
   

 
ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

วันที ่๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
ห้องประชุมคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

.................................... 
 

 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. นิสิตใหมต่ามคณะต่างๆ รายงานตัว/รับเอกสาร  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ฉายวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 

แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 

- ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง   
- จุดเทียน – ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้แนวคิดในการศึกษา    
ในมหาวิทยาลัย  

๐๙.๓๐ - ๑๐.๒๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้อยู่อย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยส าหรับนิสิตใหม่” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

๑๐.๒๐ - ๑๑.๑๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “กิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตควรรู้” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การรักษาความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน การดูแลระวังรักษาชีวิต 
และทรัพย์สินฯ”  
พ.ต.อ.เสรี เศรษฐกร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแสนสุข และคณะ 

 
 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 



ปฐมนิเทศ (รวม) 
วนัที ่๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
หอ้ง/อาคาร เวลา หอ้ง/อาคาร เวลา หอ้ง/อาคาร

๑. คณะแพทยศาสตร์ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หอ้ง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพ

๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๓. คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ ห้อง KB ชัน้ ๒ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระกยัรติ
๔. คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง BS ๔๑๐๑-๐๖ ,๔๒๐๑-๐๖ อาคาร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี

๕. คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมแคแสด  อาคารคณะพยาบาล ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมแคแสด อาคารคณะพยาบาล
๖. วิทยาลัยนานาชาติ ห้อง IC ๒๐๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง IC ๒๐๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
๗. คณะดนตรีและการแสดง ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๘. โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๙. คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ห้อง KC ๓๐๐  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๐. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง PH ๑๑๗,๓๐๑ อาคารคณะสาธารณสุขฯ ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๑. คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี

๑๒. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ห้อง KB ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง N ๒๓๐๗ อาคารอนุรักษ์

๑๓. คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง QS ๒๐๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอ้ง QS ๒๐๑  อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชิน ี๑

๑๔. คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี
๑๕. คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง KB ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ( ๗ ห้อง) ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๖. คณะโลจิสติกส์ ห้อง ๑๐๑-๓ ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๑๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมคณะ อาคารคณะวิศวกรรมฯ

๑๘. คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๒๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๙. คณะสหเวชศาสตร์ ห้อง KC ๒๐๐  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง KC ๒๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๒๐. คณะรัฐศาสตร์ฯ ห้อง KB ชัน้ ๔,๕ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี
๒๑. คณะเทคโนโลยีทางทะเล ห้องประชุมประถม ใจจิตร (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง S ๕๐๙ ( วข.จันทบุรี)
๒๒. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปฯ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี)
๒๓. คณะอญัมณี ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง L ๒๐๔ ( วข.จันทบุรี)
๒๔. วิทยาศาสตร์และสังคมฯ ห้องประชุมศานิตย์ ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมศานิตย์ ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้)
๒๕. คณะเทคโนโลยีทางการเกษตร ห้องประชุมศานิตย์  ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้) ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมจรัล  ฉกรรจ์แดง (วข.สระแกว้)

 หมายเหตุ :   เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร ์ปฐมนิเทศคณะวันที ่๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒:๓๐-๑๗:๐๐ น. สถานทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร ์

ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปรญิญาตร ีประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗

                 การแต่งกาย ปฐมนิเทศ (ทัง้ปฐมนิเทศรวมและปฐมนิเทศคณะ)  นิสติแต่งกายชุดนิสติปกติ (กางเกง/กระโปรงสดี า, เน็คไทสเีทา)

ปฐมนิเทศ (คณะ) 

วนัที ่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วนัที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะ/วทิยาลัย

โปรดดูข้อมลูท่ีหมายเหตุ

 


