
กําหนดการ 

โครงการปฐมนิเทศและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปการศกึษา ๒๕๕๙ 

ระหวางวันที่   ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  วิทยาลยัสารพัดชางพัทลุง 
 

ว.ด.ป. เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๙  พ.ค. ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. นักเรียนรายงานตัว หองโสตฯ วิทยาลัยฯ ฝายรับลงทะเบียน 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. แนะนําวิทยาลัยฯ  ครูกรองกานท 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  ฝายสวัสดิการฯ 

๑๐.๔๕-๑๑.๑๐ น. พิธีเปด  ผูอํานวยการ 

๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น. เตรียมความพรอมเขาคายฯ  ครูธีระพงศ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร หอประชมุวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการฯ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. งานกิจกรรมฯ พบนักเรียน  ครูธีระพงศ 

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. งานปกครอง พบนักเรียน  ครูอัชฮารี 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. งานแนะแนวฯ พบนักเรียน  ครูสมมุง 

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  ฝายสวัสดิการฯ 

๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น. งานครูท่ีปรึกษา พบนักเรียน  ครูศิริชัย 

๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. กิจกรรมหนาเสาธง ลานหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษา 

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการฯ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานประกอบการ งานหลักสูตรฯ/ฝายสวัสดิการ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร  หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการฯ 

๑๓.๐๐-๑๔.๒๐ น. ฝายวิชาการพบนักเรียน หองโสตฯ วิทยาลัยฯ  

 - รองฯ ฝายวิชาการ   รองฯ ธนิต 

 - งานวัดผลฯ  ครูจําลอง 

 - งานหลักสูตรฯ  ครูชัยวัฒน 

 - งานวิทยบริการ  ครูเบญจมาศ 

๑๔.๒๐-๑๕.๐๐ น. ฝายบริหารทรัพยากรพบนักเรียน    

 - รองฯ ฝายบริหารฯ   รองฯ ปรีชา 

 - งานทะเบียน  ครูอาจรีย 

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  ฝายสวัสดิการ 

๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. ฝายแผนงานฯ พบนักเรียน   

 - รองฯ ฝายแผนงานฯ   รองฯ ประวิทย 

 - งานศูนยขอมูลฯ   ครูศักด์ิ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. กิจกรรมหนาเสาธง ลานหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษา 

๐๘.๕๐-๐๙.๔๐ น. พิธีเปดกอง  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมลูกเสือ  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมลูกเสือ  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  ฝายสวัสดิการ 

๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น. กิจกรรมลูกเสือ  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร  ฝายสวัสดิการ 

๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. กิจกรรมประดับแถบ  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๒๐.๓๐-๒๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  ฝายสวัสดิการฯ 

๒๐.๔๕-๒๑.๓๐ น. ภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๒๑.๓๐ น. เขานอน  ครูท่ีปรึกษา 
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ว.ด.ป. เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ต่ืนนอน/ทําภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. ออกกําลังกาย ลานหนาเสาธง ฝายออกกําลังกาย 

๐๖.๔๕-๐๗.๔๕ น. ภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๐๗.๔๕-๐๘.๑๐ น. กิจกรรมหนาเสาธง ลานหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษา 

๐๘.๑๐-๐๘.๔๐ น. พักรับประทานอาหารและ                

แจกอาหารวาง 

หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการ 

๐๘.๔๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเดินทางไกล  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร  ฝายสวัสดิการ 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. กิจกรรมลูกเสือ  ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร  ฝายสวัสดิการ 

๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. กิจกรรมรอบกองไฟ ลานหนาเสาธง ฝายจัดการเรียนการสอนฯ 

๒๐.๓๐-๒๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง หอประชุมวิทยาลัยฯ ครูผูสอนวิชาลูกเสือฯ 

๒๐.๔๕-๒๑.๓๐ น. ภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๒๑.๓๐ น. เขานอน  ครูท่ีปรึกษา 

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ต่ืนนอน/ทําภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. ออกกําลังกาย ลานหนาเสาธง ฝายออกกําลังกาย 

๐๖.๔๕-๐๗.๔๕ น. ภารกิจสวนตัว  ครูท่ีปรึกษา 

๐๗.๔๕-๐๘.๑๐ น. กิจกรรมหนาเสาธง ลานหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษา 

๐๘.๑๐-๐๘.๔๐ น. พักรับประทานอาหาร หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการ 

๐๘.๔๐-๑๒.๐๐ น. ตรวจสุขภาพ/ลงทะเบียนเรียน หองประชุมหางนกยูง ๑ ครูวลัยพร/งานทะเบียน/              

ครูท่ีปรึกษา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารและ            แจก

อาหารวาง 

หอประชุมวิทยาลัยฯ ฝายสวัสดิการ 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รองฯ ฝายพัฒนาฯ พบนักเรียน  รองฯ ประวิทย 

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. พิธีปด  รองฯ ประวิทย 
 

หมายเหตุ    กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 


