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สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันอยุธยาศึกษา Big Cleaning Day ARU 

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 นนปรีดีพนมยงค์ ต ำบลประตูชัย  

อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 13000 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  

ซุ้มประเมินผล สถาบันวจิัยและพฒันา งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ท่ี Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

https://www.facebook.com/hashtag/big


จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Page 3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน”(Force Field Analysis)  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ท่ี Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ถึงวันจันทร์ท่ี 20 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา น าโดยนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาววิไลวรรณ สังฤทธ์ิ, นางสาวอัจฉรา วงษ์หาและนางสาวสุธีรา มูลดี เข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน”(Force Field Analysis) จัดโดยสถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การวิเคราะห์แรเสริม – แรงต้าน ไปใชใ้นการวิเคราะหแ์ละวางแผนพัฒนาองค์กรได้ 2. เพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
การวิเคราะห์แรงเสริม – แรงต้าน ”(Force Field Analysis) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญตัวหน่ึงท่ีจะท าให้ผู้บริหารองค์กร มหีลัก
คิด หรือแนวทางตัดสินใจในการพฒันาองค์กร เป็นเทคนิคท่ีจะสร้างความเข้าใจของปัจจัยหรือแรงท่ีจะขับเคลื่อนหรือเหนีย่ง 
รั้งการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์แรง เสริม – แรงต้านเป็นการใช้หลักการดุลยภาพ(Equilibrium Principle) อธิบายถึง
พฤติกรรมท่ีเกดิขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดการผลักดันให้ มีการเปลี่ยนแปลงบ เรยีกว่าแรงรบั ในขณะเดียวกันการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็จะมแีรงขับในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีหลักการคือ เมื่อแรงขับเท่ากับแรงต้าน จะเกิดภาวะสมดลุ 
และเมื่อแรงขับมากกวา่แรงต้าน เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเมื่อแรงขับน้อยกว่าแรงต้านยอ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีไมพ่งึ
ปรารถนา เครื่องมือดังกล่าวจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร 
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การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP Congress ll)  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ท่ี Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

 วันพุธที่ 22 มกรำคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกรำคม 2557 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ โดย ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจิัยและพัฒนำ, ผศ.เลิศชำย สถิตย์พนำวงค์ รอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ น ำนักวิจัย ประกอบด้วย อำจำรย์วิปศักรณ์ คล้ำยเหตุ, ดร.สุจิตกัลยำ มฤครัฐอินแปลง, 
ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศำล, อำจำรย์สุฑำมำศ ยิ้มวัฒนำ, ดร.วีรภัทร ภัทรกุล, อำจำรย์ศภุกำณฑ์ นำนรัมย์ และเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำบันวิจัยและพฒันำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ ประกอบด้วย นำงสำวสุนีย์ ชวนประสงค์, นำงสำวอัจฉรำ 
วงษ์หำ, นำยอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่โครงกำรส่งเสริมกำรวจิัยในอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2 (HERP Congress 
ll) โดยควำมร่วมมือของ มหำวิทยำลัย 70 แห่ง ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถุประสงค์
กำรจัดงำน เพื่อเผยแพร่งำนวิจัย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยร่วมกัน ระหว่ำงนักวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย
ภำยใต้โครงกำรสง่เสริมกำรวิจัย ในอุดมศึกษำ  
ในครั้งนี้ สถำบันวิจัยและพฒันำ ขอแสดงควำมยินดีกับดร.สุจิตกัลยำ มฤครัฐอินแปลง และอำจำรย์วิปัศกรณ์ คล้ำยเกตุ ที่
ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยดีมำกแบบบรรยำย กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในหัวข้อเรื่อง  
1. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่แยกจำกดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
2. กำรศึกษำกำรจัดกำรสุขภำพภำวะอุทกภัย ในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ตำมล ำดับ 
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ โดย 
1.ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศำล ผลงำนวิจัยเรื่อง กำรพฒันำกรรมวิธีผลิตชีวภัณฑ์จุรินทรยี์อย่ำงประหยัดโดยใช้รูปแบบกำรหมัก
แบบ ถุงชำส ำหรับใช้ในกำรปลูกข้ำวแบบอินทรีย์ 
2.ดร.วีรภัทร ภัทรกุล ผลงำนวิจัยเรื่อง กำรวิจัยเพื่อพฒันำบุคลำกรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ  
3.อำจำรย์ศุภกำณฑ์ นำนรัมย์ ผลงำนวิจัยเรื่อง กำรพฒันำแหล่งท่องเที่ยวทำงประวติัศำสตร์: หมู่บ้ำนโปรตุเกส จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  
4.อำจำรย์สุฑำมำศ ยิ้มวฒันำ ผลงำนวิจัยเรื่อง กำรศึกษำโครงสรำ้งระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนข้ำว ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  
สถำบันวิจัยและพฒันำจงึขอขอบคุณ นักวิจัย เจ้ำหน้ำที่บคุลำกรและทุกท่ำนที่ช่วยสนับสนุนในกำรน ำเสนอครั้งนี้ 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 1  
 

  

 

 

 

 

 

 

  วันศุกร์ที่ 31 มกรำคม และวันจันทร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 8.00-17.00 น. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำรพฒันำเด็กและเยำวชน  

  กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร ยุววิจัยประวัติศำสตร ์รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนภำชี “สุนทรวิทยำนุกูล” อ.ภำชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ  น ำโดย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจิัยและพัฒนำ พร้อมด้วยเจำ้หน้ำที่

สถำบันวิจัยและพฒันำ นำงสำววิภำดำ มะลิวัลย์ และนำงสำวสุธีรำ มูลดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยำวชนที่เข้ำรบักำร

อบรมมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกำรท ำวิจัยประวัติ ศำสตร์ทอ้งถิ่น และเยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะในกำรสืบคน้

ข้อมูล โดยมี นำงสำวเกษรำ ศรีวิเชียร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นวทิยำกร มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำรจ ำนวน 30 คน 

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ท่ี Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนผ่านประสบการณ์" 2557 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์  

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ท่ี Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

 ขอเชิญอำจำรย์ทุกท่ำน เข้ำร่วมกิจกรรม จัดโดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ กิจกรรม “กำรถ่ำยทอดกิจกรรม
กระบวนกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรวิจัยภำยใต้กิจก รรม Research Zone ผ่ำนกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
จอภำพ (Conference)” ระหว่ำงวันที่ 21 – 24 มกรำคม 2557 ส ำนักกรรมกำรและวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
แจ้งว่ำจะด ำเนินกำรตำมกิจกรรมดังกล่ำวตั้งแต่เวลำ 09.00 – 16.00 น. โดยหัวข้อเรื่องที่บรรยำยได้แก่ 
Phase 83 : โปรแกรมที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แปลผล ข้อมูลในงำนวิจัย โดยมี รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย, ผศ.ดร.
ศจีมำจ ณ วิเชียร, ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก, ผศ.ดร.วรำฤทธิ์ พำนิชกิจโกศลกุล เป็นวิทยำกร                   
*** ตรวจสอบรำยชื่อและสมัครเข้ำรับกำรอบรมโดยส่งรำยชื่อให้สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ที่โทรศัพท์/
โทรสำร 035-322-082 E-mail : rs@aru.ac.th หรือ Facebook สถำบันวิจัยฯ ภำยในวันศุกร์ที่ 10 
มกรำคม 2557 จ ำนวนจ ากัด  



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ฟรี!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรอบรมความรู้ทาง

กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ  

*** (ชี้แจงเพิ่มเติม)ไม่มีก าหนดในปิดรับบทความนะคะ 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://rdi.aru.ac.th/home.php 

 

http://rdi.aru.ac.th/home.php




ข่าวประชาสัมพันธ์ 


ฟรี!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรอบรมความรู้ทาง


กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ  


*** (ชี้แจงเพิ่มเติม)ไม่มีก าหนดในปิดรับบทความนะคะ 


หากมีข้อสงสัย ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://rdi.aru.ac.th/home.php 


 



http://rdi.aru.ac.th/home.php



