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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 มีนาคม 2561

เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2561
เรียน ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการโครงการปฐมนิเทศฯ จานวน 1 ฉบับ
2. เอกสารการเตรียมตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาหรับเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ จานวน 1 ฉบับ
3. แบบสารวจข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ฉบับ
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่าย
เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย และเป็นการต้อนรับ
นิสิตใหม่และพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอแจ้งข้อมูลแก่นิสิตและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับ
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
1. นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
นอกชั้นเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายสริมสร้าง
อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วม
และทากิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรมตามที่กาหนด เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานการทากิจกรรมนิสิตในระบบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
2. มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นิสิตสามารถ
ตรวจสอบวันและเวลาการเข้าหอพักได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th หรือ
เว็บไซต์ของส่วนกิจการนิสิต http://sa.oop.swu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยได้ทาประกันอุบัติเหตุคุ้มครองนิสิตทุกคน โดยมีผลคุ้มครองนิสิตชั้นปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
4. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ คอยดูแลอานวยความ
สะดวก และความปลอดภัยระหว่างที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม และจัดแพทย์ พยาบาล ในการดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ได้ประสานกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรักษาพยาบาล กรณีที่มี
นิสิตเจ็บป่วย
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5. นิสิตชั้นปีที่ 1 จะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรนิสิตใดๆ กิจกรรมขององค์กรนิสิตนั้นจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น และมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายสนับสนุน
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์นอกสถานศึกษา
6. ขอความร่วมมือนิสิตหรือผู้ปกครองกรอกแบบสารวจข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2561 ตามสิ่งที่แนบมาด้วย และส่งคืนส่วนกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร หรือส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
7. นิสิตและผู้ปกครอง สามารถทราบรายละเอียดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และ
ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่เว็บไซต์ของส่วนกิจการนิสิต
http://sa.oop.swu.ac.th ชือ่ “โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561”
8. หากนิสิตและผู้ปกครองมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2258-9105, 0-2260-9547 และ0-2258-9589
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สานักงานอธิการบดี ส่วนกิจการนิสิต
โทรศัพท์และโทรสาร 0-2258-9105
0-2260-9547
0-2258-9589

กาหนดการโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ผู้แทนนิสิต ชั้นปีที่ 1 จากคณะ/วิทยาลัย ซักซ้อมพิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และ
ปฏิญาณตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. นิสิตชัน้ ปีที่ 1 เข้าสูอ่ าคารกีฬา 1
เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ซักซ้อมพิธีการแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ณ อาคารกีฬา 1
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (นิสติ แต่งกายชุดพิธีการ)
เวลา 06.30 น. – 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. - นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าสู่อาคารกีฬา 1
- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล (ผู้บริหารและผู้แทนนิสิต)
- พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา 2
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. พิธที าบุญเพือ่ ความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย และวีดีทัศน์บริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. พิธีเปิด และแนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- กล่าวรายงาน โดย รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสิต
- กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี
- ชมวิดีทัศน์แนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เวลา 10.00 น. – 10.30 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาท โดย อธิการบดี
เวลา 10.30 น. – 11.15 น. พิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การปฏิญาณตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ร่วมร้องเพลงศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 11.15 น. – 12.00 น. กิจกรรมบัณฑิตไทยไม่โกงและมหาวิทยาลัยสีขาว โดยสภานิสิต
เวลา 12.00 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. – 17.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนิสิตรุ่นพีแ่ ต่ละคณะ/วิทยาลัย
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. – 20.00 น. กิจกรรมพีพ่ บน้อง อาจารยพบศิษย์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิ ติ มศว (นิสิตแต่งกายชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย)
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าสูอ่ าคารกีฬา 1
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ณ อาคารกีฬา 1
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรม “นิสิตจิตอาสา”
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เวลา 17.00 น. – 23.00 น. - กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
- กิจกรรม มศว ปลอดบุหรี่ “SWU Smart Don’t Smoke”
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสติ มศว
(นิสติ แต่งกายเสื้อคอปก/คอกลมคณะ/วิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพสีเข้ม และรองเท้าหุ้มส้น)
เวลา 07.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - กิจกรรมเสวนา โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
- กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 22.30 น. กิจกรรม Freshmen Night 2018
หมายเหตุ

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
การเตรียมตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาหรับเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ
1. การเตรียมเสื้อผ้า
1.1 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ชุดสุภาพเรียบร้อย
1.2 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ
นิสิตชาย กางเกงขายาวสีเทา เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีเทา รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น
นิสิตหญิง กระโปรงสีเทา เสื้อเชิ้ตสีขาว รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น
1.3 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
ชุดพลศึกษาของมหาวิทยาลัย เสื้อยืดคอปกสีขาว กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ
1.4 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
เสื้อคอปกหรือคอกลมของคณะหรือวิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพสีเข้ม และรองเท้าหุ้มส้น
1.5 ชุดลาลองและชุดนอน
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้า เป็นต้น
3. ชุดเครื่องนอน ได้แก่ หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง และผ้าห่ม หรือ ถุงนอน
4. ยาประจาตัว
5. ข้อห้าม
5.1 ห้ามนิสิตแต่งกายเสื้อผ้าลักษณะไม่เหมาะสมและไม่สุภาพ เช่น เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น
เสื้อผ้ารัดรูป กระโปรงสั้นหรือผ่าข้างผ่าหลัง กางเกงยีนส์ขาด ฯลฯ
5.2 ห้ามนาทรัพย์สินมีค่าติดตัวไป
หมายเหตุ นิสิตคนใดมีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถทากิจกรรมได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่ รือนิสิตรุ่นพี่
ในวันรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฯ
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โครงกำรปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
และค่ำยเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2561
วันที่ 7 – 10 สิงหำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
แบบสำรวจข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (กรุณำเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
ชื่อและนามสกุล (นาย/นางสาว) ...................................................................... รหัสประจาตัวนิสิต ....................................
วิชาเอก/สาขาวิชา ............................................................... คณะ/วิทยาลัย.......................................................................
ที่อยู่ (ติดต่อได้สะดวก) ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................... อีเมล์ ..........................................................
2. ข้อมูลกำรรับประทำนอำหำร
 รับประทานอาหารได้ทุกประเภท
 รับประทานอาหารอิสลาม
 รับประทานอาหารมังสวิรัติ
 อื่นๆ .................................................................
3. ข้อมูลกำรเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว กำรแพ้ยำ ปัญหำอุปสรรคที่ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมบำงประเภทหรือ
ควำมต้องกำรพิเศษบำงประกำร เพื่อมหำวิทยำลัยได้เตรียมกำรดูแลหรือยกเว้นมิให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพ
 การเจ็บป่วยสาคัญ โรคประจาตัว .........................................................................................................................
 การแพ้ยา .............................................................................................................................................................
 ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบางประเภท ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ความต้องการพิเศษบางประการ .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อมูลผู้ปกครองของนิสิต
คนที่ 1 ชื่อและนามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................
เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยเป็น ................................. โทรศัพท์ .......................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................
คนที่ 2 ชื่อและนามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................
เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยเป็น ................................. โทรศัพท์ .......................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................
5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
5.1 กรณีไม่เคยกู้ยืมฯ ได้ศึกษาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมแล้ว และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
 ประสงค์จะทาเรื่องขอกู้ยืม
 ไม่ประสงค์จะทาเรื่องขอกู้ยืม
5.2 กรณีที่เคยกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม
 ประสงค์จะทาเรื่องขอกู้ยืมต่อ
 ไม่ประสงค์จะทาเรื่องขอกู้ยืมต่อ
6. ทุนกำรศึกษำ
นิสิตได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและได้รับทุนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
 ไม่ได้รับทุน
 ได้รับทุน ชื่อทุน ...............................................................................................
7. นิสิตมีควำมพิกำรบกพร่อง (ข้อมูลนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ)
................................................................................................................................................. ........................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

