
 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร ๓๐๐๒ 

ที ่ ศธ ๐๕๖๔.๐๘/         วันที่  13  มิถุนายน  2๕60 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับตรงรอบที่ 1 และ 2)  
 
เรียน  คณบด ี/ รองคณบดี / หวัหน้าภาควชิา / หัวหน้าส านักงานคณบดี / ประธานสาขาวิชา / คณาจารย์ /บุคลากร 
 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในระดับคณะ
และสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ รับตรงรอบที่ 1 และ 2  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 
วันพฤหัสบดีที่ ๑5 มิถุนายน ๒๕60 นั้น 
 

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 
2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รายละเอียดก าหนดการตามแนบท้าย  

 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา) 
                  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  



 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนึกดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

ก าหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ ๑5 มิถุนายน ๒๕60 
ณ หอประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
เวลา                              ก าหนดการ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. - คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ น านักศึกษาลงทะเบียน 

และรับของที่ระลึก  
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดงานปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕60 และกล่าวต้อนรับ  

โดย รองอธิการบดี 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑5 น. - แนะน าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- แนะน าคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ 
๐๙.๑5 น. – 09.45 น. - คณบดี (รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที) กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท แนะน า

เป้าหมายทางการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
09.45 น. – ๑๐.15 น. - แนะน าข้อควรรู้ด้านการเรียน 

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.ดร.ธิดา อมร) 
๑๐.15 น. – ๑๐.45 น. - กิจกรรมนันทนาการ โดย สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
๑๐.45 น. – ๑1.15 น. - PDCA เพ่ือพัฒนาตนเอง 

โดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์) 
๑1.15 น. – ๑๑.45 น. - อัตลักษณน์ักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
(อ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา) 

๑๑.45 น. – ๑2.00 น.  - พ่ีสื่อสาร เส้นทางกิจกรรม  
โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 - แนะน าสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมที่ผ่านมาของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9  
- กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕60 
- ช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

 - ปิดการปฐมนิเทศ และรับ serial key  

๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป  ปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนึกดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

ก าหนดการปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

 สาขาวิชา เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 
1 เคมี (วท.บ.) 08.30 – 16.30 น. อาคาร 9 ชั้น 4 หอง 943 นางสาวเดือนเพ็ญ สินมั่น 087-511-6700 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 

 สาขาวิชา เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 
1 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 1๓.๐๐ – 1๖.00 น. ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 8 อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ 081-767-4973 
2 การแพทย์แผนไทย 13.00 – 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 10 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 

อ.ชารินัน แจงกลาง 
083-455-5113 
085-055-9507 

3 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 13.00 - 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 2 อ.เพ็ญแข รุ่งเรือง 086-108-7145 
4 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 13.00 – 16.00 น. อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 อ.ดร.สิรวิชญ์ ชินวรากร 083-542-8064 
5 เคมีอุตสาหกรรม 13.00 – 16.00 น. อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 อ.ญาณิศา ตันติปาลกุล 086-656-2415 
6 จุลชีววิทยา 13.00 - 15.00 น. อาคาร 9 ชั้น 6 ห้อง 963 อ.สถิตย์ พันวิไล 089-173-8239 
7 เทคนิคการแพทย์ 13.00 – 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 11 ห้อง 24112 อ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน 090-992-9324 
8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 13.00 – 16.00 น. อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993 อ.กัลยา ธนาสินธ์ 095-247-6777 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.00 – 16.00 น. อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 

ห้องแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง 
อ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี 085-212-2324 

10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13.00 - 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 7 ห้องระบิลบัวแก้ว อ.ฉมาธร กุยศรีกลุ, อ.บุรมิ นิลแปน้ 081-770-9904 
11 ผู้ประกอบการอาหาร 13.00 – 16.00 น. อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 อ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ 

อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ 
081-487-3408 
086-668-6077 



 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนึกดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

ก าหนดการปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 (ต่อ) 

 สาขาวิชา เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 
12 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 13.00 – 16.00 น. อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993 อ.กัลยา ธนาสินธ์ 095-247-6777 
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13.00 – 16.30 น. อาคาร 6 ชั้น 12 ห้อง 6125  อ.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 081-920-8747 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13.00 – 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 12 อ.สุดา ชูถิ่น 081-813-3801 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง 241  อ.สรายุทธ คาน ๐๘๕-๙๕๖-๘๖๘๑ 
16 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 13.30 - 15.30 น. อาคาร 24 ชั้น 6 ห้อง 24601 อ.ธวัชชัย  พงษ์สนาม 061-848-8889 
17 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 13.00 - 15.00 น. อาคาร 24 ชั้น 6 ห้อง 24609 อ.วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ 094-5515863 
18 สาธารณสุขศาสตร์ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคาร ๖ ชั้น ๑๐ ห้อง 610๕  อ.ณฐมน  สืบซุย ๐๘๔-๔๗๔-๔๕๗๙ 
19 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 13.00 - 16.00 น. อาคาร 24 ชั้น 5 ห้อง 24501 อ.ราชนิรันดร์  ดวงชัย 

อ.จักฤษณ์  พนาลี 
092-251-2192 
091-435-5536 

20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13.00 - 16.00 น. อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 975 อ.โยธิน  พลประถม 084-325-6060 
21 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย  13.00 – 16.30 น. อาคาร ๒ ชั้น ๑๑  ห้อง ๒๑๑๑ อ.เอก  อุทานนท์ ๐๖๒-๕๙๕-๕๑๔๕ 

 

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม  2560 

 สาขาวิชา เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ 
1 ชีววิทยา (วท.บ.)  12.40 – 16.30 น. อาคาร 9 ชั้น 10 ห้องประชุม อ.ภาวนา กังเตีย 080-810-4650 
 
 


