ตารางการฝึกอบรมสาหรับ 1 คืน 2 วัน
ลูกเสือ

เนตรนารี

ผู้บาเพ็ญประโยชน์

ยุวกาชาด

ประจาวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
พิธีกรประจาวัน...............................................................ประเมินให้คะแนนกลุ่ม............คะแนน
เวลา
08.30-09.00
09.00-11.00

11.00
11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-16.00

วันที่ 1
นาที
รายการกิจกรรม
30 รายงานตัว ลงทะเบียน อาคารดนุวัต เพ็ง
อ้น สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
60 ปฐมนิเทศ จัดหมู่ ชีแ้ จงการเดินทางไกล
เดินทางไกล
1. สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รายงานงานตัวหน้าค่ายแทนคุณ/ลอดซุม้
เข้าห้องประชุมค่ายแทนคุณ
พิธีเปิด ราชสดุดี ปฐมนิเทศ แนะนา
สถานที่ และกฎกติกาของสถานที่
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
- พิธีถวายราชสดุดี
(ประธาน............................................)
- ประธานถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียน
ถวายสักการะ
- พิธีถวายราชสดุดี พิธีเปิดรอบเสาธง
ปฐมนิเทศ
- แนะนาสถานที่ และกฎกติกาของ
สถานที่

ฐานผจญภัย
1. คอมมาโดคู่ 2. เคาะระฆัง
3. ลอดลวดหนาม 4. สะพานห่วงยาง
5. ปีนหน้าผา 6. ลงหน้าผา
7. ปิดตาตามเชือก 8. สะพานแกว่ง
9. ส่งห่วง 10. สะพานโค้ง 11. เหิรเวหา
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สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
อ...........................
พิธีกรประจาวัน
อ...........................
ทีมวิทยากร

พิธีกรประจาวัน
ส่งมาลัย อ............
ส่งเทียน อ.............
ผู้อานวยการฝึกฯ
อ...........................

เวลา

นาที

รายการกิจกรรม
12. เพชรพระอุมา
13. สะกีบก 14. ลาเลียงสมบัติ
15. ลาเลียงพลข้ามแดน 16. กูร้ ะเบิด
17. หัวใบ้ทา้ ยบอด 18. ฟุตบอลสามัคคี
19. ตีวงล้อ 20. ลาเลียงน้า

16.00-17.00

การชุมนุมรอบกองไฟภาคทฤษฎี

17.00-18.00
18.00-19.00

เตรียมการชุมนุมรอบกองไฟ
ชักธงลง รับประทานอาหาร
ประชุมวิทยากร ประชุมนายหมู่ อาบน้า
การชุมนุมรอบกองไฟ
ประธาน...............................................
ผูต้ ิดตาม 1......................2...................
พิธีกร อ...............................................

19.00-22.00
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สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
อ...........................

พิธีกรประจาวัน
อ...........................
และคณะ
อ...........................

พิธีกรประจาวัน
อ...........................

ตารางการฝึกอบรมสาหรับ 1 คืน 2 วัน
ลูกเสือ

เนตรนารี

ผู้บาเพ็ญประโยชน์

ยุวกาชาด

ประจาวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............
พิธีกรประจาวัน...............................................................ประเมินให้คะแนนกลุ่ม............คะแนน
เวลา
05.00-05.20
05.20-06.00
06.00-07.00
07.00-07.30
07.30-08.00

08.00-09.00

09.00-12.00

12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00

วันที่ 2
นาที
รายการกิจกรรม
20 ตื่นนอน ภาระกิจส่วนตัว
40 กายบริหาร ทบทวนระเบียบแถว
60 ทาความสะอาด ตกแต่งที่พัก แต่ง
เครื่องแบบ
30 รับประทานอาหาร
30 รับการตรวจเยี่ยม
สายที่ 1.อ.....................อ.....................
สายที่ 2.อ....................อ......................
ตรวจหมู่บริการ อ................................
60 ประชุมรอบเสาธง/วันเกิด/รายงานผลการ
ตรวจ, คะแนนมาตรฐาน..............(เปลี่ยน
ชุดลาลอง)
180 ชีแ้ จงการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
แนะนาวิทยากร
เดินป่า
1. ต้นลุงโบราณ 2. ขุมทรัพย์โบราณ
3. ม่อนหินไหล 4. ต้นรักหลวง
5. ต้นไม้น้านอง 6. มะม่วงป่ายักษ์
7. ตาน้าผุด 8. ตะเคียนทองโทนใหญ่
9. กะเรกะร่อน 10. ชันโรงในโพรงไม้
11. ต้นกาเนิดน้า 12. เจ้าพ่อโปง
13. เถาวัลย์โบราณ 14. ชันโรง ชีวติ บน
จอมปลวก 15. ไทรพันโอบ 16. แนวกันไฟ
17. ฝายชะลอน้า 18. สระแก้มลิง
60 พักรับประทานอาหาร
30 เก็บอุปกรณ์
90 พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม
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สถานที่
ที่พักหมู่
สนามฝึก
ที่พักหมู่

ผู้รับผิดชอบ
สมาชิกผู้เข้าอบรม
อ...........................
พิธีกรประจาวัน

โรงอาหาร
ที่พักหมู่

สายตรวจ

สนามฝึก

ผู้อานวยการฝึก

ห้องประชุม

อ.มิ่งขวัญ

ป่าอนุรักษ์

มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

โรงอาหาร
ห้องประชุม

พิธีกรประจาวัน

เวลา

นาที

รายการกิจกรรม
สถานที่
สรุปกิจกรรม/พิธีปิดการฝึกอบรม
ทีมวิทยากร
- ซักถามปัญหา- ตัวแทนกล่าวความรู้สึก
- ฝ่ายวิชาการประกาศผลคะแนน
กิจกรรม
- มอบประกาศนียบัตร -ปัจฉิมโอวาท
ลานแสดง
- ทบทวนคาปฏิญาณ
- พิธีปิดทางสากลรอบเสาธง
(สวดมนต์, สงบนิ่ง, ชักธงลง, สามัคคี
ชุมนุม, จับมือ, อาลา)
- เดินทางกลับภูมิลาเนา

ค่าบริการ 1 คืน 2 วัน
นักเรียน มัธยม 330 บาท ต่อ คน
(อาหาร 3 มื้อ เริ่มให้บริการมื้อแรกเย็นวันที่ 1 มื้อกลางวัน ห่อข้าวมาเอง)
ประถม 310 บาท ต่อคน
(อาหาร 3 มื้อ เริ่มให้บริการมื้อแรกเย็นวันที่ 1 มื้อกลางวัน ห่อข้าวมาเอง)
ครู ค่าอาหาร และอาหารว่าง 150 บาท ต่อ คน
(อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง มื้อเช้า 2 วัน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ .... อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
โทร. 081-8829522 , 081-9608377 และ 053-875700-3
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ผู้รับผิดชอบ
อ...........................
อ...........................

พิธีกรประจาวัน
อ...........................
สมาชิกผู้เข้าอบรม
ผู้อานวยการฝึก/
พิธีกร

