
วัน เวลา ส่วนงาน สถานท่ี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 411 ชั้น 4 ศนูย์การเรียนรู้มหิดล เร่ิมตน้วันนี้ 1 ปี ชวีิตนกัศกึษาใหม่  - ผศ.ดร.ทพ.พรพจน ์ เฟื่องธารทิพย์ (ปธ.คกก. อ.ที่ปรึกษา)

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์
ห้อง 315 (MU Friends) 

ชั้น 3 ศนูย์การเรียนรู้มหิดล
การใชช้วีิตในร้ัวมหาวิทยาลยั

 - ดร.นจิจารีย์ญา  ศริิศรีโร

 - ดร.ศกัดิ์สทิธิ์  นพเสถยีร

 - ดร.ยอดยศ  ศรีตงันนัท์

 - ดร.จุฑารัตน ์ แสงกลุ

ก าหนดการจัดโครงการอาจารย์ท่ีปรกึษาพบนักศึกษาคณะปลายทาง ส าหรับนักศึกษาชั้นปท่ีี 1 ปกีารศึกษา 2557

วันพธุท่ี 3 กันยายน 2557

เวลา 13.30-16.00 น.

1/3 25/9/2014



วัน เวลา ส่วนงาน สถานท่ี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

วันพธุท่ี 3 กันยายน 2557

เวลา 13.30-16.00 น.

โครงการจัดตัง้โรงเรียนทันตแพทย์นานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์
ห้อง 314 ศนูย์การเรียนรู้มหิดล กจิกรรม พัฒนาผู้เรียน

 - ผศ.ทพญ.บุญจริา  อนกุลู 

    (ผช.คณบดโีครงการหลกัสตูรทันตแพทยศาสตร์บัณฑติ)

 - นายธนศกัดิ์  จันทศลิป์

 - นส.ลชัชา  ชุณห์วิจติรา

 - นส.ธนติา  สมบูรณ์

วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา
ห้องประชุม 1 ชั้น 3

ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา
รู้จักฉนั รู้จักเธอ

 - อ.ภวดล  รักทวี

 - ผศ.ดร.พรรณิภา  ทีรฆฐิติ

 - อ.ดร.เมตตา  ปิ่นทอง

 - อ.ชาคริต  ธรมธัช

 - อ.ชลชัย  อานามนารถ

 - อ.นพ.กรกฤษณ์  ชัยเจนกจิ

 - อ.ดร.อลสิา  นานา

คณะพยาบาลศาสตร์
อาคารมหิดลอดลุยเดช – พระศรีนครินทร 

คณะพยาบาลศาสตร์
ทิศทาง / ความกา้วหนา้ของวิชาชพีพยาบาล

 - รศ.ประอรนชุ  ตลุยาทร (รองคณบดฝ่ีายพัฒนานกัศกึษา)

 - นายภมิุข รังษี และทีม (ศษิย์เกา่ คณะพยาบาลศาสตร์)

คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ อาคารสิ่งแวดลอ้มพัฒนดล นกัศกึษาใหม ่ในบ้านสเีขยีว
 - รศ.ดร.จ าลอง  อรุณเลศิอารีย์ 

    (รองคณบดฝ่ีายบริหารและกจิกรรมพเิศษ)

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ
SC4-207

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 3-4

ทิศทาง อนาคต 

และการใชช้วีิตในร้ัวมหาวิทยาลยัมหิดล

 - อ.พศิมัย  นาทัน

 - อ.ศริิพร  ศริิกญัญาภรณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
กจิกรรมเปิดบ้าน รุ่น 12

 - ดร.รวิศกัดิ์  ธนวงศส์วุรรณ (รองคณบดฝ่ีายการศกึษา)

 - ดร.ศรีสภุา  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา (ผู้ชว่ยคณบดฝ่ียการศกึษา)

 - ดร.อภรัิกษ์  หุน่หลอ่

 - ดร.วัสกา  วิสทุธวิิเศษ

คณะสาธารณสขุศาสตร์

(หลกัสตูรวทบ. สาธารณสขุศาสตร์)

ห้อง L2-202

อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร์

(หลกัสตูรวทบ. อาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย)

SC3-301

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 3-4

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

(หลกัสตูรวิทยาศาสตร์/ วิศวกรรมศาสตร์)

ห้อง L2-201

อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
โลกใบใหมใ่น MU

 - อ.ธรรมรัตน ์ พุทธไทย (ผช.รองอธกิารบดฝ่ีายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

ดา้นกจิการนกัศกึษาและกจิกรรมพเิศษ)

 - อ.พจิักษณ์  พริิยะพรสริิ 

   (รักษาการหัวหนา้สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 - อ.หนึ่งฤทัย  ธาราวัชศาสตร์ 

   (หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์)

 - นส.ประพมิพร  เขยีวยันต ์

   (นายกสโมสรนกัศกึษา ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี)

พบลกูราชพฤกษ์

 - ผศ.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภญิโญผล (รองคณบดฝ่ีายบริหารการศกึษา)

 - อ.เชต  ใจกลัยา (ผู้ชว่ยคณบด)ี

 - ผศ.พัชราณี  ภวัตกลุ (ประธานหลกัสตูร วท.บ. สาธารณสขุศาสตร์)

 - อ.วรกมล  บุญยโยธนิ 

    (ประธานหลกัสตูร วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย)

วันพธุท่ี 17 กันยายน 2557

เวลา 13.30-16.00 น.

2/3 25/9/2014



วัน เวลา ส่วนงาน สถานท่ี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

วันพธุท่ี 3 กันยายน 2557

เวลา 13.30-16.00 น.
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์

ห้อง 508 อาคาร 4

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์
Welcome Freshy

 - ผศ.ดร.ภัทร์  พลอยแหวน 

   (รองคณบดฝ่ีายสารสนเทศและการจัดการความรู้/ ปธ.หลกัสตูร)

 - ผศ.ดร.แสงเทียน  อยู่เถา (อ.ประจ าหลกัสตูร)

 - อ.ดร.อรรถพล  กาญจนพงษ์พร (อ.ประจ าหลกัสตูร)

 - อ.ดร.สกุญัญา  จงถาวรสถติย์ (อ.ประจ าหลกัสตูร)

วิทยาลยัศาสนศกึษา วิทยาลยัศาสนศกึษา
แนะแนวการเรียนการสอนในหลกัสตูร 

และการใชช้วีิตในร้ัวมหาวิทยาลยั
 - อ.ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ (ประธานหลกัสตูร)

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ห้อง 322 ศนูย์การเรียนรู้มหิดล Welcome to Siriraj  - ผศ.นพ.พนม  เกตมุาน  (รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา)

คณะเภสชัศาสตร์
ห้อง L2-202

อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
จากใจเภสชัพญาไท ให้นอ้งใหม ่ณ ศาลายา

 - อ.ดร.ภญ.วรวรรณ  กจิผาต ิ(ผช.คณบดกีจิการนกัศกึษา)

 - อ.ดร.ภก.จตรุงค ์ ประเทืองเดชกลุ (ผช.คณบดกีจิการนกัศกึษา)

 - ผศ.ดร.ภก.มนตรี  จาตรัุนตภ์ญิโญ (ผช.คณบดฝ่ีายวิชาการ)

 - อ.ดร.ภญ.ปิยทิพย์  ขัตยาภรณ์ (กรรมการกจิการนกัศกึษา)

 - ผช.อ.ภก.สรุศกัดิ์  วิชัยโย (กรรมการกจิการนกัศกึษา)

 - อ.ดร.ภญ.อัญชล ี จนิตพัฒนากจิ (กรรมการกจิการนกัศกึษา)

 - คุณละเอยีด  ทองนาม  (หัวหนา้งานกจิการนกัศกึษา)

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

(หลกัสตูรบริหาร/ บัญช)ี

ห้อง L2-201

อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
โลกใบใหมใ่น MU

 - อ.ธรรมรัตน ์ พุทธไทย (ผช.รองอธกิารบดฝ่ีายวิทยาเขตกาญจนบุรี ดา้น

กจิการนกัศกึษาและกจิกรรมพเิศษ)

 - อ.พจิักษณ์  พริิยะพรสริิ

 (รักษาการหัวหนา้สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 - อ.หนึ่งฤทัย  ธาราวัชศาสตร์

 (หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์)

 - นส.ประพมิพร  เขยีวยันต ์

(นายกสโมสรนกัศกึษา ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี)

มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช

สาขาแพทยศาสตร์

ห้อง L2-102

อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
ศษิย์พบครู

 - อ.นพ.จโิรจน ์ สรุพันธ ์(รองคณบด)ี

 - องนพ.ชวลติ  หงสเ์ลศิสกลุ (ผู้ชว่ยคณบด)ี

 - อ.พญ.วรุณา  กลกจิโกวินท์

 - อ.พญ.ชวนนัท์  สมุนะเศรษฐกลุ

หมายเหตุ : ส่วนงานท่ีด าเนนิการจัดกิจกรรมเอง
1 คณะกายภาพบ าบัด 13-ส.ค.-57 คณะกายภาพบ าบัด
2 คณะศลิปศาสตร์ 13-ส.ค.-57 คณะศลิปศาสตร์
3 คณะสัตวแพทยศาตร์ 13-ส.ค.-57 หอ้งประชุมคชส ีชั้น 5  อาคารเรียนรวมและปฏบิัตกิาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
4 วทิยาลัยราชสุดา 13-ส.ค.-57 อาคารอ านวยการ วทิยาลัยราชสุดา
5 คณะเทคนคิการแพทย์ 13 ส.ค.57,10 ก.ย.57 , ต.ค.57 อาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนคิการแพทย์
6 คณะวทิยาศาสตร์ 13 ส.ค.57 และ 29 ต.ค.57 หอ้ง L 2-101 คณะวทิยาศาสตร์
7 วทิยาลัยดุริยางคศลิป์ 4-ก.ย.-57 หอแสดงดนตรี วทิยาลัยดุริยางคศลิป์
8 วทิยาลัยนานาชาติ 11-12 ก.ย.57 วทิยาลัยนานาติ
9 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 24-ก.ย.-57 หอ้ง 6450 คณะวศิวกรรมศาสตร์

10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี ประมาณ ต.ค.57 ม.มหดิล ศาลายา

วันพธุท่ี 1 ตุลาคม 2557

เวลา 13.30-16.00 น.

3/3 25/9/2014


