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Educational Division News

ฉบั บ ประจาเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2559
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
สอบกลางภาค : 7 – 11 มี.ค. 2559
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาในระบบ (W) : 2 พ.ค. 2559
การสอนสิ้นสุด : 8 พ.ค. 2559
การสอบไล่ : 10 – 19 พ.ค. 2559
ปิดภาคการศึกษา : 23 พ.ค. 2559
วันสุดท้ายของการส่งเกรด : 6 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสอบประจาภาค : 10 มิ.ย. 2559
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
สรุปผลการดาเนิน โครงการ JOB FAIR การรับสมัครนักศึกษาเข้า
ทางานและศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2558

มีบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท ดังนี้
>> วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 มีบริษัทเข้าร่วม 42 บริษัท
>> วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 มีบริษัทเข้าร่วม 32 บริษัท

**กาหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา**

1. โครงการค่ายเยาวชนวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ ครั้ งที่ 2 (MUIE Youth Camp #2)”
กาหนดจั ดขึ้ น ในระหว่ า งวั นที่ 20 - 22 กุมภาพั นธ์ 2559 ณ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยโครงการนี้ เ ป็ น การแนะน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ลักษณะการทางานของวิศวกรอุตสาหการ ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งน้องๆ ที่สนใจในอาชีพวิศวกรรม
อุตสาหการจะได้มีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
2. โครงการคอนเสิร์ต INCRISIS 2016 “Lost in space” กาหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่
1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ สนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล
บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิท ยาเขต
ศาลายา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาทุกปี สาหรับ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมนี้ การจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ดาเนินการจัดโครงการ ได้เรียนรู้การทางานอย่างเป็ น
ระบบ ฝึก การท างานเป็ นหมู่ค ณะ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความรั ก ความสามั ค คี เรี ยนรู้ ถึ งความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ฝึกทักษะการวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และที่สาคัญเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
สร้างความสนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคีและสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักศึกษา
จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมกิจ กรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานจะมีการแสดง
คอนเสิร์ ตของนักศึกษามหาวิท ยาลัยมหิดลและศิล ปิ นภายนอก นอกจากนี้ ยัง มีการจั ดซุ้ม
กิจกรรมและจาหน่ายสินค้าต่างๆ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย
3. โครงการ Click Camp ครั้งที่ 8 กาหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2559
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้เป็นการแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ ในระดั บ อุด มศึ กษาของภาควิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการทางานของวิศวกรคอมพิวเตอร์ ในโลกยุคปัจ จุบัน ซึ่ง
น้องๆ ที่สนใจในอาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้มีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือก
เส้นทางศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับ
หลักสูตรภายใต้กรอบ MU-AUN-QA ครั้งที่ 2 โดยกาหนดจัดในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์แ ละบุ คลากร เข้าร่ วม โครงการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
“วิศวะมหิดล สนองพระราชดาริ ใกล้ชิด บวร (บ้านวัดโรงเรียน)” ณ โรงเรียนบ้านคลอง
สว่างอารมณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. (มีรถรับ – ส่ง)
โปรดแจ้ งความประสงค์เข้าร่ ว มโครงการภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
มหาวิท ยาลัยมหิ ดล จั ดประชุมสั มมนา เรื่ อง “แนวทางการจั ดการเรี ยนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 –
16.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจสามารถรับชมและรับฟังทาง IPTV
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

