
           

              
       








            
     
           
    
           
    
           
   


                 
        
     
            


         

           
    
  





             




        
        
             
      


              
     
    



         







                  
       












         
   




สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ดําเนินการจัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่  2/2557 ณ หองประชุม อยุธยา-โปรตุเกส                

โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานที่ประชุม                    

ในครั้งน้ีมีวาระการประชุมเพื่อแจงใหบุคลากรทราบถึงกําหนดการประชุมตางๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา                    

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เขาสูระบบขอมูลออนไลน             

การปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน ติดตามการจัดทําวารสารวิชาการ รวมทั้งเรื่องสืบเน่ืองการประชุมซักซอมตรวจงาน

ประกันคุณภาพครั้งที่ 2/2557 มีผูเขาประชุมทั้งสิ้น 11 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะครุศาสตรและสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ดําเนินการจัดอบรม โครงการการนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  วิทยากรโดย                    
นายชัยยศ เดชสุระ, ดร. นริสานันท เดชสุระ, นายวรพจน วรนุช และนายเจษฏา สุขสมพืช  มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 45 คน ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต1, โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2  และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 การจัดอบรมครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและครูนํา eDLTV ไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน และเพื่อติดตามประมวลผลการใชeDLTV ในการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียน  



สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ที่หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกตุ เวลา 14.00 น.  โดยมี ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดีเปน
ประธานในการประชุม  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําเสนอ เรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการดังน้ี 

1.1พิจารณาใหความเห็นชอบ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 1.3 พิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนปฏิบติัราชการของ สวพ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนกลยุทธ 5 ป ของ สวพ. 
 1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบ รางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ สวพ. 
 โดยมติทีป่ระชุมใหความเห็นชอบเรื่องดังกลาวทั้งหมด เพื่อให สวพ. ไดดําเนินการตอไป 
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณทานอธิการบดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูแทนคณาจารย ที่ให
เกียรติเขารวมประชุม และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการดําเนินงานกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
       



 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนคณาจารยที่สนใจ และคณาจารยที่สมัครเขารวมโครงการ “พัฒนา
ตําราวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ป ของมหาวิทยาลัย”  เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ตําราวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” สถานที่หองประชุม 3013  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 8.00 น. 
เปนตนไป  โดยมี รศ.ดร. เสนห  จุยโต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนวิทยากร  ทั้งน้ีเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับผูสมัครเขารวมโครงการ กอนที่จะไปอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ในเดือน
กรกฎาคมตอไป 
 
 3. ความคืบหนาในการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี
มาตรฐานตามขอกําหนดของ TCI  การดําเนินการปจจุบันมีรายละเอียดดังน้ี 
 3.1 มีผูสงบทความเพื่อพิจารณาเขารับการตีพิมพทั้งหมด 19 บทความ แบงเปนบทความวิจัย 17 
บทความ บทความวิชาการ 2 บทความ 
 3.2 เปนบทความวิจัยจากหนวยงานภายนอก 7 บทความ และบทความของคณาจารยภายใน
มหาวิทยาลัย 5 บทความ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 7 บทความ 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
  - คัดเลือกจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ สกอ. หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต ผศ. ข้ึนไป หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
  - กรณีผูสงบทความเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะสงใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
ทั้งหมด 
 3.4 กําหนดออกฉบับแรกปที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557 และมีกําหนดการออกปละ 2 ฉบับตามเกณฑ
ข้ันตํ่าของ TCI 
 3.5 วารสารมี website สําหรับวารสารโดยเฉพาะคือ http://rdi.aru.ac.th/journal/  ผูที่สนใจสง
บทความสามารถสงบทความไดทาง website ของวารสาร โดยการเขาไปสมัครเปนสมาชิก  และเมื่อสง
บทความแลวสามารถตรวจสอบความคืบหนาของบทความตนเองหรือตรวจสอบสถานะบทความไดทาง 
website ซึ่งจะมีการ update ขอมูลอยางตอเน่ือง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญคณาจารยท่ีสนใจ และคณาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยท่ียังไมได
เผยแพรผลงานวิจัย สงบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา โดยติดตอโดยตรงท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือทาง website ของวารสารท่ีกลาวไวขางตน 
 
 

 
  



๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

"วันรําลึกครบรอบ ๒ ป เสด็จพระราชดําเนินทุงมะขามหยอง" 

เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผาน คณะผูบริหารนําโดย ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พรอมดวย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธุเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      
ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ รองอธิการบดีฝายวิชาการ อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมาย  ดร.กิตติมา ทามาลี ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา คณะผูบริหาร และผอ.สุนทรี โพธิ
กุล ผูอํานวยการกองกลาง ไดเดินทางไปรวมงาน "วันรําลึกครบรอบ ๒ ป เสด็จพระราชดําเนินทุงมะขามหยอง"                
ณ พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย ทุงมะขามหยอง โดยมีดร.วิทยา ผิวผอง ผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนประธานในพิธี 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
ประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง Online Information & Education Conference 2014  

เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา ผศ.ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงเจาหนาที่บุคลากรประกอบดวย นายอรรถสิทธ์ิ กิจที่พึ่ง, นายนิทัศน รสโอชา, นาง  นภารัตน 

พุมพฤกษ, นางละเอียด รามคุณ และนายเจษฎา สุขสมพืช เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง Online 

Information & Education Conference 2014 ณ หองศรีจันทร โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน  จัดโดยสํานักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมกับบริษัท บุคโปรโมช่ัน แอนด เซอรวิส จํากัด มีการ

บรรยายโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ของวงการหองสมุด ซึ่ง

ผูเขารวมประชุมวิชาการสวนใหญเปนบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูใหมที่ไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของหองสมุดใน

อนาคตตอไป 3 

 

 

 
 
 

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางความประทับใจเพื่องานบริการท่ีเปนเลิศ 

ผศ.ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดสงบุคลากรประกอบดวย 

นางสาวนัยนา เพียรคงทอง, นางสาวยุธิดา เข็มปญญา, นางสาวพัชราภรณ ตอดอก เขารวมอบรม เรื่อง การพัฒนา

บุคลิกภาพและการสรางความประทับใจเพื่องานบริการที่เปนเลิศ ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ หอง

ประชุม ช้ัน8 อาคารสํานักงานสกาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร  

 
 
 

 

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดสงบุคลากรประกอบดวย นายวรพจน วรนุช, นางสาวรสสุคนธ 

คําสอน, นางยุพิน กิจที่พึ่ง, นางนภารัตน พุมพฤกษ เขารวมอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับ

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเขารับการอบรมฯ มีความรู ความเขาใจและทบทวนถึงแนวทางในการ

ประกันคุณภาพและการเขียน Self Assessment Report:SAR เพื่อนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเตรียมรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ อิงธารรีสอรท 

จังหวัดนครนายก 

 




