
 



ตารางกิจกรรม 
 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์) (นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วม) 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง 0410 อาคารชูชาติ ก าภู 
9.00 – 12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการวิศวกรยุคใหม่ฯ   
  - แนะน าอาจารย์ และบุคลากร 
  - ฟังบรรยายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของภาควิชาฯ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการเรยีนและข้อปฏบิัติ 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์) (นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วม) 
9.00 – 12.00 น. กิจกรรมฝึกทักษะวิศวกรไฟฟ้า  (ท าเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply) แบบพกพา) 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมฝึกทักษะวิศวกรไฟฟ้า  (เรียนและฝึกฝนการท าแผ่นวงจรไฟฟ้า และการใช้โปรแกรมออกแบบวงจร) 
 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558  (กิจกรรม EE Camp ณ ม.เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา จ.ชลบุรี) (นิสติเข้าร่วมโดยสมัครใจ) 
06.30 – 07.30 น. ลงทะเบียนทีห่น้าหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัย (ฝ่ังตึกใหม่) 
07.30 – 10.00 น. ออกเดินทางไป ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรรีาชา 
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ (ละลายพฤตกิรรม) 
13.00 – 17.00 น. กิจกรรมสันทนาการ (เสรมิสร้างความสัมพันธ์) 
18.00 – 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ (กลุม่สมัพันธ์) 
 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 (กิจกรรม EE Camp ณ ม.เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา จ.ชลบุรี) (นิสติเข้าร่วมโดยสมัครใจ) 
8.00 – 12.00 น. กิจกรรมระดมสมองและอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนตเ์ดินตามเส้นขนาดเล็ก 
13.00 – 17.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นยนตเ์ดินตามเส้นขนาดเล็ก 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ (กลุม่สมัพันธ์) 
21.00 – 23.00 น. กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญ 
 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2558 (กิจกรรม EE Camp ณ ม.เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา จ.ชลบุรี) (นิสติเข้าร่วมโดยสมัครใจ) 
8.00 – 12.00 น. กิจกรรมแข่งขันและประกวดหุ่นยนต์เดินตามเส้นขนาดเล็ก 
13.00- 17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
หมายเหตุ 
- การแต่งกาย 22, 23 พ.ค. 56  ชุดนิสิตเรียบร้อย 
  24-26 พ.ค. 56  แต่งกายสุภาพ รัดกุม และเตรียมชุดที่เหมาะกับกิจกรรม (เปื้อน เลอะได)้ 
- การเดินทาง  รถบัสโดยสาร 4 คัน 
- ค่าใช้จ่ายต่อคน  ค่าอุปกรณส์ าหรับท าเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรง (Power Supply) แบบพกพา 500 บาท/คน 
  จ่ายเงินพร้อมส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม EE camp 
- ของใช้ส่วนตัว  เช่น ยาประจ าตัว ผ้าอนามยั ให้เตรียมไปเอง ของมีค่า ไม่ควรน าไป (ถ้าหาย จะไม่รับผิดชอบ) 
- ห้องพัก  หอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา  ห้องปรับอากาศ ห้องละ 4 คน (ให้เตรียมผ้าเช็ดตัว ไปเอง) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการวิศวกรไฟฟ้ายุคใหม่ 2558 ในส่วนกิจกรรม EE Camp 12 
(ส่งคืนห้องชุมนมุนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยด่วน ภายในวันที่6 - 8 กรกฎาคม 2558) 

 

 เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมอีอีแคมป์ โครงการวิศวกรไฟฟ้ายุคใหม่ ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

ข้าพเจ้า _______________________________________________รหัสนิสติ________________มีความประสงค์จะ 
 
 (     ) เข้าร่วมกจิกรรมอีอีแคมป ์             (     ) ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมอีอีแคมป์ 
 
 ด้วยเกียรติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ความเคารพในสถานท่ีและบุคคลอื่น ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด และ
ไม่ท าผิดต่อกฎหมาย ตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการวิศวกรไฟฟ้ายุคใหม่ 
 

ลงช่ือ _________________________________นิสิต 
 

ลงช่ือ________________________________ผู้ปกครอง 
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวิศวกรยุคใหม่ (กิจกรรมฝึกทักษะวศิวกรไฟฟ้า) คนละ 500 บาท จ่ายพร้อมกับส่งใบตอบรับ         
(ไม่จ าเป็นต้องมาส่งด้วยตัวเอง) 
เนื่องด้วยโครงการนี้เกี่ยวข้องกับนิสิตจ านวนมาก และมีผลต่อการจอง – จัดรถบัส/สถานที่พัก รวมทั้งการจัดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นนิสิตทุกคนต้องส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วน อีอีแคมป์โดยให้ส่งท่ีห้องชุมนุมนิสิตฯ 
 
  

 
 

ข้อมูลส่วนตัวนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น EE46 
ช่ือ – นามสกลุ________________________________________________ 
 

ช่ือเล่น_____________เพศ _________ 
 

วันเดือนปีเกิด____________________ ศาสนา_______________ กรุ๊ปเลือด_________ 
 

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้________________________________________________________ 
 

เบอร์โทรศัพท์ ________________________ 
 

อีเมลล ์ _________________________________________________ 
 

อาหารที่ทานได ้( ) ปกต ิ( ) มังสวิรัต ิ( ) เจ ( ) อิสลาม แพ้อาหาร____________________________ 
 

โรคประจ าตัว________________________ แพ้ยา__________________________ 
 

ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน________________________________เกี่ยวข้องเป็น________________ 
 

เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน(บ้านและมือถือ)___________________________ 

 

 

ติดรูปถ่าย 
เห็นใบหนา้ชดัเจน 

(ไม่จ าเป็นตอ้งเป็น 

รูปชุดนิสิต) 


