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คายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ ครั้งท่ี 1 

ภายใตแนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีตอปวงชนชาวไทย” 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  

ระหวางวันท่ี 25 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560 

 

วัน/เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

อาทิตย, 25 มิถุนายน 2560:  เดินทางถึงนครศรีธรรมราชและรับฟงรายละเอียดกิจกรรมโดยยอ 

9.00–17.00 น. 

 

18.00–19.00 น. 

19.00-21.00 น. 

 

ผูเขารวมคายฯเดินทางถึงนครศรีธรรมราช/ เขาท่ีพัก ณ โรงแรมเรือนวลัย และ โรงแรมเดอะโมเดิรน 

# จุดรับ สนามบินนครศรีธรรมราช และ สนามบินนานาชาติหาดใหญ  

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก  

ปฐมนิเทศผูเขารวมคายฯและรับฟงกําหนดการโดยยอ 

- ตอนรับและสรุปกิจกรรม โดย อาจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา  

ผูกํากับดูแลศูนยกิจการนานาชาต ิและ ผูกํากับดูแลสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

จันทร, 26 มิถนุายน 2560: กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุม เรียนรูการทําอาหาร พิธีเปดและตอนรับ (ผูเขารวมคายแตงกายดวยชุด

ประจําชาติในพิธีเปด) 

7.45–8.45 น. 

9.00–10.30 น. 

11.00–12.00 น. 

12.00–13.00 น. 

13.00–15.30 น. 

 

 

 

 

17.00-18.00 น. 

อาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคารนวัตกรรมฯ 

กิจกรรมสาธิต “รดนํ้าสงกรานต สบืสานประเพณ”ี ณ โรงเรียนชุมชนใหม ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ  

- รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนชุมชนใหม Welcoming Lunch the community 

กิจกรรมกลุม (แบงกลุมยอยเพ่ือทํากิจกรรมตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังน้ี) 

- ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย                         -   ชุมชนสาธิต  

- โบราณสถานตุมปง                                -   โรงเรียนประถม 

- บริเวณอําเภอทาศาลา                            -   หมูบานชาวประมง 

- ชุมชนโมคลาน                                     -   เรียนรูการทําอาหารไทย  

รับประทานอาหารค่ํา 

18.30 น. 

19.00-21.00 น. 

กลับท่ีพักเตรยีมแตงกายชุดประจาํชาติเพ่ือมารวมพิธีเปด 

พิธีเปดและตอนรับ ณ WU Square อาคารไทยบุร ี

- กลาวตอนรับ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

- การแสดงตอนรับ  

21.00 น. เดินทางกลับท่ีพัก 

อังคาร, 27 มิถุนายน 2560: กิจกรรมทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเย่ียมชมโครงการพระราชดําริฯ อําเภอปากพนัง 
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(แตงกายโดยเสื้อคาย) 

7.45–8.45 น. 

9.00 น. 

10.00–12.00 น. 

12.00–13.00 น. 

13.00 น. 

14.00–16.00 น. 

16.00–18.00 น. 

18.00–19.30 น. 

19.30–21.00 น. 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

ออกเดินทางจาก มวล. ไป อ.เมือง นครศรีฯ 

เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและทํากิจกรรมกลุม 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ออกเดินทางสู อ.ปากพนัง 

เยี่ยมชมโครงการพระราชดําริ ประตูนํ้าอุทกวิภาชประสิทธ์ิ พระตําหนักประทับแรม  
ลองเรือชมแมนํ้าปากพนัง 

รับประทานอาหารค่ําบนเรือ 

เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 

พุธ, 28 มิถุนายน 2560: เดินทางไปเกาะสมุย 

7.45–8.45 น. 

8.45–10.30 น. 

10.30–12.00 น. 

12.00–12.30 น. 

12.30–14.00 น. 

14.00–18.00 น 

18.00–20.30 น. 

20.30–21.00 น. 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

ออกเดินทางไปทาเรือดอนสัก จ.สรุาษฎรธานี 

เดินทางจากทาเรือดอนสักโดยเรือเฟอรรี่ไปสูเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

ถึงทาเรือหนาทอน เดินทางไปสูท่ีพัก โรงแรม SRU พาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

รับประทานอาหารกลางวัน  

ทัศนศึกษาสถานท่ีสําคญัของเกาะสมุย  

รับประทานอาหารค่ํา  

เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 

พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560: กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อ.เกาะสมุย 

7.45–8.45 น. 

8.45–12.00 น. 

12.00–13.30 น.  

13.30–15.00 น. 

15.00–16.30 น. 

16.30–18.00 น. 

18.00–19.30 น. 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อ.เกาะสมุย  

รับประทานอาหารกลางวัน  

ทัศนศึกษา (ตอ) อ.เกาะสมุย  

เดินทางจากทาเรือหนาทอนสูทาเรือดอนสัก 

เดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก มวล. 

รับประทานอาหารค่ํา 

ศุกร, 30 มิถุนายน 2560: พิธีปดและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (แตงกายดวยชุดประจําชาติ) 
7.45–8.45 น. 

9.00–12.00 น. 

12.00–13.30 น. 

13.30–17.00 น. 

17.00–19.00 น. 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําเสนอกลุม ณ หองประชุมตุมปง 

รับประทานอาหารกลางวัน  

เตรียมตัวสําหรับการแสดง  

พิธีปดและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 

- กลาวรายงาน โดย อาจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 

ผูกํากับดูแลศูนยกิจการนานาชาต ิและ ผูกํากับดูแลสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. 

- กลาวตอนรับโดย รศ. ดร. สุรินทร ไหมศรีกรด 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาต ิ

- ตัวแทนผูเขารวมกลาว   

- การแสดงวัฒนธรรมนานาชาต ิ

- ประกาศรางวัลดเีดนดานการเขียนเรียงความ และดานการนําเสนอแบบกลุม 

- การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ตอ) 

- มอบเกียรติบัตรผูเขารวมคายฯ 

- กลาวสรุปและขอบคุณ โดย ศ.ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- ถายภาพเปนท่ีระลึก 

*จัดเลี้ยงอาหารค่ําระหวางพิธีปด 

กลับโรงแรมท่ีพัก 

เสาร, 1 กรกฎาคม 2560: เดินทางกลับ 

 ผูเขารวมคายเดินทางกลับภมูิลําเนาอยางปลอดภยั 

     


