
 
  
 
 

      
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรเทียบโอน) ทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

-------------------------------------- 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) เพ่ือให้การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นไป
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (2) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 1415/2565 เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้       
รองอธิการบดีท าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศ
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรเทียบโอน) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

1. วันอังคารที ่7 มิถุนายน 2565  “กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕” 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์  

รอบที่ 1  เวลา 07.30 – 12.00 น. 
รอบที่ 2  เวลา 13.00 – 17.00 น.  

2. วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565  “กิจกรรมปลูกต้นไม้ส าหรับนักศึกษาใหม่” 
เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) 
 

   ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                                                 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า) 
                      รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          
 

 
 
 

      /....เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 



 
 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

“กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕”   
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย 
1 7 มิถุนายน 2565  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

 

รอบที่ 1   
เวลา 07.30 – 12.00 น. 
 

 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รอบที ่2   
เวลา 13.00 – 17.00 น. 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. คณะเกษตรศาสตร์ 
5. วิทยาลัยนานาชาต ิ

2 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) 

เสื้อเฟรชชี่  
(Freshy 2022)  

เวลา 07.00 – 09.00 น. - คณะครุศาสตร์ 
 

เวลา 09.00 – 10.00 น. - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เวลา 10.00 – 11.00 น. - คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะเกษตรศาสตร์ 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

หมายเหตุ   
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) ของ 

กระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเคร่งครัด จึงขอให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติดังนี้ 

1. เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1- 2 เมตร 
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เมื่อมีการสัมผัส 
4. ได้รับการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 

/....ก าหนดการ 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรเทียบโอน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    

 
เวลา กิจกรรม 

 

วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน  2565  เวลา 07.30 – 12.00 น. (รอบที่ 1)  
 

๐7.3๐ - ๐๘.๓๐ น. นักศึกษาใหม่รายงานตัวรับเอกสาร   
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ชี้แจงกิจกรรม โดย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ / แนะน าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยาย “ระเบียบวินัยนักศึกษา ความส าคัญของกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย,  การบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยั ใจกล้า รองอธิการบดีและ
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย “ระบบการให้บริการสารสนเทศ”   
โดย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น. การบรรยายพิเศษ  “ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม” โดย อาจารย์ ดร.ภาณุรังษ ีเดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ น. บรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี   

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสันทนาการ / แบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมปฏิบัติการปลูกต้นไม้  
12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม รอบที่ 1  

 

วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน  2565  เวลา 12.30 – 17.00 น. (รอบที่ 2) 
 

๑2.3๐ - ๑๓.๓๐ น. นักศึกษารายงานตัวรับเอกสาร 
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. ชี้แจงกิจกรรม โดย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ / แนะน าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย “ระเบียบวินัยนักศึกษา ความส าคัญของกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย , การบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยั ใจกล้า รองอธิการบดี 
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. บรรยาย “ระบบการให้บริการสารสนเทศ”   
โดย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. บรรยาย “ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม” โดย อาจารย์ ดร.ภาณุรังษ ีเดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
โดยผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานและตรวจสอบภายใน 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐น. กิจกรรมสันทนาการ/แบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมปฏิบัติการปลูกต้นไม้ 
17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมปฐมนิเทศ รอบที่ 2 

 

หมายเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


