
           

 


          
            
    
         
      
    
  

  

        


         
      
      






 
       

    
                     
      
 

       
 

     
     
    
  
 
    
         
   
         
    


 
                      
        
       
      
  
        
   
 
 
  





           
  


 
     

  
 
      
   
     
  

              
    
      
     
   
         

  

 


  
  
  


        
    
     
     
 
       




             
  



 

      
 
  
  

     
        

                        
          
      

        



       
      
    

          
      

       







 
      
    
   


  
         
 
       
      

      
    
 

      

 











         
        
       
     
    
      
  

       
   
   
  
   
    




           

               
  


        
          
        


    
         
    


              
                
                 
   
                  
             




สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

           

     เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับสมาคมกีฬาเครื่องบิน

จําลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน Thai PBS และ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัด

แขงขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปกหมุนชนิดใบพัด 4 ชุด (Quadrotor)                                  ชิงถวย

พระราชทาน ซึ่งทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงนักศึกษาไปรวมการ

แขงขันในครั้งน้ีจํานวน 2 ทีม ไดแก ทีมที่ 1 ไดแกนายนุกุล ทรงกิจ นายคณน วัฒนพงษ และ                  

นายภควัฒน ทารัตน  ทีมที่ 2 ไดแก นายนพกร ทาสี นายภานุ แนมผักแวน และนายนภดล ผิวทองคํา โดยมี

อาจารยอภิชิต กระจางเยา เปนผูควบคุมทีม โดยใชช่ือทีม ARU Flying Robot 1 และ 2 ซึ่งในการแขงขันรอบ

คัดเลือก ทีม ARU Flying Robot 1 ทําคะแนนอยูในลําดับที่ 12 จากทั้งหมด 30 ทีม ทางสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผูสนับสนุนทุกทานที่เปดโอกาสให

นักศึกษาไปรวมการแขงขันในครั้งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมช้ีแจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพมหานคร 

นําโดย อาจารย  ดร.เกษม  บํารุง เวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ  คลายมุข รองอธิการบดีฝานนโยบายและแผน  อาจารยสุทัศน  อูทอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตยและสิทธิประโยชนของบุคลากร  นางสาวเพลินตา โมสกุล 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นายวีรศักด์ิ โพธ์ิภิรมย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน และนางสาว
วีรวรรณ  แตงทอง เลขาอธิการบดี 

โดยมีงบประมาณตามรางพรบ. จํานวน 378,363,100 บาท คณะกรรมธิการฯ พิจารณาปรับลดตาม
เกณฑ โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและครุภัณฑ 3 รายการ  เปนเงิน 323,000 คงเหลือ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 378,060,800 บาท 
 



คณะวิทยาการจัดการ 
 

       เม่ือวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557  คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 
ครั้งท่ี 4” โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปน
ประธานกลาวเปดการประชุม และไดรับเกียรติจาก Mr.Madhukarroa  Nawale President, Abhinav 
Education Society, Akole กับคณะผูบริหารรวมกันตัดริบบิ้นเปดงาน “Open House” และ “Marketing  
Day” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ชมการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปการละครและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอินเดีย การวาดลายบนมือ ชมการแสดงจากประเทศอินเดีย  มีพิธีมอบรางวัล “รานคาดีเดนพัฒนา
ชุมชน” ใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการ  ,รับฟงเสวนาทางวิชาการ “ความสําเร็จในการศึกษาในคณะวิทยาการ
จัดการ” จากศิษยเกา  เมื่อเวลา 10.30 น. ไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
มารวมงานและชมการประกวดเดินแฟชั่นโชว “หลุดโลกแตไมหลุดจริยธรรม” และการแสดงอีกมากมาย โดยมี
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตาง  ๆ เขารวมชมงานดวย และวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เปนการประชุมวิชาการ ใน
หัวขอเรื่อง “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” โดยคุณปราโมทย ทรัพยเย็น ผูอํานวยการ ททท.สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในชวงบายเปนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วันทนีย  แสนภักดี ,รศ.ดร.
สุนันทา เลาหนันท และผศ.ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล เปนผูวิพากษการนําเสนอผลงานทางวิชา และมอบใบ
ประกาศนียบัตรใหกับผูนําเสนอทุกทานดวย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยรอยย้ิม บุคคลภายนอกใหความ
สนใจเย่ียมชมนิทรรศการโปสเตอรและการบรรยายผลงานวิจัย นักเรียน นักศึกษาไดรับความสนุกสนานและของ
รางวัลอีกมากมาย 
 
 
 



คณะวิทยาการจัดการ 
  
 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ผศ.สุมนา พูลผล ไดรับเชิญจากสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุ 
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารทุกชั้นป จํานวน 350 คน ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคารจันทรา-
กาญจนาภิเษก 

 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย  
“Visual Basic NET 2008” 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิว 
เตอรดวย “Visual Basic NET 2008” เม่ือวันที่ 16-17,23 สิงหาคม 2557 ณ หอง 31121 ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ไดรับเกียรติจากคุณอํานาจ แกวภูผา เปนวิทยากรบรรยายใหความรูใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจชั้นปที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะมากย่ิงขึ้น รวมทั้งการ
นําไปใชในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2557 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและ
สามารถนําไปใชในโอกาสตอไปได 

 

 



การพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม Dreamweaver  
 เม่ือวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม 
Dreamweaver ณ หอง 31121 ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ไดรับเกียรติจาก อาจารยยุพิน  พวก
ยะ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   เปนวิทยากรบรรยายใหความรูใหกับนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจชั้นปที่ 4 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะการใชโปรแกรม การสราง
แบบฟอรมเพ่ือนําไปประยุกตใชในดานการเรียนและการทํางานได 

 
 
เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําโดยอาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ  คลายมุขรอง
อธิการบดีฝายนโยบายและแผน  และคณะผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลาวตอนรับคณะผูบริหารจาก Abhinav Education Society’s Institute of Management and Business 

Administration, Akole , University of Pune นําโดย Mr.Madhukarroa  Nawale President, Abhinav 
Education Society, Akole, Mrs.Suman  Madhukarroa  Nawale, Mr.SureshKote, Mrs.Sarala Suresh 
Kote, Mr.Bhausaheb  Naikwadi, Mr.DnyaneshwarGonte, Mrs.BhaktiKote และ Dr.Kirti Dang Gulati  
เพ่ือประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นพิจารณาราง MOA (Memorandum of agreement) ประจําปงบประมาณ 2558   
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 



คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางทักษะภาษาไทย 

“การใชภูมิปญญาในการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี” ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยสน่ัน มีขันหมาก 

อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนวิทยากร ณ หอง 626             

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวโดยใช

ดนตรีบําบัดและกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะทางเพื่อนําไปปรับใชกับเด็กที่มีความตองการ

พิ เศษ” ได รับ เ กียร ติจาก อาจารยวร รณรัตน  เ ป ยนเป ยมสัน และอาจารยทิ วาภรณ  ข วัญอ ยู               

อาจารย โรง เรียนสาธิตละอออุทิ ศ มหา วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป น วิทยากร ณ ห อง  204                  

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร รับการประเมินการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครู

ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ประเมินสภาพจริง ณ หนวยฝกอบรม โดยมี ดร.ธวัช ชลารักษ อนุกรรมการ

และนางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี พนักงานเจาหนาที่สํา นักงานเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการ                  

ซึ่งอาจารยดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร ไดตอนรับและรับการประเมินเอกสาร ณ หอง 222 

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ หลังจากน้ันไดทําการประเมินการสอน ณ หอง 31121 อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

  

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ฝายฝกประสบการณวิชาชีพ คณะครุศาสตร จัดสัมมนาระหวาง

ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้ งที่3)  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่  5              

หัวขอการเสวนาเรื่อง “สอนอยางไรใหผู เรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียน” ไดรับเกียรติจาก          

อาจารยกอบวิทย พิริยะวัฒน อาจารยโรงเรียนนนทรีวิทยา เปนวิทยากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

  

 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดอบรม “การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน”     

ไดรับเกียรติจาก พันเอกหญิง รศ.ดร.นภางค คงเศรษฐกุล อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา         

เปนวิทยากร ณ หอง 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดใหความรูแกนักศึกษาช้ันปที่ 3 และคณาจารย       

เขารวมโครงการคณะสีขาว ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก 

นางปราณี วันดี เจาพนักงานปกครองชํานาญการ และพันตํารวจเอก ภูวดิษ ชนะคชภัทร รองผูบังคับการ

ตํารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาใหความรู ความเขาใจ และเฝาระวังสารเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2557  อาจารยดร.ประวิทย ประมาน ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร          
พรอมดวยคณาจารย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห 1 และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1 จังหวัดสระแกว    

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00-08.30 น. งานบริการและพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม     

สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ บริเวณหนาอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ นําโดย อาจารยดร.สุภัทรา คงเรือง   
รองคณบดี ฝายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต พรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา ไดรวมกัน
ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆวัดธรรมิกราช และตักบาตรอาหารแหง 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร ประชุมเตรียมวางแผนรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 

โดยมี อาจารยดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร ประชุมวางแผนรวมกันกับประธานและผูแทน

สาขาวิชา ณ หอง 222 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมงาน

วิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2557 ในหัวขอเรื่อง พลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมสมัย 
ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดกิจกรรมเปนประจําทุกปภายในงานการแสดงละครเพลงเวที 
และมีการจัด กิจกรรมทางวิชาการมากมาย ไดแก 

1. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกาศขาวรุนเยาว สาขาวิชานิเทศศาสตร 
3. กิจกรรมแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับญี่ปุนและภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
4. กิจกรรม เลาเรื่องผานเรื่องสั้น เขียนบทกวี และตอบปญหา เกี่ยวกับอาเซียน สาขาวิชาภาษาไทย 
5. กิจกรรมการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (Speech Contest) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6. กิจกรรมประกวดภาพถาย หัวขอ "ผูคน แมนํ้า และลําคลอง: ภาพชีวิตในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา"  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
7. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวขอ “ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักร : ศึกษากรณี

การเปด AEC” สาขาวิชานิติศาสตร 
ซึ่งกิจกรรมครั้งน้ีไดรับความสนใจเปนอยางมากจาก นักเรียน นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ และ

ประชาชนทั่วไป จัดข้ึน ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร(อาคาร 100 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

     
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอม อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เรื่องการสานปลาตะเพียนใบลาน ใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรูวิถีการดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพื้นบาน ที่มีมาชานาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคลองกันกับวิถีชีวิตชุมชน จัดข้ึน ณ  หองประชุม 104 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 

 

 

  



เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30น.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 5/2557 โดยในการประชุมครั้งน้ีมีเรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณาดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

2. ขอความเห็นชอบแตงต้ังประธานสาขาวิชาดนตรีสากล 

3. ขอความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา 

4. ขอความเห็นชอบโครงการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

5. ขอความเห็นชอบรายวิชา “สื่อมวลชนกับสังคม” 

ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรรวมกับสาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมไหวครู โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรและสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ยกพานพุม และนําพวงมาลัยมาไหว เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแดครู
อาจารย อันเปนการสงเสริมการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีแกนักศึกษา 

  

 

 

      เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําคณะผูแทนจาก บริษัท NANNING 

DINGQIAN YIN บริษัทที่ดูแลนักศึกษาแลกเปล่ียน ดําเนินกิจการดานแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศ และทองเที่ยว

ตางประเทศ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมอาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อันจะนํามาซ่ึงความ

รวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตอไปในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3/2557 

 

 

 
 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่  3/2557 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร                   

เปนประธานดําเนินการประชุม มีเขารวมประชุมทั้งสิ้น 16 คน และในการประชุมในครั้งน้ีไดเชิญ นายวีรศักด์ิ    

โพธ์ิภิรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน จากกองนโยบายและแผนมาใหคําปรึกษาในการจัดทําแผน

งบประมาณ และนางสาวเบญจลักษณ   ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา จากงานประกันคุณภาพมาใหคําปรึกษา

ในเรื่องของตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพ การประชุมในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการบริการวิชาการประจําป 2558 ในแตละหนวยงาน และติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการของไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ รวมทั้งรวมกัน

เสนอปญหาและรวมเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาเพื่อการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป  

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมการขยายกันเงินเหลี่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัยที่ไดรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป 2557, กองทุนมหาวิทยาลัย ป 2557                

และโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยรุนใหม (บ.กศ.) ป 2557 ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่องการขยายกันเงินเหลี่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธาน และไดรับเกียรติจาก นางสาวพรสวรรค คลายกัน 

ผูอํานวยการกองกลาง ไดใหคําปรึกษาทางการเงิน มีนักวิจัยเขารวมประชุม จํานวน 21 คน การประชุมครั้งน้ี

จัดข้ึนเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอนักวิจัย  



สถาบันอยุธยาศึกษา 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมอยุธยากับอาเซียน” ณ อาคาร ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในพิธีเปดไดรับเกียรติ
จาก ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี และ รศ.ดร.
นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนผูกลาวรายงาน พรอมดวยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  
คุณเกรียงไกร เกิดศิริ , คุณนิตยาภรณ พรมปญญา , คุณบวรเวท รุงรุจี , คุณภภพพล จันทรวัฒนกุล , คุณประภัสสร 
ชูวิเชียร และคุณอานันท นาคคง โดยมีผูเขารวมสัมมนาเปนนักวิชาการ อาจารย นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
จํานวน ๓๐๐ คน ซึ่งไดรับการตอบรับเขารวมสัมมนาเปนจํานวนมาก  

 

  

 

  

  
 
 

 



 เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ เรื่อง “วัยรุนยุคใหม 
หัวใจสีขาว” ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๖๐๐ คน ณ โรงยิม ๑  
โดยไดรับเกียรติจาก พันตํารวจเอก สุนทร  บุญปรีดา เปนวิทยากรบรรยายในครั้งน้ี  

     
 

เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะคร ูผูปกครอง และนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข อ.ปาโมก จ.อางทอง เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงาน
ภาพวาดของศิลปน ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

  
 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะคร ูและนักเรียน จากโรงเรียนชุมชนวัดโคก
มวงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของ
ศิลปน ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
รวมเสวนาการถอดบทเรียนปญหาน้ําทวมอยุธยา ป2554 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมการเสวนา เรื่อง “การถอดบทเรียนปญหานํ้า
ทวมอยุธยา ป 2554” ในวันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

เขารวมอบรมหลัก สูตรIntensive EdPEx  
นางทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมอบรมหลัก 

สูตรIntensive EdPEx พัฒนางานสูความเปนเลิศกับวิสัยทัศน เปนแหลงเรียนรู ชูคุณธรรม นําทองถ่ิน สาน
ศิลปมรดกโลก สูสากล ณ ฟูรามา สีลม ในวันที ่27-29 สิงหาคม 2557 
 

 

ขอบคุณ ชมรมอาจารยอาวุโส มอบหนังสือให 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ ชมรมอาจารยอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ไดมอบหนังสือ คูมือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องตน จํานวน 1 เลม และหนังสือ 
พระไตรปฎก ฉบับสําหรับประชาชน ตอนวาดวยพระสูตร จํานวน 1 เลม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะนําออกเผยแพรเพื่อประโยชนทางการศึกษาสําหรับอาจารยและนักศึกษาตอไป 


