โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจาปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 - 19.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กลุ่มสี 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสี แดง ฟ้า ชมพู เขียว นาตาล เหลือง ส้ม ม่วง (กลุ่มละ 412 คน รวม 3,300 คน)
รอบเช้า
เวลา

กิจกรรม

สถานที่
ใต้หอพักนักศึกษาชาย
ใต้หอพักนักศึกษาหญิง
ถนนหน้าหอพักนักศึกษา

07.00 - 07.30 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยแยกตามห้อง /สาขาวิชา/คณะ

07.00 - 08.00 น.
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 11.00 น.

นักศึกษาใหม่ตั้งแถวตามกลุ่มสี
พี่ STAFF นานักศึกษาใหม่เดินเข้าฐานและรับประทานอาหารว่าง
รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ครูพี่เก้)
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
เรื่อง - The Secret behind Successful Students
- Future Trends in University : Student Entrepreneurs
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

11.00 - 11.40 น.
รอบบ่าย
เวลา
11.40 - 12.00 น.

กิจกรรม
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ

12.00 - 13.00 น.
กลุ่มสัมพันธ์
(รอบที่ 1)
ละลายพฤติกรรม
(Ice Breaking)

สถานที่
ชั้น 1 อาคาร 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

กลุ่มสี
เวลา
เดินเปลี่ยนฐาน
แดง

เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ชั้น 1 อาคาร 2
ศูนย์วัฒนธรรม

ฟ้า

เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ

ชั้น 1 อาคาร 37
คณะศิลปกรรมฯ

ชมพู

โถงชั้นล่าง อาคาร 19
สานักงานอธิการบดี

เขียว

เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
รัชกาลที่ 9
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ฯ/ศิลปกรรมฯ / วิทยาลัยฯ
บริหารธุรกิจ /วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ทุกกลุ่มสี

กิจกรรม
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
โดย ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์

เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
12.00 - 13.00 น.
รัชกาลที่ 9
กลุ่มสัมพันธ์
โดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(รอบที่ 1)
ละลายพฤติกรรม เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
(Ice Breaking) โดย ชมรมด้านกีฬา
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
โดย สภานักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

ทุกกลุ่มสี

สถานที่
ชั้น 1 อาคาร 35
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1
อาคาร 35 สานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

กลุ่มสี

น้าตาล

เหลือง

โรงยิมฯ

ส้ม

ชั้น 1 อาคาร 23
กองพัฒนานักศึกษา

ม่วง

เวลา
13.00 - 13.10 น.

13.10 - 14.10 น.
กลุ่มสัมพันธ์
(รอบที่ 2)

14.10 - 14.20 น.

14.20 - 15.20 น.
กลุ่มสัมพันธ์
(รอบที่ 3)

โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจาปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 - 19.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กิจกรรม
สถานที่
กลุ่ม
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
เดินเปลี่ยนฐาน
ชั้น 1 อาคาร 35
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 36
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
เขียว
สานักส่งเสริมวิชาการ
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
โดย ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์
และงานทะเบียน
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
อาคาร 35 สานัก
แดง
13.10 - 14.10 น.
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ศูนย์วัฒนธรรม
รัชกาลที่ 9
ส่งเสริมวิชาการและ
กลุ่มสัมพันธ์
โดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
งานทะเบียน
(รอบที่ 2)
เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
ชั้น 1 อาคาร 37
เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
ฟ้า
โรงยิมฯ
โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ
คณะศิลปกรรมฯ
โดย ชมรมด้านกีฬา
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
โถงชั้นล่าง อาคาร 19
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 23
ชมพู
รัชกาลที่ 9
สานักงานอธิการบดี
โดย สภานักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน กองพัฒนานักศึกษา
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เดินเปลี่ยนฐาน
ชั้น 1 อาคาร 35
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 36
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
ชมพู
สานักส่งเสริมวิชาการ
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
โดย ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์
และงานทะเบียน
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
อาคาร 35 สานัก
เขียว
14.20 - 15.20 น.
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ศูนย์วัฒนธรรม
รัชกาลที่ 9
ส่งเสริมวิชาการและ
กลุ่มสัมพันธ์
โดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
งานทะเบียน
(รอบที่ 3)
เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
ชั้น 1 อาคาร 37
เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
แดง
โรงยิมฯ
โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ
คณะศิลปกรรมฯ
โดย ชมรมด้านกีฬา
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
โถงชั้นล่าง อาคาร 19
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
ชั้น 1 อาคาร 23
ฟ้า
รัชกาลที่ 9
สานักงานอธิการบดี
โดย สภานักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน กองพัฒนานักศึกษา
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่ม

ม่วง

น้าตาล

เหลือง

ส้ม

ส้ม

ม่วง

น้าตาล

เหลือง

โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจาปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 - 19.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
15.20 - 15.30 น.
เดินเปลี่ยนฐาน
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
กลุม่
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
กลุม่
เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ

15.30 - 16.30 น.
กลุ่มสัมพันธ์
(รอบที่ 4)

16.30 - 17.00 น.
17.00 - 17.20 น.
17.20 - 18.00 น.

เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ชั้น 1 อาคาร 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ชั้น 1 อาคาร 2
ศูนย์วัฒนธรรม

เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
ชั้น 1 อาคาร 37
โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ
คณะศิลปกรรมฯ
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
โถงชั้นล่าง อาคาร 19
รัชกาลที่ 9
สานักงานอธิการบดี
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
พักรับประทานอาหารว่าง ณ ฐานของกลุ่มสัมพันธ์ (รอบที่ 4)

ฟ้า

ชมพู

เขียว

แดง

เรื่อง เหลียวหน้า - แลหลัง มทร.อีสาน
โดย ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์
เรื่อง สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
15.30 - 16.30 น.
รัชกาลที่ 9
กลุ่มสัมพันธ์
โดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(รอบที่ 4)
เรื่อง อยู่อย่างไรให้เก่ง-ดี-มีสุข
โดย ชมรมด้านกีฬา
เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน
โดย สภานักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

ชั้น 1 อาคาร 35
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

เหลือง

ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1
อาคาร 35 สานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส้ม

โรงยิมฯ

ม่วง

ชั้น 1 อาคาร 23
กองพัฒนานักศึกษา

น้าตาล

ตั้งแถวบริเวณหน้าฐานสุดท้าย และพี่ STAFF นานักศึกษาใหม่เข้าประเพณีลอดซุ้มฯ ตามลาดับ ดังนี้ 1. สีน้าตาล 2. สีม่วง 3. สีแดง 4. สีเหลือง 5. สีส้ม 6. สีเขียว 7. สีชมพู 8. สีฟ้า
- ประเพณีลอดซุม้ แคแสด ยินดีตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ แคแสด ช่อที่ 13 (คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ พี่ STAFF ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มทร.อีสาน)
- รับฟังการขับร้องเพลงประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย นักศึกษาชมรมดนตรีสากล และชมรมเชียร์
18.00 - 19.00 น. - พิธีอัญเชิญตราประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พี่ STAFF และนักศึกษาใหม่ ร่วมร้องพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
- นายภัคพล รถเพ็ชร นายกองค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจาปีการศึกษา 2560 กล่าวสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
- รับชมการแสดง ชุด “แสงแห่งปัญญา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”
- พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือต้อนรับน้องใหม่ แคแสด ช่อที่ 13 และรับชมการแสดงจากชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน
19.00 - 19.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนออก แยกตามห้อง /สาขาวิชา/คณะ ณ ชั้นล่าง หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน
หมายเหตุ :
- กิจกรรมบังคับ 4 หน่วย สาหรับนักศึกษาใหม่ ปวส. ป.ตรี หลักสูตร 4-5 ปี และ ป.ตรี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
- นักศึกษาแต่งกายด้วยชุด Freshy ช่อที่ 13 กางเกงพลศึกษา และสวมรองเท้าผ้าใบ
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์

