
ตารางปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐
ฝายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัน / เดือน / ป โครงการ / กิจกรรม เวลาดําเนินการ สถานที่จัด ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐

๖   ก.ค. ๖๐ พิธแีหเทียนพรรษา และถวายผาอาบนํ้าฝน ป ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ลานชั้น๑ อาคารนิทรรศการ บุคลากร นักศึกษา วทส. ฝายกิจการนักศึกษาฯ
และวัดดีดวด อ.จุฑามาศ นาคนํ้า

น.ส.สุกัญญา ชมดารา
๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. บริเวณลานหนาอาคาร ๗ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ฝายกิจการนักศึกษา

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นักศึกษา วทส. อ.จุฑามาศ นาคนํ้า
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๖ ส.ค. ๖๐ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป ๒๕๕๙ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หอประชุมใหญ ชั้น ๔ นักศึกษาใหม รหัส ๖๐... ฝายกิจการนักศึกษาฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.สมโภชน ไวถนอมสัตว

น.ส.สุกัญญา ชมดารา
๑๑ ส.ค ๖๐ พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. บริเวณลานหนาอาคาร ๗ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ฝายกิจการนักศึกษา

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ นักศึกษา วทส. อ.จุฑามาศ นาคนํ้า
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๓ ก.ย. ๖๐ พิธีไหวครูและบายศรีสูขวัญ ประจําป ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หอประชุมใหญ ชั้น ๔ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ฝายกิจการนักศึกษา
- กิจกรรมประกวดพานไหวครู อาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา วทส. อ.ปรีชา วิเศษศิริ

น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๑๒ ก.ย. ๖๐
โครงการนอง –พี่ สายใยสานสัมพันธ STC 2017 
-กิจกรรมประกวดดาว –เดือน STC 2017

๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สัมมนาใหญชั้น ๔ นักศึกษาใหมปการศึกษา องคการนักศึกษา
อ.สังคม แกวสวาง***

๑๕ ก.ย. ๖๐ -กิจกรรม”รับนองใหม” สรางสรร สามัคคี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๐ น.ส.สุกัญญา ชมดารา
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ (๓ – ๖ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐ พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาท ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. ลานอเนกประสงค ชั้น ๑ บุคลากร นักศึกษา วทส. ฝายกิจการนักศึกษาฯ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารนิทรรศการ อ.จุฑามาศ นาคนํ้า

น.ส.สุกัญญา ชมดารา



๓ พ.ย. ๖๐ โครงการสงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
-กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หอประชุมใหญ ชั้น ๔ สถานศึกษา ชุมชน วทส. ฝายกิจการนักศึกษาฯ
อ.ปรีชา วิเศษศิริ
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

ตารางปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐
ฝายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัน / เดือน / ป โครงการ / กิจกรรม เวลาดําเนินการ สถานที่จัด ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
สอบปลายเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ (๒๗ พ.ย.– ๑ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐ พิธีบําเพ็ญกุศลวันคลายวันพระราชสมภพพระบาท ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. ลานอเนกประสงค ชั้น ๑ บุคลากร นักศึกษา วทส. ฝายกิจการนักศึกษาฯ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(วันพอและ
วันดินโลก)

อาคารนิทรรศการ อ.จุฑามาศ นาคนํ้า
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐
๑๓ ม.ค. ๖๑ โครงการสรางเดก็รุนใหมจากใจเทคโนโลยีสยาม ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วัดดีดวด เด็ก และเยาวชนจากชุมชน ฝายกิจการนักศึกษา

โดยรอบ วทส.*** อ.สมโภชน ไวถนอมสัตว
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๒๓ ม.ค. ๖๑ โครงการจัดตั้งองคการนักศึกษา
-กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ชั้น๑ อาคารนิทรรศการ นักศึกษา วทส ทุกคณะวิชา ฝายกิจการนักศึกษา
อ.สังคม  แกวสวาง
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๒๐ – ๒๓ ก.พ. ๖๑ โครงการกีฬาสานสัมพันธ STC GAME ครั้งที่ ๖ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สนามกีฬา วทส. นักศึกษาทุกคณะ สาขาวิชา องคการนักศึกษา
อ.สมโภชน ไวถนอมสัตว
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ (๒๘ ก.พ. – ๔  มี.ค. ๖๑)
๕ เม.ย. ๖๑ โครงการจิตอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นักศึกษาทุกคณะ สาขาวิชา ฝายกิจการนักศึกษาฯ

อ.สังคม แกวสวาง
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

๑๒ เม.ย. ๖๑ โครงการสงเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลานชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ฝายกิจการนักศึกษาฯ



-กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมงานมหาสงกรานต อ.ปรีชา วิเศษศิริ
ป ๒๕๖๑ นักศึกษาทุกคณะ สาขาวิชา น.ส.สุกัญญา ชมดารา

.....เม.ย. ๖๑ กิจกรรมอาสาพัฒนา****** ฝายกิจการนักศึกษาฯ
อ.ปรีชา วิเศษศิริ
น.ส.สุกัญญา ชมดารา

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ (๒๔ – ๒๗ เม.ย. ๖๑)
*** โครงการ/กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                       ตรวจสอบแลวถูกตอง

                   (อาจารยจุฑามาศ  นาคนํ้า)
       อาจารยประจําฝายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ


