
กิจกรรมของสถาบนัวิจยัและพฒันา  P2-4 

 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ P6 

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  
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 วันจันทรท์ี ่ 28 ตลุาคม 2556 เวลา 9.00-14.00น. สถาบันวจิยั

พฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา  เขา้รว่มรบัฟงัการแสดง

วิสยัทศัน์และแนวทางการบรหิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา ของผูร้บั

การสรรหาอธกิารบด ี    ณ หอ้งประชุมใหญ่ ศนูยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์ อาคาร 

100 ป ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา       

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

สถาบนัวจิยัพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

เขา้รว่มอบรมเสวนาและการฟงัการบรรยายพเิศษ  

เรือ่ง จากตาทีส่าม (Pineal) สูอ่งคก์รคณุธรรมทมีคีณุภาพและความสขุ  

จดหมายขา่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 ถนนปรดีพีนมยงค ์ต าบลประตชูยั  อ าเภอ

พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

13000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Phone: 035-322082 

Fax: 035322082 

E-mail:rs_aru@hotmail.com 

           :rs@aru.ac.th 

rs_aru@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/

สถาบนัวจิยัพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา    

เขา้รว่มรบัฟงัการแสดงวสิยัทศันแ์ละแนวทางการบรหิาร  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยาของผูร้บัการสรรหาอธกิารบด ี 

 

 

 วันพฤหสับดทีี ่17 ตลุาคม 2556 เวลา 9.30-16.30น. สถาบนัวจิยัพฒันา  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัพระนครศรอียธุยา เขา้รว่มอบรมเสวนาและการฟงัการบรรยายพเิศษ เรือ่ง จากตาทีส่าม (Pineal)    

สูอ่งคก์รคณุธรรมทีมคีณุภาพและความสขุ โดย คณุโสภณ สภุาพงษ ์ ณ หอ้งประชุมต้นโมก อาคาร

บรรณาราชนคินทร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา       



เรื่องนีม้ีความยาวประมาณ 150-200 ค า 

ประโยชนอ์ันหนี่งของการใช้จดหมายข่าว

เป็นเครื่องมอืส่งเสริมการขายคือ คุณ

สามารถใช้เนื้อหาจากเอกสาร

ประกอบการขายอืน่ เช่น เอกสารแจก

นักข่าว การคน้คว้าทางการตลาด และ

รายงานต่างๆ ได ้

ขณะที่เป้าหมายหลกัของการแจกจ่าย

จดหมายข่าวคอืเพือ่ขายผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ แต่สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้จดหมาย

ข่าวประสบความส าเรจ็ได้ก็คอืท าให้

จดหมายข่าวเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่าน 

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็น

ประโยชน์ คอืสร้างและเขียนบทความ

ของคุณขึน้เอง หรือใสป่ฏิทินของ

กิจกรรมทีจ่ะจัด หรอืข้อเสนอพิเศษต่างๆ 

ที่จะช่วยส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ใหม่ลงใน

จดหมายข่าว 

คุณยังสามารถคน้คว้าหรอืค้นหาบทความ 

“เติมเตม็” ได้โดยเข้าเวลิด์ไวดเ์ว็บ คุณ

สามารถเขียนได้หลากหลายหวัข้อ แต่คุณ

ควรจะไม่ให้บทความยาวเกนิไป 

คุณยังสามารถน าเนือ้หาที่คุณลงไว้ใน

จดหมายข่าวไปใช้ในเวบ็ไซต์ได้ด้วย 

Microsoft Publisher ช่วยให้

คุณแปลงจดหมายข่าวเปน็การจัดพิมพบ์น

เว็บไดอ้ย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่

เขียนจดหมายข่าวเสร็จแลว้ ให้คุณแปลง

จดหมายข่าวแล้วจัดพมิพ์ลงในเว็บไซต์

ด้วย 

น าเข้าไปยังจดหมายข่าวของคุณ 

นอกจากนี้ยงัมเีครื่องมอือกีมากมายที่คุณ

สามารถใช้ในการวาดรูปร่างและ

สัญลักษณ์ 

หลังจากทีเ่ลือกรูปภาพแลว้ ให้ใส่รูป

ดังกล่าวไว้ใกลก้ันกับบทความ ให้แน่ใจ

ว่าได้ใส่ค าอธิบายรูปไว้ใกล้กนักับรูปนัน้

ด้วย 

เรื่องนีม้ีความยาวประมาณ 75-125 ค า 

การเลือกรูปภาพหรอืกราฟิกเปน็ส่วนที่

ส าคัญของการเพิม่เนื้อหาลงในจดหมาย

ข่าวของคุณ 

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถาม

ตัวเองว่ารูปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือ

ส่งเสรมิเนื้อหาที่คุณก าลังพยายามสื่อสาร

หรือไม่ ให้หลกีเลีย่งการเลือกรูปภาพที่ไม่

สอดคล้องกับบริบท 

Microsoft Publisher มีภาพตัด

ปะหลายพันรูปไว้ใหคุ้ณเลอืกใช้และ

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ  

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ  

แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร 

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลมันท์ี่ได้รับ

การปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น 

คอลัมน์ให้ค าแนะน า การวิจารณ์หนงัสือ 

จดหมายจากประธานบริษัท หรือบท

บรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

แสดงประวัติพนักงานใหม่ หรือลูกค้า

หรือตัวแทนขายช้ันดีได้ด้วย 

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ  

เรื่องนีม้ีความยาวประมาณ 100-150 ค า 

สาระส าคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนัน้

ไม่จ ากัด คุณอาจจะใส่เรือ่งทีมุ่่งเนน้ด้าน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขา

ของคุณ 

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของ

ธุรกิจหรือเศรษฐกิจ หรือให้ค าพยากรณ์

แก่ลูกค้าของคุณ 

ถ้าจดหมายข่าวนีจ้ัดท าเพือ่แจกจ่ายภายใน 

คุณอาจจะแสดงขอ้คิดเหน็เกีย่วกบั

กระบวนงานใหม่หรอืการปรบัปรงุต่างๆ 

ต่อธุรกิจ ยอดขายหรอืรายรบัจะเป็นสิง่ที่

หน้า 3 ช่ื อ จ ด ห ม า ย ข่ า ว  

ค าอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ
หรือกราฟิก  

ค าอธิบายภาพที่อธิบาย
รูปภาพหรือกราฟิก  

“ เ มื่ อ ต้ อ งก า รดึ ง ดู ด ค วา มสนใจขอ ง ผู้อ่ า น  ใ ห้ ใ ส่ป ร ะโ ย ค
ที่ น่ า สน ใจหรื อ ข้ อ ค ว าม อ้ า ง อิ ง จา ก เ รื่ อ ง ไ ว้ ใน ส่ วนนี้ ”  

จดหมายขา่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
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สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา  

ประชมุบคุลากรสถาบนัวจิยัและพฒันา  ครัง้ที1่/2557  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 ถนนปรดีพีนมยงค ์ต าบลประตชูยั  อ าเภอ

พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

13000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Phone: 035-322082 

Fax: 035322082 

E-mail:rs_aru@hotmail.com 

           :rs@aru.ac.th 

rs_aru@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/ 

                                       

 วันจันทรท์ี ่4 พฤศจกิายน 

พ.ศ.2556 เวลา 9.30-12.00 น. 

สถาบันวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัราช

ภฏัพระนครศรอียธุยา ประชมุบคุลากร

สถาบันวจิยัและพฒันา  ครัง้ที1่/2557 

       ณ หอ้งประชุม อยธุยา-โปรตเุกส  การประชุมประกอบไป

ด้วยเรื่องของกลุม่งานบรกิารวชิาการ กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป และกลุม่งานวจิยั โดยมี       

ผศ.ดร.ชสูทิธิ ์ประดบัเพช็ร ์ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นประธานด าเนินการประชุม      

ร่วมด้วย ผศ.เลศิชาย สถติยพ์นาวงค ์  รองผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา ,ดร.สจุิตกลัยา    

มฤครฐัอนิแปลง รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพัฒนา ,ดร.กมลวรรณ วรรณทนงั รองผูอ้ านวยการ

สถาบันวจิยัและพฒันา,นางสาวเกษรา ศรวีเิชยีร หวัหนา้ส านกังานผูอ้ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา จดัประชมุ

พจิารณาจดัสรรทนุวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา  

ประจ าปงีบประมาณ 2557  

 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยมี นายชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน  มีนักวิจัยเข้าร่วมประชุม จ านวน 28 คน การประชุมมีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการวิจัย วิธีการด าเนินงาน และเสนอแนะ ปัญหาต่างๆในการท าวิจัย ซึ่งการน าเสนอรายงานการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่ง  ใน

การขับเคลื่อนสร้างมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีมาตรฐานเป็นแนวทางให้มีการพัฒนางานวิจัยไปสู่สากลได้  

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

http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,3/Itemid,30/
http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,4/Itemid,30/
http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,1/Itemid,30/
http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,1/Itemid,30/
http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,5/Itemid,30/
http://rs.aru.ac.th/component/option,com_contact/task,view/contact_id,2/Itemid,30/
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สถาบนัวจิยัและพฒันา ประชมุนักวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทนุวจิยั 

             มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

     วันพธุที ่13 พฤศจกิายน 2556 เวลา 

13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 3013 อาคารบณัฑติ

วิทยาลยั สถาบนัวจิยัและพฒันา จดัประชมุ

นกัวจิยัทีไ่ด้รบัจดัสรรทุนวจิยัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

พระนครศรอียธุยา ประจ าปงีบประมาณ 2556 

และงบบ ารุงการศกึษา (บ.กศ.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยม ีผศ.ดร.ชสูทิธิ ์ 

ประดบัเพช็ร ์ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยัและพฒันา    

เป็นประธาน มีนกัวจิยัเขา้รว่มประชุม จ านวน  

25 คน การประชุมครัง้นีเ้พือ่ให้นกัวจิยัรบัทราบความกา้วหนา้และปัญหาการด าเนนิงานวจิยั มบีรรยากาศ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการวิจยั วธิกีารด าเนนิงาน และเสนอแนะ ปญัหาตา่งๆในการท าวจิยั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96 ถนนปรดีพีนมยงค ์ต าบลประตชูยั  อ าเภอ

พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

13000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Phone: 035-322082 

Fax: 035322082 

E-mail:rs_aru@hotmail.com 

           :rs@aru.ac.th 

rs_aru@hotmail.com 

Facebook: facebook.com/

 วันศกุรท์ี ่15 พฤศจกิายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุ  

1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา สถาบนัวจิยัและพฒันา จัดประชมุ

คณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา ครัง้ที ่1/2557 โดย นายชิดชยั 

สนัน่เสยีง รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ เป็นประธาน มผีูท้รง 

คณุวฒุิมาร่วมประชมุ 3 ทา่น คอื นายสรุินทร ์กจินติยช์ีว ์นายศธุนะ     

ธวีีระปญัญา และนายดเิรก ฉมิชนะ มผีลการประชมุทีส่ าคัญคอื รบัทราบ

สภาวการณด์ าเนินการวจิยัของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

การด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการ และเปา้หมายตวัชี้วดัการปฏบิัตริาชการ

ประจ าป ี2557 

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

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

จดัประชมุคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา ครัง้ที ่1/2557 



 
 ผศ.ดร. ชสูทิธิ ์ประดบัเพช็ร ์ 
         
 ต าแหนง่ ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

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

จดหมายขา่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
       ผศ.เลศิชาย สถติยพ์นาวงค ์  
         

  ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

  
             ดร.สจุติกลัยา มฤครฐัอนิแปลง  
   
  ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

 
                  ดร.กมลวรรณ วรรณธนงั  
   
  ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

ยนิดตี้อนรับผูอ้ านวยการ 
และรองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข่าวประชาสมัพันธ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

          จงัหวัดพระนครศรอียุธยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ก าหนดจัดงาน “ยอยศ

ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ าปี ๒๕๕๖” ระหว่างวนัที่ ๑๓ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑๐ 

วัน) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดก

โลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ ขึ้นทะเบยีนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานอนุรกัษ์ศลิปวัฒนธรรม พรอ้มทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของจงัหวัดพระนครศรอียุธยา สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ส านักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๖๐๗๖-๗  
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สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ Email : rs_aru@hotmail.com หรือ Facebook : facebook.com/rs.aru.ac.th  

จดหมายขา่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา จดหมายขา่ว สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 


