ฉบั บ ประจำเดื อ น กุ ม ภำพั น ธ์ 2560
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

กำหนดกำรทำงกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำปลำย 2559
สอบกลำงภำค : 6 – 10 มี.ค. 60
วันสุดท้ำยของกำรถอนรำยวิชำในระบบ W : 1 พ.ค. 60
กำรสอบไล่ : 8 – 18 พ.ค. 60
วันสุดท้ำยของกำรส่งเกรด : 2 มิ.ย. 60
ประกำศผลสอบประจำภำค : 9 มิ.ย. 60

โครงกำรวิศวะร่วมสืบสำนตำนำนขนมไทย
วัพุธที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ลำนอเนกประสงค์ อำคำร 1คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

โครงการท านุ บ ารุ งศิป ลวัฒ นธรรม ภายใต้ชื่ อโครงการ “วิศ วะสืบ สานตานานขนมไทย”
เริ่ มกิจ กรรมเวลา 13.00 น. โดยมีกิจ กรรมที่ ห ลากหลาย ดังนี้ 1. เรี ยนรู้ วิธีการปั้ น ลูกชุ บ
ด้ว ยมือนั กศึก ษา 2. ร่ ว มแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ข นมไทยของแต่ล ะภาค 3. กิจ กรรมบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ (ขัดตู้ล็อกเกอร์เพื่อรอลงสีใหม่ , ท าความสะอาดรอบบริ เวณอาคาร 2 และทาสี
ฟุตบาทหน้าอาคารอานวยการ 1) โดยเปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ

ฝึกงำนภำคฤดูร้อน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน - 29 กรกฎำคม 2560
การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) ให้คิด
35-48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึ กษา และไม่ น้อ ยกว่ า 30 วัน ท าการ ติ ดต่ อกั นภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ กาหนด ให้เป็ นระยะเวลา
การฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน การนับวันฝึกงานนั้นไม่รวม
วั น ลาของนั ก ศึ ก ษา และวั น หยุ ด ของหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก งาน โดยให้ ถื อ วั น และเวลาการท างานของห น่ ว ยงาน
ที่นักศึกษาไปฝึกงานนั้นๆ เป็นเกณฑ์
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ และตรวจร่ำงกำย (ระบบรับตรง 2560)

โครงกำรค่ำย Click Camp ครั้งที่ 9
ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 กุมภำพันธ์ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์
เพื่อแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการทางานของวิศ วกรคอมพิวเตอร์
ในยุคปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในอาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร์ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง

ภำพบรรยำกำรโครงกำร TUMU กีฬำสำนสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ มหำวิทยำลัยมหิดล
วันอำทิตย์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2560

**กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ และตรวจร่ำงกำย**
(ระบบรับตรง 2560)
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนกำรศึกษำ
☺ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงกำร สควค ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
☺ ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ทุนมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
สมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
☺ โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ2559
สมัครภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
☺ ทุนกำรศึกษำมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีกำรศึกษำ 2560 (สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) สมัครภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
☺ ทุนกำรศึกษำ NHK Spring (Thailand) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องถึงปี 4 สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ ME IE EE EC
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2560
** นักศึกษำสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่หน่วยกิจกำรนักศึกษำ งำนบริหำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล**
ติดต่อสอบถำม “งำนบริหำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์” ห้อง R 106 ชั้น 1 อำคำร 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ได้ที่ Hotline : 084-456-1928 Facebook : www.facebook.com/ed.eg.mu หรือ http://www.eg.mahidol.ac.th/office/edu

