
 

 
 

ที่ อว 67.35/ 1075 
 
           8  กรกฎาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2565 
เรียน ท่านผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ชั้นปทีี่ 1 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
   
 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 นั้น คณะฯ มีความประสงค์จะจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในวัน
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 
 งานปฐมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั ้งให้ข้อมูลข่าวสารที ่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปกครอง ทั้งด้านหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต ตลอดทั้งการปลูกฝังเจตคติ 
ในการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกต้องดีงามให้แก่นักศึกษา 
 
  ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้ด าเนินการลงทะเบียน 
เข้าร่วมงานล่วงหน้า ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้ที่ลิ้งhttps://forms.gle/71xiQJYa2AhWJcHA8 
หรือ QR CODE ด้านล่างนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วม ตามวัน เวลาและสถานที่ดงักล่าวดว้ย  จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

     
     ลงทะเบียนเข้าร่วม 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  ประจ าปีการศึกษา 2565 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08:30-12:00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

ช่วงเวลำ นำท ี ก ำหนดกำร 
 

08:30 – 09:00 
 

30 
กลุ่มที่ 1  
-ลงทะเบียน หน้ำห้อง Auditorium  

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (AR) 113 คน  สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม (LN) 38 คน 
 

09:00 – 09:15 15 -รับชมวิดีทัศน์แนะน าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
09:15 – 09:30 
09:30 – 09:45 

 
 

15 
20 
 
 

-กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
-ตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษา (กน.) แนะน ากิจกรรมในรั้วสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
พร้อมแนะน าคณะกรรมการนักศกึษา 
-มอบประกาศนียบตัรนักศึกษาไดร้ับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดแบบจากหน่วยงานภายนอก 
     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จ านวน 12 คน 

09:45 – 10:00 10 -ถาม-ตอบ 

10:00 – 11:00 60 -นักศึกษาแบ่งกลุ่มพบประธานสาขาวิชาเพื่อรับฟังการกล่าวแนะน าหลักสตูร  
และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อาคารคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. 

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ห้อง สถ. 303 ช้ัน 3 
• สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม ห้อง สถ. 519 ช้ัน 5 

  - แนะน าสถานท่ี แนะน าห้องเรียน ภายในอาคารคณะฯ โดยรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา 
11:00-12.00  - รับประทานอาหารกลางวัน 

 
08:30 - 09:00 

 
30 

กลุ่มที่ 2  
-ลงทะเบียน หน้ำห้องประจ ำสำขำวิชำ  

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (IA) จ านวน 49 คน ห้อง สถ. 406 ช้ัน 4 
• สาขาวิชาการผังเมือง (UP) จ านวน 55 คน ห้อง สถ. 403 ช้ัน 4 
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์(RD) จ านวน 37 คน ห้อง สถ. 506 ช้ัน 5 

09:00 - 10:00 60 -นักศึกษาแบ่งกลุ่มพบประธานสาขาวิชาเพื่อรับฟังการกล่าวแนะน าหลักสตูร  
และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อาคารคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. 

  - แนะน าสถานท่ี แนะน าห้องเรียน ภายในอาคารคณะฯ โดยรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 
10:00 - 10:15 15 -รับชมวิดีทัศน์แนะน าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
10:15 - 10:30 
10:30 - 10:45 

 
10:45 - 11:00 

15 
15 
 

15 

-กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
-ตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษา (กน.) แนะน ากิจกรรมในรั้วสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
พร้อมแนะน าคณะกรรมการนักศกึษา 
-ถาม-ตอบ 

11:00-12.00  -รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 


