
ก ำหนดกำร 
โครงกำร “สำนใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐ 

วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๐ 
************************************* 

 

วันอังคำรที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๐ 
 

เวลำ กิจกรรม 
๐๗.๐๐ น. 

 
คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยงออกเดินทางจาก อพวช. ไปส านักงานบริหารกิจการ ศาสนาอิสลาม
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดมทอง)      

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ 
น. 

(๑ ชม.) 
 

คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยง เดินทางถึงส านักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลาม 
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดมทอง)   
- รับประทานอาหารว่าง    
- กล่าวต้อนรับ โดย นำยประดิษฐ์   รัตนโกมล   
  ประธำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ 
น. 

(๓๐ นาที) 
 

ชี้แจงรายละเอียดและแบ่งกลุ่ม กิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความ
ภูมิใจของชาติไทยในอดีต 
โดย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ 
น. 

(๓ ชม.) 
 

 

ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจ ของชาติไทยในอดีต 
โดยแบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ประกอบด้วย  
- เส้นทำงท่ี ๑ (กลุ่ม A) เริ่มต้นที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา - 
                              วัดทา่การ้อง - วัดนักบุญยอแซฟ - มัสยิดกุฎีช่อฟ้า 
 

- เส้นทำงท่ี ๒ (กลุ่ม B) เริ่มต้นที่ วัดท่าการ้อง– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา -                          
                              มัสยดิกุฎีช่อฟ้า – วัดนักบุญยอแซฟ 
หมำยเหตุ : รับประทำนอำหำรว่ำงระหว่ำงกำรทัศนศึกษำ 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ 
น. 

(๓๐ นาที) 

คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยงเดินทางกลับไปยังส านักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดมทอง)      

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
น. 

(๑ ชม.) 

คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยง เดินทางถึงส านักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลาม 
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดมทอง)  
- รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ 
น. 

(๓.๓๐ ชม.) 

ศึกษาและเรียนรู้  ผ่านฐานการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ (ฐานละ ๔๐ นาที) 
- ฐำนเรียนรู้ ที่ ๑ (กลุ่ม A) เริ่มต้นที ่การท าโรตรีสายไหม – การสานปลาตะเพียน –   
                                  การท าขนมปั้นสิบ – การท าเทียนแฟนซี – การท าปั้นจิ๋ว 
 

- ฐำนเรียนรู้ ที่ ๒ (กลุ่ม B) เริ่มต้นที ่การสานปลาตะเพียน – การท าขนมปั้นสิบ –   
                                  การท าเทียนแฟนซี – การท าปั้นจิ๋ว – การท าโรตรีสายไหม  
 

- ฐำนเรียนรู้ ที่ ๓ (กลุ่ม C) เริ่มต้นที ่การท าขนมปั้นสิบ – การท าเทียนแฟนซี          
                                  การท าปั้นจิ๋ว – การสานปลาตะเพียน - การท าโรตรีสายไหม  
- ฐำนเรียนรู้ ที่ ๔ (กลุ่ม D) เริ่มต้นที่ การท าเทียนแฟนซี – การท าปั้นจิ๋ว – การสาน 
                                  ปลาตะเพียน – การท าโรตรีสายไหม – การท าขนมปั้นสิบ                         



เวลำ กิจกรรม 
 - ฐำนเรียนรู้ ที่ ๕ (กลุ่ม E) เริ่มต้นที ่การท าปั้นจิ๋ว – การสานปลาตะเพียน –   

                                  การท าโรตรีสายไหม – การท าขนมปั้นสิบ –  
                                  การท าเทียนแฟนซี 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ 
น. 

(๑ ชม.) 

รับประทานอาหารเย็น / ปฏิบัติศาสนกิจ  

๑๙.๐๐ น. คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยงออกเดินทางจากส านักบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (โดมทอง) ไปอพวช.  

 
 

วันพุธที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๐ 
 

เวลำ กิจกรรม 
๐๗.๐๐ น. 

 
คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยงออกเดินทางจาก อพวช. ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา      

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. 
(๔๕ นาท)ี 

คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยงเดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-  เข้าเยี่ยมชมสถานฝังศพปฐมจุฬาราชมนตรี เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)   
   และรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. 
(๑๕ นาที) 

คณะเยาวชน และครูพ่ีเลี้ยง พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
 - ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(๓ ชม.) 

กำรเสวนำสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ 
- การแสดงพิธีเปิด โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- พิธีเปิดการเสวนา โดย ดร.สจุินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ด าเนินการเสวนา  โดยท่านพระครูสุนทร คุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร)  
  นายด ารง  พุฒิตาล นายประดิษฐ์   รัตนโกมล   
  และผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
(๑ ชม.) 

รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
(๑.๓๐ ชม.) 

สรุปผลกำรเสวนำ โดยผู้แทนเยำวชนจำก ๕ จังหวัด  
- ผู้แทนเยาวชนจังหวัดละ ๒ คน  
  น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจ  
  ของชาติไทยในอดีต ตลอดจนเนื้อหาสาระส าคัญจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

พิธีปิดกำรเสวนำ  
- อาจารย์ ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  กล่าวขอบคุณ 
- พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์   
  ประธานคณะกรรมการ ด าเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ กล่าวปิดการเสวนา 

๑๕.๐๐ น. เสร็จสิ้นการเสวนา คณะเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยง เดินทางกลับไปยัง อพวช. 
 


