
กําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2557 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2-3 ส.ค. 2557 
เวลา 08.30-16.30 น. 

 
- นักศึกษาเขาหอพัก ณ สํานักงานหอพัก(แตงกายชุดสุภาพ) 
- นักศึกษาจายเงินคาสวัสดิการหอพักและอุปกรณเครื่องนอน 
  (จํานวน 750บาท/คน) 

 
งานบริหารกิจการนักศึกษา 
 

2 ส.ค. 2557 
เวลา 12.30-13.30 น. 

 
เวลา 13.30-13.45 น. 
เวลา 13.45-15.30 น. 

 
-ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ณ หองประชุมใหญ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
-ชมวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
-พิธีเปดโดย รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง 
 (ผศ.กฤษฎา  พราหมณชูเอม) กลาวตอนรับ 

 
งานบริหารกิจการนักศึกษา 
 

4 ส.ค. 2557 -นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว  
เรียนปรับพ้ืนฐาน โครงการสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

วิทยาลัยฯ 
สาขาการโรงแรมฯ 

4-7 ส.ค. 2557 -นักศึกษาสังกัดคณะวิทยฯ  ปรับพ้ืนฐาน คณะวิทยฯ 

5-8 ส.ค. 2557 -นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ  ปรับพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษ 
 ทุกสาขาวิชา 

วิทยาลัยฯ   

8-9 ส.ค. 2557 
8 ส.ค. 2557 
9 ส.ค. 2557 

นักศึกษาสังกัดคณะวิทยฯ เขารวมโครงการ 
-ปลูกจิตสํานึกชีวิตวัยใส หางไกลยาเสพติด 
-ธรรมะกับวัยรุนในรั้วมหาวิทยาลัยฯ 

 
คณะวิทยฯ 
คณะวิทยฯ 

13 ส.ค. 2557 
เวลา 15.00-16.00 น. 

 
เวลา 16.00-17.00 น. 

 
เวลา 17.00-17.30 น. 

 
เวลา 17.30-18.00 น. 
เวลา 18.00-20.00 น. 

 
-นักศึกษาใหมทุกคนลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรม 
 (แตงกายชุดสุภาพ) 
-รับเครื่องหมายประกอบการแตงกายชุดนักศึกษา 
 (นําใบเสร็จการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนมาแสดง) 
-พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ 
 (ประธานในพิธี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง) 
-รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง กลาวตอนรับนักศึกษาใหม 
-กิจกรรม “นองมาพ่ีดีใจ หนุกกันนิเรา” 
(*ซุมอาหารเครื่องดื่มจําหนายตลอดงาน) 

 
งานบริหารกิจการนักศึกษา 
 

14-15 ส.ค. 2557 
14 ส.ค. 2557 
15 ส.ค. 2557 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (แตงกายชุดนักศึกษา)   
-ปฐมนิเทศรวมคณะฯ/วิทยาลัยฯ  
-ปฐมนิเทศแยกตามสังกัด 
  *คณะฯ  ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 
  *วิทยาลัยฯ ณ หองประชุมใหญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
-งานบริหารกิจการนักศึกษา 
 
-คณะ 
-วิทยาลัย 

16 ส.ค. 2557 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม งานบริหารกิจการนักศึกษา 

16-17 ส.ค. 2557 นักศึกษาปรับพ้ืนฐาน โครงการสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยฯ สาขาการบัญช ี

18 ส.ค. 2557 วันเปดภาคเรียนท่ี 1/2557 งานบรหิารวิชาการและวิจัย 

*หมายเหตุ     วัน เวลา และรายละเอียดกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 



กําหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
ณ  อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 

------------------------------------------------------- 
วันท่ี  14 สิงหาคม  2557 
08.00 น. – 08.45 น.    นักศึกษาใหมทุกคนลงทะเบียน ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง (แตงกายชุดนักศึกษา)   
08.45 น. – 09.00 น.    ชมวดีิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย   
09.00 น. – 09.15 น.    พิธีเปดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557  
                               -    รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง (ผศ.กฤษฎา  พราหมณชูเอม) 
                                    กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผศ.รุจา  ทิพยวารี) 
     กลาวเปดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

09.15 น. – 10.00 น.    บรรยายพิเศษ“คนดีท่ีสังคมและชาติตองการ” โดย ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย 
         อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนท่ี 20   
         ตําแหนงปจจุบัน ประธานสภาท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปตย 

10.00 น. – 12.00 น.    แบงกลุมปฏิบัติ 7 กลุม หัวขอ “สภาพปญหาของสังคม” โดยทีมวิทยากรจาก 
                              ศูนยการฝกอบรมมวลชน สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ  
           กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
12.00 น. – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 17.00 น.    แบงกลุมปฏิบัติ 7 กลุม หัวขอ – ความรักชาติ 
                                                                   - เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
                                                                   - การปองกันยาเสพติด 
                                                                   - พระคุณบิดามารดา 
                               โดย ทีมวิทยากรจากศูนยการฝกอบรมมวลชน สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ 
                               กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
18.30 น. – 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการ  (แตงกายชุดลําลองสุภาพ) 
19.00 น. – 20.00 น.     แนะนําหนวยงาน งานบริหารกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

 
* หมายเหตุ    วัน เวลา และรายละเอียดกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 



กําหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 

ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 
 

08.00น. – 09.00น. นักศึกษาใหมลงทะเบียน ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง (แตงกายชุดนักศึกษา)   
09.00น. – 09.30น. กลาวตอนรับนักศึกษาใหมและแนะนําผูบริหาร คณาจารย  
   โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
09.30น. – 09.45น. กลาวตอนรับนักศึกษาใหม  โดยรองคณบดีฝายบริหาร 
09.45น. – 10.00น. กลาวตอนรับนักศึกษาใหม  โดยรองคณบดีฝายวิชาการ 
10.00น. – 10.30น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30น. – 11.00น. บทบาทของนักศึกษาใหมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตุินุช สุจริต 
11.00น. – 11.30น. แนะนําหนวยงานทะเบียนและวัดผล   
                               โดยงานทะเบียนและวัดผล สํานักงานวิทยาเขตตรัง 
11.30น. –12.00น. ระบบ E-Service กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ เกณฑการผานกิจกรรม 
                               เสรมิหลักสูตร 
   โดยรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
12.00น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. – 14.30น. นักศึกษาใหมพบหัวหนาสาขาและอาจารยท่ีปรึกษา 
14.30น. – 16.30น. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตอนรับนักศึกษาใหม 
16.30น. – 18.00น. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม ดานระบบสารสนเทศนักศึกษา 
   โดย งานบริหารวิชาการและวิจัย  สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

 

* หมายเหตุ     วัน เวลา และรายละเอียดกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 



กําหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
นักศึกษาสังกดัวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 
ณ หองประชุมใหญ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 2 

 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2557 
07.30 น. – 08.00 น. นักศึกษาใหมลงทะเบียน  ณ หองประชุมใหญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
   (แตงกายชุดนักศึกษา)   
08.00 น. – 08.30 น. กลาวตอนรับนักศึกษาใหมพรอมแนะนําผูบริหารและคณาจารย 
   โดย  ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
08.30 น. – 09.00 น. บรรยายหัวขอ“การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา” 
   โดย  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย 
09.00 น. – 09.30 น. ชี้แจงเกณฑการผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการใชระบบ E-Service   
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร พรอมแนะนําบุคลากรในฝายพัฒนานักศึกษา 
   โดย  รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา 
09.30 น. – 10.00 น. แนะนําหนวยงานทะเบียนและวัดผล  
   โดยงานทะเบียนและวัดผล สํานักงานวิทยาเขตตรัง 
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารวาง 
10.00 น. – 12.00 น. บรรยายหัวขอ “การใชชวีิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยางไรใหมีความสุขและ 
                               สนกุกับการเรียน"   โดย  คุณสุพรรษา  จันทะสุวรรณ 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.00 น. นักศึกษาใหมพบอาจารยประจําวิชา และอาจารยท่ีปรึกษา 
   -สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว   หองประชุมใหญ 
   -สาขาบริหารธุรกิจ     หอง ฉ.202, ฉ.204 
   -สาขาภาษาตางประเทศ     หอง ฉ.203 
15.00 น. – 16.30 น. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหม ดานระบบสารสนเทศนักศึกษา 
   โดย งานบริหารวิชาการและวิจัย  สํานักงานวิทยาเขตตรัง 

 

    
 
 
 

................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ วัน เวลา และรายละเอียดกิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 




