
 
ก ำหนดกำร 

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันอำทิตย์ที่  5  สิงหำคม  พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 
******************************** 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทะเบียน 

/ทรัพยากรบุคคล 
08.45  – 09.00 น. 
09.01 – 10.10 น. 

- ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
- สื่อแนะน าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
- ศ.ดร.ศรศีักดิ์   จำมรมำน              นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
                                                จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                                                (เรียนเชิญที่โพเดียม) 
- รศ.ดร. จุไรรัตน์ ดวงเดือน              รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน 
- ศ.ดร.ศรศีักดิ์   จำมรมำน              นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
                                                กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษา                                                                           
แนะน ำคณะผู้บริหำร  รำยช่ือผู้บริหำร 

1. ศ.ดร. ศรีศักดิ์   จำมรมำน        นายกสภาวิทยาลัย 
2. ผศ.พรพิสุทธิ์   มงคลวนิช        อธิการบดี 
3. รศ.ดร. จุไรรัตน์   ดวงเดือน      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. รศ.ดร.รุจำ  ผลสวัสดิ์              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผศ.ดร.โอภำส   กิจก ำแหง        คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
6. ดร.ยิ่งศักดิ์   จงเลิศเจษฎำวงศ์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
7. อ.ชนิดำ   สุวรรณจูฑะ            คณบดีคณะบัญชี 
8. ดร.ฐกฤต   ปำนขลิบ              คณบดีคณะเทคโนโลยี 
9. ดร.สุวรรณี   จริยะพร             รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสน 

                                      ศาสตร์ 
10. รศ.ดร.สำยพิณ  ไชยนันทน์      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
11. อ.สิริวรรณ์   รัตนรำษี            ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

พิธีกร/สนง.กิจการ
นักศึกษา 



12. ดร.ชัยยงค์   สัจจิพำนนท์        ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายต่างระเทศ 
13. ผศ.ดร.วิจิตรำ   เจริญพงษ์      รักษาการผู้อ านวยการส านักศึกษา 

                                     ทั่วไป 
14. อ.อุบลวรรณ   สุวรรณ           ผู้ชว่ยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
15. ดร.สุพัตรำ   ประดับพงศ์        ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
16. Mr. Sumit  Kumar   Bhalla ผู้อ านวยการฝ่ายการเรียนการสอน 

                                     ภาษาต่างประเทศ    
17.รศ.ดร.ศักดิ์   กองสุวรรณ         ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาและ                                                

                                                 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร 
                                                 มหาบัณฑิต 

18. อ.ประทวน   กลิ่นจ ำปำ         ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ        
     19.พ.ต.อ.สำมำรถ   ตู้จินดำ         ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
                                                 ชุมชนสัมพันธ ์
ผู้บริหำรกล่ำวต้อนรับนักศึกษำ 

- ผศ.พรพิสุทธิ์   มงคลวนิช          อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

- รศ.ดร. จุไรรัตน์  ดวงเดือน         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

- รศ.ดร. รุจำ   ผลสวัสดิ์             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

- ดร.ยิ่งศักดิ์   จงเลิศเจษฎำวงศ์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ( คลิป ) 

- อ.สิริวรรณ์   รัตนรำษี               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ       
                                              และรักษาการคณบดีคณะบัญชี                                     
-    ผศ.ดร.ฐกฤต   ปำนขลิบ           คณบดีคณะเทคโนโลย ี

- ดร.สุวรรณี   จริยะพร              รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสน 
                                        ศาสตร์ 

- รศ.ดร.สำยพิณ   ไชยนันทน์       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- ผศ.ดร. โอภำส   กิจก ำแหง        คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                                                        
10.16 – 10.20 น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาใหม่ 19 คน ขึ้นมอบพวงมาลัย

แก่คณะผู้บริหาร) 
พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

10.21 – 10.30 น. - การแสดงร าของตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นักศึกษาทุน
พระราชทาน 
 



 10.31 – 10.50 น. - ตัวแทนศิษย์เก่า     2  ท่าน 
1.นายณัฐพงศ์  กลิ่นพิกุล    2. นายวรรณพงษ์  แซ่ตั้น  3.  นายกองค์การ
นักศึกษาคนใหม่ 

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

10.51 – 11.03 น. - ชี้แจงระเบียบการวัดและประเมินผล  
(โดย อำจำรย์สมทรัพย์   จิวประสำท  หัวหน้ำส ำนักงำนทะเบียนและ
ประมวลผล) 

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

11.04 – 11.16 น. - ชี้แจ้งระเบียบการเทียบโอนความรู้ 
(โดย ผศ.ดร.วิจิตรำ   เจริญพงษ์    รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักศึกษำทั่วไป)         

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

11.17 - 11.29น การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศด้วยโปรแกรม  Rosetta stone 
(โดย Mr.Sumit  Kumar Bhalla   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศและคณะ)                     

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

11.30 – 11.42 น. - ส านักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ชี้แจงระเบียบนักศึกษาข้อปฏิบัติ
ในการผ่อนผันทหาร ชี้แจงเรื่องศูนย์วิทยบริการ และระบบ Activity Transcript  
(โดย อำจำรย์สังคม แก้วสว่ำง  อำจำรย์ประจ ำส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำและ
ชุมชนสัมพนัธ์) 

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

11.43 -12.00 น. นักศึกษาปริญญาโทพบอาจารย์แนะน าทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ห้องสัมมนาเล็ก) (ผศ.ดร. โอภาส  กิจก าแหง )  
นักศึกษาปริญญาตรี รับฟังระเบียบการกู้ยืม กยศ. ต่อ  (หอประชุมใหญ่) 

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

11.43 – 12.00 น. - ส านักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงระเบียบการกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง  
(โดย อำจำรย์ ว่ำที่ ร.ต.กำนต์ วัฒนะประทีป  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 

พิธีกร 
/กิจการนักศึกษาฯ 

 
หมายเหตุ    1.  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
     2.  ปฐมนิเทศรวมทั้งรอบปกติและวันอาทิตย์ 

     - นายกสภาวิทยาลัย และอธิการบดี ประมาณคนละ 10 นาท ี
     - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษา ประมาณคนละ 5 นาท ี
      - อาจารย์ที่ชี้แจงงานด้านต่าง ๆ ประมาณ คนละ 12 นาที 

การแต่งกายผู้ชาย  :  เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทวิทยาลัย สวมสูทวิทยาลัย  
การแต่งกายผู้หญิง  : เสื้อสีขาวสวมสูทวิทยาลัย 


