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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ 

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษาใหม่  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

อวท.วท.วป. 

๒ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก
องค์การวิชาชีพ 

อวท.วท.วป. 

โครงการขับขี่ปลอดภัย ชมรมวิชาชีพ ชย. 

๓ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ประชุมสมาชิก อวท. และสมาชิกชมรมวิชาชีพ 
อวท.วท.วป. ,ชมรม
วิชาชีพ 

 
 

๔ 

๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
โครงการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมรวมใจบริจาค
โลหิต  มุ่งม่ันการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ชมรมวิชาชีพ ชย. 

๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล อวท.วท.วป 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

ชมรมวิชาชีพ ชย. 

๕ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

โครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ และ
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อวท.วท.วป 

โครงการบายศรี-สู่ขวัญ ชมรมวิชาชีพ ชก.ชล 
โครงการพานสวยรวยจินตนาการ ชมรมวิชาชีพ บช. 

๖ 
๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพ บช. 
โครงการอบรมอัคคีภัยในสถานศึกษา ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

 
๗ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

โครงการวันสุนทรภู่ ชมรมวิชาชีพ 
โครงการการตอบปัญหาภาษาอังกฤษและการ
น าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๘ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

๙ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการการร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศ
อินโดนีเซีย 

ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๑๐ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสองสี) ชมรมลูกเสือวิสามัญ 
 ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ โครงการวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา อวท.วท.วป 
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๑๑ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการหล่อเทียนพรรษา ชมรมวิชาชีพ ชก.ชล 

โครงการลูกเสือวิสามัญพัฒนาวัดและชุมชน ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

๑๒ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการสานสายใยรักสู่บ้านพักคนชรา ชมรมวิชาชีพ คธ. 

โครงการ พ่ีสอนน้องรู้รับรู้จ่าย ชมรมวิชาชีพ บช. 

๑๓ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ โครงการช่างยนต์ตรวจเช็ครถเบื้องต้น ชมรมวิชาชีพ ชย. 
 
 

๑๔ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

โครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี  ประจ าปี ๒๕๕๙ อวท.วท.วป 

โครงการกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก 

ชมรมลูกเสือวิสามัญ 
โครงการปล่อยปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ราชินีนาถ ทรงพระ
ชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑๕ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมวิชาชีพ ชย. 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๑๖ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพ ชอ. 

๑๗ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการกิจกรรม ๕ ส และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ชมรมลูกเสือวิสามัญ 
กิจกรรม  Day  Camp  ลูกเสือวิสามัญ 

๑๘ ๗  กันยายน  ๒๕๕๙ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ชมรมวิชาชีพ ชอ. 

๑๙ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประดับ
แถบ ๓ สีลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชมรมลูกเสือวิสามัญ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน เดือน ปี งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพ ชก.ชล,
ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๒ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพ คธ. 

๓ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
โครงการพี่สอนน้อง ชมรมวิชาชีพ ชอ. 
โครงการลูกเสือวิสามัญฟังธรรมะ  ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

๔ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โครงการแข่งขันประกวดโฟล์คซอง ชมรมวิชาชีพ ชอ. 

๕ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
โครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง  
ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

อวท.วท.วป 

๖ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ี ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 
๗ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ชมรมวิชาชีพ ชฟ. 

๘ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการ  ๕ ธันวามหาราช 

อวท.วท.วป 
โครงการลูกเสือวิสามัญท าดีเพ่ือพ่อ  
โครงการกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก ชมรมลูกเสือวิสามัญ 

๙ ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ โครงการขับขี่ปลอดภัย ชมรมวิชาชีพ ชย. 
๑๐ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ี   ชมรมวิชาชีพ ชย. 

๑๑ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการท าบุญแผนกและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
ชมรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ชมรมวิชาชีพ ชอ. 

๑๒ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการวันคริสต์มาส 

ชมรมวิชาชีพ บช. 
โครงการสุขสุดใจส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 

๑๓ ๔  มกราคม  ๒๕๕๙ 
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้พัฒนา
ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน 

ชมรมวิชาชีพ ชก.ชล 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ชมรมวิชาชีพ คธ. 
๑๔ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙ โครงการ No Smoking Dancing Contest ชมรมวิชาชีพ คธ. 
๑๕ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๙ โครงการอบรมการสร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ ชมรมวิชาชีพ คธ. 
๑๖ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ชมรมวิชาชีพ บช. 
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๑๗ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ประชุมสมาชิก อวท. และสมาชิกชมรมวิชาชีพ 
อวท.วท.วป. ,ชมรม
วิชาชีพ 

๑๘ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ประชุมสมาชิก อวท. และสมาชิกชมรมวิชาชีพ 
อวท.วท.วป. ,ชมรม
วิชาชีพ 


