
ตารางดำเนินกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256๕  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 256๕  

 

เวลา กิจกรรม วิทยากร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

08.00 น. – 08.30 น. 
- เคารพธงชาติ 
- รายงานตัว 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
ครูที่ปรึกษา 

งานกิจกรรมฯ 
ครูที่ปรึกษา 

หน้าเสาธง 
หอประชุม 

08.30 น. – 09.00 น.  
- รายงานตัว 
- ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

ครูที่ปรึกษา 
งานสื่อฯ 

ครูที่ปรึกษา 
งานสื่อฯ 

 
หอประชุม 

09.00 น. – ๐๙.๓00 น.  
- พิธีเปิด 
- กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

นายกษิดิฏฐ์  คำศรีผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด 

งานกิจกรรมฯ 
 

 
หอประชุม 

๐๙.๓0 น. – 10.๒๐ น. 
- นันทนาการ  
        

ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูประภาวรรณ  บัวเพชร 

ทีมนันทนาการ 
งานกิจกรรมฯ 

หอประชุม 

10.๒๐ น. – 11.00 น. 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- แนะนำสถานที ่
- ระเบียบงานทะเบียน 

รองสุดาวรรณ  วรรณบวร 
ครูยุทธนัย  มีมาก 

ครูจินต์นภัทร  เพชรประสิทธิ ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานอาคารสถานที ่

งานทะเบียน 

 
หอประชุม 

11.00 น. – 1๑.๓0 น. 
- งานแนะแนวฯ 
- กองทุนกู้ยืม กยศ. 

ครูประภาวรรณ บัวเพชร 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
หอประชุม 

11.๓0 น. – 1๒.๐0 น. 
- แนวปฏิบัติในการเขา้เรียนใน  
  กิจกรรมและการเขา้แถว 

นายอดิศักด์ิ สว่างศิริราษฎร ์ งานกิจกรรมฯ 
หอประชุม 

 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร งานกิจกรรมฯ งานกิจกรรมฯ โรงอาหาร 

13.00 น. - 13.๓๐ น. - นันทนาการ 
ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูประภาวรรณ  บัวเพชร 

พร้อมคณะ 

ทีมนันทนาการ 
งานกิจกรรมฯ 

หอประชุม 

13.๓๐ น. – 1๔.๔๐ น. 

- ฝ่ายวิชาการ 
- งานหลักสูตร 
- งานวัดผล 
- งานศูนย์ข้อมูล 

รองศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ 
ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูสุจิรา  ศรีสง 
ครูภาสกร  รอดริน 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานหลักสูตร 
หัวหน้างานวัดผล 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

 
หอประชุม 

1๔.๔๐ น. – 15.๐๐ น. - พักเบรก ครูอดิศักด์ิ  สว่างศิริราษฎร ์ งานกิจกรรมฯ หอประชุม 

15.๐๐ น. – 16.00 น. 

- ฝ่ายพัฒนาฯ 
- งาน นศท. 
- งานลูกเสือ 
- งานโครงการพิเศษฯ 
- งานสวัสดิการฯ 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 

รองกิตติศักด์ิ  กั่วพานิช 
ครูวันนิวัติ  อาจมีแก้ว 
ครูวิชาญ  หาญณรงค ์
ครูปรีชา  ฉิ้มเฉิดฉาย 
ครูภมร  มีบัว 
ครูทักษินันท์  หนูนาค 
ครูวรสาร  รอดงาน 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
กิจกรรม นศท. 

หัวหน้างานลูกเสือ 
หัวหน้าโครงการพิเศษ 
หัวหน้าสวสัดิการฯ 
หัวหน้าครปูรึกษา 

หัวหน้างานปกครอง 

หอประชุม 

16.00 น. – 16.30 น. - พบแผนกวิชา แผนกวิชา หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชา 

❖ หมายเหตุ  กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (การแต่งกายชุดนักเรียนสีขาว) 



ตารางดำเนินกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256๕  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม 256๕  

 

เวลา กิจกรรม วิทยากร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

08.00 น. – 08.30 น. 
- เคารพธงชาติ 
- รายงานตัว 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
ครูที่ปรึกษา 

งานกิจกรรมฯ 
ครูที่ปรึกษา 

หน้าเสาธง 
หอประชุม 

08.30 น. – 09.00 น.  
- รายงานตัว 
- ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

ครูที่ปรึกษา 
งานสื่อฯ 

ครูที่ปรึกษา 
งานสื่อฯ 

 
หอประชุม 

09.00 น. – ๐๙.๓00 น.  
- พิธีเปิด 
- กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

นายกษิดิฏฐ์  คำศรีผู้อำนวยการ 
วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด 

งานกิจกรรมฯ 
 

 
หอประชุม 

๐๙.๓0 น. – 10.๒๐ น. 
- นันทนาการ  
        

ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูประภาวรรณ  บัวเพชร 

ทีมนันทนาการ 
งานกิจกรรมฯ 

หอประชุม 

10.๒๐ น. – 11.00 น. 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- แนะนำสถานที ่
- ระเบียบงานทะเบียน 

รองสุดาวรรณ  วรรณบวร 
ครูยุทธนัย  มีมาก 

ครูจินต์นภัทร  เพชรประสิทธิ ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานอาคารสถานที ่

งานทะเบียน 

 
หอประชุม 

11.00 น. – 1๑.๓0 น. 
- งานแนะแนวฯ 
- กองทุนกู้ยืม กยศ. 

ครูประภาวรรณ บัวเพชร 
ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
หอประชุม 

11.๓0 น. – 1๒.๐0 น. 
- แนวปฏิบัติในการเขา้เรียนใน  
  กิจกรรมและการเขา้แถว 

นายอดิศักด์ิ สว่างศิริราษฎร ์ งานกิจกรรมฯ 
หอประชุม 

 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร งานกิจกรรมฯ งานกิจกรรมฯ โรงอาหาร 

13.00 น. - 13.๓๐ น. - นันทนาการ 
ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูประภาวรรณ  บัวเพชร 

พร้อมคณะ 

ทีมนันทนาการ 
งานกิจกรรมฯ 

หอประชุม 

13.๓๐ น. – 1๔.๔๐ น. 

- ฝ่ายวิชาการ 
- งานหลักสูตร 
- งานวัดผล 
- งานศูนย์ข้อมูล 

รองศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ 
ครูศิริวรรณ  ศรีสุดสะอาด 
ครูสุจิรา  ศรีสง 
ครูภาสกร  รอดริน 

ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานหลักสูตร 
หัวหน้างานวัดผล 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

 
หอประชุม 

1๔.๔๐ น. – 15.๐๐ น. - พักเบรก ครูอดิศักด์ิ  สว่างศิริราษฎร ์ งานกิจกรรมฯ หอประชุม 

15.๐๐ น. – 16.00 น. 

- ฝ่ายพัฒนาฯ 
- งาน นศท. 
- งานลูกเสือ 
- งานโครงการพิเศษฯ 
- งานสวัสดิการฯ 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 

รองกิตติศักด์ิ  กั่วพานิช 
ครูวันนิวัติ  อาจมีแก้ว 
ครูวิชาญ  หาญณรงค ์
ครูปรีชา  ฉิ้มเฉิดฉาย 
ครูภมร  มีบัว 
ครูทักษินันท์  หนูนาค 

ครูวรสาร  รอดงาน 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
กิจกรรม นศท. 

หัวหน้างานลูกเสือ 
หัวหน้าโครงการพิเศษ 
หัวหน้าสวสัดิการฯ 
หัวหน้าครปูรึกษา 

หัวหน้างานปกครอง 

หอประชุม 

❖ หมายเหตุ  กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (การแต่งกายชุดนักศึกษาสีขาว) 

 


