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สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา ทุนการศึกษา โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา
รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**
**กาหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา**
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
1. โครงการ ค่ายก้าวแรกสู่วิศวะ มหิดล ครั้งที่ 9 (First Step#9) : กาหนดจัดขึ้นระหว่าง
ลงทะเบียนรายวิชา : 27 ก.ค. – 9 ส.ค. 2558
วันที่ 7 -11 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นกิจกรรมค่ายสาหรั บนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา : 17 – 30 ส.ค. 2558
รหัส 58XXXXX คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ความเป็นวิศวะ ทั้งด้านการเรียนการสอน การใช้
เปิดภาคการศึกษา : 17 ส.ค. 2558
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างความรักความสามัคคี การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการรู้จักกัน
สอบกลางภาค : 12 – 16 ต.ค. 2558
ให้มากยิ่งขึ้น ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และรุ่นพี่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
การสอบไล่ : 8 – 17 ธ.ค. 2558
3. โครงการ กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2558 : กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

1. โครงการแข่งขัน "Cabling Contest ครั้งที่ 3" ชิงเงินรางวัล
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท แข่งขันรอบคัดเลือก กรุงเทพฯ
และภาคกลาง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
http://www.cablingcontest.com/home.php?event=tab1
สมัครภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
2. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมทาการแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
18 สิงหาคม 2558 - 18 กันยายน 2558 รับสมัครจานวนจากัด
เพียง 16 ทีม และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจานวน
**ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมการสอนน้อง
ร้องเพลงเพื่อความพร้อมเพรียงในการขึ้นแสตนด์เชียร์ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้แนวทาง
และรูปแบบการประกอบอาชีพวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 :
กาหนดจั ดขึ้นในวันพุ ธที่ 19 สิ งหาคม 2558 ณ ห้ องบรรยายรวม 6450 ชั้ น 4 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทาความรู้จักกันและสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่
ต่า งๆ ภายในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะต่า ง ๆ ในมหาวิท ยาลัยมหิด ล เพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และคณาอาจารย์ รวมทั้งการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา**

1. ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจาปีการศึกษา 2558 จานวนเงินทุน 8,000 บาท สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 มีจริยธรรม แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่ สามารถรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งใบสมัครภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
2. ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 200 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัคร
ขอรับทุนใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 103 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จานวน 97 ทุน ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
งานบริห ารการศึ กษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ หรือ ติดต่อขอรั บ รายละเอียดพร้ อมทั้ งส่งใบสมัค รได้ที่ งานบริห ารการศึกษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ภายในวันที่
11 กันยายน 2558 เท่านั้น
3. การศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015 จานวน 19 ทุนๆ ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น"เยาวชนคุณภาพ
แห่งปี 2015" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทางานผลงาน หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดและ
รับใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
4. ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2558 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนถึงจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จานวนปีละ
10 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 135,000 บาท คุณสมบัติเบื้องต้น : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 ติดต่อขอทราบรายละเอียดพร้อมทั้งส่งใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้น
5. ทุนการศึกษา จากบริษัท ขอนแก่นแหอวน จากัด จานวน 9 ทุนๆ ละ 30,000 บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้ได้รับทุนที่นิสิตนักศึกษาจะต้อง
ฝึ ก งานและเข้ า ท างานที่ บ ริ ษั ท ฯ หลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแล้ ว ติ ด ต่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดและรั บ ใบสมั ค รได้ ที่ งานบริ ห ารการศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เท่านั้น
6. ทุนการศึกษา แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จานวน 8 ทุนๆ ละ 20,000 บาท ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558 เท่านั้น
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

