กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖3
วันที่ 13 กรกฎาคม -17 กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วัน/เวลา

8.00-9.30 น

9.30 – 10.00 น.

จันทร์
๑3
กรกฎาคม
๒๕๖๓

ลงทะเบียนและ
นักศึกษาใหม่เข้า
หอพักฯ

สักการะ
พระพุทธรูปและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจำ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แพร่

10.00-12.00 น.
➢ พบผู้อำนวยการวิทยาลัยและผูบ
้ ริหาร
➢ แนะนำวิทยาลัย
➢ กิจกรรม“จากอ้อมอก สู่อ้อมใจ วพบ.แพร่”

วิทยากร: อ.รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์ และ
ทีม
➢ กิจกรรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พยาบาล ให้
งอกงามด้วยคุณความดี”
➢ พิธีสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ
วิทยากร: อ.สุทธิดา อ่อนละออ และทีม

ปฐมนิเทศระดับคณะ
(ผ่าน VDO)
อังคารที่
๑4
กรกฎาคม
๒๕๖๓

กิจกรรม “จิตปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต”
วิทยากร: อ.ฆนรส อภิญญาลังกร และทีม

13.00-16.00

18.00-20.30 น.

หมายเหตุ

กิจกรรม “สาละผลิใบ เปิดใจเรียนรู้
เพื่อการอยู่ร่วมกัน”
วิทยากร: อ.รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิ
ศาสตร์

ทดสอบความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ

การ
แต่งกายวัน
แรก
ชุดนักเรียน
นักศึกษา
สถาบันเดิม
หรือชุด
ปฏิบัติงานช่วง
บ่ายสวมชุด
พละ
การแต่งกาย
สวมใส่เสื้อสี
ขาว หรือสี
สุภาพ กางเกง
วอร์มสีดำหรือ
น้ำเงินเข้ม
รองเท้าผ้าใบสี
ขาวล้วน ถุง
เท้าสีขาวล้วน

ออกกำลังกาย และ
กิจกรรม “BCNPH
กิจกรรม “พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 Family สานไมตรี พี่
น้องสัมพันธ์” โดย
และอัตลักษณ์ วพบ. แพร่
สโมสรนักศึกษา วพบ.
วิทยากร:
อ.รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์ และทีม แพร่

วัน/เวลา

8.00-9.30 น

9.30 – 10.00 น.

10.00-12.00 น.

กิจกรรม ทดสอบ กิจกรรม “การจัดบริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ วพบ.
พุธที่
ความรู้
“พบ
๑5
แพร่” (งานทุนการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะแนว
พื้นฐาน
อาจารย์
การวัดและประเมินผล)
กรกฎาคม
คณิตศาส
ประจำชั
น
้
”
๒๕๖๓
วิทยากร: อ.ดร.วิจิตรา ปัญญาชัย และ อ.สิริวรรณ ธัญญผล
ตร์
พฤหัสที่
งานแทคโนสารสนเทศ และการใช้ห้องสมุด
กิจกรรม “นักศึกษากับงานประกันคุณภาพ
๑6
วิทยากร คุณณิชพล ใจพรมมา
การศึกษา”
กรกฎาคม
และ คุณมยุรี หงส์สิบสอง
วิทยากร: อ.ปริมล หงส์ศรี และทีม
๒๕๖๓
ศุกร์ที่
การเรียนการสอนในวพบ.แพร่
๑7
วิทยากร : อ.อดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์และทีม
กรกฎาคม
๒๕๖๓

13.00-16.00
กิจกรรม “งานพัฒนาและสวัสดิการ
นักศึกษา”
วิทยากร: อ.ศิราวัลย์ เหรา และทีม
กิจกรรม “พัฒนาจิต เตรียมชีวติ ให้
พร้อมในการเรียน”
วิทยากร: คณะพระอาจารย์

18.00-20.30 น.

หมายเหตุ

ออกกำลังกาย และ
กิจกรรม “BCNPH
Family สานไมตรี
พี่น้องสัมพันธ์”
โดยสโมสรนักศึกษา
วพบ.แพร่

English day camp
วิทยากร : อ.ดร.เสาวภา เด็ดขาด

หมายเหตุ
➢ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และ 16.00 - 18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ บริเวณชั้น G อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น
➢ เวลา 18.00-20.30 น. ออกกำลังกาย และกิจกรรม “BCNPH Family สานไมตรี พี่น้องสัมพันธ์” โดยสโมสรนักศึกษา วพบ.แพร่
**วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 ” ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ
นักศึกษา ปี 1 แต่งกายชุดนักศึกษา ปี 2-4 แต่งกายชุดม่อฮ่อมวพบ, คณาจารย์แต่งกายชุดพื้นเมือง
โทรศัพท์ติดต่ออาจารย์
1. อ. กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ 087-4554594

๒. อ. เสาวลักษณ หงษาไช 087-5126463

3. อ. นภัสญาณ์ ฐิติชัยธนาภัทร์ 080-3562445

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
08.00 - 09.30 น. - รายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ จุดลงทะเบียน
- รับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก โดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
09.30 - 09.45 น. - ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่พร้อมกันชั้น G
- ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี แพร่ สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจำวิทยาลัย
- อาจารย์ประจำชัน้ นักศึกษาใหม่ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย กราบไหว้อาจารย์ใหญ่
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชัน้ ๓ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น
- ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
09.45 - 10.00 น. - แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
- พบผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
- ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม
“จากอ้อมอก สู่อ้อมใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่”
วิทยากร: อาจารย์รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์ และคณะ
10.00 - 11.00 น. - ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม
“บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พยาบาล ให้งอกงามด้วยคุณความดี”
วิทยากร: อาจารย์รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์ และคณะ
11.30 – 12.00 น. - พิธีสักการะและกล่าวคำปฏิญาณ นำกล่าวคำปฏิญาณโดยตัวแทนนักศึกษาใหม่
12.00 – 13.00 น. - คณาจารย์ ผูป้ กครอง และนักศึกษาใหม่รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม “สาละผลิใบ เปิดใจเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกัน”
วิทยากร: อาจารย์รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์
16.00 – 17.00 น. - รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.30 น. - ทดสอบความรู้พนื้ ฐานภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้ดำเนินโครงการ
1. อ. กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์
๒. อ. เสวลักษณ หงษาไช
3. อ. นภัสญาณ์ ฐิตชิ ัยธนาภัทร์

087-4554594
087-5126463
080-3562445

