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กําหนดการ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาทักษะสําหรับนิสิตช้ันปท่ี 1 (รหัส 65) หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตรท่ัวไป 
วันจันทรท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน บริเวณดานหนาชั้น 6 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปดโดยหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมปรารถนา วงศบุญหนัก 

(หอง 15-622 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ํา และ ทีมงาน 

หอง 15-621 และ 15-623 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การสื่อสาร (การใชภาษาไทย/อังกฤษ) 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ํา และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

14.30 – 16.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนประจําวัน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ํา และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

 

วันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณดานหนาชั้น 6 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร 

09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การใชเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัยากร ชวยทุกขเพ่ือน และ ทีมงาน 

(หอง 15-621 และ 15-622 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การสื่อสาร (การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัยากร ชวยทุกขเพ่ือน และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

14.30 – 16.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนประจําวัน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัยากร ชวยทุกขเพ่ือน และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

***กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยผูจัดโครงการไมตองแจงใหผูเขารวมโครงการทราบ

ลวงหนา 
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วันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณดานหนาชั้น 6 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร 

09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรข้ันสูง 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช บุญบูรพงศ และ ทีมงาน 

(หอง 15-621 และ 15-623 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การสื่อสาร (การถายทอด-1) 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช บุญบูรพงศ และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

14.30 – 16.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนประจําวัน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช บุญบูรพงศ และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณดานหนาชั้น 6 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร 

09.00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรบูรณาการ

วิชาการ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินันท แกนทอง และ ทีมงาน 

(หอง 15-621 และ 15-623 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การสื่อสาร (การถายทอด-2) 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ํา และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

14.30 – 16.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียนประจําวัน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ํา และ ทีมงาน 

(หอง 15-523 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร) 

 

  

   

  

 

***กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยผูจัดโครงการไมตองแจงใหผูเขารวมโครงการทราบ

ลวงหนา 


