ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2561
การเตรียมการนักเรียน (ค่ายอบรมคุณธรรมไม่มีค่าใช้จ่าย)
1. เสื้อผ้ารองเท้าชุดสุภาพทากิจกรรม มีการเดินออกกาลังกายตอนเช้า ทากิจกรรมกลางวันและชุดสาหรับ
นอนค้างคืนที่โรงเรียน 2 คืน 3 วัน
2. เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม(นอนในห้องปรับอากาศ)
3. ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจาตัว
4. เครื่องเขียน ดินสอปากกา สมุดบันทึกต้องมี
5. งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร เกมกด อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทตลอดค่าย ให้นักเรียนฝากกับผู้ปกครอง
6. ไม่ควรพกเงินจานวนมาก หรือสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องประดับ เครื่องใช้ที่มีราคาแพง ติดตัวมาเข้าค่าย ทาง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในกรณีชารุด สูญหายหากนักเรียนนามาเข้าค่าย
7. ทางโรงเรียนจัดบริการ อาหารและของว่างสาหรับนักเรียนตลอดการเข้าค่าย โดยท่านผู้ปกครองไม่
จาเป็นต้องซื้อขนมขบเคี้ยวของว่างอื่นๆให้นักเรียน โดยในค่ายให้รับประทานตามเวลากาหนด
กาหนดการกิจกรรม
ท่านผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) วันพฤหัสบดีที่ 19
เมษายน 2561 ลงทะเบียน 08.30น.-09.30น. และรับนักเรียนกลับวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
08.30 น.- 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 น.- 10.00 น.
พิธีเปิดโครงการ
10.00 น.- 12.00 น.
ทากิจกรรมรอบเช้า(ละลายพฤติกรรม แนะนาแบ่งกลุ่มนักเรียน พบพี่เลี้ยงประจากลุ่ม)
12.00 น.- 13.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 1 (กาหนดกติกาและระเบียบวินัย)
13.10 น.- 14.00 น.
รอบรู้โรงเรียนสาธิตฯโดยรองวิชาการ
14.00 น.- 14.50 น.
สารสนเทศ โรงเรียนสาธิต โดยรองบริหาร
14.50 น.- 15.10 น.
รับอาหารว่าง
15.10 น.- 17.00 น.
ฝึกมารยาท ระเบียบวินัย การใช้ชีวิต และการแสดงออกของนักเรียน
17.00 น.- 18.00 น.
จัดห้องนอน อาบน้าทาภารกิจส่วนตัว
18.00 น.- 18.20 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
18.20 น.- 19.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 2 (เริ่มเน้นระเบียบวินัย)
19.00 น.- 20.30 น.
รู้รอบชีวิตมัธยม กิจกรรมในโรงเรียนสาธิต
20.30 น.- 21.30 น.
การเติบโตที่มีอนาคต
21.30 น.- 22.00 น.
สวดมนต์ไหว้พระ เตรียมตัวเข้านอน
22.00 น.
เข้าห้องนอน

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
04.30 น.- 05.00 น.
ตื่นนอนทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
05.00 น.- 05.30 น.
สวดมนต์ทาวัตรเช้า
05.30 น.- 07.00 น.
เดิน วิ่งสารวจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
07.00 น.- 07.40 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
07.40 น.- 08.10 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง(สรุปปัญหาวันที่ 1 )
08.10 น.- 09.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 3
09.00 น.- 10.00 น.
กิจกรรมนันทนาการ แจ้งกาหนดการเข้าฐาน
10.00 น.- 12.00 น.
ทากิจกรรมเข้าฐานกลุ่มสาระ 1-4
12.00 น.- 13.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 4
13.00 น.- 13.30 น.
กิจกรรมนันทนาการ เตรียมการเข้าฐานรอบบ่าย
13.30 น.- 15.30 น.
ทากิจกรรมเข้าฐานกลุ่มสาระ 5-8
15.30 น.- 16.30 น.
ให้นักเรียนร่วมกันจัดสถานที่กลางโถงอาคารมัธยม 1 รับอาหารว่าง
16.30 น.- 17.00 น.
ประเมินผลคะแนนเข้าฐาน
17.00 น.- 18.00 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัว
18.00 น.- 18.15 น.
เคารพธงชาติ
18.15 น.- 19.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 5
19.00 น.- 20.00 น.
ฝ่ายปกครอง เสริมสร้างระเบียบวินัย
20.00 น.- 21.00 น.
จุดเทียนปัญญา
21.00 น.- 22.00 น.
สวดมนต์ทาวัตรเย็น ทาสมาธิ
22.00 น.- 22.30 น.
รับอาหารว่าง เตรียมตัวเข้านอน
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
04.30 น.- 05.00 น.
ตื่นนอนทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
05.00 น.- 05.30 น.
สวดมนต์ทาวัตรเช้า
05.30 น.- 06.30 น.
ออกกาลังกายตอนพบอาจารย์ที่ปรึกษาเลือกหัวหน้าแบ่งเวรทาความสะอาดจัดห้องเรียน
07.00 น.- 08.00 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า จัดเก็บสถานที่
08.00 น.- 08.20 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
08.20 น.- 09.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 6
09.00 น..
สรุปประเมินผล พิธีปิด

