
           






            
         
   
         








     
  
          
 
  
   
     
    
  
     
 
      
 
           
       
 


 

     
   



  
    

 
       

  
 



  

  

 
 




   


 
     
     
    
            
    
    













 
       








      
   
        
            



     
  
     

      




        






        


 
     
     
   

     





 
    
     
       

  
 
   
  
             
         
       
         
           
   
  
           
              
             
             
                   
      
       
   
   
            
     
 
  
 
   
 
    





 
     
     

   
  

 
               
            
 
  

 
  
  
       



 
      

   

       
  
     
              
  
    



   








 
            
       
   
         
     
           
                          
  
     
 

  
     
        

 
 

  
 
      
                
                
   
    
                  
  

 
  
                                    
     



         
  


          





  

          
         
       
  
        




สถาบันอยุธยาศึกษา 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto 

Kacho University ประกอบดวย อาจารย และนักศึกษา จํานวน ๖ คน ไดมาจัดกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   

   

เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดกิจกรรมคายวัฒนธรรมนําวิถีชีวิตไทย  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การสานปลาตะเพียนใบลาน, การทําขนมไทย, การปนหมอ, การละเลน

เด็กไทย, การพับบัวบูชาพระ, การประดิษฐพวงมโหตร และดอกดอกไมประดิษฐจากตนโสนหางไก ในจัด

กิจกรรมครั้งน้ี มีคณาจารย และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐ 

คน โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และคณะทํางานใหการตอนรับ 

นอกจากน้ีนักวิชาการศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนําคณาจารย และนักเรียนไปทัศนศึกษาโบราณ

สถานที่สําคัญตางๆ ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาดวย 

   

     

     

 

     



 

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครู และนักเรียน จากศูนยสามวัย                  

อ.บางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของศิลปน ณ หอ

ศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัด

กลางคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของศิลปน 

ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนเสนา 

"เสนาประสิทธ์ิ" อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของ

ศิลปน ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียน

อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เดินทางมาเย่ียมชมนิทรรศการถาวร และผลงานภาพวาดของศิลปน ณ หอศิลปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

    

 

 

 



คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางสื่อ        

เพื่ อพัฒนา เ ด็กที่ มี ความต องการพิ เ ศษ  ได รับ เ กียร ติจาก  อาจารย  ดร .วริส ร า จุ ยดอนกลอย                     

และอาจารย ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ อาจารยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯเปนวิทยากร ณ หอง 213      

อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสรางทักษะ
ครูในการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดและจุดเนนการพัฒนา
ความสามารถดานการคิดสรางสรรค”ไดรับเกียรติจาก ดร.อิทธิฤทธ์ิ  พงษปยะรัตน ศึกษานิเทศกสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี เปนวิทยากร ณ หอง 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  
 

 

       

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 คณะครุศาสตร ไดรับการตรวจเย่ียมจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย อาจารย  ดร.อมรรัตน  ส น่ันเสียง           

คณบดีคณะครุศาสตร ผูบริหารและคณาจารยใหการตอนรับ ณ หองประชุม 222 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของคณะครุศาสตร     

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 



โครงการลานคุณธรรม 

เมือวันที   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดโครงการลานคุณธรรม             

ณ  วัดอัมพวัน  อําเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนักศึกษาชั นปีที ๓ และชั นปีที ๔  จํานวน  ๕๐  คน        

เพือส่งเสริมให้นักศึกษามีการทํางานร่วมกัน  มีความสามัคคี  มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการฟืนฟู

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของวัดให้สะอาดเป็นระเบียบมากยิงขึ น   

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู ่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เมือวันที  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

ให้กับนักศึกษา  ณ  ห้องประชุม อาคาร  ปี  ศูนย์

ภาษาและคอมพิวเตอร์   เพือเป็นการเสริมสร้างขวัญ

และกําลังใจให้กับนักศึกษา  พร้อมด้วยคณาจารย์ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั งนี อย่างพร้อมเพียงกัน 

 



ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่  ๒๑-๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

ไดพานักศึกษา ช้ันปที่  ๑-๔  ไปศึกษาดูงาน  ณ  สํ านัก วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                          

วิทยาเขตศรีราชา  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใหนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน  

เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนและเพื่อเสริมสรางประสบการณชีวิตและความสามัคคีในการทํากิจกรรม

รวมกันเปนหมูคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 




