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กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสติ ใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก (รูปแบบออนไซต์)
.....................................................
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (นิสิตเดินทางเข้าหอพัก มศว องครักษ์)
เวลา 06.00 – 07.30 น. - นิสิตที่เรียนประสานมิตรออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
(รถบัสจอดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งต์ สถานีมักกะสัน
: รุ่นพี่แต่ละคณะจะประสานนิสิตเรื่องการขึ้นรถ)
- นิสิตเข้าหอพัก ณ มศว องครักษ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 05.30 – 06.00 น.
เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.00 – 08.00 น.
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 11.15 น.
เวลา 11.15 – 11.50 น.
เวลา 11.50 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 12.15 น.
เวลา 12.15 – 13.30 น.
เวลา 13.30 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 17.00 น.
เวลา 17.00 – 19.00 น.
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (นิสติ แต่งกายชุดพิธีการ)
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพลของแต่ละคณะ
รับประทานอาหารเช้า ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
- นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
ซักซ้อมลำดับพิธีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่
- ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
- ชมวีดีทัศน์แนะนำบริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต
พิธีเปิด และแนะนำผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
พิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
และการปฏิญาณตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ชมวีดิทัศน์แนะนำส่วนกิจการนิสิต
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดย PR SWU
รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
กิจกรรมพี่พบน้อง อาจารย์พบศิษย์ (แยกตามคณะ/วิทยาลัย)
ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
- นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
- รับประทานอาหารเย็น ณ อาคารกีฬา 1
พิธีบายศรีรับขวัญน้องใหม่

กิจกรรมต้นกล้าพลังเพื่อสังคม SWU New Seeds
(นิสิตแต่งกายชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย)
เวลา 05.30 – 06.30 น. นิสิตชัน้ ปีที่ 1 พร้อมกันที่จุดรวมพลของแต่ละคณะ
เวลา 06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
เวลา 07.30 – 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เพาะเมล็ดพันธุ์…เพื่อสังคม”
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เวลา 09.30 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.30 น.
เวลา 16.30 – 17.30 น.
เวลา 17.30 – 23.00 น.
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “เพาะเมล็ดพันธุ์…สร้างสุข”
กิจกรรม Green University
รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ณ อาคารกีฬา 3
รับประทานอาหารเย็น ณ จุดรวมพลของแต่ละคณะ
นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
- กิจกรรม SWU Smart Speaker
- กิจกรรม Freshmen Night 2022
- นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เดินทางกลับ มศว ประสานมิตร
ตามลำดับคณะ/วิทยาลัย ที่กำหนดไว้
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กำหนดการ
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสติ ใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565
(รูปแบบออนไลน์)
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธไี หว้ครู
นิสิตสแกน QR Code ที่ขึ้นในช่วง Live Stream เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยจะมี QR Code ขึน้ ระหว่างการ Live จำนวน 3 ครั้ง (นิสิตต้องสแกน ครบ 3 ครั้ง)
เริ่ม Live เวลา 08.00 น. ผ่านทาง Facebook Page เด็กมศว
เวลา 08.30 น. – 09.30 น.
พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่
เวลา 09.30 น. – 11.15 น.
พิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศ
เวลา 11.15 น. – 11.50 น.
พิธีไหว้ครู
เวลา 11.50 น. – 12.00 น.
ชมวีดิทัศน์แนะนำส่วนกิจการนิสิต
เวลา 12.00 น. – 12.15 น.
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดย PR SWU
พักการ Live พบกันอีกครั้ง เวลา 16.30 น.
เวลา 17.00 น. – 19.00 น.
พิธีบายศรีรับขวัญน้องใหม่
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กิจกรรมต้นกล้าพลังเพื่อสังคม SWU New Seeds
นิสิตสแกน QR Code ที่ขึ้นในช่วง Live Stream เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยจะมี QR Code ขึน้ ระหว่างการ Live จำนวน 3 ครั้ง (นิสิตต้องสแกน ครบ 3 ครั้ง)
เริ่ม Live เวลา 09.30 น. ผ่านทาง Facebook Page เด็กมศว
เวลา 10.00 น. – 11.00 น.
กิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “เพาะเมล็ดพันธุ์…สร้างสุข”
เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
กิจกรรม Green University
พักการ Live พบกันอีกครั้ง เวลา 12.30 น.
เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
พักการ Live พบกันอีกครั้ง เวลา 17.00 น.
เวลา 17.30 น. – 23.00 น.
- กิจกรรม SWU Smart Speaker
- กิจกรรม Freshmen Night 2022

