
กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

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

โครงการพระราชด าริ กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง “วิพิธจิตรกรรมสถาน” รุ่นที่1 , 2   

 วันพฤหัสบดีท่ี 6 และวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพระราชด าริ 
กิจกรรมศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง “วิพิธจิตรกรรมสถาน” รุ่นท่ี1 , 2 น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษา ณ แหล่งจิตรกรรมสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น จติรกรรม
ฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม, จิตรกรรมฝาผนังวัดช้างใหญ่ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟูและปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ความใฝ่รู้ในการศึกษาต่อมรดกวัฒนธรรมด้าน
จิตรกรรมไทยต่อไป โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 
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การอบรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและโบราณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ียั่งยืน  
จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 13000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

            วันอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การอบรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและโบราณท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ียั่งยืน ณ ห้อง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เข้าใจความส าคัญ 
ความเป็นมาของมรดกโลกและทราบถึงปัญหาในพ้ืนท่ีมรดกโลกและโบราณสถานต่างๆ รวมท้ัง
ปัญหา              การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีแหล่งมรดกโลกและโบราณสถานโดยมี
อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 55 คน  

 

 

 

      ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) 
เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)  

Email : rs_aru@hotmail.com 

หรือ rs@aru.ac.th 

 Facebook : facebook.com/

rs.aru.ac.th  

Website: rdi.aru.ac.th 

rs.aru.ac.th 

Tel : 035-322082 

Mobile : 098-9966255 

 



จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

 

 วันอาทิตย์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมความรู้
ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เก่ียวกับกฏหมายท่ี ส าคัญต่อการบริหาร งานราชการท้องถิ่นและ
เพื่อให้เจ้าหนา้ท่ีในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารท 
งานราชการท้องถิ่นได้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด                 
เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 67 คน  

 



จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 2  

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

 

 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 และวันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-17.00 
น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการบริการ
วิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์ รุ่นท่ี 2 
ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
เยาวชนท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเก่ียวการท าวิจัยประวัติ ศาสตร์ท้องถิ่น และเยาวชนท่ี
เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล โดยมี นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร เป็นวิทยากร มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 30 คน  



จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตส านึกการฟัง รุ่นที่ 1  

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

 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน การอบรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตส านึกการฟัง รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสาม
เพลง อ าเภอบางซ้าย และรุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง
ที่มีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการฟัง และได้พัฒนาทักษะการฟังของตนเอง โดยมี นางสาวเกษรา ศรี
วิเชียร เป็นวิทยากร มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 72 คน  



จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระน่ารู้จาก ..... สวพ. 
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สอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนิน“โครงการพัฒนาต าราวิชาการเนื่องในโอกาส ครบรอบ 
111 ปี ของมหาวิทยาลัย(ระยะที่ 1)”จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศได้ท่ีคณะที่ตนเองสังกัด หรือท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนาโทร.035-322082 เบอร์ภายใน 2100 Email: 
rs_aru@hotmail.com หรือทางเว็บไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.aru.ac.th/ 
และ หน้าเว็บไซต์ มรภ.อยุธยา http://www.aru.ac.th/images/stories/pdf2014/
pr270257.pdf โดยมีขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
2.1 คณาจารย์สามารถรับใบสมัครได้ท่ีคณะที่ตนเองสังกัด หรือท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หรือ 
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์สวพ. http://rdi.aru.ac.th/ และ เว็บไซต์มรภ.อยุธยา http://
www.aru.ac.th/index.php  
2.2 คณาจารย์ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาระหว่างวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
2.2 เค้าโครงของต าราหรือหนังสือท้ังเล่ม 
2.3 ต าราหรือหนังสือของตนเองท่ีเขียนและจัดพิมพ์แล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 2 บท 
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเสนอมหาวทิยาลัยแต่งต้ังกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ 
สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
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