
 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนถูกคัดเลือก ระยะที่ 1 

โครงกำร “กิจกรรมเตรียมพร้อม เข้ำสู่ร้ัวประถมศึกษำ” 

ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงวันที่ 12-17 ธันวำคม 2562 

วัน / เวลำ รำยละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวำคม 2562 

17.00 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย 

17.00-17.30 ลงทะเบียน และน าสัมภาระเข้าท่ีพัก (นร.ชาย พักปฏิบัติการปฐมวัย/ นร.หญิง อาคาร 2 ครุุร่มสัก 1) 

17.30-18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00-19.00 พี่น้องชาวประถมศึกษารวมใจรับน้อง “กิจกรรมท าความคุ้นเคยกลุ่มสัมพันธ์”  

ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 (ปี 3 จัดกิจกรรม / ปี 2 เป็นพี่เลี้ยง 3 คน ต่อ นร. 5 คน)   

19.00-20.00 รับประทำนอำหำรเยน็ ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 

07.00-08.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

08.00-08.30 ลงทะเบียน ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 

08.30-10.30 ชมวีดีโอแนะน า มหาวิทยาลัย คณะ และการลงพื้นท่ี กล่าวต้อนรับนักเรียนโดยท่านคณบดี 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 

10.45-12.00 กิจกรรมแรงบันดาลใจ ใครคือครู โดยครูต้นแบบและผู้อ านวยการดีเด่น 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

13.00-14.30 

  

เดินทางไปโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครู/ความรู้และทักษะวิชาชีพครูประถมศึกษา    

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ โรงเรียนสาธิต 

14.45-16.30 ท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

16.30-17.00 กลับมหาวิทยาลัย 



วัน / เวลำ รำยละเอียด 

17.00-18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00-19.00 รับประทำนอำหำรเยน็ 

19.00-21.00 กิจกรรมสะท้อนคิด 

วันเสำร์ที่ 14 ธันวำคม 2562 

07.00-08.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

08.00-08.30 ลงทะเบียน ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 

08.30-10.30 จิตตปัญญาศึกษา “ตระหนักถึงความคาดหวัง มิตรภาพความเป็นเพื่อน”   

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 

10.45-12.00 จิตตปัญญาศึกษา “การค้นหาตนเอง”    

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

13.00-14.30 จิตตปัญญาศึกษา “สร้างแรงบันดาลใจความเป็นครูประถมศึกษา”    

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 3 

14.45-16.30 จิตตปัญญาศึกษา “เตรียมความพร้อมรับความผิดหวัง”    

17.00-18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00-19.00 รับประทำนอำหำรเยน็ 

19.00-21.00 การพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะน าตนเอง  และเทคนิคการน าเสนอ 

วันอำทิตย์ที่ 15 ธันวำคม 2562 

07.00-08.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

08.00-08.30 เดินทางไปวัดพระบรมธาตุ โดยรถรางไฟฟ้า 

08.30-10.30 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระบรมธาตุ โดย อ.สันติ อภัยราช / พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30-11.00 เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร โดยรถรางไฟฟ้า 

11.00-12.00 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร โดย อ.สันติ อภัยราช 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ฯ 

13.00-14.30 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (ต่อ) 

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ฯ 

14.45-16.30 สรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

16.30-17.00 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ 



วัน / เวลำ รำยละเอียด 

17.00-18.00  พักผ่อนตามอัธยาศัย (ปี 2 สรุปคะแนนจากการสังเกต นร.)   

18.00-19.00 รับประทำนอำหำรเยน็  

วันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2562 

07.00-08.00 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ / ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

9.00-10.30 นักเรียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์   

10.00-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ 

12.00-13.00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

13.00-14.30 นักเรียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์   

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ 

14.45-16.30 นักเรียนเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์   

17.00 รับประทำนอำหำรเยน็ ณ อาคารนวัตกรรมศึกษา ช้ัน 2 

วันอังคำรที่ 17 ธันวำคม 2562 

08.00-9.00 กิจกรรมอ าลา โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ช้ันปีท่ี 1-3 (ป 3 จัดกิจกรรม) 

9.00-17.00 ส่งนักเรียนกลับบ้านภูมิล าเนา 

 

หมำยเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 


