ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๐๕/๗๓๘

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๙๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน

ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ ๒ ทุกท่าน

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ
“ก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ ทุกคน ที่เลือกเข้าศึกษาใน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวทางการเรียน วางแผนการเรียนให้จบภายในเวลาที่กาหนด
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) รวมถึงการฝึกระเบียบวินัย เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นวิศวกรให้กับนิสิต รวมถึงการดารงตนเป็นนิสิตที่ดขี องมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกาลังสาคัญของ
ประเทศชาติตอ่ ไป โดยนิสิตจะต้องเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา ๔ วัน คือวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ ห้อง
ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ๕๔๐๔ และวันพุธที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แคมป์ปิ้ง แอนด์
รีสอร์ท (อมรพันธ์) จังหวัดระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯไม่ใช่เป็นงานรับน้องของนิสิตรุ่นพี่แต่อย่างใด นอกจากนั้นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ
คะแนนกิจกรรมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้นิสิตภายในความปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการที่ภาควิชาฯ ได้จัดขึ้นใน
ครั้งนี้ด้วย โดยส่งแบบตอบรับคายินยอมกลับมายังภาควิชาฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากมีขอ้
สงสัยประการใดขอให้ติดต่อมายังที่ภาควิชาฯ ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร.๐-๒๗๙๗-๐๙๙๙ ต่อ ๑๘๐๓ -๔
โทรสาร.๐-๒๕๗๙-๔๕๗๖

คายินยอมของผู้ปกครอง
เขียนที่........................................................................
วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า นาย / นาง
ได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการวิศวกร
ยุคใหม่สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ตลอดแล้ว และตกลงให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่อังคารที่ ๑๗ และไปศึกษาาดูงานใน วันพุธที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ (กิจกรรมบังคับ) หรือไม่
 ยินยอม
ไม่ยินยอม เพราะ....................................................................
ผู้ปกครองยินยอมให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่พุธที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท (อมรพันธ์) จังหวัดระยอง หรือไม่
 ยินยอม
ไม่ยินยอม เพราะ....................................................................
ให้ นาย/นางสาว............................................รหัส..........................เข้าร่วมโครงการวิศวกรยุคใหม่ของภาควิชาฯ

ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง
(...............................................)
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ..............

หมายเหตุ ๑.ภาควิชาฯ ได้ทาประกันภัยหมู่ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยขอให้นิสิตกรอกข้อมูลตาม
ตารางข้างล่างนี้ เพื่อผลประโยชน์ของนิสิตเอง โปรดส่งคายินยอม,สาเนาบัตรประชาชน
กลับมายังภาควิชาฯ ด้วยตนเองหรือส่งอีเมลมาที่ Fengsby@ku.ac.th หรือ แฟกซ์ 025794576 ภายในวันจันทร์
ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
------------------------------------------------------------------------ประกันภัยหมู่
ลาดับที่
๑.
๒.

ชื่อผู้เอาประกัน (ตัวนิสิตเอง)

อายุ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ความสัมพันธ์

กาหนดการ โครงการ “ก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นิสิตทีเ่ ลือกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นิสิตรหัส ๖๐)
วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

นิสิตลงทะเบียน หน้าห้องประชุมภาควิชาฯ ห้อง ๕๔๐๔
หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนิสิตโครงการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรยุค
ใหม่” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และบรรยายพิเศษ..แนะนาภาควิชาฯ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

บรรยายแนะนาหลักสูตรและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โดย อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

แนะนา ชี้แจงการฝึกงานโดย อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์
อาจารย์กรรมการฝ่ายฝึกงานและสหกิจศึกษา

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

สิ่งที่นิสิตต้องรู…้ ระเบียบ วินัย การแต่งกาย ทุนการศึกษา
โดย อ.ดร ชมาพร เจียรบุตร อาจารย์กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาฯ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

พบพี่...ดูแลน้อง
โดยทีมงานนิสิตรุ่นพี่ชั้นปี ๓

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

เดินทางไปยังศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(RDiPT) ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

แนะนาศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)
โดย รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
หัวหน้าศูนย์ RDiPT

๑๖.๐๐ น.

เสร็จกิจกรรม

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

นิสิตลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เดินทางออกจาก ม.เกษตรศาสตร์เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน บนรถ และเดินทางมาที่จุดนัดพบ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เดินทางเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

หัวหน้าภาคฯ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนิสิต
โครงการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมสันทนาการ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

อาจารย์ประจาภาควิชาพูดให้ความรู้แก่นิสิต

๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.

กิจกรรมกลางคืน

๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.

นิสิตรับประทานของว่าง

๒๓.๐๐ น.

นิสิตพักผ่อน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

กิจกรรมโดยอาจารย์ประจาภาควิชา

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๔.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

กิจกรรมที่ชายหาด

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

กิจกรรมฐานกลางคืน

๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

๒๒.๐๐ น.

นิสิตพักผ่อน

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ออกเดินทาง

๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ทากิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากและเดินทางกลับถึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ๑.

นิสิตชายแต่งชุดนิสติ ให้เรียบร้อยไม่ต้องผูกไทค์
นิสิตหญิงอนุญาตให้สวมกางเกงขายาวเสื้อนิสิต
สวมรองเท้าหุ้มส้นในวันแรกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

๒.

นาผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ และของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น

๓.

นาปากกาติดตัวไปด้วยคนละอย่างน้อย ๑ ด้าม

๔.

นิสิตชั้นปที่ ๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่17
และ18(กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน) ทุกคน

