ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๐๕/

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕๐ ถนนงามวงศวาน จตุจักร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๙๐๐
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน

ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ ๒ ทุกทาน

เนื่องดวยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัด
โครงการ “กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหนิสิตชั้นปที่ ๒ ทุก
คน ที่เลือกเขาศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดเขารวมโครงการแนะแนวทางการเรียน วางแผนการ
เรียนใหจบภายในเวลาที่กําหนด การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) รวมถึงการฝก
ระเบียบวินัย เพื่อปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเปนวิศวกรใหกับนิสิต รวมถึงการดํารงตน
เปนนิสิตที่ดีของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป โดยนิสิตจะตองเขารวมโครงการเปน
เวลา ๔ วัน คือวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๔๐๔ และวัน
ศุกรที่ ๑๒ – วันอาทิตยที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บานสังขบีช รีสอรท จังหวัดระยอง โดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นโครงการนี้อยูภายใตการดูแลของคณาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาฯ ไมใชเปนงานรับนองของ
นิสิตรุนพี่แตอยางใด นอกจากนั้นนิสิตที่เขารวมโครงการนี้จะไดรับคะแนนกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตใหนิสิตภายในความปกครองของทานเขารวมโครงการที่ภาควิชาฯ ได
จัดขึ้นในครั้งนี้ดวย โดยสงแบบตอบรับคํายินยอมกลับมายังภาควิชาฯ ภายในวันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
หากมีขอสงสัยประการใดขอใหติดตอมายังที่ภาควิชาฯ ตามเบอรโทรศัพทดานลาง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน ขุนทอง)
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร.๐-๒๗๙๗-๐๙๙๙ ตอ ๑๘๐๓ -๔
โทรสาร.๐-๒๕๗๙-๔๕๗๖

คํายินยอมของผูปกครอง
เขียนที่
วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. .............
ขาพเจา นาย/นาง
เบอรโทรศัพท
ไดรับทราบ
การเขารวมโครงการ...กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม สําหรับนิสิตชั้นปที่ ๒ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยตลอดแลว และตกลง
 ยินยอม ใหเขารวมกิจกรรม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมบังคับนิสิตป ๒ ตองเขารวมทุกคน
 ยินยอม ใหเขารวมกิจกรรม วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง
 ยินยอม ใหเขารวมกิจกรรมวันที่ ๙ และ วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ยินยอม ใหเขารวมกิจกรรม วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมบังคับนิสิตป ๒ ตองเขารวมทุกคน
ใหนาย/นางสาว

รหัส

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
 ไมยินยอม เพราะ
เบอรโทรผูปกครอง

ลงชื่อ.....................................................ผูปกครอง
(.....................................................)
วันที่...............เดือน........................พ.ศ....................
หมายเหตุ โปรดสงคํายินยอม, สําเนาบัตรประชาชน
กลับมายังภาควิชาฯ ภายในวันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือทาง E-Mail: somboon.y@ku.th หรือ
ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 หรือใน LINE กลุมนิสิต
-------------------------------------------------------------------------

กําหนดการ โครงการ กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา ๒๕๖๒”
นิสิตที่เลือกภาควิศวกรรมเครื่องกลและสาขาไฟฟาเครื่องกลการผลิต (นิสิตรหัส ๖๑)
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุม ๑
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ -

นิสิตลงทะเบียน หนาหองประชุมภาควิชาฯ หอง ๕๔๐๔
หัวหนาภาควิชาฯ กลาวเปดการปฐมนิเทศนิสิตโครงการ “กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม
ปการศึกษา ๒๕๖๒” และบรรยายพิเศษ... แนะนําภาควิชาฯ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน ขุนทอง หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บรรยายแนะนําหลักสูตร และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โดยอาจารย ดร.เฉลิมพล เปลงสะอาด
รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บรรยาย.....แนะแนวการฝกงาน และโครงการตางๆ เชนโครงการ ๓+๑+๑
บริษัทมิชลิน บริษัทกัลฟ โครงการเทคโนสไมล (เรียนภาษาญี่ปุน)
สิ่งที่นิสิตตองรู…ระเบียบ วินัย การแตงกาย ทุน
โดย อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ อาจารยฝายฝกงานและสหกิจศึกษา
พักรับประทานอาหารวาง
ประสบการณจากรุนพี่ที่ฝกงานตางประเทศและศิษยเกา
พี่พบนอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แนะนําศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
โดยอาจารย ดร.วรพงษ สวางศรี หัวหนาศูนยฯ RDiPT
พักรับประทานอาหารวาง
เยี่ยมชมหองปฏิบัติการศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(RDiPT)
พี่พบนอง แจงกําหนดการวันตอไป

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุม ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

นิสิตลงทะเบียน หนาหองประชุมภาควิชาฯ หอง ๕๔๐๔
เดินทางไปยังศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(RDiPT) ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แนะนําศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
โดยอาจารย ดร.วรพงษ สวางศรี หัวหนาศูนยฯ RDiPT
เยี่ยมชมหองปฏิบัติการศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(RDiPT)
พักรับประทานอาหารวาง
เยี่ยมชมหองปฏิบัติการศูนยคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(RDiPT) (ตอ)
รับประทานอาหารกลางวัน
นิสิตลงทะเบียน หนาหองประชุมภาควิชาฯ หอง ๕๔๐๔
หัวหนาภาควิชาฯ กลาวเปดการปฐมนิเทศนิสิตโครงการ “กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม
ปการศึกษา ๒๕๖๒” และบรรยายพิเศษ... แนะนําภาควิชาฯ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน ขุนทอง หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บรรยายแนะนําหลักสูตร และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โดยอาจารย ดร.เฉลิมพล เปลงสะอาด
รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บรรยาย.....แนะแนวการฝกงาน และโครงการตางๆ เชนโครงการ ๓+๑+๑
บริษัทมิชลิน บริษัทกัลฟ โครงการเทคโนสไมล (เรียนภาษาญี่ปุน)
สิ่งที่นิสิตตองรู…ระเบียบ วินัย การแตงกาย ทุน
โดย อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ อาจารยฝายฝกงานและสหกิจศึกษา
พักรับประทานอาหารวาง
ประสบการณจากรุนพี่ที่ฝกงานตางประเทศและศิษยเกา
พี่พบนอง แจงกําหนดการวันตอไป

วันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. นิสิตลงทะเบียน
๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาบนรถเดินทางออกจาก ม.เกษตรศาสตร
เพื่อเขาเยี่ยมชมโรงงาน
๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันบนรถ เยี่ยมชมโรงงาน
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เดินทางเขาที่พัก
หัวหนาภาคฯ กลาวเปดการปฐมนิเทศนิสิตโครงการ
“กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บานสังข – บีช จ.ระยอง
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย
๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสันทนาการ ณ บานสังข – บีช จ.ระยอง
๒๑.๐๐ น.
นิสิตเขาพักผอน
วันเสารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. อาบน้ํา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปวัด ฟงธรรมเทศนา นั่งสมาธิ กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมฮาเฮที่ชายหาด
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. วิศวเครื่องกลรวมใจ รักษ สิ่งแวดลอม (เก็บขยะชายหาด)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมรวม+สันทนาการ ประกวดดาว เดือน ประธานรุนและกรรมการรุน
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. พิธีบายศรีสูขวัญ
๒๑.๐๐
นิสิตพักผอน

วันอาทิตยที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถ
๐๗.๐๐ น.
ออกเดินทางไปปลูกปา รับประทานอาหารเชา บนรถ
๐๙.๐๐ น.
ถึงสถานที่ปลูกปา............................ (อยูระหวางประสานงาน)
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวันบนรถ
๑๓.๐๐ น.
ปลูกปา (ตอ)
๑๖.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๗.๐๐ น.
เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ๑. นิสิตชายแตงชุดนิสิตใหเรียบรอยไมตองผูกไทค
นิสิตหญิงอนุญาตใหสวมกางเกงขายาวเสื้อนิสิต
สวมรองเทาหุมสนในวันแรกที่เขาเยี่ยมชมโรงงาน
๒. นิสิตสวมกางเกงขายาว สวมรองเทาหุม สน วันปลูกปา
๓. นําผาเช็ดตัว รองเทาแตะ และของใชสวนตัวที่จําเปน
๔. นิสิตเตรียมรม สําหรับใชตอนปลูกปา
๕. นําปากกาติดตัวไปดวยคนละอยางนอย ๑ ดาม

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๐๕/

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕๐ ถนนงามวงศวาน จตุจักร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๙๐๐
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน

ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ ๒ ทุกทาน

เนื่องดวยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัด
โครงการ “กาวแรกสูวิศวกรยุคใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหนิสิตชั้นปที่ ๒ ทุก
คน ที่เลือกเขาศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดเขารวมโครงการแนะแนวทางการเรียน วางแผนการ
เรียนใหจบภายในเวลาที่กําหนด การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) รวมถึงการฝก
ระเบียบวินัย เพื่อปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเปนวิศวกรใหกับนิสิต รวมถึงการดํารงตน
เปนนิสิตที่ดีของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป โดยนิสิตจะตองเขารวมโครงการเปน
เวลา ๔ วัน คือวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๔๐๔ และวัน
ศุกรที่ ๑๒ – วันอาทิตยที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บานสังขบีช รีสอรท จังหวัดระยอง โดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นโครงการนี้อยูภายใตการดูแลของคณาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาฯ ไมใชเปนงานรับนองของ
นิสิตรุนพี่แตอยางใด นอกจากนั้นนิสิตที่เขารวมโครงการนี้จะไดรับคะแนนกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตใหนิสิตภายในความปกครองของทานเขารวมโครงการที่ภาควิชาฯ ได
จัดขึ้นในครั้งนี้ดวย โดยสงแบบตอบรับคํายินยอมกลับมายังภาควิชาฯ ภายในวันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
หากมีขอสงสัยประการใดขอใหติดตอมายังที่ภาควิชาฯ ตามเบอรโทรศัพทดานลาง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน ขุนทอง)
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร.๐-๒๗๙๗-๐๙๙๙ ตอ ๑๘๐๓ -๔
โทรสาร.๐-๒๕๗๙-๔๕๗๖

