กําหนดการปฐมนิเทศ ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น ๕ ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา
กิจกรรม
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. รายงานตัว/รับอาหารว่าง
เครื่องดื่ม/เข้าที่พัก
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. -กล่าวต้อนรับ
-ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ
-การบรรยายหัวข้อสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญาการรับทุน
โครงการ สควค.

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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วิทยากร
- ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-.ดร.นันทวัน สมสุข
(รักษาการผู้อํานวยการ
ฝ่าย สควค.)
-รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
(ผอ.หลักสูตรฯโครงการสควค. ม.รังสิต)
-อ.สุประดิษฐ์ สะอาด (สสวท.)
-อ.เอกรินทร์ บดีรัฐ (พิธีกร)
รับประทานอาหารเย็น
ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์

ผู้รับผิดชอบ
-ม.รังสิต

วัตถุประสงค์กิจกรรม

-ม.รังสิต

-เพื่อให้ผู้รับทุนทราบวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในการ
ปฐมนิเทศ -ทราบถึงแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ที่ผู้รับทุนรัฐบาลต้องปฏิบัติ
-ทราบถึงเงื่อนไขสัญญา ข้อผูกพันทุน

-ม.รังสิต

-เพื่อให้ผู้รับทุนแต่ละศูนย์รู้จักกัน และสรร
หาตัวแทนผู้รับทุนนํากล่าวปฏิญาณ
รับเสื้อ สควค. ในพิธีเปิด

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา
กิจกรรม
๑๘.๐๐-๐๘.๔๕น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕-๐๙.๓๐น. พิธีเปิด
-ผู้แทนมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวรายงาน
-ประธาน(ผู้อํานวยการ สสวท.) กล่าวเปิดงาน
-พิธีกล่าวปฏิญาณตนรับเสื้อ สควค.
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๓๐-๑๐.๑๕น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย
การผลิตครูโครงการ สควค. ระยะที่ ๓”
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. บรรยายเรื่อง “รางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี: รางวัลสําหรับครูผู้สร้าง”

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕น. บรรยายเรื่อง หัวข้อ “ค้นพบตัวตนสู่ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ”

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐น.
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิชาชีวิต”
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วิทยากร
- ผศ.ดร.อัลชลี ชยานุวัชร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-อ.เอกรินทร์ บดีรัฐ (พิธีกร)
วิทยากร
นาง พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อํานวยการ สสวท.
รับประทานอาหารว่าง
ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รับประทานอาหารกลางวัน
ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (ดอกเตอร์จากกองขยะ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับประทานอาหารว่าง
ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์กิจกรรม
-ม.รังสิต
-ม.รังสิต
-เพื่อให้ผู้รับทุนมีความภาคภูมิใจในความ
พยายามและความมุ่งมั่น ตั้งใจของตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์กิจกรรม
-สสวท.
-เพื่อพูดคุยเชิงนโยบายการผลิตครู สควค.
และ ให้โอวาทแก่ผู้รับทุน
-สสวท.
-ม.รังสิต

-เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่าง
แนวทางในการทํางานอย่างเสียสละ
-ตระหนักในหน้าที่ของครูผู้สร้างคน และ
เส้นทาง สู่ครูมืออาชีพ

-สสวท.
-ม.รังสิต

-เพื่อให้ผู้รับทุนสํารวจความมุ่งมั่น ความ
ตั้งใจที่จะเป็นครู และการดําเนินชีวิตอย่าง
มีทิศทาง

-ม.รังสิต

-เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าใจหลักความเป็นจริงของ
ธรรมชาติและนํามาปรับใช้กับการดําเนิน

ชีวิตความเป็นครู
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น. กิจกรรม “คุยกันฉันท์พี่น้อง”
-ผู้รับทุน สควค. Super Premium ม.รังสิต ๓ คน
-น.ศ.รุ่น ๓ (จบ วทบ.)
ม.รังสิต ๑ คน และ
มรภ.สวนสุนันทา ๑ คน
-น.ศ.รุ่น ๔ (จบ กศ.บ.)
มจธ. ๑ คน

ฉบับแก้ไข 27 มิ.ย.2560

พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
-ม.รังสิต
1. นาย มงคล พันธ์เพชร
มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาฟิสิกส์)
2. นางสาว นุชนภา พลสรรค์
มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาเคมี)
3. นางสาว ธิยาภรณ์ ศรีเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาชีววิทยา)
4. นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(สาชีววิทยา)
5. นางสาววรรษมน ตังอ่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สาขาเคมีศึกษา)
(ผู้ดําเนินรายการ:
รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ*)

-เพื่อพูดคุย ยกตัวอย่างวิธีการปรับตัว
อย่างไรให้ประสบความสําเร็จในการเรียน
การเริ่มต้นทําวิทยานิพนธ์ การเขียนเล่ม
รายงาน การนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
ในวารสาร การเตรียมตัว
สมัครโปรแกรม Super
Premium ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า
โปรแกรม Super Premium

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๑๕น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ครู ๕.๐:
ผู้ร่วมสร้าง Thailand ๔.๐”

วิทยากร
-อธิการ ม.รังสิต หรือผู้แทน

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ความสําเร็จในการศึกษา ระดับปริญญา
โท”

รับประทานอาหารว่าง
-ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. Walk rally ฐานวิทย์คิดสนุก
ฐานที่ ๑ สํารวจดาวอังคาร
ฐานที่ ๒ เรือชีวิต
ฐานที่ ๓ ความคาดหวัง
ฐานที่ ๔ ลอดลายมังกร
ฐานที่ ๕ สรุป อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รับประทานอาหารกลางวัน
ฐานที่ ๑ สํารวจดาวอังคาร
-ผศ.อารียา มุ่งชํานาญกิจ
-อ.พรกลม ทวยเจริญ
ฐานที่ ๒ เรือชีวิต
-ผศ.ธเนศ พงษ์ธีรัตน์
-อ.ทองใบ จันสีชา
ฐานที่ ๓ ความคาดหวัง
-ผศ.อรพรรณ ทองประสงค์
-ดร.วันทิกา เครือน้ําคํา
ฐานที่ ๔ ลอดลายมังกร
-อ.สุชิน ไวยศิลา
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ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์กิจกรรม
-ม.รังสิต
-ม.รังสิต
-เพื่อให้ผู้รับทุนตระหนักถึงความสําคัญครูที่
ต้องเตรียมตนเองให้มีคุณสมบัติอย่างไร จึง
จะร่วมสร้างคนของประเทศให้ไปสู่
Thailand ๔.๐
-สสวท.

-เพื่อชี้แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือวิธีการที่จะให้
ผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาภายในเวลาและ
เงื่อนไขที่ทุนกําหนด

-ม.รังสิต

-เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับทุนเกิดกระบวนการ
สร้างความรู้ ความคิด ความสามัคคี และ
การทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาชีวิตไปสู่
เป้าหมายและตระหนักถึงคุณค่า
ของคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น.
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญ
-การรําอวยพร 1 ชุด
-พิธีผูกรับขวัญศิษย์ใหม่
-ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
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-อ.ชัยชาญ ศรีโพธิ์
ฐานที่ ๕ สรุปอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
-ผศ.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
-ผศ.ดร.อรพรรณ
ทองประสงค์
-ดร.ดารุณี เสริฐผล
-ผู้นํากิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์
ม.รังสิต

-ม.รังสิต

-เพื่อให้เกิดความประทับใจความซาบซึ้ง
และความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ทั้งใน
สถาบันและต่างสถาบัน

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๑๕น. เสวนา “เมื่อข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเป็นครู”

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐น.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. พิธีปิดการประชุมและให้โอวาท
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
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วิทยากร

ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์กิจกรรม
-ม.รังสิต
-สสวท.
-เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้ให้เห็น
-ม.รังสิต
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจากครูต้นแบบ
และเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
ประสบความสําเร็จในเส้นทาง การเป็นครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี
ร.ร. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
สาขาเคมี
2. นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน
ร.ร. องครักษ์ จ.นครนายก
สาขาคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สาขาเคมี
(พิธีกรเสวนา)
พักรับประทานอาหารว่าง
-ม.รังสิต
-ม.รังสิต
รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ
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