กาหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ณ อาคารพลศึกษา (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..........................................................................................................
เวลา 08.00 - 09.00 น. MSU symphony orchestra & MSU Chorus บรรเลง พร้อมนิสิตใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรวม
ณ อาคารพลศึกษา (นิสิตใส่ชุดพิธีการ) 11 คณะ ดังนี้
คณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน
1. คณะพยาบาลศาสตร์

6. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะเภสัชศาสตร์

7. คณะเทคโนโลยี

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะแพทยศาสตร์

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์

10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
11. คณะวิทยาการสารสนเทศ

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

09.00 - 09.15 น.
09.15 – 09.25 น.
09.25 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.

การแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน)
ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน
นาเสนอวิดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดี แนะนาคณะผู้บริหารและคณบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
หนังสั้น แนะนาความเป็นอยู่ใน มมส
รับประทานอาหารว่าง (กองกิจการนิสิตรับผิดชอบ)
เวลา 10.15 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตที่นิสิตควรรู”้ โดย อ.พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีลและคณะ จากโรงพยาบาลสุทธาเวช
เวลา 10.30 – 10.45น. การบรรยายหัวข้อ “วินัยจราจรกับความปลอดภัยของนิสิต” โดย ผู้กากับการสถานีตารวจเขวาใหญ่
เวลา 10.45 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสาเร็จ” โดย ดร. ธนธรรศ สนธีระ
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามและเจ้าของ แบรนด์ เนเจอร์ริช, สุพัตรา, สโนว์เกิร์ล
และเอ็มไนน์
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (กองกิจการนิสิตรับผิดชอบ)
(MSU Wind Ensemble บรรเลง)
เวลา 13.00 – 13.15 น. การบรรยายหัวข้อ “สารสนเทศพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
เวลา 13.15 – 13.30 น. รู้จัก “กยศ.” โดยนายฤทธินนท์ นามศักดิ์ กองกิจการนิสิต
เวลา 13.30 – 13.45 น. การบรรยายให้ความรู้”เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ ทุนแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศและทุนนิสิตฝึกงาน
ต่างประเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ
เวลา 13.45 – 14.00 น. การสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต มมส โดย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิปวีดีโอ)
*** หมายเหตุ กาหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ณ อาคารพลศึกษา (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..........................................................................................................
เวลา 08.00 - 09.00 น. MSU symphony orchestra & MSU Chorus บรรเลง พร้อมนิสิตใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรวม
ณ อาคารพลศึกษา (นิสิตใส่ชุดพิธีการ) 9 คณะ ดังนี้
คณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

2. คณะศึกษาศาสตร์

7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

3. คณะการบัญชีและการจัดการ

8. คณะวัฒนธรรมศาสตร์

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. คณะนิติศาสตร์

5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

09.00 - 09.15 น.
09.15 – 09.25 น.
09.25 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.

การแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน)
ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน
นาเสนอวิดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย
อธิการบดี แนะนาคณะผู้บริหารและคณบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
หนังสั้น แนะนาความเป็นอยู่ใน มมส
รับประทานอาหารว่าง (กองกิจการนิสิตรับผิดชอบ)
เวลา 10.15 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตที่นิสิตควรรู”้ โดย อ.พญ.ศุภวดี วงศ์นิจศีลและคณะ จากโรงพยาบาลสุทธาเวช
เวลา 10.30 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ “วินัยจราจรกับความปลอดภัยของนิสิต” โดย ผู้กากับการสถานีตารวจเขวาใหญ่
เวลา 10.45 – 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสาเร็จ” โดย ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
ผู้คิดค้นเซลล์ต้นกาเนิด จากรายการทีวีชุมชน รายการ vip รายการไมค์ทองคาหมอลาฝังเพชร ฯลฯ
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (กองกิจการนิสิตรับผิดชอบ)
(MSU Wind Ensemble บรรเลง)
เวลา 13.00 – 13.15 น. การบรรยายหัวข้อ “สารสนเทศพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
เวลา 13.15 – 13.30 น. รู้จัก “กยศ.” โดยนายฤทธินนท์ นามศักดิ์ กองกิจการนิสิต
เวลา 13.30 – 13.45 น. การบรรยายให้ความรู้”เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ ทุนแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศและทุนนิสิตฝึกงาน
ต่างประเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ
เวลา 13.45 – 14.00 น. การสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต มมส โดย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิปวีดีโอ)
*** หมายเหตุ กาหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

