
 

 
 

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565    
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

 

 
 

รอบที่ 1 เวลา 8.00 – 10.00 น. 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 08.30 – 09.00 น.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา 
      - ข้อมูลทั่วไป (ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา) 
      - ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
      - หลักสูตรการเรียนการสอน (ปกติ ทวิภาคี MiniEP ระยะสัน้) 
      - ความโดดเด่นของแต่ละแผนกวิชา 
      - สิทธปิระโยชน์ตา่งๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
      - การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
      - อ่ืน ๆ 
 09.00 – 09.20 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการ ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยบริหารทรัพยากร 
      - แผนการเรียนการสอน 
      - ตารางเรียน 
      - การนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีฝ่ึกงานในสถานประกอบการ 
      - การวัดผลประเมินผล 
      - การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
      - ข้อมูลอาคารสถานที ่
      - การลงทะเบียนเรียน การขอผอ่นผัน การชำระค่าลงทะเบียน  
 09.20 – 09.40 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

- การเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมการเข้าแถว ช่วงเช้า 7.40 น.  
ช่วงบา่ย 15.00 น. กิจกรรมวนัสำคญั  และกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนด)                      

- การดูแลผู้เรียน 
      1. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   

1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยื่นกู้ยืมผา่นระบบ กยศ
ติดตามข้อมลูผา่นเพจงานแนะแนวฯ วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

  1.2 ทุนการศึกษา จากสถานศกึษาเก่าให้แจ้งที่งานแนะแนวฯ 
  1.3 ผู้พิการ สามารถแจ้งทีง่านแนะแนวฯ หรือครูที่ปรึกษา 
      2. การเยี่ยมบ้าน   

 09.40 – 10.00 น.(20 นาที)  นักเรียน นักศึกษา พบครูทีป่รึกษา  
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รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
เวลา 13.00 – 13.30 น.  นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   
 13.30 – 14.00 น.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา 
      - ข้อมูลทั่วไป (ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา) 
      - ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
      - หลักสูตรการเรียนการสอน (ปกติ ทวิภาคี MiniEP ระยะสัน้) 
      - ความโดดเด่นของแต่ละแผนกวิชา 
      - สิทธปิระโยชน์ตา่งๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
      - การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
      - อ่ืน ๆ 
 14.00 – 14.20 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการ ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยบริหารทรัพยากร 
      - แผนการเรียนการสอน 
      - ตารางเรียน 
      - การนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีฝ่ึกงานในสถานประกอบการ 
      - การวัดผลประเมินผล 
      - การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
      - ข้อมูลอาคารสถานที ่
      - การลงทะเบียนเรียน การขอผอ่นผัน การชำระค่าลงทะเบียน
 14.20 – 14.40 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

- การเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมการเข้าแถว ช่วงเช้า 7.40 น.  
ช่วงบา่ย 15.00 น. กิจกรรมวนัสำคญั  และกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนด)                      

- การดูแลผู้เรียน 
      1. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   

1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยื่นกู้ยืมผา่นระบบ กยศ. 
ติดตามข้อมลูผา่นเพจงานแนะแนวฯ วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

  1.2 ทุนการศึกษา จากสถานศกึษาเก่าให้แจ้งที่งานแนะแนวฯ 
  1.3 ผู้พิการ สามารถแจ้งทีง่านแนะแนวฯ หรือครูที่ปรึกษา 
      2. การเยี่ยมบ้าน   

 09.40 – 10.00 น.(20 นาที)  นักเรียน นักศึกษา พบครูทีป่รึกษา  
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รอบที่ 3 เวลา 15.20 – 17.20 น. 
เวลา 15.20 – 15.50 น.  นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   
 15.50 – 16.20 น.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา 
      - ข้อมูลทั่วไป (ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา) 
      - ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
      - หลักสูตรการเรียนการสอน (ปกติ ทวิภาคี MiniEP ระยะสัน้) 
      - ความโดดเด่นของแต่ละแผนกวิชา 
      - สิทธปิระโยชน์ตา่งๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
      - การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
      - อ่ืน ๆ 
 16.20 – 16.40 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการ ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยบริหารทรัพยากร 
      - แผนการเรียนการสอน 
      - ตารางเรียน 
      - การนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีฝ่ึกงานในสถานประกอบการ 
      - การวัดผลประเมินผล 
      - การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
      - ข้อมูลอาคารสถานที ่
      - การลงทะเบียนเรียน การขอผอ่นผัน การชำระค่าลงทะเบียน
 16.40 – 17.00 น.(20 นาที) รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

- การเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมการเข้าแถว ช่วงเช้า 7.40 น.  
ช่วงบา่ย 15.00 น. กิจกรรมวนัสำคญั  และกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนด)                      

- การดูแลผู้เรียน 
      1. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   

1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยื่นกู้ยืมผา่นระบบ กยศ. 
ติดตามข้อมลูผา่นเพจงานแนะแนวฯ วทิยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

  1.2 ทุนการศึกษา จากสถานศกึษาเก่าให้แจ้งที่งานแนะแนวฯ 
  1.3 ผู้พิการ สามารถแจ้งทีง่านแนะแนวฯ หรือครูที่ปรึกษา 
      2. การเยี่ยมบ้าน   

 17.00 – 17.20 น.(20 นาที)  นักเรียน นักศึกษา พบครูทีป่รึกษา 
 

 

******************************************************************************************************************* 
 

หมายเหตุ : 1. การแต่งกาย 
  1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ชุดข้าราชการ – เจ้าหน้าที่เสื้อสีกากี 
   - วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชุดผ้าไทย 
   1.2 นักเรียน - นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
           2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------------ 

วัน เดือน ปี เวลา 
นักเรียน นักศึกษา 

ระดับชั้น/ห้อง 
สาขางาน 

30 พฤษภาคม 2565 

รอบที่ 1 

08.00 – 10.00 น. 

ปวช.1/1, 1/2 
ปวช.1/1 
ปวช.1 
ปวช.1 
ปวช.1 
ปวช.1 
ปวช.1/1 
ปวช.1 
ปวช.1/1 
ปวช.1/1 

การบัญชี  
การตลาด  
การเลขานุการ  
เว็บ (IT)  
วิจิตรศิลป์  
ออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก  
แฟชั่นดีไซน์ 
อาหารและโภชนาการ 
การโรงแรม 

รอบที่ 2 

13.00 – 15.00 o. 

ปวช.1/3 
ปวช.1/2 
ปวช.1/1, 1/2 
ปวช.1  
ปวช.1/3 
ปวช.1 

การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ธุรกิจคหกรรม 
การโรงแรม (ทวิ) 
การท่องเที่ยว 

รอบที่ 3 

15.20 – 17.20 น. 

ปวช.1/4 
ปวช.1/3 
ปวช.1/2 
ปวช.1/2, 1/3 
ปวช.1/2  

การบัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
อาหารและโภชนาการ 
การโรงแรม  

31 พฤษภาคม 2565 

รอบที่ 1 

08.00 – 10.00 น. 

ปวส.1 
ปวส.1/1, 1/2 
ปวส.1/1, 1/2, 1/3 
ปวส.1 
ปวส.1/1, 1/2 
ปวส.1/3 
ปวส.1  
ปวส.1/1, 1/2 

การตลาด 
การจัดการ 
ธุรกิจดิจิทัล 
การจัดการคลังสินค้า 
แพทเทิร์นเสื้อผ้าฯ 
อาหารและโภชนาการ 
เชฟอาหารไทย 
ธุรกิจคหกรรม 

รอบที่ 2 

13.00 – 15.00 น. 

ปวส.1/1, 1/2, 1/3 
ปวส.1/1, 1/2 
ปวส.1/1, 1/2 
ปวส.1/1, 1/2, 1/3 
ปวส.1 

การบัญชี 
ดิจิทัลกราฟิก 
อาหารและโภชนาการ 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การท่องเที่ยว 

 


