
วันที่ 14  พฤษภาคม  2558

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

08.00 - 09.00 น. - นักศึกษาลงทะเบียนเข้าค่ายปฐมนิเทศ ครูที่ปรึกษา ปวช.1และปวส.1

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน

- นักศึกษาชมวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร

นายทนงศักดิ์   ใจหมั้น

09.00 - 09.30 น. - พิธีเปิดค่ายปฐมนิเทศ/ ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหารวิทยาลัย คณะกรรมการ/ พิธีกร

และกล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทแกน่ักศึกษาใหม่

09.30 - 10.00 น. - พัก/ กิจกรรมละลยพฤติกรรม/ กลุ่มสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10.00 - 10.30 น. - บรรยายเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา" ฝ่ายวิชาการ

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ, หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ , หัวหน้างานฯ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล, หัวหน้างานวิทยบริการ

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เบรก) คณะวิทยากร/ งานสวัสดิการอาหาร

10.45 - 11.15 น. กิจกรรมรู้รักสามัคคี 1 (เกมส์ เพลง) คณะวทิยากร

11.15 - 11.45 น. - บรรยายเรื่อง " การแสวงหาความรู้ในวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา" ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, หัวหน้างานทะเบียน, หัวหน้างานฯ

หัวหน้างานการเงิน

11.45 - 12.00 น. - ตรวจสัมภาระ/ เข้าที่พัก งานปกครอง/ งานครูที่ปรึกษา

12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน คณะวิทยากร/ งานสวัสดิการอาหาร

13.00 - 14.00 น. - บรรยายเรื่อง " สภาพปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข" นายตํารวจ

14.00 - 14.30 น. - บรรยายเรื่อง "สารสนเทศและการส่งเสริมผลิตผลการค้า" ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

14.30 - 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง กล่มสัมพันธ์/ งานสวัสดิการอาหาร

15.00 - 15.30 น. - บรรยายเรื่อง " การใช้ชีวิตในวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา" ฝ่ายพัฒนาฯ

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา, หัวหน้างาน หัวหน้างานฯ

ปกครอง, หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, หัวหน้างานแนะแนวฯ,

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

15.30 - 17.00 น. - กิจกรรมรู้รักสามัคคี 2 (เกมส์ เพลง) คณะกรรมการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

17.00 - 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น/ ทําธรุะส่วนตัว กลุ่มสัมพันธ์/ งานสวัสดิการอาหาร

18.00 - 18.30 น. - กิจกรรมครูกับศิษย์ประสานสัมพันธ์ หัวหน้าแผนก/ ครูแผนกวิชา

18.30 - 22.00 น. - สวดมนต์นั่งสมาธิพัฒนาจิต/นักศึกษาเข้าที่พัก พระภิกษุ

กําหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
14 - 15 พฤษภาคม  2558

ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา



กําหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
14 - 15 พฤษภาคม  2558

ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา

วันที่ 15  พฤษภาคม  2558

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

05.00 - 06.00 น. - นักศึกษาตื่นนอน ทําธุระส่วนตัว ครูที่ปรึกษา/ ครูปกครอง

06.00 - 06.30 น. - ออกกําลังกาย ว่าที่ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอื้อย และคณะ

06.30 - 07.30 น. - ทําภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ ทําความสะอาดที่พัก ครูที่ปรึกษา/ ครูปกครอง

07.30 - 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า สวัสดิการอาหาร

08.30 - 10.30 น. - จิตวิทยาวัยรุ่น วิทยากรจิตเวช

10.30 - 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง สวัสดิการอาหาร

11.00 - 12.00 น. - กิจกรรมกตัญญูกตเวที/ บายศรีสู่ขวัญลูกศิษย์ นายจักรกริช กิ่งแก้ว

นางพรพิสัย  สีเทา

มรรคทายก

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหาร

13.00 - 15.00 น. - ทําสัญญามอบตัว ครูที่ปรึกษา/ ครูปกครอง/งานทะเบียน

หมายเหตุ  กําหนดการแต่งกาย

1. ลงทะเบียนและรับเกียรติบัตรให้แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

2. ทํากิจกรรม 2 วัน ให้แต่งกายด้วยเส้ือยืดสีขาว กางเกงกีฬาขายาว

3. นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับ นั้น ๆ (ปวช. ปวส.)

สิ่งที่นักเรียน นักศึกษา ต้องเตรียมมาในการเข้าค่ายปฐมนิเทศ

1. ชุดนักเรียน - นักศึกษา ของสถาบันเดิม

2. ชุดกีฬา (กางเกงขายาว+เส้ือยืด), ชุดลําลอง (สําหรับใช้ 2 วัน 1 คืน)

3. รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ

4. ชุดเครื่องนอน (ผ้าห่ม, หมอน), อุปกรณ์กันยุง

5. ของใช้ส่วนตัว (แปรงฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, แชมพู, แป้ง ฯลฯ

วันที่ 15  พฤษภาคม  2558

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

13.00 - 13.30 น. - ผู้ปกครองลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่งาน  (รุ่งนภา ,เกลียวพันธ์,

* ผู้ปกครองเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  คนละ  1 รูป จงจิตร,ชนัดดา,ธัญญาภรณ์ ,วิทวัส,

อภิสรา)

13.30 - 14.30 น. - ผู้อํานวยการกล่าวต้อนรับ/ พบปะผู้ปกครอง ผู้อํานวยการ/หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน

14.30 - 15.00 น. - ผู้ปกครองพบครูประจําแผนก ครูแผนกวิชา

กําหนดการเปิดภาคเรียน 1/2558  วันที่ 18 พฤษภาคม  2558


