กำหนดการ
โครงการก้าวแรกสูบ่ ัณฑิต ARU. 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
นักศึกษากลุ่มที่ 1 (ตามประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา)
เวลา
กิจกรรม
08.00 น.
นักศึกษากลุ่มที่ 1 พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30 – 08.45 น. พิธีกรแนะนำโครงการและชี้แจงกิจกรรมต่างๆ
08.45- 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
- พิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU. 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
09.00 – 09.15 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยา
- แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย
09.15 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สัมฤทธิ์ผล”
09.30 – 11.30 น.
โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว : ARU Green University และ
11.30 - 12.00 น. แนะนำ ECOLIFE Application โดย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว/งานสื่อสาร
องค์กร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนะนำบริการ ห้องสมุดและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
13.00 – 13.30 น.
โดย เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบรรยาย เรื่อง ทักษะวิศวกรสังคม (Social Engineer)
13.30 –14.45 น.
โดย คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
กองพัฒนานักศึกษา.....พบนักศึกษาใหม่
15.00 – 16.00 น.
โดย เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม “ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร...ให้ถึงฝัน”
16.00 – 16.30 น.
โดย องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
16.30 น.
นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป และรับ Passcode กิจกรรม
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วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
นักศึกษากลุ่มที่ 2 (ตามประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา)
เวลา
กิจกรรม
08.00 น.
นักศึกษากลุ่มที่ 2 พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30 – 08.45 น. พิธีกรแนะนำโครงการและชี้แจงกิจกรรมต่างๆ
08.45- 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
- พิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU. 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
09.00 – 09.15 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยา
- แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย
09.15 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สัมฤทธิ์ผล”
09.30 – 11.30 น.
โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว : ARU Green University และ
11.30 - 12.00 น. แนะนำ ECOLIFE Application โดย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว/งานสื่อสาร
องค์กร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนะนำบริการ ห้องสมุดและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
13.00 – 13.30 น.
โดย เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบรรยาย เรื่อง ทักษะวิศวกรสังคม (Social Engineer)
13.30 –14.45 น.
โดย คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
กองพัฒนานักศึกษา.....พบนักศึกษาใหม่
15.00 – 16.00 น.
โดย เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม “ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร...ให้ถึงฝัน”
16.00 – 16.30 น.
โดย องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
16.30 น.
นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป และรับ Passcode กิจกรรม

3

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (การแต่งกาย : เสื้อเฟรชชี่ กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ)
นักศึกษากลุ่มที่ 1 (ตามประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา)
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 1 พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย นั่งตามกลุ่มสีของตนเอง 10 กลุ่ม
แนะนำอาคารสถานที่และจุดบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
08.30 – 09.30 น.
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา
09.30 –12.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ARU Freshy 2022”
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “ร้องเพลงมาร์ช...ประสานใจ...สานสายใย...ARU.2022”
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมอ้อมกอดพี่...สู่นอ้ ง
พิธีปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565
15.00 – 15.30 น.
โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (การแต่งกาย : เสื้อเฟรชชี่ กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ)
นักศึกษากลุ่มที่ 2 (ตามประกาศรายชื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา)
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. นักศึกษากลุ่มที่ 2 พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย นั่งตามกลุ่มสีของตนเอง 10 กลุ่ม
แนะนำอาคารสถานที่และจุดบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
08.30 – 09.30 น.
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา
09.30 –12.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ARU Freshy 2022”
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “ร้องเพลงมาร์ช...ประสานใจ...สานสายใย...ARU.2022”
โดย ทีมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมอ้อมกอดพี่...สู่นอ้ ง
พิธีปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 ประจำปีการศึกษา 2565
15.00 – 15.30 น.
โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย
งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร.0-3532-2080 เบอร์ภายใน 1842 , 1852
http://dsd.aru.ac.th
http://www.facebook.com/dsd.aru

