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ฉบั บ ที่ 10/2558 ประจาเดื อ น ธั น วาคม
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
การสอบไล่ : 8 – 18 ธ.ค. 2558
ปิดภาคการศึกษา : 21 ธ.ค. 2558
วันสุดท้ายของการส่งเกรด : 4 ม.ค. 2559
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
ลงทะเบียนรายวิชา : 16 – 29 ธ.ค. 2558
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด รายวิชา : 12 - 25 ม.ค. 2559
เปิดภาคการศึกษา : 12 ม.ค. 2559
สอบกลางภาค : 9 – 13 มี.ค. 2559
โครงการ JOB FAIR การรับสมัครนักศึกษาเข้าทางานและศึกษาต่อ
ประจาปีการศึกษา 2558
กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ระยะเวลาการฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิช าชีพ) ให้คิ ด
35-48 ชั่ ว โมง ต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 40 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ ติดต่อกันภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าหนด ให้ เ ป็ น ระยะเวลา
การฝึกงาน ของภาคการศึกษาฤดูร้อน การนับวันฝึกงานนั้นไม่รวม
วันลาของนั กศึกษา และวั นหยุดของหน่วยงานที่ นักศึกษาฝึกงาน
โดยให้ ถื อวั น และเวลาการท างานของหน่ว ยงาน ที่ นักศึกษาไป
ฝึกงานนั้นๆ เป็นเกณฑ์

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ถนนราชปรารภ
โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

**กาหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา**
1. โครงการจิตอาสา ครั้ งที่ 6 “สร้ างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อชุมชน” : กาหนดจัดขึ้ น
ระหว่างวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านในดง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เพื่อมอบให้กับโรงเรียนและชุมชน ได้มีอาคารที่พร้อมใช้งาน อีกทั้งอาคารอเนกประสงค์หลังนี้
ยังสามารถใช้เป็นศูนย์รวมชาวบ้าน สาหรับทากิจกรรมร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
ภายในชุมชน โดยในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีฝ่า ย
การศึกษาและพั ฒ นาคุณภาพ และรองคณบดีฝ่า ยการคลังและศิษย์เก่า สัมพันธ์ พร้ อมทั้ ง
บุคลากรจากหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา จะเดินทางไปเข้าร่วมในพิธีส่งมอบ
อาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชนดังกล่าวด้วย
2. โครงการ “Electronic Camp 2015 (E-Camp 2015)” : กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
6 – 10 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติต่อไป
3. โครงการ “CE Camp ครั้งที่ 1” : กาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559
เพื่อเป็นการแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ การศึก ษาต่อในระดับ อุดมศึก ษาของภาควิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการทางานของวิศวกรโยธา ในโลก
ยุคปัจจุบัน ซึ่งน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สนใจในอาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้มีความเข้าใจ
และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ
4. โครงการ “กีฬาประเพณีบอลสี่เส้า" ประจาปีการศึกษา 2558 (4sao 2015)” : กาหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13, 15, 18 และ 20 มกราคม 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความมีน้าใจนักกีฬา
รวมถึ ง การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ห่ า งไกลยาเสพติ ด พร้ อ มทั้ ง เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการทางานให้กับนักศึกษาผู้ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกด้วย
5. โครงการ “EG’OKE Melody of love เพราะเสียงเพลงทาให้เรามาเจอกัน ” : กาหนด
จั ดขึ้ นระหว่ า งวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 เป็ นการจั ดการประกวดแข่ งขั บ ร้ อ งเพลง
คาราโอเกะ และจัดจาหน่ายสินค้าโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการทางานร่วมกันของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาอีกด้วย
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ MU-AUN-QA

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับ
หลักสู ตรภายใต้กรอบ MU-AUN-QA โดยกาหนดจั ดในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา
9.00-16.00 น. ณ ห้อง R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

