31 July 2020

กำหนดกำรปฐมนิเทศมหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก
วันพุธที่ 5 -7 สิงหำคม 2563
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ต้อนรับนักศึกษาเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัย

พ่อบ้านแม่บ้านประจาหอพัก
(พ่อบ้านและแม่บา้ นประจาหอพักจะอยูใ่ นห้องทางานบริเวณหอพักเพื่อนานักศึกษาไปยังห้องพักที่
จัดเตรียมให้)

โปรดทราบถึงกฏของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา คือ นักศึกษาทุกคนจะต้องอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 20.00 น. หากมีเหตุฉุกเฉินที่
จะต้องออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยในเวลาดังกล่าว นักศึกษาจะต้องขออนุญาตจากพ่อบ้านหรือแม่บ้านประจาหอพัก

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหำคม 2563
เวลา

รายการ

สถานที่

19:00-19:30

ประชุมนักศึกษาใหม่
(นักศึกษาไทย)
ประชุมนักศึกษาใหม่
(นักศึกษานานชาติ)

หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์

สโมสรนักศึกษา

หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์

สโมสรนักศึกษา

19:30-20:00

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์
สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม 2563
เวลา

รายการ

สถานที่

08:00-8:15

นักศึกษาเข้าห้องปฐมนิเทศ
ตามคณะ

คณะพยาบาล:
หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์
คณะบริหาร หลักสูตรไทย:
IT228
คณะบริหาร หลักสูตร
นานาชาติ: IT235
คณะมนุษยศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ หลักสูตรไทย:
AD301/302
คณะมนุษยศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ หลัก
นานาชาติ: AD303/304
ESL: AD306
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ :
IT222
คณะวิทยาศาสตร์: SB301
คณะศาสนศาตร์ :
Fellowship Hall
คณะจิตวิทยาและการศึกษา
: IT306
ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์
ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์
ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์

08:15-08:30

นมัสการ

08:30-08:45

โอวาทจากท่านอธิการบดี

08:45-09:00

แสดงความยินดีต้อนรับ
นักศึกษาใหม่และแนะนา
ผู้บริหารและคณบดี

09:00-09:15

ประกาศจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษา
คณบดี/เลขาคณะ
(หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์จะเป็นห้อง
หลักในการปฐมนิเทศ โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะไลฟ์สดจาก
หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์มายังห้องเรียน
แต่ละห้องที่นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ทกุ คนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าห้องปฐมนิเทศและนั่ง
เว้นระยะห่างกัน)

“ทุกคนเป็นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย”
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ
แนะนาผู้บริหารและคณบดี
ของแต่ละคณะ ตลอดการ
นาเสนอ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
“Well Begun is Half

นาเพลงโดยสโมสรนักศึกษา
แบ่งปันข้อคิดจากศาสนาจารย์
ดร.ศิโรจน์ โสรัจจกุล
อธิการบดี
อาจารย์ ริต้า ไมดอม
รองอธิการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ แดน สตอรี่
รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Done”
09:15-09:35

ชีวิตนักศึกษาในรัว้
มหาวิทยาลัย

ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์

Campus Ministry

ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และ
นโยบายการนมัสการ

รายการโรงเรียนวันสะบาโต

09:35-09:50

บริการชุมชน
Program attendance
โรงอาหาร

09:50-10:10

ศูนย์การเรียนรู้

คุณบีจอย

10:10-10:25

ศูนย์กลางการแนะแนว

คุณเชียร์รี่

“การสร้างอนาคตของตัวเอง”

10:25-10:40

สื่อ/สุขภาพ

10:40-11:00
11:00-11:20

11:20-11:30
11:30-12:00

ประกาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติ/ พบกับ
ตัวแทนของคณะ

ไลฟ์สดจากหอประชุมกิตติทัศนีย์
ห้องที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : สโมรสนักศึกษาร
จะพานักศึกษาชั้นปีหนึ่งไป
พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

12:00-13:00

ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา และ
หนังสือประจาปี

แนะนาพ่อบ้าน-แม่บ้าน
หอพัก
การใช้รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
ความปลอดภัย
วีดีโอนาเสนอ
พบกับอาจารย์
ประจาสาขาของแต่ละคณะ
ภาพรวมหลักสูตร
วิชาการ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
แถลงการวิชาการ
ทัศนศึกษา
ระเบียบบังคับใช้
ห้องปฏิบัติการ

แผนกการตลาด

(หมายเหตุ:)นักศึกษาจะต้อง
ใส่ชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
ในการถ่ายรูปแต่ละครั้ง -ไม่
ใส่ตุ้มหู
รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00

คุณนงลักษณ์

อาจารย์ธัญญา สมพันธ์
คุณสรวิชญ์ ชัยพิสิฐ์
อาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์
อาจารย์ แดน สตอรี่
รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจาสาขา:
อาจารย์ ลิน
(คณะบริหารธุรกิจ)
อาจารย์โนล่า ทูดู
(คณะมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์)
อาจารย์ฮาเซล กินาจิล (ESL)
อาจารย์เซบาสเตียน มอราคา
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์นัลทัน แลมพาดัน
(คณะจิตวิทยาและการศึกษา)
ดร. อัลฟาโด ออกัสติน
(คณะศาสนศาสตร์)
ดร. เอลวิน วาลัมบา
(คณะวิทยาศาสตร์)
อาจารย์ ภุมริน อินทชัย
(คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น)
สโมรสรนักศึกษาฝ่ายช่างภาพ

วันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคม 2563
เวลา
07:30
08:30
12:00 noon
15:00

รายการ
อาหารเช้า
ทัศนศึกษา
(พบกันที่หน้าโรงอาหาร)
อาหารกลางวัน

สถานที่
โลตัส/โรบินสัน
สระบุรี

หัวข้อ
โรงอาหาร
ซื้อของใช้ส่วนตัว

โลตัส/โรบินสัน
กลับมหาวิทยาลัย

เวลา
อาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์
สโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 สิงหำคม 2563
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษำ
เวลา
07:00 – 08:00
08:00 – 08:15
08:15 – 08:30

08:30 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

16:00 – 17:00

รายการ
อาหารเช้า

สถานที่
โรงอาหาร
นักศึกษาใหม่ทกุ คนพบกันหน้าโรงอาหาร

หัวข้อ

สโมรสรนักศึกษาและอาจารย์ธิรัตน์ สมพันธ์
พานักศึกษาใหม่ไปลงทะเบียนที่สานักทะเบียน
สานักลงทะเบียน, อาคารบริหารชั้น 2 ,
คุณเวอร์ราลิซ่า,
รับใบลงทะเบียน, รับบัตร
ห้อง AD 208
คุณดาราพร และคุณซานติ
ประจาตัวนักศึกษา, เสนอ
สโมรสรนั
ก
ศึ
ก
ษาแบ่
ง
แถวนั
กศึกษาเป็น 3 แถว:
หลักสูตร/ตาราง
หลักสูตรไทย, ESL และหลักสูตรนานาชาติ
สโมรสรนักศึกษาพานักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเซ็นใบ
ของแต่ละสาขาวิชา
ลงทะเบียน
หลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชา
อาจารย์ทปี่ รึกษา
ห้อง
ห้อง
สาขาวิชา
อาจารย์ทปี่ รึกษา
การบัญชี
IT 207
หลักสูตรไทย
Rey Mom
การบัญชี-หลักสูตร
อาจารย์สุบิน พุทโสม
IT208
ศาสนศาสตร์
CH 222
ไทย
Alfredo Agustin
ภาษาอังกฤษอาจารย์ธารทิพย์ กิจจรูนชัย AD205E
ชีววิทยา
SB 105
Elvin Walemba
หลักสูตรไทย
การจัดการ-หลักสูตร อาจารย์สัจจภรณ์ แสนคา IT120
เทคโนโลยี
Phaneendra
IT208
ไทย
สารสนเทศ
Puppala
คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พริมา ศรีธิสาร
SB305
วิทยาศาสตร์
Maxine Newell
SB309
มิชชั่น
สุขภาพ
การสอน
Naltan Lampadan IT308
TESOL, English Nola Tudu
AD 201G
for Comm, Eng
for Business
ESL
AD 205D
Hazel Ginajil
การจัดการ
IT 354
Kazimoto Paluku
สโมรสรนักศึกษาจะช่วยนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
ลงทะเบียนออนไลน์ในโปรแกรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 110;
ส
านั
ก
ลงทะเบี
ย
น,
ห้
อ
งสมุ
ด
หรื
อ
ลงทะเบียนออนไลน์
NOStRESS
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว/โทรศัพท์
ตึก Admin ชั้น 1 ห้อง AD 104
พบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พบรองอธิบดีฝ่ายกิจการ
อาจารย์แดน สตอรี่ และ
นักศึกษา
ผู้ช่วยรองอธิการ คุณวิภาวรรณ กระดาษทอง
ตึก Admin ชั้น 2 ห้อง AD 207
คุณสุรัตน์ ภูพิจิตปรี
การจัดการเรื่องวีซ่า (สาหรับ
นักศึกษาต่างประเทศเท่านั้น:
เพื่อยื่นหนังสือเดินทาง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
คุณสราวุธ จาสมศักดิ์
การเงินนักศึกษา – ชาระค่าเล่า ชาระโดยตรงที่ฝ่ายการเงิน: อาคารAdmin
ชั้น 1 ห้อง AD103 หรือ AD116
คุณภูศิต
เรียนและค่าธรรมเนียม
ผู
ช
้
ว
่
ยฝ่
า
ยการเงิ
น
นั
ก
ศึ
ก
ษา:
อาคาร
(ส
าหรั
บ
ใบแจ้
ง
ค่
า
ใช้จ่าย)
การศึกษา
Admin ชั้น 1 ห้อง AD 103 และ AD117
คุณสกาวิณี จารุณแสง
เจ้าหน้าที่การเงิน, AD 114
สานักลงทะเบียน, อาคาร Admin ชั้น 2
คุณเวเรลิซ่า,
ส่งใบลงทะเบียนที่สานัก
ห้
อ
ง
AD
208
คุ
ณ
ดาราพร
และคุ
ณซาน ติ
ลงทะเบียน ก่อนชั้นเรียนจะเริ่ม
เรียนวันที่ 11 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 13 สิงหำคม 2563
เวลา
13:00- 17:00

รายการ
รับบัตรประจาตัวนักศึกษา

สถานที่
สานักทะเบียน, อาคาร Admin ชั้น 2 ห้อง AD 208

หัวข้อ

คุณเวเรลิซ่า คีริโล

คุณดาราพร และคุณซาน ติ บวา

“เราหวังว่านักศึกษาจะมีความสุขในการเริ่มต้นการเดินทางแห่งการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก”
.”


