จดหมายข่าว
งานบริหารการศึกษา

Educational Division News

ฉบั บ ประจาเดื อ น สิ ง หาคม 2559
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนรายวิชาปกติ : 15 – 28 ส.ค. 2559
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด รายวิชา : 15 – 28 ส.ค. 2559
เปิดภาคการศึกษา : 15 ส.ค. 2559
สอบกลางภาค : 10 – 14 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาในระบบ (W) : 28 พ.ย. 2559
กาหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา ประจาปีการศึกษา 2558

1. การฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 (โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. การฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 (โดยมหาวิทยาลัยมหิดล)
ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
- รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ ห้อง 6556 ชั้น 5 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถานที่ฝึกซ้อม ณ ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. การฝึกซ้อมใหญ่ (โดยมหาวิทยาลัยมหิดล)
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
- รายงานตัวเวลา 05.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีฯ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- สถานที่ฝึกซ้อม ณ มหิดลสิทธาคาร
4. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
- รายงานตัวเวลา 05.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีฯ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- สถานที่รับปริญญา ณ มหิดลสิทธาคาร
ทุนการศึกษา

**กาหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา**

1. โครงการค่ ายก้าวแรกสู่ วิ ศวะฯ มหิ ดล ครั้งที่ 10 (FirstStep#10)” กาหนดจั ดขึ้ นใน
ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการ
นี้ เ ป็ น การแนะน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รวมถึ ง การท ากิ จ กรรม ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนาสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา พร้ อมทั้งเป็นการทาความรู้ จักและสร้า งความสัมพันธ์อันดีระหว่ างนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
และรุ่ น พี่ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาใหม่ ชั้ น ปี ที่ 1 ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จะมี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างดี

2. โครงการกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2559 กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
15 สิ ง หาคม – 10 กั น ยายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารปฏิ บั ติ ก าร อาคาร 2
คณ ะวิ ศ วกรรมศ าส ตร์ มห าวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล ศ าล ายา เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา ใ ห ม่ ชั้ น ปี ที่ 1
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหิดล ได้ทราบถึง นโยบายการศึ กษา การระดมความคิด และ
แนวทางในรูป แบบวิศ วกรรม ตลอดจนเพื่อให้ เกิ ดความรัก ความเอื้ออาทร และความสมัค รสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรมที่ดีงาม สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยจะมีการแสดงพลังสแตนด์เชียร์ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. พิธีมอบไทด์สายรหัส กาหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบรรยายรวม
6450 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้พบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นพี่รหัสของตนเอง ทาความรู้จักพูดคุยกัน และมอบ
ไทด์แดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้
4. โครงการปฐมนิเ ทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559
จัดโดยงานบริ หารการศึกษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ กาหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม
2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาใหม่แ ละคณาอาจารย์ รวมทั้งการปรั บตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิท ยาลัย และสร้า ง
ความรู้สึกที่ดีและความผูกพันธ์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. โครงการ Electronic Youth Camp 2016 (EYC 2016) กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
19 – 21 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้จะเน้น
การให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติแก่เยาวชน ถ้าในแนวอิเล็กทรอนิกส์จะ
เน้นเกี่ยวกับการประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง รวมถึงการทดลองและ
เรียนรู้จากวงจรสาเร็จรูป (ชุด Kit) ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า โดยที่มีหลายแบบให้นักเรียน เลือกได้
ตามใจ อธิบ ายและชี้ใ ห้เห็นถึงโอกาสและภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงโอกาสของบุคคลากรทางด้านนี้ด้วย

1. ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจาปี 2559 สาหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษา(ต่อเนื่อง 3 ปี) ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.75 สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
2. ทุนการศึกษา บริษัท ออโตแพค จากัด จานวน 3 ทุน(ต่อเนื่อง) สาหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ และไฟฟ้า ทุนละ 40,000 บาท/ปี สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
3. ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4. ทุนการศึกษา กระจกไทยอาซาฮี ปีการศึกษา 2559 มอบทุนการศึกษา จานวน 1 ทุน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มูลค่า 12,000 บาท
5. ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บจ.นานมี) ทุนละ 8,000 บาท (เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) สมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ติดต่อสอบถาม “งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ห้อง R 106 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

