
 
กำหนดการ 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพ 
ณ ห้องประชุมรพีพรรณ ชั้น 7 อาคาร 33 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรฯ  

เวลา กิจกรรม 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. นักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกัน  
09.00-10.30 น. บรรยายการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่บริการสุขภาพระดับสากลและเทคนิคการเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
โดยอาจารย์ คงขวัญ ศรีสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. บรรยายการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่บริการสุขภาพระดับสากลและเทคนิคการเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ (ต่อ) 
โดยอาจารย์ คงขวัญ ศรีสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

 
**แต่งกายชุด นักศึกษา** 
  



 
 

 

กำหนดการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ E-learning และการสอบ pre-test 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ห้องเรียน ชั้น 5  

เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. นักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกัน  
09.00-10.00 น. ปฐมนิเทศการเข้าระบบ E-learning และการทำแบบประเมินสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
ทำขอ้สอบ Pre-test 

10.00-10.15 น. พัก 
10.15-12.00 น. สโมสรแบ่งทีม พาทัวร์คณะ ทัวร์มหาวิทยาลัย 

 
**แต่งกายชุด ลำลอง** 
เตรียมคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ที่สามารถต่อสัญญาณอินเตอร์เนตมาด้วย เพือ่ทดลองการเข้าระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 1 

เวลา กิจกรรม 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  
08.45-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมกัน  
09.00-12.00 น. บรรยายเรื่องการปรับบุคลิกภาพ  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมบุคลิกภาพ โดยวิทยากรภายนอก (ต่อ) 

      หมายเหตุ: รับประทานอาหารเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
       *** แต่งกายด้วยชุดลำลอง *** 
  



 

กำหนดการ 
กิจกรรมกลุ่ม “การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์” 

ณ. ห้องโถง ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เวลา กิจกรรม 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  
8.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ก่อนให้แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม 

9.00-12.00 น.  ทำกิจกรรมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยวิทยากรจาก มูลนิธิแพธทู
เฮลท์ โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (80 คน) 
กลุ่ม 1 แบ่งตามรายชื่อ  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 ทำกิจกรรมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยวิทยากรจาก มูลนิธิแพธทู

เฮลท์ โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (80 คน) 
กลุ่ม 2 แบ่งตามรายชื่อ  
 

• แต่งกายด้วยชุดลำลอง 
  



 
กำหนดการ 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
ในระหว่างวันที่ 16, 17, 21, 22, 27 มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุมรพีพรรณ ชั้น 7 อาคาร 33 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรฯ  
เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
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. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววทิยา (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววทิยา (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาชีววทิยา (ต่อ) และสอบ Post-test 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 

อบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิชาคอมพิวเตอร์)  
โดย อาจารย์ เกรียงไกร จริยะปัญญา  
อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. อบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิชาคอมพิวเตอร์) 

(ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. อบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิชาคอมพิวเตอร์) 

(ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 



เวลา กิจกรรม 
14.45-16.00 น. อบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิชาคอมพิวเตอร์)  

และสอบ Post-test 
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
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 
13.00-14.30 น. บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์ที่จำเป็นกับงานสายสุขภาพ” 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายเรื่อง “คณิตศาสตร์ที่จำเป็นกับงานสายสุขภาพ”และสอบ Post-test 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
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) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายปรับพ้ืนฐานวิชาเคมี (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. บรรยายปรับพื้นฐานวิชาเคมี (ต่อ) และสอบ Post-test 
วัน 27 มิถุนายน 2565 
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. สอบ Pre-test 



เวลา กิจกรรม 
อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์วัชระ เย็น
เปรม 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. อบรมปฏิบัติการ “สื่อสารภาษาอังกฤษ” (ต่อ) และสอบ Post-test 

 
 

• แต่งกายดว้ยชุด นกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

  



 
กำหนดการ 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทางด้านวิชาชีพ  
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 1 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565  
08.45-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน  
09.00-10.00 น. เสวนาเรื่อง ประสบการณ์การทำงานในประเด็น คุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ 
โดย ตัวแทนศิษย์เก่า ดังนี้ 
1. นายณัฐพล คำกลั่น (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 
2. นางสาวชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย) 
3. นายรุ่งอรุณ งดงาม (ตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

10.30-12.00 น. นักศึกษาแยกตามสาขาเพ่ือพบรุ่นพี่ในสาขา 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. บรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ หลักธรรมทางศาสนาในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อ “เก่ง 

ดี มีสุข” โดย อาจารย์นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย  
 

• ชุดลำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการกิจกรรม แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและระบบออนไลน์ 

ณ ห้องห้องประชุมรพีพรรณ ชั้น 7 อาคาร 33 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรฯ  
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน  
09.00-11.30 น. แนะนำ กิจกรรมห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

กำหนดการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
ณ. อาคารศูนย์ภาษา 

แบ่งสอบ 2 รอบ รอบละ ประมาณ 80 คน 
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565  
9.00 น. นักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพ่ือชี้แจงการทำข้อสอบ รอบท่ี 1 

09.00-11.00 น. สอบวัดระดับภาษา 
11.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00-16.00 น. นักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องสอบ เพ่ือชี้แจงการทำข้อสอบ รอบท่ี 2 

       รอแจ้งรายชื่อรอบที่สอบและห้องสอบ  
        **ชุดนักศึกษา** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กำหนดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จ.นครปฐม (เฉพาะสาขาพยาบาล) 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  

06.30 น. นักศึกษา พร้อมกัน และออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย 
09.00-12.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
15.00 น.   กิจกรรมสะท้อนคิด  

     หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. 
     **ชุดนักศึกษา** 
 

  



 
กำหนดการ 

กิจกรรมที่ปฐมนิเทศหลักสูตร  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เวลา กิจกรรม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
09.00-09.30 น. นักศึกษาท้ัง 3 สาขาพร้อมกัน  
09.30-10.30 น. แนะนำหลักสูตร โดยแยกตามสาขา โดยประธานสาขา 
10.30-11.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น 
11.30-12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. ถาม-ตอบ ปัญหาการเรียน โดย นักวิชาการศึกษา 

14.00 น. ประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาพรวมของคณะ 
             *ชุดนักศึกษา** 


