
 

     
 
 
 
 

ก ำหนดกำรโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 
ระหว่ำงวันที่ 1 – 5 สิงหำคม 2558 และ 30 กันยำยน 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

............................................................... 
 
วันที่ 1 สิงหำคม 2558 (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ) 
เวลา 07.00 – 07.30 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 07.30 – 08.45 น.  กิจกรรมบูมรับน้องสักทอง และต้อนรับนักศึกษำใหม่ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เวลา 08.45 – 09.45 น.  พิธีเปิด รับชมวีดีทัศน์แนะน ำมหำวิทยำลัย 
    แนะน ำผู้บริหำรและให้โอวำทนักศึกษำ 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เวลา 09.45 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.00 – 10.45 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ กำรเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย 

โดย รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพิเศษ 

เวลา 10.45 – 11.30 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ เรียนอย่ำงไรให้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสฐิ ธัญญะวัน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
    และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว 
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เวลา 11.30 – 12.00 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ กำรเรียนรู้และกำรสืบค้นด้วยตนเอง 
    โดย รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
    ผู้อ านวยการส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 13.40 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ ประโยชน์ที่นักศึกษำจะได้รับจำกกองพัฒนำนักศึกษำ 
    โดย คุณเพ็ญนภา ศรีทับทิม 
    รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
เวลา 13.40 – 14.00 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ เด็กพิเศษจะปฏิบัติตัวอย่ำงไรในรั้วมหำวิทยำลัย 
    โดย อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เวลา 14.00 – 14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 



 

เวลา 14.15 – 15.00 น.  บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ 
    โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  บรรยำย(ทอล์คโชว์) เรื่อง กำรปรับตัวในรั้วมหำวิทยำลัย 
    โดย คุณกรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ (จูเนียร์ เดอะสตาร์ 7)  
    นักร้อง - นักแสดง    
เวลา 17.00 น.   นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป 
 
วันที่ 2 สิงหำคม 2558 (กำรแต่งกำย : กำงเกงวอล์ม เสื้อ Freshy) 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 08.00 – 11.30 น.  กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 1,000,000 กล้ำ 
    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน 
    “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
    ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร       
    รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ 
    พระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
เวลา 09.30 – 09.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.45 – 12.00 น.  กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 1,000,000 กล้ำ  
    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน 
    “ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
    ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร       
    รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ 
    พระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  กำรอบรมมำรยำทไทย 
    วิทยากร : กระทรวงวัฒนธรรม 
    โดยความร่วมมือ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เวลา 16.00 – 18.00 น.  พิธีซ้อมอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร ถวำยสัตย์ปฏิญำณตนมอบตัวเป็น
ศิษย์     และรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เวลา 18.00 น.    นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป 
 



 

วันที่ 3 สิงหำคม 2558 (กำรแต่งกำย : กำงเกงเลย์สีส้ม(มีแจกฟรี) เสื้อสีขำว) 
เวลา 06.00 – 06.30 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 06.30 – 12.00 น.  พิธีฝำกตัวเป็นศิษย์ “พระพุทธวิธำนปัญญำบดี” พระประจ ำมหำวิทยำลัย 

ประเพณี “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ”  
ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม 

- สักการะพระบรมธาตุ 
- ท าบุญถวายเพล 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม วอล์ค แรลลี่ 
เวลา 15.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 16.00 น.    นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป 
 
วันที่ 4 สิงหำคม 2558 (กำรแต่งกำย : ชุดนักศึกษำถูกระเบียบ) 
เวลา 06.00 – 07.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  พิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เวลา 08.00 – 09.00 น.  พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนมอบตัวเป็นศิษย์ 
เวลา 09.00 – 11.30 น.  กำรบรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ “รำชภัฏ” : คนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน 
    โดย พันเอกถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ 
    ราชองครักษ์ประจ า กรมราชองครักษ์ 
เวลา 11.30 – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30 – 14.30 น.  พิธีรับเข็มตรำพระรำชลัญจกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 16.00 – 16.15 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 16.15 – 17.45 น.  พิธีบำยศรีสู่ขวัญสักทอง 
เวลา 17.45 – 18.15 น.  ร้องเพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
    (เพลงมาร์ชราชภัฏ, เพลงปณิธานแสดขาว, เพลงหนาวดอกสัก) 
เวลา 18.15 – 19.30 น.  กิจกรรมสันทนำกำร และเปิดตัวองค์กำรบริหำรนักศึกษำ 
เวลา 19.30 น.   นัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
วันที่ 5 สิงหำคม 2558 (กำรแต่งกำย : ชุดสุภำพ) 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา 08.00 – 12.00 น.  กิจกรรมตรวจสุขภำพนักศึกษำใหม่ ภำคเช้ำ 
    -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    -  คณะวิทยาการจัดการ 
    -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เวลา 13.00 – 17.00 น.  กิจกรรมตรวจสุขภำพนักศึกษำใหม่ ภำคบ่ำย 
    - คณะครุศาสตร์ 
    -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เวลา 17.00 น.   นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป 



 

หมายเหตุ :  1. วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2558 อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน   
จัดโดยมหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร  
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ 

2. วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2558 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับโปรแกรมวิชา 
3. กิจกรรมการประกวด Freshy 2015 จัดในวันที่ 30 กันยายน 2558 

รับลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. เท่านั้น 
การแต่งกาย : กางเกงและร้องเท้าสุภาพ เสื้อ Freshy 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทุกคน น าใบเสร็จรับเงิน  
มารับเสื้อ Freshy ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่น าใบเสร็จรับเงินมารับเสื้อ Freshy 
และหากเลยจากก าหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

**ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
องค์กำรบริหำรนักศึกษำ ภำคปกติ 

โทร. 055706555 ต่อ 1320 
 

 


