กําหนดการโครงการรับขวัญยูงทอง ปี 2561
วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
*******************************************************************
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 16.30 – 17.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับป้ายชื่อและแบ่งกลุ่ม
เวลา 17.00 – 18.00 น.
ชี้แจงกําหนดการ ข้อปฏิบัติ แบ่งกลุ่มสี
เวลา 18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 – 19.30 น.
กล่าวต้อนรับเพื่อนใหม่ โดย
- นายอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
- นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก
- กํานันตําบลปงยางคก
- ประธานชมรมธรรมศาสตร์ลําปาง
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลําปาง
เวลา 19.30 – 20.30 น.
กิจกรรม “ลํานําธรรมศาสตร์ สานสัมพันธ์น้องพีเ่ หลืองแดง”
โดย อาจารย์ชยั ยุทธ ถาวรานุรักษ์
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
เวลา 20.30 – 21.30 น.
พิธบี ายศรีสขู่ วัญ “สายใยแห่งธรรม รับขวัญยูงทอง”
ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา โดย นายไกรลาศ กันทาแจ่ม
วันที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.30 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00– 10.00 น.

เวลา 10.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 18.00 น.
เวลา 18.00 – 19.00 น.
เวลา 19.00 – 20.30 น.
เวลา 20.30 – 22.00 น.
เวลา 22.00
วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ตื่นนอน /ทําภารกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรม “ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร...ธนาคารเพื่อสังคม”
โดย ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ณ ห้อง 3501
พิธีเปิดโครงการรับขวัญยูงทองประจําปี 2561
- กล่าวรายงาน โดย อุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์ลําปาง
- กล่าวเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลําปาง
- การแสดงพิธีเปิด โดย ผู้นาํ เชียร์และทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมฐานเรียนรูล้ ูกแม่โดม 10 ฐานเรียนรู้
กิจกรรมธรรมศาสตร์ลา้ นนา เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมธรรมศาสตร์ลา้ นนา เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
พิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายไม้ค้ําศรี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
กิจกรรมเรียนรู้เพื่อสังคม คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
พักผ่อนตามอัธยาศัย

2

เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.00 – 08.00 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 12.00 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.
เวลา 17.00 – 18.30 น.
เวลา 18.30 – 22.30 น.
เวลา 23.00
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
เวลา 06.00 – 07.00 น.
เวลา 07.00 – 08.00 น.
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 น.

ตื่นนอน /ทําภารกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม ลงพื้นที่ในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อสังคม
- กลุม่ ที่ 1 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
- กลุม่ ที่ 2 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
- กลุม่ ที่ 3 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม (ต่อ)
สรุปผลกิจกรรมมหาวิทยาลัยเติมใจให้สังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมการแสดงต้อนรับเพื่อนใหม่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ตื่นนอน /ทําภารกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมฝ่ายการนักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
รับบัตรนักศึกษาใหม่พร้อมเปิดบัญชีธนาคาร โดยธนาคารกรุงไทย
ณ ห้อง 3501 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
พิธีปิดโครงการ

