จดหมายข่าวงานบริหารการศึกษา

ฉบั บ ที่ 4/2556 ประจาเดื อ น เมษายน

EDUCATIONAL DIVISION
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
NEWS
กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
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กาหนดการสาคั ญ
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) : 1 – 12 เมษายน 2556
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา (W) : 6 พฤษภาคม 2556
การสอบ (ภาคฤดูร้อน) : 20 - 23 พฤษภาคม 2556
กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2556 : 15 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 08.30-11.30 น. ตรวจร่างกาย
เวลา 13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์

ข้อมูลสาหรับอาจารย์
งานบริหารการศึกษาได้ ดาเนินการประสานงานกองบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอให้ขึ้นข้อมูลผลการประเมินการ
เรี ย นการสอนออนไลน์ ย้ อ นหลั ง 3 ปี โดยขณะนี้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า น
สามารถดูผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2553 – 2555 ผ่านทาง
http://www.student.mahidol.ac.th/EVALUATION/INDEX.ASP
โดยเปลี่ยนประเภทเป็น อาจารย์ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการ
เข้า INTERNET ค่ะ

โครงการการประกวดแข่ ง ขั น
โครงการประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT : ในหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับ
กรณีเกิดอัคคีภัยกับระบบรถไฟฟ้า MRT” เชิาชวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่จากัดคณะและสาขาวิชา โดยแต่ละสถาบันสามารถส่ง
ทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน 4 ทีม สมาชิกทีมละ 3-5 คน โดยต้องมีอาจารย์ในสถาบัน 1 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และลงนามรับรองทีมเพื่อระบุการเป็นตัวแทน
ของสถาบัน รางวัลการประกวด ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
//สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bankokmetro.co.th หรือ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการพร้อม
ใบสมัครที่ facebook งานบริหารการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-889-2138#6028-34,084-456-1928
***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
*** การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2555 ของภาควิชาต่างๆ จะเริ่มเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
หากภาควิชาใดมีความประสงค์ให้จัดทาหนังสือขออนุาาตเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน โปรดแจ้งความประสงค์มาที่งานบริหารการศึกษา ล่วงหน้า 3 วันทาการ
เพื่อจัดทาหนังสือพร้อมเสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษาลงนาม
*** นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2555 สามารถติดต่อขอรับบัตรประจาตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
( CARE CARD ) ได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
***นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ขอให้ ด าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ยนบั ณ ฑิ ต เพื่ อ เข้ า รั บ พระราชทานปริ า าาบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555 ผ่ า นทาง
http://www.student.mahidol.ac.th/graduation/regis/graduation/ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริาาาบัตร
ชาระเงิน 715 บาท ไม่เข้ารับ ชาระเงิน 215 บาท (หากนักศึกษา ไม่ดาเนินการจะไม่สามารถเข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริาาาบัตรได้)
*** นักศึกษาที่มีรหัสตั้งแต่ 48xxxxx - 54xxxxx ที่ยังเรียนไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ English Levels 1-5 ให้รีบติดต่อ งานบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
โดยด่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 25556 เท่านั้น เนื่องจากจะไม่มีการเปิดรายวิชา English Level ที่เป็นหลักสูตรเก่าในภาคการศึกษาอื่นๆ อีกต่อไป
*** นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้องลงทะเบียนรายวิชา EGCE 243 Survey Camp ในระบบลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เมษายน 2556
*** นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกคน ให้ส่งใบสมัครเข้าสาขาวิชา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 ที่งานบริหารการศึกษา //หากไม่ส่งใบสมัคร
จะดาเนินการจัดสาขาวิชาให้ตามสาขาวิชาที่ยังมีที่ว่างเหลืออยู่//

