ภาคต้น
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558
วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

ส. 4 ก.ค. 58

กิจกรรม

กลุ่ม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

สถานที่

หน่วยงาน

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปชส.

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พ. 15 ก.ค. 58

10.00 - 13.00 น.

ส. 18 - พ. 22 ก.ค. 58
พ. 22 ก.ค. 58

งานทําบุญรําลึกถึง ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ ปชส.

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 11
13.00 - 15.00 น.

พฤ. 23 - อา. 26 ก.ค. 58

ม.มหิดล ศาลายา

พิธีแห่เทียนพรรษา

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปชส.

ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์

อ. 28 ก.ค. 58

วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช

พฤ. 6 ส.ค. 58

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ม.มหิดล

อ. 11 ส.ค. 58

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

การศึกษา

นศ. ปี 1

ม.มหิดล ศาลายา

สนว.

มหิดล ศาลายา

กองกิจการ นศ.

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปชส.

พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
พ. 12 ส.ค. 58
พฤ. 13 ส.ค. 58

หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
08.30 - 16.30 น.

จ. 17 ส.ค. - ศ. 18 ธ.ค. 58
อ. 18 ส.ค. 58

ปฐมนิเทศ sc ปี 2/พบผู้ปกครอง

นศ. sc ปี 2/ผู้ปกครอง

L-01

กศ./ภาควิชา/สนว.

เปิดภาคการศึกษาต้น วิทย์ พญาไท-ศาลายา
07.00 - 08.00 น.

วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

กระทรวงวิทย์ฯ

ปชส.

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พ. 19 ส.ค. 58

13.30 - 16.30 น.

ปฐมนิเทศ sc ปี 1

..... ส.ค. 58

08.00 - 18.00 น.

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ. 25 ส.ค. 58

08.30 - 16.30 น.

สมัคร English Program I

นศ. sc ป.ตรี

จ. 30 ส.ค. - จ. 16 พ.ย. 58

16.30 - 18.30 น.

English Program I

นศ. sc ป.ตรี

Major game

นศ. sc

08.30 - 13.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โท/เอก

นศ.ทุน โท/เอก

12.00 - 16.30 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ตรี

นศ.ทุน ตรี

อาคารสตางค์ มงคลสุข

09.00-12.00 น.

ซ้อมรับปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ (ซ้อมย่อย)

บัณฑิต SC. ป.ตรี

L-01

13.00 น.

คณะวิทย์ถ่ายภาพชุดครุย บัณฑิต คณาจารย์

บัณฑิต/คณาจารย์

สนามหน้าตึกเคมี

....... ก.ย. 58
พ. 26 ส.ค. 58
อา. 30 ส.ค. 58

นศ. sc ปี 1

L2-101
ไบเทค บางนา
K-133

งานการศึกษา/งานศาลายา
ปชส.
งานการศึกษา
งานการศึกษา
สนว.

อาคารสตางค์ มงคลสุข งานการศึกษา

ศาลายา

งานการศึกษา
สนว.

พฤ. 3 ก.ย. 58

ซ้อมรับปริญญา (ซ่อมย่อยของมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย

ส. 5 ก.ย. 58

ซ้อมใหญ่รับปริญญา

หอประชุมมหิดลสิทธาคาร งานการศึกษา

จ. 7 ก.ย. 58

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หอประชุมมหิดลสิทธาคาร งานการศึกษา

พ. 9 ก.ย. 58

13.00 - 15.30 น.

Junior Science Club 1

นศ.ทุน sc

K-102

พฤ. 10 ก.ย. 58

08.30 - 12.30 น.

พิธีไหว้ครู (ปี 1 ศาลายา)

นศ.ปี 1 ทุกคณะ

ม.มหิดล ศาลายา

13.30 - 16.30 น.

พิธีไหว้ครู (พญาไท)

นศ.SC และนศ.แพทย์

L-01

สนว.

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนศ.ทุนโครงการพิเศษ

นศ.ทุนโครงการพิเศษ

L-01

งานการศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

L-01

งานบริหาร/ปชส.

อา 13 ก.ย. 58
....... ก.ย. 58

13.00 - 18.00 น.

งาน ขอบคุณ และ อําลา ผู้เกษียณอายุงานคณะวิทย์ฯ

พฤ. 24 ก.ย. 58

07.00 - 9.00 น.

วันมหิดล วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูป

จ 19. ต.ค. 58

การสอบกลางภาค ประจําภาคต้น
07.30-8.30 น.

วางพานพุ่มพระบิดาเทคโนโลยีของไทย

มหาวิทยาลัย

สาธารณสุข/ ศิริราช/ม.มหิดล ปชส./การศึกษา

สมเด็จพระราชบิดา
จ. 12 - ศ. 16 ต.ค. 58

ภาควิชา/การศึกษา

กระทรวงวิทย์ฯ

วันที่จัดกิจกรรม
พ. 21 ต.ค. 58

เวลา

กิจกรรม

09.00-16.30 น.

งานคล้ายวันสถาปนาคณะฯ (ทําบุญครบรอบ 57 ปี)

กลุ่ม

สถานที่

หน่วยงาน

ห้องประชุมอาคารสตางค์ฯ ปชส.

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 23
พิธีมอบทุนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น
พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
พิธีแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูกียรติของคณะฯ
ศ. 23 ต.ค. 58
พ. 28 ต.ค. 58

หยุด วันปิยมหาราช
13.00 - 15.30 น.

.......... ต.ค. 58

Junior Science Club 2

K-102

ค่าย MAS CAMP

ศ. 30 ต.ค. - อา 1 พ.ย. 58

08.30-16.30 น.

มหิดลวิชาการ

พ. 25 พ.ย 58

13.00-16.00 น.

ประเพณีลอยกระทง

พ. 18 พ.ย. 58

13.00 - 15.30 น.

Junior Science Club 3

อ. 2 -ศ. 5 ธ.ค. 58
ศ. 4 ธ.ค. 58

นศ.ทุน sc

สนว.
นักเรียนมัธยม
นศ.ทุน sc

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
07.45–08.30 น.

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ภาควิชา/การศึกษา

มหิดล ศาลายา

คณะวิทย์/กองกิจฯ

L-01

คณะฯ/สโมสรข้าราชการ

K-102

ภาควิชา/การศึกษา

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปชส.
อาจารย์/บุคลากร/นศ. หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ปชส.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส. 5 ธ.ค. 58

18.00-20.30 น.

ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จ. 7 ธ.ค. 58

หยุด ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

…. ธ.ค. 58

ค่าย MAS CAMP

จ. 7 - พฤ. 17 ธ.ค. 58

สนว.

การสอบไล่ ประจําภาคต้น

พฤ. 10 ธ.ค. 58

หยุด วันรัฐธรรมนูญ

ศ. 18 ธ.ค .58

ปิดภาคการศึกษา ประจําภาคต้น

พ. 23 ธ.ค. 58

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา กองกิจการนักศึกษา

07.30-10.00 น.

การทําบุญตักบาตร

ห้อง K102

13.00–16.00น.

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

สนามหญ้าคณะฯ/อาคารกีฬา

18.00-21.00 น.

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พ.ฤ 31 ธ.ค. 58

หยุด วันสิ้นปี

ศ. 1 ม.ค. 59

หยุด วันขึ้นปีใหม่

..... ม.ค. 59

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนศ.ทุนโครงการพิเศษ

นศ.ทุนโครงการพิเศษ

งานการศึกษา
ภาคปลาย

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

จ. 11 ม.ค. - ศ. 23 พ.ค. 59
08.30 - 16.30 น.

จ. 25 ม.ค. - จ. 25 เม.ย. 59 16.30 - 18.30 น.
พ. 10 ก.พ. 59

กลุ่ม

13.00 - 15.30 น.

จ 22 ก.พ. 59

ค่ายนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ

นศ. ทุน sc ปี 1-3

สมัคร English Program II

นศ. sc ป.ตรี

English Program II

นศ. sc ป.ตรี

Junior Science Club 4

นศ.ทุน sc

การศึกษา
K-133

การศึกษา
การศึกษา

K-102

ภาควิชา/การศึกษา

การสอบกลางภาค ประจําภาคปลาย

พ. 16 มี.ค. 59

08.30 - 17.00 น.

ชี้แจงสาขาเอก

นศ.sc ปี1

พ. 30 มี.ค 59

13.00 - 15.30 น.

Junior Science Club 5

นศ.ทุน sc

หยุด วันจักรี

พ. 13 - ศ. 15 เม.ย. 59

หยุด วันสงกรานต์

อ. 5 พ.ค. 59

หยุด วันฉัตรมงคล

จ. 9 - พฤ. 19 พ.ค. 59

หน่วยงาน

หยุด วันมาฆบูชา

จ. 7 - ศ. 11 มี.ค. 59

พ. 6 เม.ย. 59

สถานที่

เปิดภาคการศึกษาปลาย วิทย์ พญาไท-ศาลายา

.......ม.ค. 59
อ. 19 ม.ค. 59

กิจกรรม

การสอบไล่ ประจําภาคปลาย

ภาควิชา/การศึกษา
K-102

ภาควิชา/การศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

กิจกรรม

ศ. 20 พ.ค. 59

หยุด วันวิสาขบูชา

จ. 23 พ.ค. 59

ปิดภาคการศึกษา ประจําภาคปลาย

ศ. 27 พ.ค. 59

กลุ่ม

สถานที่

หน่วยงาน

08.30-17.30 น.

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

นศ. sc ปี 4

L-01

17.30 น. - 20.30 น

ปัจฉิมนิเทศ

นศ. sc ปี 4

L-01

...... 59

วทท.เยาวชน ครั้งที่ 11

นศ.ทุน

ไบเทค บางนา

งานการศึกษา

....... 59

ค่าย นศ.ทุนพสวท. ชั้นปีที่ 1-2

นศ.ทุน พสวท. ปี 1-2

ม.สงขลานครินทร์

งานการศึกษา

อะตอมเกมส์

นศ. Sc

มหิดล ศาลายา

..... มิ.ย. 59

คณะวิทย์ฯ/สนว
ภาคฤดูร้อน

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

จ. 13 มิ.ย. 59

กิจกรรม
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

กลุ่ม
นศ.ที่ได้ F/GPAX =
1.50-1.99

อ. 19 ก.ค. 59

หยุด วันอาสาฬหบูชา

พ. 20 ก.ค. 59

หยุด วันเข้าพรรษา

จ. 1 - พฤ. 4 ส.ค. 59
ศ. 5 ส.ค. 59
หมายเหตุ * อาจมีการปรับเปลี่ยนวันจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย

สอบภาคฤดูร้อน
ปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

สถานที่

หน่วยงาน
งานการศึกษา

