ขั้นตอนวิธีการ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ (Online)
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

๑. ช่องทางการเข้าชมสื่อ (Online)
๑.๑ เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก http://student.rmutto.ac.th หรือ
๑.๒ ทาง QR Code ที่กาหนดในเอกสารประกอบ หรือ
๑.๓ เผยแพร่สื่อวีดีโอ (VDO) ผ่านช่องทาง RMUTTO Channel (Youtube) หรือ
๑.๔ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก https://www.rmutto.ac.th

๒. เข้าชมสื่อตามความสะดวก โดยใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ ชม.
๒.๑ บทที่ ๑ บทนา ยินดีต้อนรับ และแนะนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๒๐ น.
๒.๒ บทที่ ๒ แนะนาข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน (การลงทะเบียนเรียน) ๑๘ น.
๒.๓ บทที่ ๓ แนะนาข้อมูลด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ น.
๒.๔ บทที่ ๔ แนะนาข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา ๒๕ น.
๒.๕ บทที่ ๕ แนะนาข้อมูลด้านหอพัก ๑๐ น.
๒.๖ บทที่ ๖ การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา และ PDCA ๑๒ น.

๓. การทดสอบความรู้ หลังการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ (ลงทะเบียน)
นักศึกษาทุกคน ทาแบบทดสอบความรู้ การผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(โดยต้องได้คะแนน การผ่านเกณฑ์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป)

เสร็จสิ้น
หมายเหตุ นักศึกษาที่รายงานตัว วันที่ ๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถเข้าชมสื่อปฐมนิเทศ Online
ได้ในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

QR Code
QR Code การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ (Online)
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บทที่ ๑ ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ แนะนามหาวิทยาลัย
บทที่ ๒ แนะนาข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน

บทที่ ๓ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ ๔ แนะนาข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา

บทที่ ๕ แนะนาข้อมูลด้านหอพักนักศึกษา

บทที่ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา

บทที่ ๗ การทดสอบความรู้ หลังการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

เอกสารประกอบ (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๓)

หมายเหตุ นักศึกษาที่รายงานตัว วันที่ ๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถเข้าชมสื่อปฐมนิเทศ Online
ได้ในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
(Online ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถ เข้าชมสื่อตามความสะดวก โดยใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ ชม.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กาลังทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนในหลายประเทศ
แล้ว ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดาเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรน่ าสายพั นธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม นั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงกาหนดรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ออนไลน์ (Online) โดยจัดทาวีดีโอแนะนาความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับการปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ ได้ศึกษา โดยจัดทาวีดีโอ (VDO) องค์ความรู้เวลา ๕ - ๒๐ นาที พร้อม
เอกสารประกอบ แบ่งเป็น ๗ บท ดังนี้
๑. บทที่ ๑ บทนา แนะนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๒๐ นาที)
๒. บทที่ ๒ แนะนาข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน
โดย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๑๘ นาที)
๓. บทที่ ๓ แนะนาข้อมูลด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๗ นาที)
๔. บทที่ ๔ แนะนาข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
โดย กองพัฒนานักศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๒๕ นาที)
๕. บทที่ ๕ แนะนาข้อมูลด้านหอพักนักศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๑๐ นาที)
โดย สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งานหอพักนักศึกษา
๖. บทที่ ๖ การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา และ PDCA
โดย สานักประกันคุณภาพการศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา ๑๒ นาที)
๗. บทที่ ๗ การทดสอบความรู้ การผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย คณะกรรมการ กองพัฒนานักศึกษา /ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/สานัก/สถาบัน

กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(Online ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถ เข้าชมสื่อตามความสะดวก โดยใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ ชม.)
ที่

คณะ/สถาบัน/สานักวิชา

เขตพื้นที่บางพระ
๑ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคปกติ)
๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคสมทบ)
วิทยาเขตจันทบุรี
๘ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
๙ คณะเทคโนโลยีสังคม
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
๑๐ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑ คณะศิลปศาสตร์
เขตพื้นที่อุเทนถวาย
๑๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กาหนดวันปฐมนิเทศ
กาหนดวันปฐมนิเทศ (ย่อย)
ระดับ : มหาวิทยาลัย
ระดับ : คณะ/สถาบัน/สานักวิชา
แบบออนไลน์ Online
(ตามนัดหมาย)
Online
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๖ มิย. – ๓๑ กค. ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
Online
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Online
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๕ มิย. – ๓ กค. ๒๕๖๓
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Online
๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๕ มิย. - ๑๓ กค. ๒๕๖๓

หมายเหตุ นักศึกษาที่รายงานตัว วันที่ ๒๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถเข้าชมสื่อปฐมนิเทศ Online
ได้ในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

QR Code รวม
QR Code รวม 6 ชุด สื่อ VDO การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แบบออนไลน์ (Online)
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

