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ก ำหนดกำร 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมราชนครนิทร ์ชั้น 5 อาคาร 100 ป ีสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ 

/////////////////////////////////////////////////////// 
วันอังคำรที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
08.30 - 09.30 น. กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะน าคณาจารย์และบุคลากร  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ อนันตริยเวช   
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

09.30 - 10.30 น. กิจกรรมวัยฟรุ้งฟริ้ง โดยอาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

10.30 - 11.30 น.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยกองสันทนาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11.30 - 12.00 น.  ซ้อมบูมคณะ โดยคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยกองสันทนาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13.30 - 14.00 น. แนะน าคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560                        

แนะน าดาว - เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 
14.00 - 15.00 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยกองสันทนาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
15.00 - 17.00 น.  กิจกรรมการแสดงดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 
 
วันพุธที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 09.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ โดยกองสันทนาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
09.30 - 10.30 น.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
10.30 - 11.30 น.  บายศรีสู่ขวัญ พิธีรับขวัญอัญชัญช่อใหม่ 
11.30 – 12.00 น.  ซ้อมบูมคณะ 
12.00 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.30 น.  กิจกรรมโตไปไม่โกง 
15.30 - 16.00 น.  การเตรียมความพร้อมสู่วไลยอลงกรณ์ RUN 2017 
16.00 - 16.30 น.  บูมคณะ 
16.30 - 17.30 น.  กิจกรรม HUSO ON TOUR 
17.30 - 18.00 น.  เสร็จพิธี 
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ก ำหนดกำร (ต่อ) 
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
ณ บริเวณ ชั้นล่ำง อำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
08.00 – 08.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน บริเวณชั้นล่าง อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
08.30 – 09.00 น.  เดินทางสู่ สถานที่จัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา 
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
    ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)    ห้อง 8402 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   ห้อง 8403 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร ห้อง 8404 
สาขาวิชาจิตวิทยา    ห้องประชุม 1 (8406) 
สาขาวิชาทัศนศิลป์    ห้อง 8502 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    ห้อง  8601 

   สาขาวิชาดนตรีสากล    ห้อง 8602 
 
    ณ อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   สาขาวิชานิติศาสตร์                                       ห้อง HUSO 8302 ชั้น 3  
                                                                                              อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
 
    ณ อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 
        อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        ห้อง 15-1303 
   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   ห้อง 15-1501 
09.30 – 12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา แนะน าสาขาวิชาต่างๆ  
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง โดยสาขาวิชาต่างๆ  
16.00 น.  พิธีปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยสาขาวิชาต่างๆ 
 
หมำยเหตุ :  วันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2560 สวมเสื้อสีด า กางเกงขายาว ไม่รัด ไม่ยีนส์ รองเท้าผ้าใบ 
  วันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาว ไม่รัด ไม่ยีนส์ รองเท้าผ้าใบ 
  วันที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560 สวมเสื้อสีด า กางเกงขายาว ไม่รัด ไม่ยีนส์ รองเท้าผ้าใบ 
  
 
 


