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งานบริหารการศึกษา

Educationa Division News
ฉบั บ ที่ 8/2556 ประจาเดื อ น สิ ง หาคม

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา ทุนการศึกษา โครงการจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
กาหนดการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
กาหนดการสาคั ญ
โครงการ Evening Meet #1
: 13 สิงหาคม 2556
(เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง R 230 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2556
โครงการ วิศวะร่วมใจใฝ่ธรรมะ พัฒนาวัดด้วยจิตอาสา : 17 สิงหาคม 2556
วันสุดท้ายการถอนรายวิชา (W) : 13 กันยายน 2556
( เวลา 09.00 -14.00 น. ณ วัดหอมเกร็ด อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม )
การสอบไล่ : 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556
กาหนดการสอนรายวิชา EGID300
ทุ น การศึ ก ษา
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
บริษัท สยามกลการ จากัด มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติที่กาลัง
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และ
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างศึกษา อยู่ปี 2 จนสาเร็จการศึกษา
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556
(ปี4) มีจานวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี หากนักศึกษาสนใจสามารถติดต่อได้ที่งาน
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 11 กันยายน 2556
บริหารการศึกษา รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานบริหาร
การศึกษา ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น
โครงการจากหน่ ว ยงานภายนอก สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา
1. โครงการ "Chang Young Engineer Camp ครั้งที่ 5" โดย บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต “ท่อตราช้าง” ในเครือ SCG
โดยเป็นโครงการที่นาเสนอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณภาพของงานระบบท่อพลาสติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่อันเป็นพื้นฐานสาคัญของงานก่อ สร้าง
ที่ มี ม าตรฐานเพื่ อ ให้ นิ สิ ตนั ก ศึ กษาสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ เป็ น ประโยชน์ ในอนาคต โดยจะตั้ ง บู ท รั บ สมั ค รในระหว่ า งวั น ที่ 6-7 สิ ง หาคม 2556
เวลา 09.00-18.00น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. โครงการ BCT Campus Tour โดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จัดตั้งบูทประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เปิดรับสมัคร
งานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเปิดรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน (มี.ค. – พ.ค. 2557) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด จัดกิจกรรม Isuzu Community เพื่อเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556
เข้าร่วมเป็นพนักงาน จัดตั้งบูทรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการ “เยาวชนอาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปี 2 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยสามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยผลงานต้องสร้างได้จริงภายใต้งบประมาณสนับสนุน จานวน 300,000 บาท (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานบริหารการศึกษา)
5. โครงการ Drawing Your Career with SCG career Camp โดย โครงการรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าเป็นพนักงาน
SCG โดยจะตั้งบูทรับสมัครในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
1. ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจการกรอกข้อมูล มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม R 114 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนามและ
รายงานการดาเนินงานหลักสูตร ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2556” โดยวิทยากรจากผู้อานวยการ
กองบริหารการศึกษาและกองกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม R 114 เพื่อสร้างความรู้ด้านระเบียบข้อบังคับ
ถ่ายทอดประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “วิศวะร่วมใจใฝ่ธรรมะ พัฒนาวัดด้วยจิตอาสา” ณ วัดหอมเกร็ด ตาบลหอมเกร็ด
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-14.00 น. หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งรายชื่อ ที่
งานบริหารการศึกษา ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 (โดยขอเชิญร่วมทาบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ตามศรัทธา)
ติดต่อสอบถาม“งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ที่ Hotline : 084-456-1928
Facebook : www.facebook.com/ed.eg.mu หรือ http://www.eg.mahidol.ac.th/office/edu

