
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดกำรโครงกำรเทำ – งำมสัมพันธ์ ครั้งท่ี 23 “ประสำนมิตร จิตอำสำ พัฒนำสังคม” 
ระหว่ำงวันที่ 15 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 

ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ ำเภอองครักษ์  โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ  
ต ำบลสำริกำ อ ำเภอเมือง  โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก 

และกรุงเทพมหำนคร  

…………………………………………….……………….. 
 

 

 

วันเสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : ชุดล ำลองสุภำพ)  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 

เวลำ กิจกรรม 
05.00 – 13.30 น. - แต่ละสถาบันเดินทางมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

- ลงทะเบียน รับไอดีการด์ สูจิบตัร เสื้อโครงการ ณ ห้อง 102 อาคารเรยีนรวม 
- รับประทานอาหารว่าง  

13.30 – 16.30 น. ห้อง 101 อำคำรเรียนรวม มศว องครักษ์ 
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- กิจกรรมรูจ้ักฉันรู้จักเธอ  
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
โดย อาจารย์และนิสติ ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16.30 – 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
18.30 – 19.30 น. เดินทางเข้าที่พักโรงแรมรอยลัฮลิส ์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครนายก 
 

วันอำทิตย์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563  (กำรแต่งกำย : (เช้ำ) ชุดนิสิตประจ ำมหำวิทยำลัย  (เย็น) เสื้อสถำบัน )                                                            
ณ โรงแรมรอยลัฮลิส์ กอล์ฟ รีสอรท์ แอนด์ สปา ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 

เวลำ กิจกรรม 
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงกำรเทำ-งำม สัมพันธ์ คร้ังท่ี 23 “ประสำนมิตร จิตอำสำ พัฒนำสังคม” 

 

- กล่ำวเปิด โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรยพิ์นิจ เทพสำธร 
                    รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
- กล่ำวรำยงำน โดย รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์โอฬำร พรหมำลิขิต 
                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต 
- ผู้บริหารสถาบันในเครือเทา-งาม ร่วมในพิธีเปิดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งท่ี 23  
  “ประสานมติร จิตอาสา พัฒนาสังคม” 
- ผู้บริหาร บุคลากร และนสิิตสถาบันในเครือเทา-งาม และวิทยากร ร่วมถ่ายภาพ 
   
 



วันอำทิตย์ท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2563  (กำรแต่งกำย : (เช้ำ) ชุดนิสิตประจ ำมหำวิทยำลัย  และ(เย็น) เสื้อสถำบัน ) 
ณ โรงแรมรอยลัฮลิส์ กอล์ฟ รีสอรท์ แอนด์ สปา ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
09.00 – 10.30 น. บรรยำยพิเศษ เร่ือง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรสร้ำงจิตอำสำในสังคมไทย” 

โดย 1. พันเอกวินธัย สุวำรี   
      2. พันเอกวันชนะ สวสัดี  
      3. อำจำรย์เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์  และทีมคณะวิทยำกรจิตอำสำ 904   

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมเสวนำ หัวข้อ “จิตอำสำ : พลังพลเมืองขับเคลื่อนสังคม” 

โดย  1. นำยชวินโรจน์ ลขิิตเจริญสกุล    ศิลปินและนิสิต มศว 
       2. นำยศุภพงษ์ อุดมแก้วกำญจนำ  ศิลปินและนสิิต มศว 
       3. ประธำนศูนย์นิสิตจิตอำสำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       4. ผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
       5. ผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำ 
       6. ผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณ 
       7. ผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยนเรศวร  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมประชมุ และเสวนำผู้บริหำร บุคลำกร และนิสิต  

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากร 
           หัวข้อ “การจัดท าแผนปฏิบัติการจิตอาสาของมหาวิทยาลยัในเครือเทา-งาม” 
กลุ่มที่ 2 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
           หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจิตอาสา เทา-งาม สมัพันธ์” 
            โดย ผู้แทนนิสิตสถาบันในเครือเทา-งาม 
            ด าเนินรายการโดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
กลุ่มที่ 3 สภานสิิต 
           หัวข้อ “สภานิสิตกับการพิทักษ์รักษาสิทธ์ิในมหาวิทยาลยัและกิจกรรมเพื่อสังคม” 
กลุ่มที่ 4 องค์การนิสติ 
           หัวข้อ “องค์การนิสิต : โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และการบริหารงานในองค์กรเพื่อการ
พัฒนางานด้านกิจกรรมนิสิต” 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมนดัหมายก าหนดการวันถดัไป 
15.15 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั และเตรยีมความพร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรบั 
18.00 – 22.30 น. งำนเลี้ยงต้อนรับโครงกำรเทำ-งำม สัมพันธ์ คร้ังท่ี 23 “ประสำนมติร จิตอำสำ พัฒนำสังคม” 

- นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  กล่าวตอ้นรับ 
- นายหมวดเอก ปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล  ปลัดอ าเภอปากพลี  กล่าวต้อนรับ 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม  กล่าวต้อนรับ 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา-

ศักยภาพนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มอบของที่ระลึกแก่ผูว้่าราชการจังหวัด
นครนายก นายอ าเภอปากพลี และสถาบันในเครือเทา-งาม 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มอบของที่ระลึกแก่
สถาบันในเครือเทา-งาม 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบของที่ระลึก
แก่สถาบันในเครือเทา-งาม 

 



วันอำทิตย์ท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2563  (กำรแต่งกำย : (เช้ำ) ชุดนิสิตประจ ำมหำวิทยำลัย  และ(เย็น) เสื้อสถำบัน )  ต่อ 
ณ โรงแรมรอยลัฮลิส์ กอล์ฟ รีสอรท์ แอนด์ สปา ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 

เวลำ กิจกรรม 
18.00 – 22.30 น. งำนเลี้ยงต้อนรับโครงกำรเทำ-งำม สัมพันธ์ คร้ังท่ี 23 “ประสำนมติร จิตอำสำ พัฒนำสังคม” 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยบรูพา  มอบของที่ระลึกแก่สถาบันในเครือ 
เทา-งาม 

- ผู้อ านวยการกองกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบของที่ระลกึแก่สถาบันในเครือ 
เทา-งาม 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอ าเภอปากพลี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือ 
เทา-งาม ร่วมถ่ายภาพ 

- การแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (เจา้ภาพครั้งท่ี 23) 
- การแสดงจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- การแสดงจากมหาวิทยาลัยบรูพา 
- การแสดงจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การแสดงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- การแสดงจากชมดนตรีและการแสดง (SWU BAND) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
- นัดหมายและชี้แจงการเดินทาไปยงัโรงเรียนวัดพรหมเพชร 

22.30 น. เข้าที่พัก 
 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : เสื้อโปโลเทำ-งำม) 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

เวลำ กิจกรรม 
07.00 – 8.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมรอยัลฮลิส์ กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด ์สปา 

- พร้อมกัน ณ ลานจอดรถโรงแรม 
08.00 – 09.30 น. เดินทางไปยังโรงเรียนวดัพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
09.30 – 10.00 น. เก็บสัมภาระเข้าท่ีพัก 
10.00 – 11.00 น. - ทุกคนพร้อมกัน ณ โถง ช้ัน 1 อาคารประถมศึกษา  

- นางศรัญญา สารพา  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกรวด กลา่วต้อนรับและแนะน าพื้นที่ต าบลโคกกรวด 
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรหมเพชร กลา่วต้อนรับ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัพรหมเพชร กล่าวต้อนรับและแนะน าบคุลากร 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  กล่าวแนะน าโครงการและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 
- ผู้บริหารและบคุลากรสถาบันในเครือเทา-งาม แนะน าตัว 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด  ผู้ใหญ่บา้นบ้านพรหมเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  วัดพรหมเพชร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม คณะครู บคุลากร และนิสติ ร่วมถ่ายภาพ 

11.00 – 12.00 น. ประชุมและวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย นสิิตเทา-งาม 
13.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการกจิกรรม “เรียนรู้คู่บริการ” กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา กีฬา และนันทนาการ 



วันจันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : เสื้อโปโลเทำ-งำม)  ต่อ 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
13.00 – 17.00 น. 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม 

    กิจกรรม : เรียนรู้การร าไทพวน (นิสิตและนักเรียน)   
    โดย อาจารย์และนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 
3) ด้านวิชาการ 
    กิจกรรม : สาธิตการท าไม้กวาด และข้าวกระยาคู  โดย วิทยากร 

17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย นิสิตเทา-งาม 

- กิจกรรมกำรประกวด “หนุ่ม-สำว จิตอำสำ” 
- ประชุมนัดหมาย และช้ีแจงระเบยีบค่าย 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแต่ละด้าน 
- รับประทานอาหารมื้อดึก 

 21.00 น. เข้าที่พัก 
 
วันอังคำรที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : ชุดปฏิบัติงำน) 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
06.30 – 07.00 น. ตื่นนอน / ท าภารกิจส่วนตัว / กิจกรรมออกก าลังกาย 
07.00 – 08.00 น. กิจกรรม “เรียนรู้วิถีชุมชน สังคม วัฒนธรรม : ทอดผ้ำป่ำเทำ-งำม และท ำบุญตักบำตร” 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 09.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย นสิิตเทา-งาม 
09.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการกจิกรรม “เรียนรู้คู่บริการ” กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา กีฬา และนันทนาการ 
    กิจกรรม : สอนทักษะวอลเลยบ์อล  โดย นิสติด้านกีฬาและนันทนาการ 
2) ด้านศิลปวัฒนธรรม  
    กิจกรรม : เรียนรู้การร าไทพวน (นิสิตและนักเรียน)   
    โดย อาจารย์และนิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 
3) ด้านวิชาการ 

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. กจิกรรมกฬีำสร้ำงแรงบันดำลใจ และกจิกรรมคลินกิฟุตบอล 

- ผู้บริหาร บุคลากร ผู้น าชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน  
  พร้อมกันทีโ่ถง ช้ัน 1 อาคารประถมศึกษา 
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดย นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสร (Sport Idol) 
- พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน และชุมชน  
  โดย ผู้บรหิารสถาบันในเครือเทา-งาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ผู้ฝึกสอนและ   
  นักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสร 
- กิจกรรมคลินิกฟุตบอลและเสรมิสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล 
  โดย ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสร และนิสติในเครือเทา-งาม  

 



วันอังคำรที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : ชุดปฏิบัติงำน) ต่อ 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
15.30 – 17.30 น. - กิจกรรมแข่งขนักีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์  โดย นิสิตเทำ-งำม และชุมชน 

- กำรแข่งขันกีฬำฮำเฮ  โดย นิสิตเทำ-งำม 
17.30 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. - กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์  โดย นิสติเทา-งาม 

- ช้ีแจงข้อมูลการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร 
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแต่ละด้าน 

 

วันพุธที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : ชุดนิสิต และเสื้อแจค็เก็ต เทำ-งำม)   
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  
และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) กรุงเทพมหานคร  

เวลำ กิจกรรม 
04.00 – 04.30 น. - พร้อมกัน ณ โรงเรยีนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

- รับประทานอาหารเช้า และอาหารว่างบนรถ 
04.30 – 08.30 น. เดินทางจากโรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

ไปยังโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
08.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บนรถ) 
13.00 – 15.30 น. ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) 
- รับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 18.00 น. เดินทางไปยังร้านอาหาร  
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
20.00 – 22.00 น. เดินทางกลับโรงเรียนวดัพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
21.30 – 22.00 น. - เดินทางถึงโรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

- นัดหมายก าหนดการวันถัดไป 
 

 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : (เช้ำ) ชุดปฏิบัติงำน) และ (เย็น) เสื้อสถำบนั)   
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

เวลำ กิจกรรม 
06.30 – 07.00 น. ตื่นนอน / ท าภารกิจส่วนตัว / กิจกรรมออกก าลังกาย 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย นสิิตเทา-งาม 
08.30 – 10.00 น. กิจกรรม “รวมพลังจิตอำสำพัฒนำชุมชน” โดย นิสติเทา-งาม ร่วมกับ อบต. และชุมชน 
10.00 – 12.30 น. - ปฏิบัติการกิจกรรม “เรียนรูคู้่บรกิาร” กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบดว้ย 

   1) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา กีฬา และนันทนาการ 
   2) ด้านศิลปวัฒนธรรม  
       กิจกรรม : เรียนรู้การร าไทพวน (นิสิตและนักเรียน)   
       โดย อาจารย์และนสิิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 

 

 



วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : (เช้ำ) ชุดปฏิบัติงำน) และ (เย็น) เสื้อสถำบนั)  ต่อ 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
10.00 – 12.30 น.    3) ด้านวิชาการ 

- กิจกรรมประชุมสภานิสติ ณ ห้องประชุมชุมชนพรหมเพชร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมประชุมสภานสิิต ณ ห้องประชุมชุมชนพรหมเพชร 
13.00 – 17.00 น. - ปฏิบัติการกิจกรรม “เรียนรูคู้่บรกิาร” กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบดว้ย (ต่อ) 

  1) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2) ด้านศิลปวัฒนธรรม (เตรียมการแสดงและขบวนวัฒนธรรม) 
  3) ด้านวิชาการ 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย  
- รับประทานอาหารเย็น  
 

17.00 – 17.30 น. เตรียมความพร้อมขบวนวัฒนธรรม เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งท่ี 23 
17.30 – 18.30 น. ขบวนวัฒนธรรม เทา-งาม สมัพันธ์ ครั้งท่ี 23 เคลื่อนเข้าสู่สนามโรงเรียนวัดพรหมเพชร 
18.30 – 21.30 น. พิธีปิดโครงกำรเทำ-งำม สัมพันธ ์คร้ังท่ี 23 “ประสำนมิตร จิตอำสำ พัฒนำสังคม”  

และงำนแสดงศิลปวัฒนธรรม 
 
- การแสดงจากชมรมดนตรีและการแสดง (SWU BAND) 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กล่าวขอบคุณและกล่าวปดิโครงการ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัพรหมเพชร กล่าวขอบคุณ 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  มอบของที่ระลึกแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด และผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพรหมเพชร 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  มอบสื่อการเรียนการสอน ชุดการแสดง และส่งมอบสถานท่ีแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ีและชุมชน 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคณะครู ร่วมถ่ายภาพ 
- การแสดง ชุด “ไทพวน เทา-งาม สัมพันธ์” โดย นิสติจากสถาบันในเครือเทา-งาม 
- การแสดงจากชุมชนต าบลโคกกรวด 
- การแสดงจากมหาวิทยาลยับูรพา 
- การแสดงจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- การแสดงจากมหาวิทยาลยัทักษิณ 
- การแสดงส่งมอบธงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (เจ้าภาพ ครั้งท่ี 23) 
- ขบวนส่ง และรับมอบธง เทา-งาม สัมพันธ์  
- พิธีรับมอบธงเจ้าภาพเทา-งาม สมัพันธ์ ครั้งท่ี 24  
- การแสดงรับมอบธงจากมหาวิทยาลัยนเรศวร (เจ้าภาพ ครั้งท่ี 24)  
- การแสดงจากชมรมดนตรีและการแสดง (SWU BAND) 
 

 21.30 น. เข้าที่พัก 
 

 



วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 (กำรแต่งกำย : ชุดล ำลองสุภำพ) 
ณ โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เวลำ กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น. ตื่นนอน / ท าภารกิจส่วนตัว  
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
09.00 – 09.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย นสิิตเทา-งาม 
09.30 – 11.30 น. - กิจกรรมถอดบทเรียน 

- น าเสนอและสรุปผลการถอดบทเรียน 
11.30 – 12.30 น. กิจกรรมอ าลา และท าความสะอาดโรงเรียน 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. เป็นต้นไป แต่ละสถาบันเดินทางกลับภมูิล าเนา 

 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   2. เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าท่ีพัก ในวันท่ี 15-20 กุมภาพันธ์ 2563 , ค่าอาหาร ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 (มื้อเย็น) ถึงวันท่ี  
                  21 กุมภาพันธ์ 2563 (มื้อเท่ียง) และค่าอาหารว่าง ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 (มื้อกลางวัน) ถึงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 (มื้อเช้า) 


