
 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนกึดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏำคม ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุม อำคำร ๑ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

โดย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

 

เวลำ                              ก ำหนดกำร 
๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ปฐมนิเทศระดับสำขำวิชำ (ก ำหนดกำรตำมสำขำวิชำแจ้ง) 
๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ปฐมนิเทศระดับคณะ 
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ น านักศึกษาลงทะเบียน 

และรับของที่ระลึก  
๑๓.๐๐  น. – ๑๓.๓๐ น. - พิธีเปิดงานปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท 

แนะน าเป้าหมายทางการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
โดย คณบดี (รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที)  

๑๓.๓๐ น. – ๑๓.๔๕ น. - แนะน าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- แนะน าคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ 

๑๓.๔๕ น. – ๑๔.๑๕ น. - แนะน าข้อควรรู้ด้านการเรียน 
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ธิดา อมร) 

๑๔.๑๕ น. – ๑๔.๔๕ น. - กิจกรรมนันทนาการ โดย สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๑๕ น. - PDCA เพ่ือพัฒนาตนเอง 

โดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์) 
๑๕.๑๕ น. – ๑๕.๔๕ น. - อัตลักษณน์ักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา) 
๑๕.๔๕ น. – ๑๖.๓๐ น.  - พ่ีสื่อสาร เส้นทางกิจกรรม  

โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - แนะน าสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ผ่านมาของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
- กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- ช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

 - ปิดการปฐมนิเทศ และรับ serial key  

หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนกึดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๒ 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศระดับสำขำวิชำ 
นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏำคม ๒๕๖๑ 

 สำขำวิชำ เวลำ สถำนที ่ ผู้ประสำนงำน โทรศัพท์มือถือ 
๑. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๘ ห้อง ๒๔๘๐๒  อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ ๐๘๑-๗๖๗-๔๙๗๓ 
๒. การแพทย์แผนไทย ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๐ อาจารย์วันชัย โคตะมี ๐๘๘-๐๒๕-๓๒๗๔ 
๓. เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๒ อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง ๐๘๖-๑๐๘-๗๑๔๕ 
๔. คณิตศาสตร์ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๔๒๓ รศ.ก าจร มุณีแก้ว ๒๗๘๑-๙๓๕-๐๘๑  
๕. เคมี (วท.บ.) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๔ ห้อง ๙๔๓ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม ๐๘๗-๔๙๖-๖๕๕๖ 
๖. เคมีอุตสาหกรรม ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๓ ห้อง ๙๓๒  อาจารย์ญาณิศา  ตันติปาลกุล ๐๘๖-๖๕๖-๒๔๑๕ 
๗. จุลชีววิทยา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๖ ห้อง ๙๖๓ อาจารย์สถิตย์ พันวิไล ๐๘๙-๑๗๓-๘๒๓๙ 
๘. ชีววิทยา (วท.บ)  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๑๐ อาจารย์ ดร. วรรณกร กิจจะ ๐๘๙-๗๓๗-๔๑๕๘ 
๙. เทคนิคการแพทย์ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๑ ห้อง ๒๔๑๑๒ อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ๐๘๑-๔๙๑-๙๘๙๔ 
๑๐. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๐๘.๓๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๙ ห้อง ๙๙๓ อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ ๐๙๕-๒๔๗-๖๗๗๗ 
๑๑. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ห้องแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง   

อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ๔๑๑   
อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ๐๘๕-๒๑๒-๒๓๒๔ 

๑๒. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๐๙.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๗ ห้องระบิลบัวแก้ว ๑ อ.ณัฐพล บุญรักษ์    อ.สุวภัทร ตัง้ผลพูล 
อ.ณภพ ซ้ายสุวรรณ  อ.ภาษติ ทินนาม 

๐๘๕-๐๒๕-๒๕๒๕ 

๑๓. นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อาคาร  ๑๐๐ ปี  ศรี สุ ริ ยวงศ์  
อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑   

อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  แต้มแก้ว ๐๘๕-๙๖๙-๖๙๖๗ 



 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต “ส ำนกึดี มีจิตสำธำรณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งำน เชี่ยวชำญวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี” 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๒ 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศระดับสำขำวิชำ 
นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏำคม ๒๕๖๑ 

 สำขำวิชำ เวลำ สถำนที ่ ผู้ประสำนงำน โทรศัพท์มือถือ 
๑๔. ผู้ประกอบการอาหาร (ศศ.บ.) ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒ ชั้น ๕ ห้อง ๒๕๑ นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์ ๐๘๓-๙๒๘-๓๑๒๖ 
๑๕. ฟิสิกส์ (วท.บ.) ๐๘.๓๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๙ ห้อง ๙๙๓ อาจารย์สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล ๐๘๙-๑๓๐-๗๖๘๕ 
๑๖. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๖ ชั้น ๑๒ ห้อง ๖๑๒๔ อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง ๐๘๕-๒๔๒-๘๖๖๑ 
๑๗. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อำคำร ๒๔ ห้อง ๒๔๑๒๑ ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย ๐๙๔-๕๔๗-๖๕๑๓ 
๑๘. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๔ ชั้น ๓ ห้อง ๔๓๒  อาจารย์ ดร.มาลี  ลิขิตชัยกุล 

อาจารย์ ดร.สรายุทธ  คาน 
๐๘๑-๕๑๘-๘๑๓๕ 
๐๘๕-๙๕๖-๘๖๘๑ 

๑๙. วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ ๐๙.๐๐ น. อำคำร ๒๔ ห้อง ๒๔๖๐๑ อาจารย์พรชัย พรหฤทัย ๐๘๙-๕๒๑-๖๕๒๗ 
๒๐. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ๐๙.๓๐ น. อาคาร ๒๔ ห้อง ๒๔๖๐๙ อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์ ๐๘๔-๑๑๙-๑๕๕๓ 
๒๑. สาธารณสุขศาสตร์ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๖ ชั้น ๑๐ ห้อง ๖๑๐๕ อาจารย์ณภัทร เตียววิไล ๐๘๑-๐๐๕-๒๘๖๐ 
๒๒. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๐๙.๐๐ น. อาคาร ๒๔ ชั้น ๕ ห้อง ๒๔๕๐๑ อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ 

อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ 
๐๘๗-๐๒๙-๙๑๒๓ 
๐๘๖-๖๖๓-๕๗๔๔ 

๒๓. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๙ ชั้น ๗ ห้อง ๙๗๕ อาจารย์โยธิน พลประถม ๐๘๔-๓๒๕-๖๐๖๐ 
๒๔. แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ ห้อง ๒๑๑๑ อำจำรย์เธียรธำดำ หิรัญญะชำติธำดำ ๐๘๑-๖๓๒-๒๓๙๔ 

 


