
â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾  

áÅÐà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà»�¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงวา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย

สํานักความสัมพันธตางประเทศ รวมกับกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย จะจัดโครงการ

เสรมิสรางความรวมมือ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ

เปนประชาคมอาเซียน ภายใตหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพคนไทยสูการเปนพลเมืองอาเซียนที่มีศักยภาพ” 

ระหวางวันที่ 21-22 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไซด พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาวจะเปนประโยชนตอ

นักศกึษา อาจารย และบุคลากรทางการศกึษา ที่จะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนอยางบูรณาการ

ในเชิงลึก และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน รวมทั้งฝกฝนสมรรถนะที่จําเปนตอการเปน

แรงงานและประชากรโลกที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 โดยกิจกรรมของ

โครงการประกอบดวย 

1. การสัมมนาทางวชิาการ 

2. การประกวดแผนการเรยีนรูเพื่อสรางประชาคมอาเซียน 

3. การประกวดแผนธุรกจิสนิคาไทยสูตลาดอาเซียน 

 

ทั้งนี้  ผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเ พ่ิมเติมและดาวน โหลดใบสมัครไดที่ เ ว็บไซต 

WWW.bic.moe.go.th หรือที่ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท  

02-2816370 ตอ 108-110 

 

 

15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 – 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ....................2 

ÀÒ¾¢�ÒÇ..............................................3-4 

à¡Ãç´ÇÔ¨ÑÂ............................................5 

ÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ.......................6-7 

ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 
 



¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ 

“Management and Business Education in a Rapidly Changing 

Environment” 
 

´�ÇÂÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

·Ñ¡ÉÔ³ Ã�ÇÁ¡Ñº Asian Forum on Business Education (AFBE) 

¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ “Management and Business 

Education in a Rapidly Changing Environment” ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 5-6 

¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557 ³ âÃ§áÃÁ´Ô àÍÁàÁÍÃÑÅ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ´Ô¹

á´§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 

â´ÂÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº¢�ÍÁÙÅáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ µÅÍ´¨¹

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ä´�·Ò§àÇçºä«µ� http://bkk.umdc.tsu.ac.th/tsuc2014 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¾×èÍ¹íÒÊ�§¼Å§Ò¹ä´�·Õè Prof.Df.Brian 

Sheehan ·ÕèÍÕàÁÅ� brian.sheehan9@gmail.com áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹

à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§â¤Ã§¡ÒÃä´�·Õè ÍÒ¨ÒÃÂ�ÇØ· Ô̧ÃÑ§ÊÃÃ¤� 

³Ã§¤�ªÒµÔâÊÀ³ áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÊØÇÒ·Õ ÍÀÔºÒÅÀÙÇ¹ÒÃ¶ â·ÃÈÑ¾·� 

02-6579930 

 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ ´�Ò¹ÊÑ¹µÔÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ ¤ÃÑé§·Õè 1 
 

Ê¶ÒºÑ¹ÊÑ¹µÔÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡�¹ 

¡íÒË¹´¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ´�Ò¹ÊÑ¹µÔ

ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ ¤ÃÑé§·Õè 1 The 

International Conference on Peace & Conflict 

Resolution “Bridging Diversity for Peaceful 

Coexistence” ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 15-16 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2557 ³ 

âÃ§áÃÁ¾ÙÅáÁ¹¢Í¹á¡�¹ ÃÒªÒ ÍÍÃ�¤Ô´ 

¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà¢�ÒÃ�ÇÁ

»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ´Ñ§¡Å�ÒÇ ä´�·Õè àÇçºä«µ� 

www.idr.ac.th 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¾ÐàÂÒÇÔ¨ÑÂ 2558 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

2558 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ในการนี้ จึงขอเชิญผูสนใจสงบทความเขารวมการ

ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 สามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเตมิไดที่ http://www.prc.up.ac.th 
 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ SACT2014 
 

ดวยสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย จัดการ

ประชุมวชิาการระดับนานาชาตเิทอรโมอิเล็กทริกใน

ภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 

2557 (3rd Southeast Asia Conference on 

Thermoelectric: SACT2014) ในวันที่  22-24 

ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมจําปาสักแกรน เมืองปาก

เซ แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

ดังนัน้ สมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย จึงขอ

ประชาสัมพันธผูสนใจเขารวมงานประชุมวิชาการ

ดังกลาว สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 

สมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

 

  แหลงเผยแพรงานวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏบิัติการ “การวเิคราะหขอมูลและประเมนิผลเบื้องตน” 

 เม่ือวันที่  20 มิถุนายน 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห

ขอมูลและประเมินผลเบื้องตน” ณ หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ช้ัน 3 (35306) 

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการวิเคราะห

ขอมูลและประเมินผลเบื้องตนใหกับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับเขารวมกวา 20 คน ผลที่จะไดรับ

จากการอบรม จะสงผลใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูล

และประเมินผลเบื้องตนไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน  

สถาบันวจัิยและพัฒนา รวมงานวันประกันคุณภาพการศกึษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผาน สถาบันวจิัยและพัฒนา เขารวมงาน 

“ วั นประกั น คุณภาพก ารศึ ก ษา  มหาวิ ทยาลัยบู รพาและ เครื อข าย

สถาบันอุดมศกึษาภาคตะวันออก (BUU&C-IQA DAY) ณ หองโถงนทิรรศการช้ัน 

2 หอประชุมธํารง บัวศร ีมหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยากร โดย นางสาวกรรณิกา สุขสมัย 

ผูเขารวมอบรม รับเกยีรตบิัตร 
บรรยากาศการอบรม 



 

   

  

สถาบันวจัิยและพัฒนา จัดการประชุมสัมมนาการจัดการความรู 

“รูปแบบการสนับสนุนนักวจัิยเพ่ือการพัฒนาขอเสนอโครงการวจัิย

อยางมคีุณภาพ” 
 

 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผาน สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการ

ประชุมสัมมนาการจัดการความรู เรื่อง รูปแบบการสนับสนุนนักวิจัย เพื่อการ

พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ ณ สโมสรอูราชนาวี มหิดลอดุยเดช 

จังหวัดชลบุร ีนําโดย วาที่เรอืโทเอกชัย กจิเกศาเจรญิ และบุคลากรของสถาบันวจิัย

และพัฒนา โดยผลการจัดการความรูครัง้นี้ จะไดแนวทางในการจัดทํารูปแบบการ

สนับสนุนนักวจิัย ในการพัฒนาขอเสนอโครงการวจิัยอยางมีคุณภาพตอไป 

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2557 
 

 เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผาน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมพิธีแห

เทียนเขาพรรษา ประจําป 2557 นําโดยผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เขารวมประกวดตนเทียนและรถแหเทียน เปนกิจกรรมที่สนับสนุนให

บุคลากรเกดิความสามัคคีในหนวยงาน 

 โดยปนี้ไดเคลื่อนขบวนแหเทียนพรรษา ไป ณ วัดตะปอนใหญ อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุร ีทัง้นี้เพื่อรวมกันสบืสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาเขาวัด ทําบุญ 

และสวดมนตฟงเทศน ฟงธรรม และเพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และ

ความเปนสิริมงคลแกตนเองและผูอ่ืน และตะหนักถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียม



»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕèÂ§àÅÕèÂ§ “ÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁ” 

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ã¹ÊÑ§¤ÁàÁ×Í§ ÁÕ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹¡Ñ¹ÊÙ§ÁÒ¡¢Öé¹ ·íÒãË�¤¹àÃÒÁÍ§¢�ÒÁ¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾Ã�Ò§¡ÒÂ á¾·Â�ªÕé 10 
à»ÍÃ�à«ç¹µ�¢Í§¤¹àÁ×Í§ ÁÕÀÒÇÐàÊÕèÂ§µ�Í¡ÒÃà»�¹ÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ 

          ¹ÒÂá¾·Â�Í´ØÅÂ� ºÑ³±Ø¡ØÅ ÃÍ§¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ´�Ò¹ÍÒªÕÇàÇªÈÒÊµÃ�áÅÐàÇªÈÒÊµÃ�ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¾ÃÑµ¹ÃÒª
¸Ò¹Õ ¡Å�ÒÇÇ�Ò ¤¹Ê�Ç¹ãË�ÁÕ¤ÇÒÁà¢�Òã¨¼Ô´Ç�Ò ÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁà»�¹âÃ¤ áÅÐàÇÅÒ¾Ù´¶Ö§ÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁ ¤×Í¤¹·Õè·íÒ§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� â´Âà¹�¹Ë¹Ñ¡ã¹àÃ×èÍ§·�Ò·Ò§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ áµ�·Õè¨ÃÔ§áÅ�ÇÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁ¹Ñé¹à»�¹¡ÅØ�Á¢Í§ÍÒ¡ÒÃ·Õèà¡Ô´¨Ò¡âÃ¤ËÅÒÂª¹Ô´ 
ÁÕÊÒàËµØÁÒ¨Ò¡ÍÒ¡ÒÈã¹ÍÍ¿¿�È ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ·�Ò·Ò§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÁÕÍÂÙ�ã¹ÍÍ¿¿�È à»�¹µ�¹ 

¤ÇÒÁà»�¹¨ÃÔ§ÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁà¡Ô´¨Ò¡ËÅÒÂ»�¨¨ÑÂ àª�¹ ÍÒ¡ÒÈ·ÕèÍÑº·Öº ¡ÒÃÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈäÁ�´Õ·íÒãË�ÁÕ ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�¤Ñè§
¤�Ò§ Ê�§¼ÅãË�à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÁÖ¹ÈÕÃÉÐ ¤Å×è¹äÊ� ÍÒà¨ÕÂ¹ §�Ç§¹Í¹ ËÒ¡áÊ§ÊÇ�Ò§¨�Òà¡Ô¹ä» ËÃ×ÍÁÕáÊ§ÊÐ·�Í¹¨Ò¡Ë¹�Ò¨Í¨¹à¡Ô´
ÍÒ¡ÒÃáÊºµÒµ�Í§ËÂÕµÒ »Ç´¡Å�ÒÁà¹×éÍµÒ ¨Ð·íÒãË�à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÈÕÃÉÐ áÅÐËÒ¡áÊ§ÊÇ�Ò§¹�ÍÂà¡Ô¹ä» 

          ¤¹·ÕèÊÒÂµÒÂÒÇËÃ×ÍÊÒÂµÒÊÑé¹µ�Í§à¾�§µÒÁÒ¡¢Öé¹¨ÐÊ�§¼ÅãË�à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ»Ç´¡Å�ÒÁà¹×éÍµÒàª�¹¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÁÕà¤Ã×èÍ§
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§¶�ÒÂàÍ¡ÊÒÃÀÒÂã¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÁÒ¡¨ÐÊ�§¼ÅãË�ÁÕÊÒÃà¤ÁÕã¹Ë�Í§à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¾ÃÒÐ¹Í¡¨Ò¡¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�
¨Ò¡µÑÇ¤¹·íÒ§Ò¹áÅ�Ç ÂÑ§ÁÕÊÒÃÃÐàËÂºÒ§»ÃÐàÀ··íÒãË�ÁÕÍÒ¡ÒÃáÊºµÒ áÊº¨ÁÙ¡ áÊº¤Í äÍ á¹�¹Ë¹�ÒÍ¡¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÊÒÃà¤ÁÕ
àËÅ�Ò¹ÕéÂÑ§à¡Ô´âÃ¤¼×è¹¤Ñ¹µÒÁµÑÇÍÕ¡´�ÇÂ â´Âà©¾ÒÐ¶�ÒÁÕã¤Ãã¹ÍÍ¿¿�ÈÊÙººØËÃÕè ¡ç¨ÐÂÔè§à¡Ô´ÁÅ¾ÔÉã¹Ë�Í§ÁÒ¡¢Öé¹ ´�ÇÂàËµØ¹Õé¾¹Ñ¡§Ò¹
ÍÍ¿¿�È¨Ö§µ�Í§ä»¾ºá¾·Â�º�ÍÂ¤ÃÑé§´�ÇÂàÃ×èÍ§à¨çº¤ÍáÅÐà»�¹ËÇÑ´ ÊÒàËµØÊíÒ¤ÑÁÒ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¤×Í ÁÕÍÔÃÔÂÒº¶ã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹äÁ�àËÁÒÐÊÁà»�¹àÇÅÒ¹Ò¹ 

          ÍÒ·Ô ¡ÒÃ¹Ñè§ËÅÑ§¤�ÍÁ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ë¹�Ò¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�à»�¹àÇÅÒ¹Ò¹ÁÒ¡¡Ç�Ò 6 ªÑèÇâÁ§µ�ÍÇÑ¹ â´ÂäÁ�ä´�à»ÅÕèÂ¹ÍÔÃÔÂÒº¶ 
áÅÐÂÑ§Ê�§¼ÅãË�à¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÊÐÊÁ ÊÔè§àËÅ�Ò¹ÕéÊ�§¼ÅãË�à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ¡Å�ÒÁà¹×éÍÍÑ¡àÊº áÅÐ»Ç´àÁ×èÍÂµÒÁÍÇÑÂÇÐµ�Ò§æ ÍÒ·Ô ËÅÑ§ 
äËÅ� º�Ò á¢¹ ËÃ×Í¢�ÍÁ×ÍáÅÐÊÒÂµÒ â´Â·�Ò·Ò§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·Õè¶Ù¡ÇÔ Õ̧ ¤×Í àÇÅÒ¹Ñè§¾ÔÁ¾�§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�¹Ñé¹ ¤ÇÃ¹Ñè§à¡�ÒÍÕé·ÕèÁÕ
¾¹Ñ¡¾Ô§ ÁÕ·ÕèÃÍ§á¢¹ à·�ÒÊÒÁÒÃ¶áµÐ¾×é¹ä´� ËÅÑ§ÊÒÁÒÃ¶¾Ô§Å§ä»â´ÂµÑÇÍÂÙ�ã¹·�Ò¹Ñè§ ËÅÑ§µÃ§ ¤ÍµÃ§ ÁÍ§µÃ§ 

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»�¹µ�Í§¾Ñ¡ÊÒÂµÒ ¤×ÍÁÍ§ä»·Ò§Í×è¹à»�¹ÃÐÂÐËÅÑ§·íÒ§Ò¹ÊÑ¡¾Ñ¡Ë¹Öè§ áÅÐºÒ§¤¹¨Ð·íÒ§Ò¹à¾ÅÔ¹¨¹Å×Á
¡ÃÐ¾ÃÔºµÒ·íÒãË�µÒáË�§ àÁ×èÍ·íÒ§Ò¹ÊÑ¡ 15 ¹Ò·Õ ¶Ö§¤ÃÖè§ªÑèÇâÁ§ ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃÂ×¹¢Öé¹ ºÔ´ËÃ×ÍàËÂÕÂ´µÑÇà¾×èÍá¡�ÍÒ¡ÒÃàÁ×èÍÂ áÅÐ¤ÇÃ»�´
à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ËÃ×Íâ¹�µºØ�¤·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèäÁ�ä´�ãª�§Ò¹ à¾×èÍÅ´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÃÑº¤Å×è¹áÁ�àËÅç¡ä¿¿�Ò áÅÐ¶�ÒÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»�¹µ�Í§ãª�
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�à»�¹àÇÅÒ¹Ò¹ ¨Ðµ�Í§à§ÂË¹�Ò¢Öé¹ÁÍ§ÍÍ¡ä»ä¡Åæ ·Ø¡ 20 ¹Ò·Õ à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁàÁ×èÍÂÅ�Ò¢Í§ÊÒÂµÒ áÅÐ¤ÇÃËÒ
µ�¹äÁ�ã¹Ã�Á ÁÒ»ÅÙ¡ à¾×èÍª�ÇÂ´Ù´«ÑºÊÒÃ¾ÔÉáÅÐà»�¹·Õè¾Ñ¡ÊÒÂµÒ·ÕèÍ�Í¹Å�Ò 

´Ñ§¹Ñé¹ à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹¡ÅØ�ÁÍÒ¡ÒÃÍÍ¿¿�È«Ô¹â´ÃÁ ¤ÇÃ»ÃÑº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Å´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãË�ÁÕ
¤ÇÒÁ¾Í´Õ ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃãË�µÃ§àÇÅÒáÅÐ¤Ãº 5 ËÁÙ� ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáÅÐµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾à»�¹»ÃÐ¨íÒ
·Ø¡»� à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾·Õèá¢ç§áÃ§Ê�§ ¼ÅãË�§Ò¹ÍÍ¡ÁÒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µÒÁä»´�ÇÂ       

·ÕèÁÒ : ¡ÅØ�ÁÈÙ¹Â�¡ÒÃá¾·Â�à©¾ÒÐ·Ò§´�Ò¹ÍÒªÕÇàÇªÈÒÊµÃ�áÅÐàÇªÈÒÊµÃ�ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¾ÃÑµ¹ÃÒª¸Ò¹Õ ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â� 
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 

   

  

เกร็ดวิจัย 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

งานวจัิยเรื่อง การพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพและคุณภาพผลผลติขาวเกรยีบหอยนางรม 

ดบิแหง กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน ศูนยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนผลงานวิจัย

ของ อาจารยศรายุทธ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร    อาจารยกุลพร พุทธมี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และนางรัชดาภา จําปาศรี กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน โดย

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ 

2556 ซึ่ง 

งานวิจัยดังกลาวมีแนวคิดมาจาก การที่กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบนตองการเพิ่มผลผลิตขาวเกรียบหอย

นางรม ดิบแหงใหทันตอความตองการของตลาด อีกทั้งยังตองการพัฒนาดานประสิทธิภาพและคุณภาพใหมีปริมาณและ

คุณภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการทําแหงขาวเกรียบดิบที่ใชอยูในปจจุบันเปนการทําแหงโดยการใชแสงแดด ซึ่งมีขอจํากัด

หลายประการ  ไดแก  ปรมิาณแสงแดดในแตละวันที่ไมเทากันและไมเพียงพอตอการทําแหง  เนื่องจากในเขตพื้นที่ อําเภอทา

ใหม จังหวัดจันทบุร ีเปนพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ซึ่งในชวงดังกลาวจะไมสามารถผลิตขาวเกรียบดิบแหงใหทันและเพียงพอกับความ

ตองการของตลาด ซึ่งทําใหทางกลุม ฯเสยีโอกาสและรายได อีกทัง้การตากขาวเกรยีบไวกลางแจงนัน้ ยังไมสามารถควบคุมการ

ปนเปอนจากฝุนละอองและตัวแมลงตางๆได  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีในการทําแหง โดยการใช

เครื่องอบแหงแบบลมรอน ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหงที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ ปลอดภัยจาก สิ่ง

ปนเปอนและมีปรมิาณเพยีงพอตอความตองการ 

ผูวจัิยจึงมีความประสงคจะดําเนนิการวจัิย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ  

1. เพื่อศกึษาปจจัยและสภาวะตาง ๆที่เหมาะสมตอการผลติขาวเกรยีบหอยนางรมดบิ 

2. เพื่อศึกษาการจัดการประสิทธิภาพการผลิตขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน โดย

เปรยีบเทยีบกับการทําแหงดวยแสงแดด 

 3. เพื่อศกึษาตนทุนการผลติขาวเกรยีบหอยนางรมดบิแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน โดยเปรยีบเทยีบกับ 

การทําแหงดวยแสงแดด และวเิคราะหตนทุนเชงิเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยศรายุทธ จติรพัฒนากุล  

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณี

เครื่องอบลมรอนที่มาเพิ่ม

ประสทิธภิาพในงานวจัิย 

ผลติภัณฑที่นําไปจําหนาย 

สมาชกิกลุมฯ นํางานวจัิยไป

ใชประโยชน 

ขาวเกรยีบหลังการอบ 



ศกึษาการผลติขาวเกรยีบหอยนางรมของกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน 

ศกึษาการทําแหงขาวเกรยีบหอยนางรมโดยการทําแหงดวยแสงแดด 

ศกึษาสภาวะในการทําแหงขาวเกรยีบหอยนางรมดบิดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน 

ทดสอบทางประสาทสัมผัส 

เปรยีบเทียบประสทิธภิาพในการผลติขาวเกรยีบหอยนางรม และ 

การวเิคราะหตนทุนเชงิเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

วธิดีําเนนิการวจัิยในครัง้นี้ ผูวจัิยเริ่มตัง้แต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวจัิย พบวา ขาวเกรยีบหอยนางรมที่ทําแหงดวยอุณหภูมิ 70 C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณความชื้นรอยละ 

11.37 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑชุมชน มผช. 107/2554 เรื่องขาวเกรยีบ คือ ตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 

12 โดยน้ําหนัก  มีคา aw เทากับ 0.68  มีการพองตัวสูงสุดเทากับ 6 เทา และมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดาน สี กลิ่น 

รสชาต ิความกรอบ และความชอบโดยรวม ในระดับชอบปานกลาง ซึ่งไมมีความแตกตางกันกับขาวเกรียบหอยนางรมที่ทําแหง

ดวยแสงแดด และประสทิธภิาพการผลติขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน โดยเปรียบเทียบกับการ

ทําแหงดวยแสงแดด พบวา การใชเครื่องอบแหงแบบลมรอนมีระสทิธภิาพสูงกวาการทําแหงดวยแสงแดด อีกทัง้คาใชจายในการ

ทํางานยังต่ํากวา และยังมีขอเปรียบเทียบในดานตาง ๆเชน ดานพลังงาน ดานคุณภาพของขาวเกรียบหอยนางรม ดาน

ประสทิธภิาพในการทําแหง การสูญเสยีในการทําแหง คาใชจายในการทําแหงใน 1 ครัง้ การควบคุมปจจัยการทําแหง สมรรถนะ

ในการทําแหง ตนทุนในการทําแหงและตนทุนขาวเกรยีบหอยนางรมตอกโิลกรัมโดยเครื่องอบแหงแบบลมรอนมีตนทุน 145,000 

บาท จะมีจุดคุมทุนอยูที่การผลติ 423.20 กโิลกรัมตอป และสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 5 เดอืน 6 วัน 

นอกเหนอืจากผลการวจัิยดังกลาวแลว ผูวจัิยมีแนวคิดหรอืขอเสนอแนะ เพื่อการขยายผล หรือตอยอดงานวิจัย ที่คาด

วาจะเปนประโยชนตอไปคือ 

 1. ควรมีการศกึษาการนําเอาเครื่องอบแหงแบบลมรอนไปใชทําแหงขาวเกรยีบชนดิอ่ืน ๆของกลุม ฯเพิ่มเตมิ  

 2. ควรมีการนําเครื่องทําแหงแบบลมรอนชนดิอ่ืน ๆมาทดลอง เพื่อหาประสทิธภิาพการเปรยีบเทยีบกับการทําแหงดวย

แสงแดด ขอเชิญนักวจิัยที่สนใจ รวมสงบทสังเคราะหงานวจิัยเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธในสารวจิัยรําไพพรรณ ี
    ไดที่ E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM      โทรศัพทมือถอื. 086-4402639   
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