
     
 
 

ที่ ศธ o๕๘๑.o๗/พิเศษ                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                                                     ๑๓๘๑ ถ.ประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง 
           เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ ๑o๘oo                                                      
 

                                         วันที่   ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง   การพานักศึกษาไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เรียน  ผู้ปกครองนักศึกษา 
                

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศภายใน
คณะฯ วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ และปฐมนิเทศในภาพรวมทุกคณะวันพุธที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   
ณ หอประชุมใหญ่  คณะบริหารธุรกิจ (นางเลิ้ง)และการปฐมนิเทศภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์    
 

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

รุ่นที่  ๑  วันจันทร์ที่  ๓  สิงหาคม – วันพุธที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘   
รุ่นที่  ๒  วันพุธที่  ๕ สิงหาคม  – วันศุกร์ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งภายในและภายนอก  เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา 
ทุกคนต้องเข้าร่วม 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับส่งคืนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 
 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
         (นายสุรพล  จักรชัยกุล) 
              รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 
 
  
 
 
งานแนะแนว  โทร o๒-๘๓๖-๓๐๐๐  ต่อ ๔๑๙๑   



 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรก้ำวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ ชั้น ๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 

 
เวลา ก าหนดการ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมแนะน า “ห้องประวัติ ช่างกลพระนครเหนือ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - แนะน าคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขาวิชา 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. กิจกรรม “ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย” 

     - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     - งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
     - งานวิชาทหารและลูกเสือ 
     - งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
     - งานแนะแนว 
     - งานกิจกรรมสโมสร  ชมรมนักศึกษา 
     - งานอาคารสถานที่ 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ  โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรม “ข้อคิดจากศิษย์เก่า” โดย สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมประเมินผลและแจกสมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม “สาขาสัมพันธ์” โดย อาจารย์ประจ าสาขาวิชา (นักศึกษาเข้าสาขาวิชา) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแต่งกำยวันปฐมฯ หน้ำเว็ปมหำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร วันที่ 29 หน้ำเว็ปมหำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน ำส ำหรับนักศึกษำ 
 

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

   รุ่นที่  ๑  วันจันทร์ที่  ๓  สิงหำคม – วันพุธที่  ๕  สิงหำคม  ๒๕๕๘    
    วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
    วิศวกรรมโยธา/ วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์/วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 
 

รุ่นที่  ๒  วันพุธที่  ๕ สิงหำคม  – วันศุกร์ที่  ๗  สิงหำคม  ๒๕๕๘   
    วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 
                                         

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

หรือเสื้อไม่มีแขน 
 ที่พักที่จัดให้ เป็นห้องพักนอนรวม  พัดลม   ไม่มีอุปกรณ์เครื่องนอนและผ้าห่มนอนให้ 
       นักศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมเครื่องนอน 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 าปากกาติดตัวมาทุกคนเพ่ือใช้ท ากิจกรรม และเซ็นชื่อรายงานตัว 
 ไม่ควรน าสิ่งของมีค่าและเงินจ านวนมากติดตัวไป เพราะอาจสูญหายได้ 
 ห้ามพกพาอาวุธ/สารเสพติดรวมทั้งบุหรี่และของมึนเมาเข้าในค่ายฝึก 
 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือติดต่อสื่อสารมาทุกชนิด ถ้าตรวจพบว่ามีการน ามาจะต้องถูกยึดไว้และจะคืนใน 
   วันที่เดินทางกลับ 

######################################################################## 
 หมำยเหตุ : นักศึกษาต้องรับการปฐมนิเทศทุกคน ทั้งภายในและภายนอก 

ปฐมนิเทศภำยใน 
 ๑. ปฐมนิเทศภายในคณะฯ วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 ๒. ปฐมนิเทศภายในภาพรวม วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
          ณ หอประชุมคณะบริหารธุรกิจ (นางเลิ้ง)   ลงทะเบียน  o๗.oo น. 

            ปฐมนิเทศภำยนอก  
    วันจันทร์ที่  ๓  สิงหาคม – วนัศุกร์ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ ค่ายฝึกอบรม  
กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๒ รุ่น 

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

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



 
 
 
 

ตำรำงก ำหนดกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 
 

รุ่นที่  ๑  วันที่  ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ขึ้นรถที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา  ๐๖.๓๐ น. 
รุ่นที่  ๒  วันที่  ๕ – ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ขึ้นรถที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา  ๐๖.๓๐ น. 

 
ณ ค่ายฝึกอบรม กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

 
วันที่หนึ่งของกำรจัดกิจกรรม 

เวลา 
หัวข้อการปฏิบัติ สถานที่ 

ตั้งแต่ ถึง 
๐๖.๓๐ ๐๗.๓๐ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๐๗.๓๐ ๑๐.๐๐ เดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ - ค่ายฝึก ค่ายฝึกอบรม 
๑๐.๐๐ ๑๒.๓๐ พิธีเปิด แนะน าสถานที่ ชี้แจงการปฏิบัติทั่วไป โรงพลศึกษา ๑ 
๑๒.๓๐ ๑๒.๔๕ เข้าท่ีพัก / เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ที่พัก อาคารรับรอง 
๑๒.๔๕ ๑๓.๔๕ รับประทานอาหารมื้อเที่ยง โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๑๓.๔๕ 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 / เจ้าหน้าที่ / หน.ชุดครูฝึก / ครูเวร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สองของกำรจัดกิจกรรม 
เวลา 

หัวข้อการปฏิบัติ สถานที่ 
ตั้งแต่ ถึง 

๐๕.๓๐ ๐๖.๓๐ ตื่นนอน / กายบริหาร อาคารรับรอง 
๐๖.๓๐ ๐๗.๑๕ ภารกิจส่วนตัว อาคารรับรอง 
๐๗.๑๕ ๐๘.๑๕ รับประทานอาหารเช้า/อบรม/ชี้แจง/เคารพธงชาติ โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๐๘.๑๕ ๑๐.๓๐ กิจกรรมทดสอบก าลังใจ หอสูงกระโดด กช. 
๑๐.๓๐ ๑๑.๓๐ เดินทางไกล พ้ืนที่ฝึก 
๑๑.๓๐ ๑๓.๓๐ ประกอบอาหารในภูมิประเทศ พ้ืนที่ฝึก 
๑๓.๓๐ ๑๔.๓๐ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 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 สถานที่ 

ตั้งแต่ ถึง 
๐๕.๓๐ ๐๖.๓๐ ตื่นนอน / กายบริหาร อาคารรับรอง 
๐๖.๓๐ ๐๗.๑๕ ภารกิจส่วนตัว อาคารรับรอง 
๐๗.๑๕ ๐๘.๑๕ รับประทานอาหารเช้า/อบรม/ชี้แจง/เคารพธงชาติ โรงอาหาร อาคารรับรอง 
๐๘.๑๕ 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 - คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
ค่ายฝึก - คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  
 

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

 

 

 
 
 

 



แบบตอบรับ   
(โปรดกรอกแบบฟอร์มสว่นนี้ส่งคืนสถานศึกษาในวันเดินทาง) 

 
 ข้าพเจ้า .............................................................. เป็นผู้ปกครองของ ............................................................... 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า  อนุญาตให้........................................................... เดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ภายนอก ณ ค่ายฝึกอบรม กองพลทหารช่าง  ค่ายบุรฉัตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
ในรุ่นที่สังกัด  (ท าเครื่องหมาย    หน้าสาขาท่ีศึกษา) 
 

รุ่นที่  ๑  วันจันทร์ที่  ๓  สิงหำคม – วันพุธที่  ๕  สิงหำคม  ๒๕๕๘   
     ๑.  วิศวกรรมอุตสาหการ 
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ         ปกติ  เทียบโอน 
 

     ๒.วิศวกรรมเครื่องกล  
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ    
 

     ๓.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์       
      ปกติ  ๔  ปี    
  

     ๔.วิศวกรรมโยธา  
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ      
      

     ๕.วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
      ปกติ  ๔  ปี  
  

     ๖.วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
      สมทบ 
 

รุ่นที่  ๒  วันพุธที่  ๕ สิงหำคม  – วันศุกร์ที่  ๗  สิงหำคม  ๒๕๕๘   
     ๑.วิศวกรรมไฟฟ้า  
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ  
  

     ๒.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ   
 

     ๓.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      ปกติ  ๔  ปี  สมทบ   
 

     ๔.เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 
      ปกติ  ๔  ปี   
 
 

ลงชื่อ …………………………………….. 
ผู้ปกครอง 

 


