โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
ประจาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วัน – เวลา
23 กรกฎาคม 2561
07.30 – 08.30 น.
08.30 - 09.50 น.
09.50 – 10.20 น.
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 10.55 น.
10.55 – 11.10 น.
11.10 – 11.35 น.
11.35 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.05 น.
14.05 น. – 14.55 น.
14.55 น. – 15.05 น.
15.05 น. – 16.00 น.
16.00 น. – 16.30 น.

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ
ชี้แจงลาดับขั้นตอน
พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แนะนาผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การให้บริการของหน่วยงาน (สานักวิชาการและประมวลผล)
พักรับประทานอาหารว่าง
การให้บริการของหน่วยงาน (ฝ่ายการเงิน)
การให้บริการของหน่วยงาน (ศูนย์คอมพิวเตอร์)และ(ศูนย์วิทยบริการ)
รับประทานอาหารกลางวัน
การให้บริการของหน่วยงาน(กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
กิจกรรมพบปะองค์การนักศึกษา
(สมัครนักศึกษาจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ)
พิธีอัญเชิญรุ่น (รุ่นราชสีห์)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมพบปะองค์การนักศึกษา (สันทนาการ)
กิจกรรมพบปะองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

สานักวิชาการ

สถานที่

ชุดนักศึกษา

สานักกิจการนักศึกษา

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์

องค์การนักศึกษา
องค์การนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา

เครื่องแต่งกาย

วัน – เวลา
24 กรกฎาคม 2561
07.30 – 08.30 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
25 กรกฎาคม 2561
07.30 – 08.50 น.
09.15 – 09.20 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนรายงานตัว
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
พิธีประกาศตนเป็นนักศึกษาจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ
แนะนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน วินัยจราจร และความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน
น้องใหม่พบพี่สโมสรนักศึกษา
นักศึกษาใหม่สักการบูชา พระนาคปรกเมืองไพร (พระประจามหาวิทยาลัย)
และสักการะ ศาลเจ้าพ่อมันปลา
ลงทะเบียนรายงานตัวบริเวณลานด้านข้างองค์พระนาคปรกเมืองไพร
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณลานด้านข้างองค์
พระนาคปรกเมืองไพร
พิธีเปิดกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
กิจกรรม “จิตอาสาเราทาความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นมันปลา จานวน ๖๗ ต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่

เครื่องแต่งกาย

องค์การนักศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
องค์การนักศึกษา
หน่วยงานภายใน

หอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์

ชุดนักศึกษา
(พิธีการ)

หน่วยงานภายใน
สโมสรนักศึกษา
องค์การนักศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา

หน้าองค์พระนาคปรกเมือง
ไพร

บริเวณลานด้านข้างองค์
พระนาคปรกเมืองไพร

บริเวณรอบ
สระแก้วราชภูมิ
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ร้อยเอ็ด
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
วัดป่าศรีลาราม

10.30 – 12.30 น.
นักศึกษาใหม่ทดสอบภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์
12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น.
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา /กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หมายเหตุ : การแต่งกาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ชุดนักศึกษา
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ผู้ชาย เสื้อสีเหลืองสุภาพ กางเกงนักศึกษา/ผู้หญิง เสื้อสีเหลืองสุภาพ กระโปรงจีบรอบ
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ชุดเสื้อเหลือง

