กำหนดกำรโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑
ณ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
.................................................................................................................................................
วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๔๕ น.

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น.

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๒๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึก
ครุศาสตร์
กิจกรรมบูมรับน้องสักทอง ต้อนรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พิธีเปิดรับชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย แนะนา
ผู้บริหารและกล่าวให้โอวาทนักศึกษา
- กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กล่าวรายงานจุดประสงค์การจัดโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษา
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายในหัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา
การบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้สาเร็จการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การบรรยายในหัวข้อ เด็กพิเศษจะปฏิบัติตัวอย่างไรในรั้ว
มหาวิทยาลัย
โดย ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในหัวข้อ ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจาก
กองพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์เลเกีย เขียวดี
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
การบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้และการสืบค้นด้วย
ตนเอง โดย รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา ๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.
เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การแสดง จากชมรม To Be Number One
การบรรยายในหัวข้อ สุขภาวะและพฤติกรรมมนุษย์
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ประธานโปรแกรมวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
การบรรยายในหัวข้อ โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านหลักประกันสุขภาพโดย สานักงาน
หลักการประกันคุณภาพแห่งชาติ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ลงทะเบียนรายงานตัวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น ๒
(ชุดกางเกงวอร์มขายาวสีดา เสื้อคอกลมสีขาว)
พิธีบายศรีสู่ขวัญ “บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทอง
คล้องใจ”
- การแสดงราบายศรีสู่ขวัญ โดย สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ
- พิธีเทียนผูกข้อต่อมือรับขวัญน้อง
นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป (รับป้ายกิจกรรม)

วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำย : กำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีดำ)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
๒เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๑๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัว
กิจกรรมอบรมมารยาทไทย
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมอบรมมารยาทไทย
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น
นันทนาการโดยชมรมสันทนาการตัวแม่นันทนาการ
ซ้อมพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร
นัดหมายกิจกรรมวันถัดไป

วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำย : กำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีขำว)
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.
เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณตึกครุศาสตร์เก่า
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พระพุทธวิธานปัญญาบดี
พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัย
ประเพณี “สักทองพาน้องห่มพระธาตุ”
ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง นครชุม
- สักการะพระบรมธาตุ
ทาบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ KPRU
รับน้องเข้าสู่รั้วแสดขาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ลงทะเบียนรายงานตัวณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น ๒
(ชุดกางเกงวอร์มขายาวสีดา เสื้อคอกลมสีดา)
กิจกรรมสันทนาการโดยนักศักษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
กิจกรรมเปิดตัวองค์การบริหารนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
ซ้อมพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร

วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียนรายงานตัวณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติชั้น ๒
พิธีรับเข็มพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีประดับเข็มตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ลงทะเบียนพร้อมเก็บป้ายกิจกรรม

หมำยเหตุ
***วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
- กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ลงทะเบียน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๒
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ ลงทะเบียน ณ หอประชุมรัตนอาภา
- พักรับประทานอาหารว่างวันละ ๒ ครั้ง คือเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. โดยประมาณ
- การแต่งกานในแต่ละวันของนักศึกษาได้มีการแจ้งล่วงหน้าในประกาศของ อบน. และจะเน้นย้า
ในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาทุกวัน

