
           

               
      
               
 
  
    









 

    

  
 
   
   
 
  
   
      
        
      
 
           
          
   
 
      
   


   

  

   
   
                         
       
     





 

    
    
              
 

     
   
    
       





      

         
       
 
                  
      
    
  
   
    



   
       






 
       


  
  


 
 
  
  


   
         
      

  


      
 
   
     
    



 
      
    
         

  
 




      
       
         
                

       
 
  
        
    
    
                   
     
     
   
  

           

                              
       
        
    



           
     
 




คณะครุศาสตร 

 

 

 

 เมื่อ วันที่  13 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตรจัดประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา            

เพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมรับนองในภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมี อาจารยดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดี        

คณะครุศาสตรฝายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต เปนประธานที่ประชุม ณ หอง 701 อาคาร 7         

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2557 คณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดฝกอบรม

มาตรฐานความรูวิชาชีพคร ู9 มาตรฐาน หลักสูตรที่ 9 ความเปนครู หอง 701และหลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31121 ใหแกครูที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพคร ูจํานวน 91 คน (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย) มาตรฐานละ 60 ช่ัวโมง  

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ หอง 624 อาคาร 6 คณะครุศาสตร ไดจัดประชุม

อาจารยที่ปรึกษาทุกช้ันป ครั้งที่ 1/2557 โดยมีเรื่องพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) สมุดบันทึกกิจกรรม            

2) แฟมอาจารยที่ปรึกษา 3) ตารางอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. คณะครุศาสตร ไดจัดประชุมนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะกรรมการสโมสร และประธานนักศึกษาสาขาวิชาทุกสาขา เพื่อวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมรับนองอยางสรางสรรค 

โดยม ีอาจารยดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีคณะครุสาสตรฝายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิตเปนประธาน     

ที่ประชุม ณ หอง 701 อาคาร 7 

 



 
ที่   ศธ ๐๕๕๐.๐๒/ว ๒๙๗     คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย 
  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
                                                                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๓๐๐๐ 

 

๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
และการใช้โยคะและกิจกรรมบ าบัดเพื่อสุขภาพ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการและแบบตอบรับ 

 ด้วยคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ ก าหนดจัดอบรม            
“โครงการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช้ดนตรีบ าบัดและกระบวนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ทางเพื่อน าไปปรับใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ      
ในวันที่  ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น  ๒                  
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น (รายละเอียด              
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะครุศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ครูในโรงเรียน        
ของท่านที่มีความสนใจและต้องการเข้ารับการอบรมได้สมัครเข้ารับการอบรม  โดยสามารถส่งรายชื่อ         
ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗   โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ
ต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง) 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
 

คณะครุศาสตร์   
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๓๕๓๒-๒๐๘๔ 



 
 
 

ก าหนดการ 
การอบรมใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ณ. ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
23 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม 
8.30-9.00 ลงทะเบียน 
9.00-10.30 การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.00 การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน (ต่อ) 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน (ต่อ) 
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45-15.30 สรุป อภิปรายและซักถาม 

  
วิทยากรโดย 

อาจารยว์รรณรัตน์  เปี๊ยนเปี่ยมสัน 
                          อาจารย์ทิวาภรณ์  ขวัญอยู่ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการโยคะและกิจกรรมบ าบัดเพื่อสุขภาพ 

ณ. ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
24 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
8.30-9.00 ลงทะเบียน  
9.00-9.30 กิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย บรรยาย 
9.30-10.30 การหายใจแบบต่าง ๆ และโยคะขั้นพื้นฐาน บรรยายปฏิบัติ 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง  
10.45-11.30 โยคะในสถานที่ท างาน ปฏิบัติ 
11.30-12.00 ไทชิขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.00 โยคะเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย บรรยายปฏิบัติ 
14.00-14.30 โยคะนิทรา ปฏิบัติ 
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวา่ง  
14.45-15.30 กิจกรรมยางยืดเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปฏิบัติ 
15.30-16.00 โยคะแบบคู่ (Partner Yoga) บรรยายปฏิบัติ 

  
 

วิทยากรโดย 
อาจารยว์รวุฒิ  ธาราวุฒิ 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบตอบรับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การอบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพเิศษ  
 และการใชโ้ยคะและกจิกรรมบ าบัดเพื่อสุขภาพ 

ในวันที่ 23-24 สิงหาคม  2557 
ณ  ห้องประชมุ  204  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
********************* 

 
1. ชื่อ…………………………………………นามสกุล.......................................ต าแหน่ง................................... 

โรงเรียน.......................................................................................สังกัด.........................        

เบอร์โทร.................... 

2. ชื่อ…………………………………………นามสกุล.......................................ต าแหน่ง.................................. 

โรงเรียน.......................................................................................สังกัด.........................       

 เบอร์โทร.................... 

3. ชื่อ…………………………………………นามสกุล.......................................ต าแหน่ง................................... 

โรงเรียน.......................................................................................สังกัด.........................        

เบอร์โทร.................... 

 

หมายเหตุ : (กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง)  ภายในวันที่  22 สิงหาคม  2557 
1. สามารถส่งใบสมัครไปท่ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ถนนปรีดีพนมยงค์  ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000           

2. โทรศัพท์/โทรสาร    0-3532-2084  , 086-1948631 
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ yammy.edu@gmail.com 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารย

ประจําคณะ ดวยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเรื่องราชการที่จะปรึกษาหารือและทําความ

เขาใจใหตรงกัน ณ หอง 43014 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการ

เชิดชูครูกฎหมาย โดยนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร นําพวงมาลัยมาเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแดครูนักกฎหมาย 

อันเปนการสงเสริมการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีแกนักศึกษา ตอจากน้ันมีการเสวนาพิเศษ              

ในหัวขอ “ครูกฎหมายกับวิชาชีพของนักกฎหมาย” โดยอาจารยนิติ เอื้ออภินันทสกุล อาจารยพิเศษ / 

ผูทรงคุณวุฒิ และ อาจารยชยกฤต โรจนนภากูล อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร จัดข้ึน ณ หองประชุม 

104 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน 1 ในจํานวน 5 มหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินปฏิบัติงานดาน

บัญชีระบบ GFMIS ที่มีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด 5 คะแนนเต็ม 

                                                                                  หนวยตรวจสอบภายใน                   

     

ตามที่ คณะที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เรื่อง 

จัดต้ังศูนยดํารงธรรม โดยใหผูวาราชการจังหวัดจัดต้ังศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพื่อทําหนาที่ในการรับเรื่องรอง

ทุกขใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการรวมถึงขอเสนอแนะของประชาชนและ

ทําหนาที่เปนศูนยบริการรวมตามมาตรา 32 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 น้ัน 

   ด้ังน้ันเพื่อใหเป นไปตามเจตนารมณ ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที ่96/2557 ลงวันที่ 18 

กรกฏาคม 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีคําสั่งจัดต้ังศูนยดํารงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ึน                

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบทบาทหนาที่และโครงสรางการดําเนินการ รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่แนบมาดวยพรอมมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และ

ผูบริหารองคปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 



คณะวิทยาการจัดการ 
 

 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด มหาชน โดยบริษัทสยามแม็คโครได
ดําเนินการจัดโครงการสยามแม็คโครและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเขารวม ภายใตโครงการแม็คโครมิตรแท
โชหวย เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณโดยตรงจากบริษัทในเรื่อง การบริหารจัดการรานคาปลีก
ใหกับนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนารานคาปลีกในทองถิ่นดวย 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ นําโดย ผศ.สุมนา พูลผล รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ไดพา นักศึกษาโครงการความรวมมือระหว า งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี เขารวมโครงการทําบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาล
เขาพรรษา ประจําป พ.ศ. 2557 ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหขาราชการชั้นผูใหญไป
รวมทําบุญกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชนในทองถิ่น เปนการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมไดมีโอกาสใกลชิดพระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 

 

 

 

 

                             ขอขอบคุณ 

     ผูชวยศาสตราจารยวิมล กิตติรักษปญญา ขอขอบคุณ คณะผูบริหารและคณาจารยทุกทานที่เดินทางและรวม

ทําบุญเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมใหกับคุณแม กานดา  แซจง เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2557  ณ วัดบรรพตาวาส

(เขากระจิว)  อ.ทายาง  จ.เพชรบุรี  ทางเจาภาพขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2556 

 

 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหคณะ สํานัก และสถาบัน จัดเตรียมเอกสารและ

หลักฐานกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความ

พรอมในดานประกันคุณภาพการศึกษาแลวน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังน้ี                                                                         

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี  ประธานกรรมการ  

2. อาจารยปารณีย     ขาวเจริญ  กรรมการ 

3. อาจารยอัจฉรา     หลอตระกูล  กรรมการ 

4. นางสารภี      พูลศิร ิ   กรรมการ 

5. นายสราวุธ      คําสัตย   กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ  2557 (Thailand Research Expo 2014) 

 

 

 

 
วันพุธที่  7- วันจันทรที่  11 สิงหาคม พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เขารวมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ  2557 (Thailand Research Expo 2014) นิทรรศการการ
แสดงผลงานวิจัยระดับประเทศ ภายใตแนวคิด " วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอยางย่ังยืน " 
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุงวศ, 
นิทรรศการความรวมมือเพื่อสรางศักยภาพของชาติดวยการวิจัย จากเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ 
(คอบช.), นิทรรศการผลงานวิจัยจากหนวยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกวาหลายรอยผลงาน               

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดบูธนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่มีคุณภาพ และพรอมที่จะใชประโยชนตอ
กลุมเปาหมายผูใชประโยชน นําเสนอในกลุมของงานวิจัยเพื่อพลังงาน จํานวน 2 เรื่อง ไดแก “การปลูกฟลมบาง 
TiWN บนเหล็กกลาเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใชงาน” นักวิจัย:  อาจารยภัททิรา หอมหวล,อาจารยจิราภรณ พงษ
โสภา, อาจารยกัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล  และ “การประยุกตใชเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงจายพลังงานใหกับ
ระบบเฝาระวัง และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟารั่วเน่ืองจากภาวะนํ้าทวมฉับพลันระบบไรสาย” นักวิจัย: อาจารย
ชาญณรงค นอยบางยาง, อาจารยถาวร สุวรรณกิจ ภายในวันงานมีผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักวิชาการ 
ผูประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปเขารวมเย่ียมชม และใหความสนใจงานวิจัยเปนจํานวนมากที่จะ
นําไปใชประโยชนในงานเชิงวิชาการและเชิงพาณิชยตอไป 

 

 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
 

เตรียมงานประกันคุณภาพภายในสํานัก                                                         
คณะผูบริหารและบุคลากรภายในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวมจัดเตรียม

เอกสารในการตรวจงานประกันคุณภาพภายในหนวยงาน เพื่อใหการประเมินสําเร็จและเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

การตรวจประกันคุณภาพภายในสังกัด 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร 
 
 
 
 
 
 
 

 

งาน Library & IT Fair 2557 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรวมจัดงาน  Library & IT Fair 2557”พัฒนาการอานเพื่อการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซียน”ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โดยมีทาน ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานและการมอบรางวัลนักอานดีเดนใหกับนักศึกษา 

การเสนวนาหัวขอ ”เปดประตูทองเที่ยวอยุธยา..ตอนรับอาเซียน” 

โดยอ.ชนิกานต ผลเจริญ,อาจารยมูนีเยาะฮ ยีดําและอาจารยพิชิตชัย กิ่งพวง และยังมีการสาธิตการเพนธทกระเปา โดย
อาจารยสุรางครัตน สมุทรกลิน สํานักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ไดมีการ
บรรยายหัวขอ “การเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ โดยคุณพรพรหม ญาณสมบัติ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบเฝ้าระวัง 
และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้าร่ัวเนื่องจากภาวะน้้าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย 

 
Solar cell power supply application for watchdog system and wireless electric 

leak indicator flash flood warning system 
 

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง1 , ถาวร สุวรรณกิจ2 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ารั่วจากภาวะน้้าท่วม 

เพ่ือส่งสัญญาณเตือนภัยไฟฟ้ารั่วจากภาวะน้้าท่วมผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย  แสดงระดับไฟฟ้ารั่วในบริเวณ
ดังกล่าวด้วยสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงและแสงไฟกระพริบเตือน 3 ระดับ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายหลัก การท้างาน
ของระบบสัญญาณเตือนภัยนั้นอาศัยหลักการท้างานของชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ใช้ในการวัดระดับไฟฟ้ารั่ว 
เข้าสู่ชุดโมดูลวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งสัญญาณข้อมูลผลระดับไฟฟ้ารั่วที่จุดวัด ผ่าน
ระบบสื่อสารไร้สาย 
ค้าส้าคัญ: โซลาร์เซลล์, ไร้สาย, เตือนภัย, ไฟฟ้ารั่ว 

 
Abstract 

This research focuses on the study and design wireless electric leak indicator flash flood 
warning system. The wireless network is then sent to electric leak indicator warning from flash 
flood level. It can electric leak indicator 
display in alarm light flashing and sounds warning by using solar cell is source energy for 
measurement and communication compensate main energy source. The function of the data 
alarm system sent by sensor detector module is use to measure electric leak indicator level. 
The data is then sent Microcontroller for processing. This data processed electric leak level 
through wireless communication system in turn is displayed. 
Keywords: Solar cell, wireless, warning, electric leak 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การปลูกฟิล์มบาง TiWN บนเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งาน 

 

ภัททิรา หอมหวล1*, จิราภรณ์ พงษ์โสภา2 และ กัญจนช์ญา หงส์เลิศคงสกลุ3 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 

2โปรแกรมวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดุสติ 
3ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา   

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ท้าการทดลองหาเงื่อนไขการปลูกฟิล์ม Ti-W-N ลงบน Si(100) และเหล็กกล้าเครื่องมือเพ่ือให้
ได้เงื่อนไขที่เหมาะสมส้าหรับการน้าไปใช้งาน โดยในงานวิจัยนี้ได้เปลี่ยนเงื่อนไขความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน 
กระแสแมกนีตรอน อุณหภูมิของการอบหลังปลูกฟิล์ม ที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม พันธะทางเคมี 
โครงสร้างผลึก สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเชิงกลของฟิล์ม โดยพบว่าอิทธิพลของความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน
ส่งผลต่อสมบัติของฟิล์ม ทั้งความต้านทานแผ่น องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม และโครงสร้างผลึกของ ฟิล์มบาง 
Ti-W-N ที่ปลูกด้วยกระบวนการฉาบโลหะแมกนีตรอนระบบสองหัวแบบไม่ดุล  ความต้านทานแผ่นลดลงเมื่อ
เปลี่ยนจาก Ti-W เป็น Ti-W-N และเพ่ิมข้ึนเมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมากขึ้น เป็นผลเนื่องจากการการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก และการแทรกตัวของอะตอมไนโตรเจนในฟิล์ม  สเปคโตรสโคปีของอนุภาค
อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์แสดงพลังงานยึดเหนี่ยวของ W 4f, Ti 2p และ N 1s การเลี้ยวเบนของ

รังสีเอกซ์แสดงโครงสร้างของฟิล์มที่ปลูกบนซิลิกอนระนาบ (100) โดยเปลี่ยนจากโครงสร้างผสมของ -W และ 
-Ti เป็นโครงสร้าง TixWyNZ โดยทุกฟิล์มที่ปลูกด้วยเงื่อนไขที่ความดันย่อยของไนโตรเจนไม่เกิน 9% ของ
ปริมาณแก๊สทั้งหมด ฟิล์มแสดงพหุที่มีเม็ดผลึกวางตัวในทิศที่ชอบ เมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมีค่า 9%
ของปริมาณแก๊สทั้งหมด ความแข็งของฟิล์ม Ti-W-N มีค่าสูงสุด อุณหภูมิที่ฟิล์ม Ti-W-N สามารถทนได้โดยไม่
เปลี่ยนโครงสร้างคือ 400 องศาเซลเซียส ในงานวิจัยนี้พบว่า การไบแอสที่ -50 V ไม่เป็นการท้าลายพ้ืนผิวของ
ชิ้นงาน 

ค้าส้าคัญ : ไทเทเนียมทังสเตนไนไตรด์ / ฟิล์มบาง / การฉาบด้วยโลหะ 

 



สถาบันอยุธยาศึกษา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน ๔๐ คน  

จากโรงเรียนบางบาล อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของ

ศิลปน ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     

 เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี อ.ประสพ  ยลสิริธัม เปนประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ ดังน้ี 

รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง , อ.ดร.พรเทพ  รูแผน , น.ส.เกษรา  ศรีวิเชียร และนางเดือนเพ็ญ  สนแยม ในการน้ี สถาบันอยุธยาศึกษา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาจะนําไปปรับใชกับการทํางาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 

   

   

   



เมื่อวันเสารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลปถ่ินกรุงเกา (ครั้งที่ ๔) 
เรื่อง ลายกํามะลอ : ไพรัชศิลปจากจีนโบราณสูงานชางสยาม ซึ่งในพิธีเปดไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานในพิธี และอาจารยอุมาภรณ  กลาหาญ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
เปนผูกลาวรายงาน พรอมดวยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยศุภชัย นัยผองศรี และอาจารยวัลลี  ตรีวุฒิ โดยมีผูเขารวม
กิจกรรมเปนนักเรียน นักศึกษา อาจารย และผูสนใจทั่วไป จํานวน ๔๐ คน โดยไดจัดใหผูเขารับการอบรมสามารถผลิตช้ินงาน
ลายกํามะลอไดดวยตนเอง ตามกรรมวิธีแบบโบราณ ต้ังแตเริ่มตนคัดเลือกลายมาทํางานการปรุแบบในกระดาษไข การเตรียม
วัสดุที่ใชในการเขียนลายกํามะลอ การเตรียมพื้น การรางและเขียนภาพ การโรยแบบ การระบายสี การตกแตง รวมทั้งรูจัก
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ การอนุรักษลายกํามะลออยางโบราณ ในการน้ีผูอบรมสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพอิสระ
และยังนําไปประยุกตกับงานอื่นๆ ได 

 

 

 

 

 

 
 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผูสนใจเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยุธยากับ

อาเซียน ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคาร ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถดู
รายละเอียดและสมัครเขารวมกิจกรรม ไดที่ www.ayutthayastudies.aru.ac.th หรือ www.facebook.com/ayustu 

 




