กำหนดกำรโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ตอน เทิดไท้องค์รำชัน สู่สถำบันของพระรำชำ
ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 มิถุนำยน 2562
ณ ชั้น 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
...........................................................................................................................................
วันที่ 24 มิถุนำยน 2562 (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ)
เวลา 07.00 – 07.30 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกคณะครุศาสตร์
เวลา 07.30 – 08.45 น.
กิจกรรมบูมรับน้องสักทอง และต้อนรับนักศึกษำใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เวลา 08.45 – 09.30 น.
พิธีเปิด กล่ำวเปิด แนะนำผู้บริหำร และกล่ำวให้โอวำท
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา 09.30 – 10.15 น.
กำรบรรยำย ในหัวข้อ เกณฑ์มำตรฐำนตำมหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
เวลา 10.15 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 – 11.15 น.
กำรบรรยำย ในหัวข้อ เรียนอย่ำงไรให้สำเร็จกำรศึกษำ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสฐิ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เวลา 11.15 – 12.00 น.
กำรบรรยำย ในหัวข้อ กำรเรียนรู้และกำรสืบค้นด้วยตนเอง
โดย รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
กำรบรรยำย ในหัวข้อ เส้นทำงสู่ควำมสำเร็จในรั้วมหำวิทยำลัย
โดย ดร.ประจบ ขวัญมั่น
เวลา 14.00 – 14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.15 – 16.00 น.
กิจกรรมเปิดรั้วมหาวิทยาลัย
เวลา 16.00 – 17.30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.30 – 18.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
(กำรแต่งกำย: ชุดกำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีขำว)

เวลา 18.00 – 20.00 น.

เวลา 20.00 – 20.30 น.
เวลา 20.30 – 21.00 น.

พิธีบำยศรีสู่ขวัญ "บำยศรีสู่ขวัญสำนสัมพันธ์สักทองคล้องใจ"
- ขบวนบายศรีสี่ภาค
- การแสดงราบายศรีสู่ขวัญ โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ
- พิธีเทียนผูกข้อต่อมือรับขวัญน้อง
กิจกรรมสันทนาการตัวแม่
นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป

วันที่ 25 มิถุนำยน 2562 (กำรแต่งกำย: กำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีขำว)
เวลา 07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ลานจอดรถหน้าตึกครุศาสตร์
เวลา 08.00 – 12.00 น.
กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย
โดย วิทยากรจากบุคลากรจากพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชรเฉลิม
พระเกียรติเรือนไทย
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมตรวจสุขภำพ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น.
กิจกรรมอบรมมำรยำทไทย
โดย วิทยากรจากบุคลากรจากพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชรเฉลิม
พระเกียรติเรือนไทย
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมตรวจสุขภำพ
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เวลา 16.30 – 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 - 18.30 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
(กำรแต่งกำย: ชุดกำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีดำ)
เวลา 18.30 – 18.45 น.
ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
เวลา 18.45 – 19.45 น.
นันทนาการ โดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 19.45 – 20.00 น.
นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป
วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 (กำรแต่งกำย : กำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีขำว)
เวลา 06.00 – 07.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกคณะครุศาสตร์

เวลา 07.00 – 07.30 น.
เวลา 07.30 – 08.00 น.
เวลา 08.00 – 12.00 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.30 น.
เวลา 16.30 - 18.00 น.
เวลา 18.00 – 18.30 น.
เวลา 18.30 – 20.00 น.
เวลา 20.00 – 20.15 น.

พิธีฝำกตัวเป็นศิษย์ “พระพุทธวิธำนปัญญำบดี”
พระพุทธรูปประจำมหำวิทยำลัย
กิจกรรมบูม KPRU และร้องประจำมหำวิทยำรำชภัฏกำแพงเพชร
ประเพณี “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ”
ณ วัดพระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง นครชุม
- สักการะพระบรมธาตุ
- ทาบุญถวายผ้าป่า
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมรับน้องสู่รั้วแสด – ขาว
ลงทะเบียนกลับ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
(กำรแต่งกำย: ชุดกำงเกงวอร์มขำยำวสีดำ เสื้อคอกลมสีดำ)
ซ้อมพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร
นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป

วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ)
เวลา 06.00 – 07.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณจอดรถหน้าตึกครุศาสตร์
เวลา 07.00 – 09.00 น.
พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรและ
พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ “คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน”
- การแสดงจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา 09.00 – 11.30 น.
พิธีรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เวลา 11.30 – 12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 – 15.00 น.
พิธีประดับตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ)
เวลา 08.20 – 08.50 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ลานจอดรถหน้าตึกครุศาสตร์
เวลา 09.00 – 10.00 น.
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา
โดย ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เวลา 10.00 – 10.10 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.10 – 12. 10 น.
การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
โดย ว่าที่ ร.ต.ฐานุพัฒน์ ม่วงมา และคณะ
หมำยเหตุ กาหนดการนี้เป็นกาหนดการร่าง กิจกรรมบางอย่างยังไม่มีการประสานงาน
**ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ
โทร. 055706555 ต่อ 1320

