เอกสารล่าสุด 26 กรกฎาคม 2560

กำหนดกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนักศึกษำ
เดือนสิงหำคม 2560 – เดือนพฤษภำคม 2561
วันที่

กิจกรรม

สถำนที่

หมำยเหตุ

2 สิงหาคม 2560

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2560:
2017 LA Preparation Course
นักศึกษาย้ายเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย

ห้อง 217 – 218
อาคารสิริวิทยา

เวลา 08.30 – 16.45 น.

4 สิงหาคม 2560
5 – 7 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเพ(ร)าะรักน้อง...ทัวร์ศาลายา
ครั้งที่ 11

8 – 9 สิงหาคม 2560

กิจกรรมผู้ปกครองพบผูบ้ ริหาร
วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

14 สิงหาคม 2560
15 สิงหาคม 2560

17 สิงหาคม 2560
17 – 20 สิงหาคม2560
18 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม –
16 กันยายน 2560
30 สิงหาคม 2560
6 กันยายน 2560

กิจกรรมอพยพปลอดภัยในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
พิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และถวายสัตย์ปฏิญาณ

หอพักนักศึกษา
บ้านมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
อาคารสิริวิทยา
หอประชุมสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
หอพักนักศึกษา
บ้านมหิดล
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
2560

หอประชุมสิทธาคาร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมรักน้อง ปีการศึกษา 2560
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์ ประจาปี 2560
กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
(ประชุมเชียร์) ปีการศึกษา 2560
ประชุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี
ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ (กิจกรรมบรรยาย : The Last

อาคารสิริวิทยา

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรม
เริ่มตั้งแถวเวลา 06.45 น.
เริ่มพิธีเวลา 08.00 น.

นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ตั้งแถวเข้าร่วมพิธี
ปฐมนิเทศฯ เวลา 13.45 น.
เวลา 09.00 – 15.00 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา
ห้อง 217
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา

ถ่ายรูปหมู่บณ
ั ฑิตคณะศิลปศาสตร์เวลา 08.30 น. ณ
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8 กันยายน 2560
10 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560
16 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560
21 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560
3 – 4 พฤศจิกายน 2560
18 ธันวาคม 2560
24 มกราคม 2561
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประมาณเดือนมีนาคม –
เมษายน 2561
ปลายเดือนมีนาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561

Lecture) และพิธีซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
(ซ้อมย่อยระดับคณะฯ)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
(ซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัย)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
(ซ้อมใหญ่)
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันแสดงสแตนด์เชียร์
เลือกตั้งประธานชั้นปี
ปีการศึกษา 2560
ประกวดดาว-เดือน คณะศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์
เฉลยสายรหัส
งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล
งานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศิลปศาสตร์
ประชุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี
ครั้งที่ 2/2560
ค่ายเปิดบ้านศิลปศาสตร์ “สาดศิลป์”
ครั้งที่ 2
LA Byenior ปีการศึกษา 2560
โครงการสานสัมพันธ์อักษร – ศิลป์
(One Arts) ปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธาน
ชั้นปีที่ 2 – 4 คณะศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 11

บริเวณสนามหญ้าหน้า
อาคารสิริวิทยา
หอประชุมสิทธาคาร
หอประชุมสิทธาคาร
หอประชุมสิทธาคาร
หอประชุมสิทธาคาร
อาคารอเนกประสงค์
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อาคารสิริวิทยา

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้อง 217
อาคารสิริวิทยา
อาคารสิริวิทยา

อาคารสิริวิทยา

อาคารสิริวิทยา

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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