
     
 
 

ท่ี ศธ ๐๕๘๑.๐๗/๑๘๓๘                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                                                     ๑๓๘๑ ถ.ประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง 
           เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐                                                      
 

                                         วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง   การพานักศึกษาไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เรียน  ผู้ปกครองนักศึกษา 
                

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศใน
ภาพรวมในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมใหญ่  คณะบริหารธุรกิจ (นางเลิ้ง)และปฐมนิเทศ
ภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ท่ี  ๒๙  กรกฎาคมถึงวันอังคารท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   
 

   ดังน้ันคณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตพานักศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแล 
ของท่าน  เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ณ  ค่ายฝึกอบรม  กองพลทหารช่าง   ค่ายบุรฉัตร    อ าเภอเมือง   
จังหวัดราชบุรี  ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  จ านวน  ๒  รุ่น  ได้แก่ 
 

รุ่นท่ี  ๑  วันศุกร์ท่ี  ๒๙  กรกฎาคม - วันอาทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
รุ่นท่ี  ๒  วันอาทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎาคม - วันอังคารท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   

 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังภายในและภายนอก  เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษา 
ทุกคนต้องเข้าร่วม 
 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับส่งคืนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 
 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ฤทธิ์ทอง) 
                คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
  
 
 
งานแนะแนว  โทร o๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๙๑   



 
ข้อแนะน ำส ำหรบันักศึกษำ 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศภำยนอก ณ ค่ำยฝึกอบรม กองพลทหำรช่ำง  ค่ำยบุรฉัตร   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดรำชบุรี  จ ำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่  ๑  วันศุกร์ท่ี  ๒๙  กรกฎำคม - วันอำทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎำคม  ๒๕๕๙   
    วิศวกรรมเคร่ืองกล /วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
    วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์/วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
 

รุ่นที่  ๒  วันอำทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎำคม - วันอังคำรท่ี  ๒  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
    วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ 
                                         

############################################################### 
 นักศึกษาต้องรายงานตัวในวันเดินทางในแต่ละรุ่นท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เวลา  o๖:๓o น. 
 ให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้าและท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง 
 ใส่ชุดล าลองส าหรับการเดินทาง และท ากิจกรรม  ๓ วัน  สวมรองเท้าผ้าใบ  ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เอวต่ า 

หรือเสื้อไม่มีแขน 
 ท่ีพักท่ีจัดให้ เป็นห้องพักนอนรวม  พัดลม   ไม่มีอุปกรณ์เคร่ืองนอนและผ้าห่มนอนให้ 
       นักศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมเคร่ืองนอน เช่น ถุงนอน หมอน ผ้าห่ม เพิ่มเติมไป 
 การอาบน้ าเป็นห้องน้ าฝักบัว  แยกห้อง  จึงควรเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้พร้อม เช่น  ผ้าเปลี่ยน

อาบน้ า  ผ้าเช็ดตัว  รองเท้าฟองน้ า  สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  ยาสระผม  เป็นต้น 
 ยาประจ าตัว (ถ้ามีโรคประจ าตัว)  น ำปำกกำติดตัวมำทุกคนเพื่อใช้ท ำกิจกรรม และเซ็นชื่อรำยงำนตัว 
 ไม่ควรน ำสิ่งของมีค่ำและเงินจ ำนวนมำกติดตัวไป เพรำะอำจสูญหำยได้ 
 ไม่อนุญำตให้น ำเคร่ืองมือติดต่อสื่อสำรมำทุกชนิด ถ้ำตรวจพบว่ำมีกำรน ำมำจะต้องถูกยึดไว้และจะคืน 
   ในวันที่เดินทำงกลับ 

 ห้ำมพกพำอำวุธ/สำรเสพติดรวมทั้งบุหรี่และของมึนเมำเข้ำในค่ำยฝึก 
######################################################################## 
 หมำยเหตุ : นักศึกษาต้องรับการปฐมนิเทศทุกคน ท้ังภายในและภายนอก 

ปฐมนิเทศภำยใน 
  ปฐมนิเทศภายในภาพรวม วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
          ณ หอประชุมคณะบริหารธุรกิจ (นางเลิ้ง)   ลงทะเบียน  ๐๗.๓๐ น. 

            ปฐมนิเทศภำยนอก  
   วันศุกร์ท่ี  ๒๙  กรกฎาคม ถึง วันอังคารท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ณ ค่ายฝึกอบรม  
กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๒ รุ่น 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.eng.rmutp.ac.th   และ   
 

                                            Facebook งำนแนะแนวและศิษย์เก่ำ วิศวฯมทร.พระนคร 
  
ติดต่อ  งำนแนะแนว ช้ัน  ๔  อำคำรกิจกำรนักศึกษำ  โทร o๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๙๑  



 
 
 
 
 

ตำรำงก ำหนดกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 
 

รุ่นท่ี  ๑  วันท่ี  ๒๙ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ขึ้นรถท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา  ๐๗.๓๐ น. 
รุ่นท่ี  ๒  วันท่ี  ๓๑ กรกฎาคม – ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ขึ้นรถท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา  ๐๗.๓๐ น. 

 
ณ ค่ายฝึกอบรม กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

 
วันที่หนึ่งของกำรจัดกิจกรรม 

เวลา 
หัวข้อการปฏิบัติ สถานท่ี 

ต้ังแต่ ถึง 
๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ เดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ - ค่ายฝึก ค่ายฝึกอบรม 
๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ พิธีเปิด แนะน าสถานท่ี ช้ีแจงการปฏิบัติท่ัวไป โรงพลศึกษา ๑ 
๑๒.๐๐ ๑๒.๓๐ เข้าท่ีพัก / เปลี่ยนเคร่ืองแต่งกาย ท่ีพัก อาคารรับรอง 
๑๒.๓๐ ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารมื้อเท่ียง โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๑๓.๓๐ ๑๕.๓๐ กิจกรรมละลายพฤติกรรม โรงพลศึกษา ๑ 
๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ สาธิตการด ารงชีพ โรงพลศึกษา ๑ 
๑๖.๐๐ ๑๘.๐๐ กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย/ท างานเป็นทีม โรงพลศึกษา ๑ 
๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ แนะน ากิจกรรม สนามฝึก 
๒๐.๐๐ ๒๒.๓๐ กิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ (กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย) โรงพลศึกษา ๑ 
๒๒.๓๐ ๒๓.๓๐ รับประทานอาหารว่าง โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๒๓.๓๐ ๒๔.๐๐ นัดหมายกิจกรรม/ภารกิจส่วนตัว/พักผ่อน อาคารรับรอง 

 
หมำยเหตุ :  ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี / หน.ชุดครูฝึก / ครูเวร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วันที่สองของกำรจัดกิจกรรม 
เวลา 

หัวข้อการปฏิบัติ สถานท่ี 
ต้ังแต่ ถึง 

๐๕.๓๐ ๐๖.๓๐ ต่ืนนอน / กายบริหาร อาคารรับรอง 
๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐ ภารกิจส่วนตัว อาคารรับรอง 
๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ รับประทานอาหารเช้า/อบรม/ช้ีแจง/เคารพธงชาติ โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๐๘.๐๐ ๑๐.๓๐ กิจกรรมทดสอบก าลังใจ หอสูงกระโดด กช. 
๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ เดินทางไกล พื้นท่ีฝึก 
๑๑.๓๐ ๑๓.๓๐ ประกอบอาหารในภูมิประเทศ พื้นท่ีฝึก 
๑๓.๓๐ ๑๔.๓๐ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับยาเสพติด โรงพลศึกษา ๑ 
๑๔.๓๐ ๑๗.๐๐ กิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ (เตรียมการนันทนาการ) โรงพลศึกษา ๑ 
๑๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ภารกิจส่วนตัว อาคารรับรอง 
๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ ซักซ้อมพิธีการ โรงพลศึกษา ๑ 
๒๐.๐๐ ๒๓.๐๐ กิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ (นันทนาการ) โรงพลศึกษา ๑ 
๒๓.๐๐ ๒๓.๓๐ รับประทานอาหารว่าง โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๒๓.๓๐ ๒๔.๐๐ ภารกิจส่วนตัว / พักผ่อน อาคารรับรอง 

 
หมำยเหตุ :  ผู้รับผิดชอบ     หน.ชุดครูฝึก /  ครูเวร / ชุดครูฝึก  

 
วันที่สำมของกำรจัดกิจกรรม 

เวลา 
หัวข้อการปฏิบัติ สถานท่ี 

ต้ังแต่ ถึง 
๐๕.๓๐ ๐๖.๓๐ ต่ืนนอน / กายบริหาร อาคารรับรอง 
๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐ ภารกิจส่วนตัว อาคารรับรอง 
๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ รับประทานอาหารเช้า/อบรม/ช้ีแจง/เคารพธงชาติ โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๐๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ทบทวนกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย โรงพลศึกษา ๑ 
๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ สรุปกิจกรรม/พิธีปิดการอบรม โรงพลศึกษา ๑ 
๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ เดินทางโดยรถรับจ้างจาก ค่ายฝึก - คณะวิศวกรรม ค่ายฝึก - คณะวิศวกรรม  

 
หมำยเหตุ :  ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี / หน.ชุดครูฝึก / ครูเวร  
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรบั   

(โปรดกรอกแบบฟอร์มส่วนนี้ส่งคืนสถานศึกษาในวันเดินทาง) 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ อนุญาตให้ 
(นาย/นางสาว).........................................................................................................เดินทางไปร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศภายนอก ณ ค่ายฝึกอบรม กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ตามวันและ
เวลาท่ีก าหนด  ในรุ่นท่ีสังกัด  (ท าเคร่ืองหมาย    หน้าสาขาท่ีศึกษา) 
 

รุ่นที่  ๑  วันศุกร์ท่ี  ๒๙  กรกฎำคม - วันอำทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎำคม  ๒๕๕๙   
    ๑.  วิศวกรรมอุตสาหการ 
     ๔  ปีปกติ        ๔  ปีสมทบ  เทียบโอนปกติ          เทียบโอนสมทบ  
 

    ๒.วิศวกรรมเคร่ืองกล  
     ๔  ปีปกติ        ๔  ปีสมทบ         เทียบโอนสมทบ  
 

    ๓.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์       
     ๔  ปีปกติ        ๔  ปีสมทบ           
  

    ๔.วิศวกรรมโยธา  
     ๔  ปีปกติ        ๔  ปีสมทบ           
      

    ๕.วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์
     ๔  ปีปกติ   
  

    ๖.วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
     ๔  ปีสมทบ   
 

รุ่นที่  ๒  วันอำทิตย์ท่ี  ๓๑  กรกฎำคม - วันอังคำรท่ี  ๒  สิงหำคม  ๒๕๕๙   
    ๑.วิศวกรรมไฟฟ้า  
     ๔  ปีปกติ        ๔  ปีสมทบ         เทียบโอนสมทบ  
  

    ๒.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
     ๔  ปีปกติ        เทียบโอนสมทบ  
 

    ๓.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     ๔  ปีปกติ   
 

    ๔.เทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ 
     ๔  ปีปกติ   
 
 

ลงช่ือ …………………………………….. 
ผู้ปกครอง 


