
 
 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมส ำหรบันักศกึษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  

วัน/เดือน/ปี โครงกำร/กิจกรรม กำรเตรียมควำมพร้อม 

3 – 4 มิ.ย. 2560 นักศึกษาใหม่เข้าหอพักภายในวิทยาลัยฯ งานหอพักนักศึกษา 

5-6 มิ.ย. 2560 ปรับพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรและสาขา
รับผิดชอบ 

9 มิ.ย. 2559 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 และประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ 

รายละเอียด                      
ดังเอกสารแนบ 

10 - 11 มิ.ย. 2560  โครงการค่ายคุณธรรม 



 

 

 

ก ำหนดกำร 
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 

วันศุกร์ที่ 9  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมรองศำสตรำจำรย์ประชีพ  ชูพันธ์  อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

๐8.30 น. – ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองลงทะเบียน   
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.30 น. พิธีเปิด โดยท่าน  
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
๐๙.30 น. – 09.45 น. ท่านผู้อ านวยการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง  แนะน าผู้บริหารและ               

หัวหน้าสาขา 
09.45 น. – ๑๐.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.00 น. – ๑1.00 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง หน้าที่ และสิ่ งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับ              

งานทะเบียนและวัดผลและงานวิทยบริการ โดยแผนกงานทะเบียนและ
วัดผล แผนกงานห้องสมุด และแผนกงานวิทยบริการ 

๑๑.00 น. – ๑1.3๐ น. รับฟังการบรรยาย เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและสวัสดิการของวิทยาลัยฯ  
11.30 น. – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.            นักศึกษาใหมพ่บอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 หลักสูตรวิชาการจัดการ ห้อง 9302 
 หลักสูตรวิชาการบัญชี ห้อง 9303 
 หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง 9304 
 หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้อง 9403 
 หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา ห้อง 9404 
 หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 9405 
 ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ห้องประชุมใหญ่  
    
**หมำยเหตุ**  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

                                                                                                                                0                                  

 

 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลีวดลายไม่
บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือข้อศอก ไมผ่่าปลาย
แขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสญัลักษณม์หาวิทยาลัย ตัวเสือ้มี
ความยาวเพียงพอส าหรบัให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้
ในกระโปรงให้เรียบรอ้ย  
2. เข็มกลัดเสื้อตราสญัลักษณ์มหาวทิยาลัย กลดับนอกเสื้อเบื้องซ้าย 
3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเขา่ ผ้าเนื้อเรียบไม่มลีวดลาย 
สีกรมท่าหรือสีด า หรือ กระโปรงจีบรอบสีด า 
4. ห้ามท าสผีม 
5. เข็มขัดหนังสีด าหรือสีน้ าตาล หัวเข็มขัดสีเงนิปะหน้านูนตราสญัลักษณ์
มหาวิทยาลยัและชื่อมหาวิทยาลยั มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดส าหรับสอด
ปลายเข็มขัด 
6. รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มลีวดลายทรงสุภาพ 

รายละเอียดการแต่งกายชุดนักศึกษา (หญิง) 



 

 

       

 

รายละเอียดการแต่งกายชุดนักศึกษา (ชาย) 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสภุาพ แขนสั้นเพยีงข้อศอกไม่ผา่ปลายแขนหรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึง
ข้อมือ ไม่มลีวดลาย ไมบ่างเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะทีอ่กเสื้อ
เบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับใหก้างเกงทับได้โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เรียบร้อย 
2. กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ ไมร่ัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสเีดียวกับกางเกง ไม่พับปลายขา       
ผ้าเนื้อเรียบไม่มลีวดลาย สีกรมท่าหรอืสีด า 
3. ทรงผมสุภาพ 
4. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินปะหน้านูนตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัดส าหรับสอดปลายเขม็ขัด 
5. ถุงเท้าสีด าหรอืสทีี่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มลีวดลาย 
6. รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มลีวดลาย ทรงสุภาพ 



  

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ผ้าคลมุศรีษะสีขาว ไม่มีลวดลาย 

2. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มลีวดลายไม่บางเกินสมควร ผา่อกตรง 
โดยตลอด แขนยาว ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเสมอ
ปลายแขน 
3. เข็มกลัดเสื้อตราสญัลักษณ์มหาวทิยาลัย กลดับนอกเสื้อเบื้องซ้าย 
4. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอขอ้เทา้ ผ้าเนือ้เรยีบไม่มลีวดลายสีกรมท่าหรอืสีด า หรือ 
กระโปรงจีบรอบสีด า 
5. ห้ามท าสผีม 
6. เข็มขัดหนังสีด าหรือสีน้ าตาล หัวเข็มขัดสีเงนิปะหน้านูนตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัยและชือ่
มหาวิทยาลยั มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดส าหรับสอดปลายเขม็ขัด 
7. รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาล ไม่มลีวดลาย ทรงสุภาพ 

รายละเอียดการแต่งกายชุดนักศึกษามุสลิม (หญิง) 



 

 
 
 

ก ำหนดกำร 

โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 มิถุนำยน 2560 

ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีอตุสำหกรรมและกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

วันที่ 10 มิถุนำยน  2560 
      ๐7.30 น. – ๐8.3๐ น.   นักศึกษาลงทะเบียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

 ๐8.30 น. – ๐9.0๐ น.   พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

 ๐9.00 น. – 12.0๐ น    บรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย”  
    โดยคุณกฤต เจนพานิชการ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 
 12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 15.00 น.   กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยกลุ่มสันทนาการ 
 15.00 น. – 16.3๐ น.   ระเบียบวินัยของนักศึกษา โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
  
 

วันที่ 11 มิถุนำยน  2560 

      ๐8.00 น. – ๐8.3๐ น.   นักศึกษาลงทะเบียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      และการจัดการ  

 ๐8.30 น. – 11.3๐ น.   ธรรมะ น าชีวิต โดย พระอาจารย์ วัดบางน้ าจืด 
 11.30 น. – 13.0๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 15.3๐ น.   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
 

**หมำยเหตุ  1. รับประทำนอำหำรว่ำงช่วงเวลำ 10.30 น. และ 14.30 น. 

 


