จดหมายข่าว
งานบริหารการศึกษา

Educationa Division News
ฉบั บ ที่ 4/2557 ประจาเดื อ น เมษายน

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา โครงการจากหน่วยงานภายนอก ข่าวสาร
การรับสมัครงาน รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
กาหนดการสาคัญทางการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2556
ลงทะเบียนรายวิชา : 7 – 20 เมษายน 2557
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด : 21 – 27 เมษายน 2557
กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบกลาง
(Admissions) ปีการศึกษา 2557 : 7 กรกฎาคม 2557
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เวลา 08.30-11.30 น. ตรวจร่างกาย
- เวลา 13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ์

***ทุ น การศึ ก ษาและโครงการจากหน่ ว ยงานภายนอก สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา***
** ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบชั้นปีที่ 3 (รหัส 54)
ระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก และอายุไม่เกิน 26 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 62 ประจาปี 2557 ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง
เดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2557 โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย สมั ค รได้ จ นถึ ง วั น ที่
23 เมษายน 2557 สามารถขอรายละเอี ย ดและใบสมั ค รได้ ที่ งานบริ ห ารการศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2556
รายวิชา

เงื่อนไขการลงทะเบียน

จานวนที่รับ

1. EGME 220 Engineering Mechanics

สาหรับนักศึกษา Repeat , Regrade , W

เปิดสอน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 80 คน

2. EGID 200 Engineering Mathematics

สาหรับนักศึกษา Repeat , Regrade , W

ไม่น้อยกว่า 20 คน

3. EGEE 213 Electric Circuit Analysis
4. EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering
5. EGEE 242 Solid State Devices
6. EGEE 360 Signals and Systems

สาหรับนักศึกษา Repeat
สาหรับนักศึกษา Repeat
สาหรับนักศึกษา Repeat
สาหรับนักศึกษา Repeat

ไม่น้อยกว่า 20 คน
ไม่น้อยกว่า 20 คน
ไม่น้อยกว่า 20 คน
ไม่น้อยกว่า 20 คน

7. EGCO 333 Computer Architectures

สาหรับนักศึกษา Repeat , Regrade

, Regrade , W
, Regrade , W
, Regrade , W
, Regrade , W

ไม่น้อยกว่า 20 คน

***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ
การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีก ารศึก ษา 2556 มหาวิทยาลัย มหิดล ก าหนดวันรับพระราชทานปริ ญญาบั ตร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โดยงานบริหารการศึกษา ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกท่าน ในการแจ้งนักศึกษาทราบ ดังนี้ >> การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2557 ผ่านทาง http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/studentlogin.asp
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2556 สามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานของภาควิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2556
เท่านั้น โดยเข้าไปลงทะเบียนที่ http://www.student.mahidol.ac.th/registration/ สถานะการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานต้องเป็น Nomal **หากไม่ดาเนินการ
ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า ไม่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน ตามที่ได้แจ้ง เรื่อง จัดทาประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมให้สาหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ โปรดแจ้งเลขกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ P01962370-8 กับทางโรงพยาบาลในเครือ บริษัท
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด (AIA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
>> กรณีเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในเครือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด (AIA) ต้องสารองจ่ายเงินไปก่อน แล้วนาใบเสร็จรับเงินของทาง
โรงพยาบาลมายื่นที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินกับทาง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด ( AIA)
ให้ต่อไป หากสามารถเดินทางมาที่คณะฯ ได้ ให้ติดต่อขอรับบัตร CARE CARD ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
*** หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างจังหวัด หากต้องการนาเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยไปยื่นให้กับหน่วยงาน สามารถปริ้นเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยได้
จาก e-mail ที่ส่งให้นักศึกษา
แจ้งกาหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ของคณะวิทยาศาสตร์โดยมีวิชาที่จะทาการเปิดสอนดังนี้
---SCMA115 CALCULUS
---SCMA165 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION
---SCPY151 GENERAL PHYSICS I
---SCPY152 GENERAL PHYSICS II
**เริ่มลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 เมษายน 2557 ส่วนตารางสอนอยู่ระหว่างการจัดทา สามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์**
ติดต่อสอบถาม“งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ห้อง R 106 (ตรงข้ามตูเ้ อทีเอ็ม) ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่ Hotline : 084-456-1928 Facebook : www.facebook.com/ed.eg.mu หรือ http://www.eg.mahidol.ac.th/office/edu

