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กำหนดกำรโครงกำรปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ำยเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสิต
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2561
วันที่ 7-11 สิงหำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนำยก
.....................................................
วันที่ 7 สิงหำคม 2561 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
เวลา 11.30 – 13.00 น. ประชุมรุ่นพี่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัย
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้แทนนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย ซักซ้อมพิธีประดับเนคไท
เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และปฏิญาณตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
(เวลา 15.00 – 16.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพล)
เวลา 16.00 – 17.00 น. นิสิตชัน้ ปีที่ 1 ณ อาคารกีฬา 1
เวลา 17.00 – 19.00 น. ซักซ้อมพิธีการแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ณ อาคารกีฬา 1
วันที่ 8 สิงหำคม 2561
เวลา 05.30 – 06.00 น.
เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 10.30 น.

เวลา 10.30 – 11.15 น.
เวลา 11.15 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.30 น.
เวลา 13.30 – 17.00 น.
เวลา 17.00 – 18.00 น.
เวลา 18.00 – 20.00 น.

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (นิสติ แต่งกำยชุดพิธีกำร)
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพล
รับประทานอาหารเช้า (มหาวิทยาลัยจัดให้)
- นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
- พิธีสักการะและขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ (ผูบ้ ริหารและผู้แทนนิสิต)
- พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา 2
- พิธีทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่
- ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
- ชมวีดีทัศน์แนะนาบริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต
พิธีเปิด และแนะนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
- กล่าวเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล อธิการบดี
- ชมวีดีทัศน์แนะนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
พิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การปฏิญาณตนเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมร้องเพลงศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมบัณฑิตไทยไม่โกง โดยสภานิสิต
รับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยจัดให้)
พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ผูบ้ ริหาร คณาจารย์และตัวแทนนิสิตรุน่ พี่
พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
กิจกรรมพี่พบน้อง อาจารย์พบศิษย์ (แยกตามคณะ/วิทยาลัย) ณ จุดรวมพล
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วันที่ 9 สิงหำคม 2561
เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.00 – 08.00 น.
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.
เวลา 17.00 – 22.45 น.

กิจกรรมเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสติ มศว (นิสิตแต่งกำยชุดกีฬำของมหำวิทยำลัย)
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพล
รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “แรงบันดาลใจ...น้องใหม่หัวใจ 4.0”
โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยจัดให้)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมนิสิตจิตอาสา
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม และกิจกรรม มศว ปลอดบุหรี่
SWU Smart Don’t Smoke ณ บริเวณหอพักนิสิต

วันที่ 10 สิงหำคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสิต มศว (นิสิตสวมเสื้อคอปก/คอกลม
คณะ/วิทยำลัย กำงเกงขำยำวสุภำพ และรองเท้ำหุ้มส้น)
เวลา 06.00 - 07.00 น. นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพล
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
เวลา 08.00 – 09.00 น. นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
เวลา 09.00 – 11.00 น. กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยจัดให้)
เวลา 13.00 – 22.30 น. กิจกรรม Freshmen night 2018
วันที่ 11 สิงหำคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น. - นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เดินทางกลับ มศว ประสานมิตร ตามลาดับคณะ /วิทยาลัย
ที่กาหนดไว้
- นิสิตรุ่นพีท่ ุกคณะส่งคืน ID CARD ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้แก่ฝ่ายลงทะเบียน

หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

