
           


  
        
                     
  
            








 
  
   
        
     

 
    
   
 

  
     
  
         
 
               


 
       
     
    
        
    
   
      
        
   
            
               
   




        
     
     
         
  
                 
                   
           
       
           
         
                        
              
           


 
 
            


   
 
         
             
                    
         
                   
     
 
   
      


 
                             
 



          
   
      
     
   
                     

           
            
                     
          
   
                         
            
  
      
     
        
     



 
     
  
       
  
        
                    
        
    
   
    
     






บรรยากาศกิจกรรมซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
 เม่ือวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมซอม
ใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2555-2556 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตท่ี
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 432 คน และนอง ๆ นักศึกษาแตละสาขาจัดทําซุมถายรูป
มากมาย สวยงามท้ังนั้น อีกท้ังเตรียมการบูมบัณฑิตใหม เพื่อตอนรับพี่ ๆ  ทามกลางบรรยากาศรอยย้ิม
บัณฑิตถายภาพรวมกับครอบครัว อาจารยและนอง ๆ อยางมีความสุข เปนการแสดงความยินดีกับพี่

บัณฑิต เชื่อมความสัมพันธรุนพี่กับรุนนอง  เสียงตอนบูมท่ีพรอมเพียง แสดงออกถึงความสามัคคีของ
รุนนองในคณะ สรางความประทับใจและสีสันใหกับบุคคลท่ีไดพบเห็น 
 

 

                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                                                           

เม่ือวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 ท่ีผานมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดซอมงาน

พระราชทานปริญญาบัตร  ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละหอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวมเขา

ซอมพระราชทานปริญญาบัตร และเขาพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 109 คน  

      วันศุกรท่ี 1 สิงหาคม 2557ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ท่ีผานมา  ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีขอขอบคุณ คณะกรรมการฝกซอม คณาจารย บุคลากรและเจาหนาท่ี นักศึกษาทุกชั้น

ป สโมสรนักศึกษา แมบาน และคนงาน ท่ีชวยกันจัดสถานท่ีและชวยกันฝกซอมใหกับบัณฑิตทุกทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขาวประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ขอเชิญรวมงาน งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2557 ภายใตแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนา

ชีวิตดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2557  

          พิธีการและนิทรรศการ 

-พิธีถวายพานพุมถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 4 (วันจันทรที่ 18 

สิงหาคม 2557) 

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย 

-การบรรยายพิเศษ 

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

-นิทรรศการทางวิชาการจากหนวยงานตาง  ๆ

-การแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร 

            การประกวด 

-การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร 

-การประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

-การประกวดการประกอบอาหารหลักเพ่ือสุขภาพ 

        การแขงขัน 

-การแขงขันการออกแบบเว็บไซต 

-การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร 

-การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 

-การแขงขันวาดภาพความคิดริเริม่สรางสรรค และจินตนาการทางวิทยาศาสตร 

-การแขงขันจรวดนํ้า 

       สถานที่จัดงาน 

-อาคาร 100 ป ศูนยภาษา และคอมพิวเตอร 

-หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

-อาคารทองฟาจําลองพระราชานุสรณพระจอมเกลา 

-อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รายละเอียดเพ่ิมเติม(Website) http://sci.aru.ac.th 

สถานท่ีติดตอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Tel & Fax 035-245888 E-Mail : Science@aru.ac.th 
 



คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 เมื่อวันท่ี 26-27  กรกฎาคม 2557 คณะคณาจารย และสโมสรนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการสงเสริมศาสนาและ

ประเพณี  ณ วัดสีกุก ตําบลนํ้าเตา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และพัฒนาใหนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนเกิดทักษะในการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  โดยมี พระครูชินธรรมาภรณ เจาอาวาสวัดสีกุก และคณะ เปนพระ

วิทยากร  รูปแบบกิจกรรม มีการ สมาทานศีล 8, การทําวัตร, เดินจงกลม และกิจกรรมกระจกสอง

ใจ เปนตน กิจกรรมคร้ังน้ีมีผูสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 260 คน ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผูชวย

ศาสตราจารยศานิต สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานกลาวเปด

โครงการ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2557 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการ

ผลิตนํ้าด่ืมและนํ้าผลไมบรรจุภาชนะปดสนิทใหไดมาตรฐาน โดยมี อาจารย ดร.ธงชัย ทองพุฒศิริ 

จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง อาจารย 

ดร.พิทยา ใจคํา และ อ.จันทรเพ็ญ มะลิพันธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เปนวิทยากรในการ

อบรมใหกับผูท่ีสนใจและนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดรับความสนใจ

จากผูเขารับการอบรมเปนอยางมาก 

 



คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม 222 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ครั้งที่ 3/2557 โดยมีเรื่องพิจารณาใหความ

เห็นชอบ จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู2) หลักสูตรกลุมวิชาชีพคร ู 

3) แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ.2556 4) แนวปฏิบัติที่ดี ประจําปการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556        

โดยมี อาจารยดร.สุวนิตย รุงราตรี เปนประธานการประชุม ณ หอง 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ       

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2557 อาจารยพัชรพล เถาธรรมพิทักษและอาจารยพัชราภร พูลบุญ 

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการอบรม     

เชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู การสรางแบบทดสอบโจทยสถานการณและการจัดทําแบบทดสอบ online    

จัดโดย ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย     

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



คณะครุศาสตร 

 
 

 

 

 
เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมฝกซอมรับพระราชทาน         

ปริญญาบัตรแกบัณฑิตปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 – 2556 จํานวน 117 คน          
ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมวิพากษ

หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม 

ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตร จัดข้ึน ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 คณาจารยและนักศึกษา กศ.บป (ส-อา) สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธสูนัก HR มืออาชีพ ณ 
โรงเรียนสาคลีวิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 40 
คน เพื่อฝกภาคปฏิบัติตามกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร และประชาสัมพันธใหนักเรียน
ไดมีความรูความเขาใจในสาขาน้ีมากข้ึนอีกดวย 
 



๑.  โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่นท่ี ๑๘ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดการประกวดวาดภาพระบายสี  

ในหัวข้อ “อยุธยาในสายตาของฉัน” ในโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ณ โถงช้ันล่าง อาคารศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จํานวน 
๓๓ คน โดยผลงานการวาดภาพระบายสีดังกล่าว จะนํามาจัดแสดงในพิธีเปิดนิทรรศการและพิธีปิดโครงการ
สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

    

    
๒. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ 

       
       สถาบนัอยธุยาศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา 

     ขอเรยีนเชญิทานรวมพธิีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ  

    วนัศกุรที่ ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ณ ลานกองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

กาํหนดการ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนเขารวมงาน 
เวลา  ๐๙.๓๙ น. - คณบดี ๔ คณะ  ผูอํานวยการศูนย/สํานัก  วางพานพุมทอง – พุมเงิน  

  ถวายราชสักการะ 
    - อธกิารบดี วางพานพุมทอง พุมเงนิ เปดกรวยดอกไม ถวายราชสักการะ 

- อธกิารบดี เขาประจําที่แทน กลาวอาศิรวาทราชสดดุีเฉลิมพระเกียรต ิ 
     และถวายพระพรชัยมงคล แดสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชินนีาถ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. - การแสดงรําถวายพระพร 
    - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชินนีาถ 
    - ชมการแสดงเฉลมิพระเกียรต ิ
 


