กำหนดกำรจัดปฐมนอเทศนักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกสังคมมศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
วันที่ 26-27 ส.ค.60 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
สำขำวิชำมนุษย์นิเวศศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
แขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ระดับปริญญำโท)
วิชาเอกสาธารณสุข
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
วิชาเอกบริหารโรงพบาบาล
วันที่ 16-17 ก.ย.60 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
แขนงวิชาสหกรณ์
สาขาวิทยาการจัดการ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ

วันที่ 16-17ก.ย.60

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทคศาสตร์
สำขำศิลปศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
สำขำวิทยำกำรจัดกำร (ระดับปริญญำเอก)
สำขำนิเทศศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก)
สำขำรัฐศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาการบรูณาการสื่อสาร
วันที่ 23 ก.ย.60
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร
สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและกำรสอน)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาเศรษศาสตร์ (ระดับปริญญำโท)
วิชาเอกเศรษศาสตร์
วันที่ 23-24 ก.ย.60 วิชาเอกเศรษศาสตร์ธุรกิจ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ระดับปริญญำโท)
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ (ระดับปริญญำเอก)
สำขำวิชำเกรษตรศำสตร์และสหกรณ์ (ระดับปริญญำเอก)

ที่ ศธ 0522.14(03)/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
สิหาคมคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ปริญญาโท
เรียน นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
2. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาโท
3. แผนที่ มสธ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 และขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
กิจกรรมปฐมนิเทศฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านได้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการจัดทารายงาน ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
เพื่อการวางแผนการเรียนร่วมกัน กิจกรรมปฐมนิเทศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนั้น นักศึกษำใหม่บัณฑิตศึกษำทุกท่ำนจึงต้องเข้ำร่วมกิจกรรม และเพื่อให้การเตรียมตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่ำนศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรที่ส่งมำด้วยหมำยเลข
1 – 3 โดยละเอียด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์รสลิน ศิริยะพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สานักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
โทร. 0-2504-7566-7 ,0-2504-7570
โทรสาร 0-25033574
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กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำโท ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทุบรี
*******
วัน-เวลำ
วันแรกของกำรปฐมนิเทศ
07.00 – 09.00 น.

กิจกรรม

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 22.00 น.

ลงทะเบียนเข้าปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามเอกสาร
หมายเลข 2
กิจกรรมกลางทุกสาขาวิชา
(พิธีเปิด พิธีไหว้ครู การชมสไลด์มัลติมีเดีย พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ประจาสาขา)
อาหารว่าง
กิจกรรมกลางทุกสาขาวิชา
(เสวนาทางวิชาการเรื่องเรียนระดับปริญญาโทให้ประสบความสาเร็จ/การ
ให้บริการระดับปริญญาโท/การประกันคุณภาพ การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ/การเข้าใช้ VPN ในการสืบค้นข้อมูล)
อาหารกลางวัน
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

วันที่ 2 ของกำรปฐมนิเทศ
08.00 – 16.30 น.

กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.30 น.

หมำยเหตุ
- มีบริกำรจำหน่ำยอำหำรเช้ำในวันแรกของกำรปฐมนิเทศ ที่ห้องอำหำรปำริชำต สำหรับ อำหำรมื้ออื่น ๆ
มหำวิทยำลัยจัดให้สำหรับนักศึกษำใหม่ดังนี้
- วันแรกของกำรปฐมนิเทศ บริกำรอำหำรว่ำง เช้ำ และบ่ำย อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น
- วันที่สองของกำรปฐมนิเทศ บริกำรอำหำรเช้ำ อำหำรว่ำง เช้ำ และ บ่ำย และอำหำรกลำงวัน
ทัง้ นี้จานวนมื้อของอาหารสาหรับนักศึกษาใหม่แต่ละสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สาขาวิชากาหนด
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แนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำโท
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ขอให้นักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่แต่ละสาขาวิชา
กาหนด ดังนี้

1.กำหนดวันปฐมนิเทศและลงทะเบียนเข้ำรับกำรปฐมนิเทศระดับปริญญำโท
กำหนดวันปฐมนิเทศ
ของสำขำวิชำ
26 - 27 สิงหำคม 2560
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 สาขาวิชารัฐศาสตร์
16 – 17 กันยำยน 2560
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
แขนงวิชาสหกรณ์
23 - 24 กันยำยน 2560
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 กันยำยน 2560
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร

วันและเวลำ
ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

สถำนที่
ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

26 สิงหำคม 2560
( 07.00 – 08.45 น.)

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ

16 กันยำยน 2560
(07.00 – 08.45 น.)

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ

23 กันยำยน 2560
(07.00 – 08.45 น.)

อำคำรสัมมนำ 1

23 กันยำยน 2560
(07.00 – 08.45 น.)

อำคำรสัมมนำ 1

หมำยเหตุ สำหรับห้องประชุมรวมของแต่ละสำขำวิชำขอให้ดูจำกตำรำงกิจกรรมที่แจกในวันลงทะเบียนปฐมนิเทศ
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รถประจำทำง
รถตู้ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ – เมืองทอง
166 ทางด่วนปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
52 ปากเกร็ด - บางซื่อ
356 ปากเกร็ด - สะพานใหม่ - รังสิต
1056 ท่าน้านนท์ - เมืองทองธานี - ม.เวชคาม - เมืองทองธานี - ท่าน้านนท์
150 บางกะปิ - ปากเกร็ด

2.สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเข้ำรับกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ปริญญำโท
เอกสำร
1. หลักฐานการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
2. บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
กำรลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาสำมำรถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ในวันปฐมนิเทศ
2. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7561-4
ค่ำใช้จ่ำย นักศึกษำควรเตรียมค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา
2. ค่าลงทะเบียนเรียน (เฉพาะกรณีเพิ่มชุดวิชา)
3. ค่าอาหารตลอดการปฐมนิเทศ คนละประมาณ 400 - 600 บาท (อัตราจ่ายจริงจะแจ้งให้ทราบ
ในวันเข้ารับการปฐมนิเทศ)

ห้องพัก
ศูนย์สัมมนำของมหำวิทยำลัยจัดบริกำรห้องพักแก่นักศึกษำ
นักศึกษาสามารถสารองห้องพักได้ก่อนวันปฐมนิเทศ โดยการจองที่พักผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ทาง www.facebook.com/ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มสธ.
2. ทางโทรศัพท์ ขอให้ติดต่อสำรองที่พักได้ที่ คุณรัชนี จันวิทย์ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2504-8713-6
3. นักศึกษาที่ประสงค์จะพักค้างแรมในมหาวิทยาลัย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักและอัตรา
ค่าห้องพัก ได้ที่ http://www.stou.ac.th/Thai/Conference/seminar/
4. กรณีจานวนห้องพักไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจานวน
ผู้เข้าพักตามความเหมาะสม

กำรลงทะเบียนปฐมนิเทศ
1. ตรวจสอบรายชื่อและลาดับที่ของนักศึกษาที่บอร์ดก่อนลงทะเบียน
เข้าปฐมนิเทศฯ
2. ชาระค่าอาหาร
3. ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศฯ พร้อมรับกระเป๋าเอกสารปฐมนิเทศฯ
4. เข้าห้องประชุมรวม เวลา 08.30 น. เพื่อทาพิธีเปิด
5. กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อฝ่ายกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-25047566-7, 0-25047570

กำรบริกำร
มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้า รับ-ส่ง นักศึกษา ไว้ที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อพาไปยังสถานที่จัดปฐมนิเทศฯ

*****************

