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กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� ภาคปกติ ประจําภาค 1 ป�การศึกษา 2560 
วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3 
----------- 

ภาคเช5า 
08.00-08.30 น. นักศึกษาใหม�ระดับปริญญาเอก คณะสถิติประยุกต"  

นักศึกษาใหม�ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร" คณะบริหารธุรกิจ  
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต" คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล/อม  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร"  
คณะนิเทศศาสตร"และนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล/อม   
คณะการจัดการการท�องเท่ียว  เข/าพร/อมกันในห/องประชุม 
 

08.30-09.00 น. ชมวีดีทัศน"แนะนําสถาบัน วีดีทัศน"การคัดแยกขยะ ชมวีดีทัศน"การปฏิบัติตนขณะ 
เกิดเหตุอัคคีภัยและแผ�นดินไหว 

 
09.00-10.00 น. รองศาสตราจารย" ดร.ประดิษฐ"  วรรณรัตน"  อธิการบดี กล�าวต/อนรับ 

แนะนํารองอธิการบดี คณบดี/รอง ผู/ช�วยอธิการบดี ผู/อํานวยการสํานัก/รอง 
และแนะนําเก่ียวกับปณิธาน วิสัยทัศน" ค�านิยม บทบาทและภารกิจของสถาบัน  
และพัฒนาการด/านต�างๆ จากอดีตสู�ป>จจุบัน 

 
• รองศาสตราจารย" ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ"วิริยะกุล   รองอธิการบดีฝAายวิชาการ 

แนะนําเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน   
• รองศาสตราจารย" ดร.ประพนธ"  สหพัฒนา   รองอธิการบดีฝAายบริหาร 

แนะนําเก่ียวกับการบริการด/านต�าง ๆ ของสถาบัน 
• ศาสตราจารย" ดร.กําพล  ป>ญญาโกเมศ   รองอธิการบดีฝAายวิจัย 

แนะนําเก่ียวกับการวิจัยของสถาบัน   และบริการวิชาการ 
• ผู/ช�วยศาสตราจารย" ดร.เกษมศานต"  โชติชาครพันธุ"  รองอธิการบดีฝAายวางแผน 

แนะนําเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
 
10.00-10.30 น. รองศาสตราจารย" ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ"วิริยะกุล   รองอธิการบดีฝAายวิชาการ 
   แนะนําเรื่องการเรียนการสอนวิชา สพ.4000    
 
10.30-12.00 น. กลุ�มงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ชี้แจงเก่ียวกับการเข/าร�วม 
   กิจกรรมของนักศึกษา 
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กําหนดการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาท่ีเข5าศึกษา ประจําภาค 1 ป�การศึกษา 2560 
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน             วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 

เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร" 

 
ปฐมนิเทศระดับคณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร3    วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
      เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
      ชั้น 6 ห/อง 6011  
 
คณะบริหารธุรกิจ    กําหนดภายหลัง 

       ติดต�อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล 
 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560  
      เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
 
คณะสถิติประยุกต3    วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม  2560 

เวลา 09.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 
ชั้น 3 ห/อง 3001 

 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล5อม   วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
      เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช 

       ชั้น 16 ห/องอเนกประสงค"  
 

คณะภาษาและการส่ือสาร    วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี 
       ชั้น 12 เอ คณะภาษาและการสื่อสาร 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย3    วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช 
         ชั้น 4 ห/อง 4002 
 

คณะนิติศาสตร3      วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
       ชั้น 5 ห/องประชุมคณะนิติศาสตร" 
 

คณะการจัดการการท�องเท่ียว   วันเสาร"ท่ี 22 กรกฎาคม  2560 
      เวลา 08.30 น. 

ติดต�อสอบถามท่ี โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา 
 

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล5อม  วันพุธท่ี 5 กรกฎาคม  2560 
       เวลา 13.00 น. สถานท่ีกําหนดภายหลัง 
  

คณะนิเทศศาสตร3และนวัตกรรม   วันอาทิตย"ท่ี 6 สิงหาคม  2560 
 การจัดการ     เวลา 13.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี  

ชั้น 2 ห/อง 201 
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