
           

                    
     
     
        








 
   
    
    
       
      
     
   
  
   
  
    
   
   
  
  

            

        
   

   
      

    
      




 
      
          
 



   
    
    
       
      
    
 
  
               
  
   
      
        
         
  
    
  
   
  



 
    
  
     
   
    
    
          
         
 
      
          
       
  
  
 



            
        
 
    
     
    
   
  
  
  
    
  

     
  
    
 
   
    



 
       
    
   
  

       
  
  
  
    
 
   
  
 




  
  
      
    
  
           
 
    
  
  


           
     
    
      
  




          
    
        

 
  
 
       
 


  


  
    

    
          


   
     
           
   




               
      
          




คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

 
 

 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 อาจารยดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีคณะครุศาสตรฝายพัฒนานักศึกษา

และโรงเรียนสาธิต จัดประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสร เพื่อวางแผน     

การดําเนินกิจกรรมรับนอง ประจําปการศึกษา 2557 “ชวนนองครุศาสตรทัศนาอยุธยากรุงเกา”          

ประชุม ณ หอง 701 อาคาร 7 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร รับนองโดยจัดกิจกรรม ชวนนองครุศาสตรทัศนาอยุธยา   

กรุงเกา ใหกับนักศึกษาช้ันป 1 ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและตระหนักในคุณคา              

ของประวัติศาสตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงการมีสวนรวม

รักษามรดกของชาติ ตามเสนทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – วัดภูเขาทอง โดยแบงฐาน       

การเรียนรูประวัติศาสตร คือ อนุสาวรียสมเด็จพระเจาอูทอง วัดหนาพระเมรุ อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร  

วัดภูเขาทอง และมีกิจกรรมแหผาข้ึนเจดียภูเขาทอง โดยมีคณาจารยคณะครุศาสตรและนักศึกษารวมกิจกรรม

ในครั้งน้ีซึ่งเปนไปดวยความเรียบรอย 



กิจกรรมเติมรักใหนอง season 10 
     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัด “กิจกรรมเติมรักใหนอง season 10”                     
มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 425 คน และนักศึกษาจีน จํานวน 16 คน เขารวมกิจกรรม โดยให
นักศึกษารุนพี่แตสาขาวิชาจัดทําซุมทํากิจกรรม เลนเกมส แสดงความสามารถ และรุนพี่ทําการบูมล
อมเปนวงกลมเพื่อตอนรับนอง ๆ คณะวิทยาการจัดการ ทามกลางบรรยากาศความสนุกสนาน ราเริง 
และความประทับใจระหวางรุนพี่กับรุนนองมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นําโดย ผศ.วันทนา  เนาววัน รองคณบดีฝายวิชาการ อาจารยพรรษวรรณ สุขสมวัฒน ผูชวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพ หัวหนาสาขาวิชาและหัวหนาสํานักงานคณบดี กลาวตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เย่ียมชมการประชุมวิชาการ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้ง 4” และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนการ
ดําเนินงานของหนวยงานดานวิชาการใหดีขึ้น พรอมเดินเย่ียมชมกิจกรรม Open House และงาน 
Marketing Day และชมการแสดงความสามารถของนักศึกษาอีกดวย 
 
 
 
 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ ไดรับตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 นําโดย ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ,รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ ,
ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ ,อ.ทัศนี สุทธิวงศ , อ.ตราดุลย นรนิติผดุงการ ,อ.อรพิมพ  สุขสุวรรณ ,ผศ.ชาญ
ณรงค  นอยบางยาง และนางสาวเบญญาลักษณ ชิดชาญชัย  เปนคณะกรรมการผูตรวจสอบ ณ หอง
ประชุมอินทนิล 1 โดยมี ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กลาวตอนรับคณะกรรมการ
ทุกทาน พรอมดวยคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มารวมตรวจการประเมิน                 
ในครั้งนี้ดวย 

 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
 

ประชุมระบบบริหารการศึกษา,ประชุมบุคลากรดานไอที 
 

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557  
เวลา 11.00 น.   ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและรศ.ดร. นพวรรณ ธีระ

พันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร เพื่อใหแนวทางกับคณะกรรมการในการทําสัญญา
จางระบบบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการมากที่สุด 

 

เวลา 11.30 น. ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและรศ.ดร. นพวรรณ ธีระ 
พันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดประชุมบุคลากรและเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อกําหนดแนว
ทางการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผอ.ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวนการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมอบให นายอรรถสิทธ์ิ กิจที่พึ่ง 

บุคลากรในหนวยงานแนะนําภารกิจและทรัพยากรการเรียนรูในสํานักวิทยบริการฯ ในกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ
เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45-10.00 น. ณ หองประชุมตนโมก 

 

 

 



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

เรียนรูสูประชาคมอาเซียน” โดยอ.ชนิกานต ผลเจริญ,อาจารยมูนีเยาะฮ ยีดําและอาจารยพิชิตชัย กิ่งพวง เสนวนาหัวขอ ”
เปดประตูทองเที่ยวอยุธยา..ตอนรับอาเซียน” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมฐานขอมูลออนไลนนักศึกษา ป1 
นางนภารัตน พุมพฤกษ และนางละเอียด รามคุณ ไดจัดการอบรมฐานขอมูลออนไลนใหกับนักศึกษาป1 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 31121 อาคาร 100ป   

 

 

ดําเนินการติดต้ังระบบ Network ณ อาคาร 13 
บุคลากรและเจาหนาที่ดานไอที สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการติดต้ังระบบ Network 

ณ อาคาร 13 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 
 



เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย ทุนวช.ประจําป 2559 
 

 
  

เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคมที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาโดย ผศ.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ ไดเขารวม
ประชุมช้ีแจงกรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2558 (ทุนมุงเปา) ณ หองแกรนดบอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล                  
แกรนด คอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งน้ีเปนความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางดานการวิจัย ไดรวมกับหนวยใหทุนตางๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานภายใตช่ือ 
“เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)” รวมกันช้ีแจงกรอบงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจําป 2558 โดยมีกรอบการวิจัย 31 กลุมเรื่องประกอบไปดวย  

1. ขาว  2. มันสําปะหลัง  3. ยางพารา 4. โลจิสติกส และโซอุปทาน 5. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 6. 
การแพทยและสาธารณสุข  7. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 8. ออยและนํ้าตาล 9. ปาลมนํ้ามัน 
10. พลาสติกชีวภาพ 11. สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปาร 12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภค และการคา 13. การคมนาคมขนสงระบบราง 14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 16. ความมั่นคง และปญหาชายแดนใต 17. ประชาคมอาเซียน 18. สัตว
เศรษฐกิจ 19. พืชสวน (ไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ) 20. การบริหารจัดการทรัพยากรนา 21. มนุษยศาสตร 22. 
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน 23. พลังงานทดแทน (ความรวมมือระหวางไทย-ตางประเทศ) 24. ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 25. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน (สําหรับกลุมเรื่องที่ 27. 
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 28. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 29. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ SMEs 30. นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และ 31. พฤติกรรมเยาวชนและสงัคมไทย จะประกาศรับ
ขอเสนอการวิจัยภายหลัง)  

ผูสนใจสงขอเสนอการวิจัยสามารถดาวนโหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดที่ 
http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียด
กรอบวิจัย ดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอการวิจัยและคูมือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดที่ 
http://www.nrms.go.th  โดยระบบจะเปดรับลงทะเบียนระหวาง วันท่ี 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 โดย
ลงทะเบียนผานระบบ National Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th 
(รายละเอียดสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงขอมูลในแผนซีดีไปที่หนวยงานคณะ ) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาของประชาสัมพันธนักวิจัยท่ีสนใจจะสงขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ 
(แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีสามารถสงขอเสนอโครงการของทาน ไดต้ังแต
บัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 น้ีเทาน้ัน โดยลงทะเบียนผานระบบ National Research 
Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th 



สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการ
สภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก” ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา ซึ่งในพิธีเปดไดรับเกียรติจาก ดร.วิทยา  ผิวผอง  ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานใน
พิธี และ อ.ดร.เกษม  บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนผูกลาว
รายงาน พรอมดวยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก คุณปราโมทย  ทรัพยเย็น ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานพระนครศรีอยุธยา , คุณเศรษฐเนตร  มั่นใจจริง  นักวิชาการวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา , คุณดุลยพิชัย  โกมลวานิช  นักวิชาการอิสระดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ และคุณธิติ
พงษ  ชาติทอง  ครูโรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภฯ โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนนักเรียน นักศึกษา ผูนํา
ชุมชน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน ๖๐ คน เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังเปนการเพิ่มพูน
ความรูในหลักการและทฤษฎี การจัดองคประกอบของภูมิทัศนนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และทราบถึง
แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศนอยางเหมาะสมและเปนข้ันตอน 

 

     
 

   
 

    



 เมื่อวันเสารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา จํานวน ๓๐ คน 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาคอมพิวเตอร เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของ
ศิลปน ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

     เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา จํานวน ๓๕ คน 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของศิลปน ณ หอศิลป
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครูและนักเรียน จํานวน ๓๐ คน จาก
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข จังหวัดอางทอง เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของศิลปน ณ 
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 



  
เมื่อวันเสารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไดใหการตอนรับชมรมเรารัก
พิพิธภัณฑฯ เจาสามพระยา ในการจัดอบรมเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณชนในหัวขอเรื่อง “ชางสับลายที่
รอยเอ็ด : ผูสรางสรรคความงามหลังความตาย” วิทยากรโดย คุณศาริสา  จินดาวงษ  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ เจาสามพระยา โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน ๓๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2557 คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม 35 คน เดินทางไปยังศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครนายก ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเขาฝกอบรมในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เปนการ
เตรียมความพรอมท้ังในดานความรู ทักษะ และทัศนคติ/อุดมการณสําหรับการทํางานพัฒนา
ชุมชนแกนักศึกษาช้ันปท่ี 4 จํานวน 30 คนท่ีจะตองออกไปฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนา
ชุมชนในเทอมตอไป 

 

 

 

 

    

  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวม
กิจกรรมโครงการทําบุญทุกวันธรรมสวนะ เน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป พ.ศ.2557 โดยมี
การทําบุญตักบาตร ฟงธรรมเทศนา เพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและไดมีโอกาส
ใกลชิดพระศาสนา ไดรับการกลอมเกลาจิตใจและนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และมีสวนรวมในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีงามแกประชาชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดสะตือ อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

    

  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00น.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม

คณะกรรมการจัดงานวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2557 คร้ังท่ี 3 เพื่อติดตาม

ความกาวหนาในการจัดงาน มีคณาจารย และเจาหนาท่ีเขารวมประชุม ณ หองประชุม 43110 

อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมรับนองใหม ประจําป

การศึกษา 2557เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทําความรูจักกับรุนพี่ และเรียนรูวิธีการประพฤติปฏิบัติตัว

ในสังคมสถานศึกษาตอไป จัดข้ึน ณ ลาน หนา อาคาร 1, อาคาร 2, และอาคาร 43 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

คณะครุศาสตร  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

เมื่อวันท่ี  20  สิงหาคม  2557   คณาจารยของ Abhinav Education Society’s 

Institute of Management & Business Administration , Akole India  พรอมคณะ จํานวน 

12 คน  จากประเทศอินเดีย  ไดเขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน  การ

บริหารจัดการ และการจัดสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกหองเรียน  พรอมกับพูดคุย แลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็นกับผูบริหาร 

 

 

 


