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 5 µØÅÒ¤Á 
2565 ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 089-089-3575 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ  ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ
TSB2022 ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 24-25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä´ŒµÑé§áµ‹ºÑ´¹Õé
¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565 ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 02-470-8887

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÀÙà¡çµ  Ñ́̈ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ¡ÅØ‹ÁÀÒ¤ãµŒ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 9 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä Œ́µÑé§áµ‹
ºÑ´¹Õ é¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õ è 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565 ÊÍº¶ÒÁà¾Ô èÁàµÔÁ 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

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ñ́̈ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ Ñ́ºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 19 áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ç Ô·ÂÒà¢µ¡Óá¾§áÊ¹ »ÃÐ¨Ó»‚ 2565 
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 8-9 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2565  Ê‹§º·¤ÇÒÁä´ŒµÑé§áµ‹ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 15 µØÅÒ¤Á 
2565 ÊÍº¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 034-341-545 µ‹Í 6 
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ม ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ Ñ́̈ ·Ó¤Ó¢Í§º»ÃÐÁÒ³ Œ́Ò¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental Fund 
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2567 ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³ Õ

หน�า  6

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¨Ñ´·Ó¤Ó¢Í§º»ÃÐÁÒ³´ŒÒ¹¡ÒÃ
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental  Fund  »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2567  ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ã¹ÇÑ¹·Õè 17 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565  àÇÅÒ 13.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 8 ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ 
(ÍÒ¤ÒÃ 36)  áÅÐ¼‹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  
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ¤ÃÑé§·Õè 8/2565

หน�า  7

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ¤ÃÑé§·èÕ 8/2565  ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 àÇÅÒ 13.00 ¹. ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁ
»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹� Google Meet â´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ªÇÑÅÃÑµ¹� ÊÁ¹Ö¡ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨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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¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò  ¤ÃÑé§·Õè 8/2565

หน�า  8

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹Ê¶ÒºÑ¹
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¤ÃÑé§·Õè 8/2565 ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 àÇÅÒ 14.00 ¹. ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�
Google Meet  â´Â¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ªÇÑÅÃÑµ¹� ÊÁ¹Ö¡ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÏ ·‹Ò¹Í×è¹ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã à¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§¹Õé
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àÇ·ÕÊ¹·¹Ò 

“More Than Happiness Á.á´¹áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢”

หน�า  9

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ Ã‹ÇÁàÇ·ÕàÊÇ¹Ò “More Than Happiness Á.á´¹
áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢” â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÐºº»˜ÞÞÒ¹ÔàÇÈà¾×èÍÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ÊÙ‹Í§¤�¡Ã
ÊØ¢ÀÒÇÐ·ÕèÂÑè§Â×¹ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â´ÂÊÓ¹Ñ¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊØ¢ÀÒÇÐÍ§¤�¡Ã ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒ¾ 
(ÊÊÊ.) ã¹ÇÑ¹·Õè 29 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 àÇÅÒ 08.30 ¹. ã¹ÃÙ»áºº Hybrid â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ 
ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò  à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹�  (Zoom Cloud 
Meeting)  â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�  à¾×èÍÊ×èÍÊÒÃ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¼‹Ò¹àÇ·ÕàÊÇ¹ÒáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´áÊ´§ºÙ¸¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ 
áÅÐ·ŒÒ·ÒÂ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢” ÊÙ‹ ¹âÂºÒÂÃÐ´Ñº»ÃÐà·È
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ม ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹Á¹ØÉÂ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³ Õ

(»ÃÐàÀ· Full Board) (ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹�) ¤ÃÑé§·Õè 6/2565

หน�า  10

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂã¹Á¹ØÉÂ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ (»ÃÐàÀ· Full Board) (ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹�) ¤ÃÑé§·Õè 6/2565 
ã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2565 àÇÅÒ 13.00 ¹. â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò  à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§¹Õé â´ÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Òâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·ÕèàÊ¹Í
¢ÍÃÑº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂã¹Á¹ØÉÂ� â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ð¾Ô̈ ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡É�ÊÔ· Ô̧ì¢Í§¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ 
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ม
¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í á¹Ç·Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ

á¼¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (ÇÇ¹.) àªÔ§¾×é¹·Õè 

·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ÊÑ§¤ÁàªÔ§¾×é¹·Õè

หน�า  11

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ Ã‹ÇÁ¾Ô̧ ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íá¹Ç·Ò§
ºÙÃ³Ò¡ÒÃá¼¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (ÇÇ¹.) àªÔ§¾×é¹·Õè ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨
ÊÑ§¤ÁàªÔ§¾×é¹·ÕèÃÐËÇ‹Ò§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ 
áÅÐÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ã¹ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565 àÇÅÒ 
08.30 ¹. ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹� (Zoom Cloud Meeting) â´ÂÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ 
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò  à»š¹µÑÇá·¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õà¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¾Ô¸ÕÏ ¤ÃÑé§¹Õé 
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ม
¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹§Ò¹¡ÒÃàÊ¹Í¢Í§º»ÃÐÁÒ³

´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental Fund

»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2567 ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

หน�า  12

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Òá¼¹§Ò¹¡ÒÃàÊ¹Í
¢Í§º»ÃÐÁÒ³´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ· Fundamental Fund »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2567  
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  ã¹ÇÑ¹·Õè 7 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2565  àÇÅÒ 13.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÒÁÈÃ ªÑé¹ 8 
ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ (ÍÒ¤ÒÃ 36)  áÅÐ¼‹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  
 



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มรภ รำไพพรรณี

039-319-111  ต�อ  10800
086-440-2639

research_rbru2010
@hotmail.com

สังเคราะห�งานวิจัย
ฉบับที่  9  ประจำเดือน  กันยายน  2565

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁÕº·ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õ è¹‹ÒÊ¹ã¨ 
ÁÒ½Ò¡¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹©ºÑº¹Õéà»š¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ  àÃ×èÍ§  ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�µŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡
¼ÅäÁŒã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ  à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¢Í§¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÈÈÔ¹ÀÒ ºØÞ¾Ô·Ñ¡É� áÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ�ÊÒ¢ÒÇÔªÒ
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê� ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ  â´Âä´ŒÃÑº§º»ÃÐÁÒ³
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹ÇÔ̈ ÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2564 «Öè§§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÕá¹Ç¤Ố
ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹áÅÐàÇÅÒã¹¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ µŒ¹·Ø¹âÅ Ô̈ÊµÔ¡Ê�¼ÅäÁŒÅÓäÂ ã¹ÍÓàÀÍâ»†§¹éÓÃŒÍ¹ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ 
´ŒÇÂ¡ÒÃ·´á·¹¡ÒÃ¨´ºÑ¹ÅÐµÑÇâ»Ãá¡ÃÁ ÊÒÁÒÃ¶à¡çº¢ŒÍÁÙÅ¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ä´Œ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Åä´Œ
ã¹·Ñ¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶Å´àÇÅÒáÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ áÅÐÊÒÁÒÃ¶·ÃÒº¶Ö§µŒ¹·Ø¹ã¹áµ‹ÅÐ»‚ä´Œ¹ÓÁÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº 
à¾×èÍËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÅ´µŒ¹·Ø¹·Ò§´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�µ‹Íä» ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ â´ÂÁÕ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡ ÍÍ¡áººà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� µŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�à¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡ÅÓäÂ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ศศินภา  บุญพิทักษ�

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¤ÃÑé§¹Õé ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹ 1.ÈÖ¡ÉÒµŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�à¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡ÅÓäÂã¹¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃ Õ 
áÅŒÇ¹Óä»¾Ñ²¹ÒáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹ä´Œ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 1 

ÀÒ¾·Õè 1 á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÍº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹
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¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  ¾ºÇ‹Ò  ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹  à¾×èÍÁÒª‹ÇÂã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�µŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê� 
¨Ðª‹ÇÂËÃ×ÍÅ´ ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ́ ¡ÒÃ¨´ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡¼ÅäÁŒã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ Ñ̈¹·ºØÃÕ 
ÊÒÁÒÃ¶·´á·¹¡ÒÃ¨´ºÑ¹·Ö¡ã¹ á¼‹¹¡ÃÐ´ÒÉä´Œ´ŒÇÂ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ´Ô¨Ô·ÑÅ (digital 
technology) ÁÕ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍáÅÐâ»Ã‹§ãÊ µÅÍ´¨¹ÁÕ¤ÇÒÁáÁ‹¹ÂÓÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ áÅÐàËÁÒÐÊÓËÃÑº
à¡ÉµÃ¡ÃÃÒÂÂ‹ÍÂã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾×é¹·Õè¼ÅÔµà¡ÉµÃáÅÐà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒã¹¾×é¹·Õè
µ‹Ò§ æ ä´Œ ¶ŒÒÁÕ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕà¢ŒÒÁÒª‹ÇÂã¹¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å µŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�
ã¹¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ ¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ä´Œ¢ŒÍÁÙÅµŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ¤ÇÃà¾ÔèÁª‹Í§¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅµŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�´ŒÒ¹Í×è¹ æ ã¹áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×´ËÂØ‹¹ã¹¡ÒÃà¡çº 
¢ŒÍÁÙÅµŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁµÑÇÍ×è¹ æ ä´Œ´ŒÇÂ
2. ¤ÇÃ¾Ñ²¹ÒáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ ãËŒÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Ò§´ŒÒ¹µŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�ã¹à¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡ÅÓäÂ 
à¾×èÍãËŒà¡ÉµÃ¡Ã·ÃÒº¶Ö§ ¨Ø´à´‹¹/¨Ø´´ŒÍÂ ¢Í§µŒ¹·Ø¹àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹

ÀÒ¾·Õè 2 Ë¹ŒÒµ‹Ò§â»Ãá¡ÃÁÇÔà¤ÃÒÐË�µŒ¹·Ø¹âÅ Ô̈ÊµÔ¡Ê�à¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒ»ÅÙ¡¼ÅäÁŒ

·Õè§‹ÒÂ¢Öé¹ ÊÒÁÒÃ¶Å´àÇÅÒ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 2
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¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ÈÈÔ¹ÀÒ ºØÞ¾Ô·Ñ¡É�  ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
ËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹Í 097-446-2891 
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÑªÀÃ³� àÈÃÉ°àÊ¶ÕÂÃ  ¤³ÐÇÔ¨ÑÂ 
¹Ò§ÊÒÇÀÑÊÊÃ ºØÞ¾Ô·Ñ¡É�  ¤³ÐÇÔ¨ÑÂ 
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê� 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

 

 

¡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�


