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วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560
วัน/เวลา

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 18.00 น.

–

13.00 น.

ศ. 31 มี.ค.60 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
พ. 26 ก.ค.
60

-การมอบตัวลงทะเบียน / การทาสัญญาเช่าหอพักนักศึกษา /
สัมภาษณ์ทนุ กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา
-การมอบตัวลงทะเบียน / การทาสัญญาเช่าหอพักนักศึกษา /
สัมภาษณ์ทนุ กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา (หอประชุมฟรังซิส)

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
(หอประชุมฟรังซิส)

พฤ. 27 ก.ค. 60 08.00 – 08.45 น. ฟั งบรรยายเรื่ อง “สร้ างสรรค์ เรี ยนรู้ค่ ค
ู ุณธรรม
(ผู้ปกครอง ลงทะเบียน
ในยุค 4.0 (เก่ งคิด เก่ งงาน เก่ งคน)”

และนักศึกษา 08.45 – 08.55 น. โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
ชันปี
้ ที่ 1) สวดภาวนา โดย
(หอประชุม เซอร์ ชานแนต
ฟรังซิส)
จ. 31 ก.ค.
60

08.00 – 09.30 น. Pre-test ภาษาอังกฤษ
(ปรนัย 100 ข้ อ) (ห้ อง 504และ601)

เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 1
(ห้ อง 406 – 409)

ฟั งบรรยาย เรื่ อง “ บทบาทของ
พ่ อแม่ ต่อความสาเร็จของ
นักศึกษา”
โดย นางสาวสมฤดี บรรยงคิด
ศิษย์เก่า จิตวิทยา รุ่นที่ 1

เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 1
(ห้ อง 406 – 409)

พ. 2 ส.ค. 60 การใช้ ห้องสมุดและ

เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 2
(ห้ อง 505 และ 506)

ระบบe-library

(ห้ องสมุด ชัน้ 2)

-

-ประธานหอพักพบผู้ปกครอง
นักศึกษาที่อยูห่ อพัก (20นาที)
-นักศึกษาใหม่เข้ าหอพัก

เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 1
(ห้ อง 406 – 409)

อ. 1 ส.ค. 60 เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 1
(ห้ อง 406 – 409)
เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 2
(ห้ อง 505 และ 506)

- พัก 15 นาที
- ชี ้แจงกิจกรรม
เตรี ยมความ
พร้ อม (15 นาที)
-ระเบียบวินยั
นักศึกษา (30
นาที)

-

แล

การใช้ ระบบ e-learning

คน

(กลุม่ 1 – 2 ) 37

สอบพื ้นฐาน ICT
(ศูนย์คอมพิวเตอร์
St.Luke)

การใช้ ระบบ
e-learning
(กลุม่ 3 - 4 ) 37 คน

การใช้ ระบบ e-learning
(กลุม่ 5 - 6 ) 37

คน

การใช้ ระบบ e-learning
(กลุม่ 7 - 8 ) 37

คน
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วัน/เวลา

08.00 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 - 18.00 น.

–

13.00 น.

พฤ. 3 ส.ค.
60

07.00 - 09.30 น.
เคารพอาจารย์ใหญ่
(ห้ อง 604)

คณะวิชา ทัง้ 3 คณะ และ
พัก อาหารว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
(ลานชัน้ 6) (คณะวิชาดาเนินการเอง)
พยบ. ห้ อง A54 /จิต. ห้ อง A44 /
กภบ. ห้ อง A24

9.30 - 10.00 น.

ศ. 4 ส.ค. 60 เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 2
(หอประชุมฟรังซิส)
จ. 7 ส.ค. 60 08.00 – 09.30 น. Post-test
ภาษาอังกฤษ (ปรนัย 100 ข้ อ)
(ห้ อง 504และ 601)

คณะวิชา ทัง้ 3 คณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษา
พยบ. ห้ อง A54 /จิต. ห้ อง A44 / กภบ. ห้ อง A24

ระเบียบการศึกษา

การใช้ ระบบ
และระบบบริ การ e-learning
(กลุม่ 9 - 10 ) 37คน
การศึกษา

พยบ. ห้ อง A54 /
จิต. ห้ อง A44 /
กภบ. ห้ อง A24
เรี ยนภาษาอังกฤษ Level 2
(ห้ อง 505 และ 506)

พี่พบน้ อง / แนะนาผู้นานักศึกษา
ชมรมและสถานที่ / สันทนาการ
(แบ่ง 12 กลุม่ ) / ซ้ อมเพลง
(หอประชุมฟรังซิส)

การใช้ ระบบ e-learning
(กลุม่ 11 – 12 ) 37 คน

พี่พบน้ อง (ต่อ) / นัดหมายการเข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
(หอประชุมฟรังซิส)

อ. 8 ส.ค. 60 โครงการฝึ กสมาธิ พัฒนาจิต (คุณพ่อชีวิน) (หอประชุมฟรังซิส)

โครงการฝึ กสมาธิ พัฒนาจิต (ต่อ)

พ. 9 ส.ค. 60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 07.00 – 12.15 น.
หองประชุมฟรังซิส / เวลา 15.45 – 17.00 น. พยบ. ห้ อง A54 /จิต. ห้ อง405 /
กภบ. ห้ อง A24
พฤ. 10 ส.ค. 60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(บ้ านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม)
ศ. 11 ส.ค.
60

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

(หอประชุมฟรังซิส)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เดินทางกลับ / รับนักศึกษาใหม่ (หอพัก นักศึกษา รับผิดชอบ)
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หมายเหตุ

: การแต่งกายของนักศึกษา เสื ้อสีขาว กางเกงสีดา/ สีกรมท่า (ยกเว้ น วันที่ 9 – 11 ส.ค. 60 )
: ภาษาอังกฤษ Level 1 กิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ (Edutainment English) โดย ศูนย์ภาษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
: ภาษาอังกฤษ Level 2 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ (English Study Skills) โดย กลุม่ วิชาภาษา สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
: e-learning เรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ St.Luke

