
 

 

 
กำหนดการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบออนไลน์ 

เวลา กิจกรรม 
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  
12.45-13.00 น. นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมกัน ผ่านระบบ Google meet 

 ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง พิธีกร  
13.00-13.15 น. แนะนำ มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพในภาพรวม 
13.15-13.20 น. กล่าวต้อนรับพร้อมทัง้ให้โอวาท นักศึกษาใหม่ 

     โดย ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
13.20-13.40 น. แนะนำผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ฯและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

 1. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและ
ประธานสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 2. อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศนิ ประธานสาขาสาธารณสุข 
 3. อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย 
 4. นางสาว ประภัสสร อินทราพงษ์ รกัษาการ หัวหน้าสำนักงาน 

   13.40-14.00 น. วิดทิัศน์แนะนำคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
14.00-14.30 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำลักษณะการทำงาน

และแผนงานของสโมสร  
วันพุธท่ี 2 มิถุนายน 2564 

08.45-9.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
9.00-9.30 น. - ช้ีแจงการทำแบบประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบออนไลน์  

- ปฐมนิเทศการใช้ ระบบ E-learning เพือ่เตรียมความพร้อมในการเรียนเพื่อปูพื้นฐานด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  

9.30-12.00 น. ทดสอบวัดความรู้แยกตามสาขาวิชา (Pre-test) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดและระบบออนไลน์ โดยสำนักวิทยบริการ 

16.00 นักศึกษาทำแบบประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผ่านระบบ on-line  
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กำหนดการ 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ 
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Google meet ณ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 

 ดำเนินรายการโดยอาจารย์จิตรลดา พงศธราธิก พิธีกร 
09.00-10.30 น. บรรยายเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สนุกและมีประสิทธิภาพ  

โดยอาจารย์ คงขวัญ ศรีสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยายเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สนุกและมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 

      ตลอดเดือน มิถุนายน 2564  
นักศึกษาติวเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านระบบ E-learning และมกีารวัดประเมินผล  

(Post- test) ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสอบผ่านแล้วให้ เก็บหลักฐานการสอบไว้ใน portfolio ของตนเอง เพื่อเสนออาจารย์ 
ที่ปรึกษาประจำช้ันเมื่อเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องสอบผ่านให้เสร็จส้ิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และฟังผล 
การประเมินในภาพรวม วันที ่2 กรกฎาคม 2564  
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กำหนดการ 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านวิชาชีพ (รูปแบบบรรยายสดออนไลน์) 
เวลา กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. เสวนาเรื่อง ประสบการณ์การทำงานในประเด็น คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

โดย ตัวแทนศิษย์เก่า ดังนี้ 
1. นายณัฐพล คำกล่ัน (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาพยาบาลศาสตร์) 
2. นางสาวชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาแพทย์แผนไทย) 
3. นายรุ่งอรุณ  งดงาม (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาสาธารณสุข) 

10.30-12.00 น. นักศึกษาแยกตามสาขาเพื่อพบรุ่นพี่ในสาขา 
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กำหนดการ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  
ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 

เวลา กิจกรรม 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-12.00 น. ช้ีแจงเรื่อง ระเบียบการแต่งกาย ตามประกาศระเบียบการแต่งกายของคณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภาพ ระเบียบมารยาท และการวางตัวในการเข้าห้องประชุม โดยสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

 
           กำหนดการ 

กิจกรรมกลุ่ม เสวนา “การอยู่ร่วมกันอย่างสรา้งสรรค์” 
เวลา กิจกรรม 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  
13.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet ก่อนให้แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม 

13.00-14.30 น. เสาวนาเรื่อง “การอยู่ร่วมกันอยา่งสร้างสรรค”์ โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย 

1. คุณชญากร บุทเสน (กลุ่ม 1) 
2. คุณพรพรรณ ทองทะนงศักดิ ์(กลุ่ม 2) 
3. คุณดิเรก ตาเตียว (กลุ่ม 3) 
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กำหนดการ 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
รูปแบบบรรยายสดออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 10, 11, 14, 16, 21, 22 มิถุนายน 2564   

 
เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยายปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น  
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) และสอบ Post-test 

วันศุกร์ท่ี 11 มิถุนายน 2564 
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยาย การปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ เกรยีงไกร จริยะปัญญา  
อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยาย การปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. ปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. ปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) และสอบ Post-test 

วันศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564 
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยายปรับพื้นฐานวิชาเคมี โดยอาจารย์ ดร. ณรงค์ วงษ์วานิช  
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

  10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.45-12.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาเคมี (ต่อ) 
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เวลา กิจกรรม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาเคมี (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาเคมี (ต่อ) และสอบ Post-test 

วันจันทร์ท่ี 21 มิถุนายน 2564  
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววิทยา โดย อ.ดร.ญานพัฒน์ พรมประสิทธิ์  
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววิทยา (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววิทยา (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววิทยา (ต่อ) และสอบ Post-test 

วันอังคารท่ี 22 มิถุนายน 2564 
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยายปรับพื้นฐานวิชาฟสิิกส์ โดย ผศ.ดร. สรวิศิษฏ์  รักพาณิชย ์ 
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ (ต่อ) และสอบ Post-test 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน 2564  
08.45-09.00 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

บรรยายปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์ อรพรรณ เลื่อนแป้น 

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  10.45-12.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา กิจกรรม 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) และสอบ Post-test 

 

 
 

           กำหนดการ 
         การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  

9.30 น. นักศึกษา พรอ้มกัน ผ่านระบบ Google meet  
10.00-11.00 น. การสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบ เว็บไซต์ http://lms.pbru.ac.th/ 

(ไม่มีคา่ใช้จ่าย รายงานผลการสอบมาทางคณะ) 
หมายเหตุ  
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนระบบก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 2564 (ดูวิธีการตามเอกสารแนบ) 
2. ภายในวันที่ 10-14 มิถุนายน ทุกคนเข้าไปทดสอบระบบ โดยทางศูนย์ภาษาจะจัดส่งคู่มือการเข้าทดลองใช้งานระบบในลำดับ
ต่อไปค่ะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lms.pbru.ac.th/
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กำหนดการ  

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
ในช่วงการปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชาชพี 

เวลา กิจกรรม 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564  
09.00-10.30 น. นักศึกษาเข้า google meet แยกตามสาขาเพื่อเข้าฟังแนะนำหลักสูตร โดยแยกตามสาขา 

 สาขาพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร รองคณบดีและประธานสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.รัชดาวัลย ์ จิตรพรกุลวศิน ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 สาขาแพทย์แผนไทย โดย อ. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาแพทย์แผนไทย 

10.30-11.30 น. นักศึกษาพบอาจารย์ประจำช้ัน  
11.30-12.00 น. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 
09.00-9.30 น. ทัวร์คณะ ห้องปฏิบัติการ LRC ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ (รูปแบบวิดีทัศน์) 

9.30-10.00 น. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลนำเสนอ ผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรม    
10.00-10.10 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวปิดโครงการ 
10.10-10.30 น. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลโครงการในภาพรวม    

    
     หมายเหตุ กำหนดการ อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
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วิธีการลงทะเบียนสำหรับการเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างค่ะ 
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