จดหมายข่าว
งานบริหารการศึกษา

Educationa Division News
ฉบั บ ที 8/2557 ประจาเดื อ น พฤศจิ ก ายน

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาและปฏิทินบริษัท/หน่วยงาน
มาประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน -รับเข้าทางานรวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
กาหนดการสาคัญทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา
ดังต่อไปนี้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
1. โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-camp 2014 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาในระบบ (W) : 28 พ.ย. 2557
ธันวาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสอบไล่ : 8 – 18 ธ.ค. 2557
2. โครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 5 “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชน” จะจัดขึ้นในระหว่าง
ปิดภาคการศึกษา : 19 ธ.ค. 2557
วันที่ 21–29 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโนนบก ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
การฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2557 : กาหนดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 - ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาสามารถขอหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ฝึกงาน ได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่บัดนี้ สิ้นสุดการขอหนังสือฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา”
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น โดยมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ แก่เยาวชนทั่วประเทศ มอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี) จานวน 10 ทุนทุนละ 10,000 บาทคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและมีผลการศึ กษาที่สามารถจะสาเร็จการศึกษาได้ เป็นผู้มี
ความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทาผิดวินัยที่ร้ายแรง และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว หากสนใจสามารถสอบถามและส่งเอกสารการสมัครได้ที่งาน
บริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อดาเนินการรวบรวมและจัดส่งไปยังบริษัท ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น
ทุนการศึกษาของมูลนิธทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจาปี 2558 คุณสมบัติเบื้องต้น : ฐานะยากจน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.50
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ไม่เคยได้รับทุนอื่นๆ ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เท่านั้น เพื่อดาเนินการรวบรวมส่งทางมูลนิธิทิสโก้ต่อไป
หมายเหตุ : ทุ น การศึ ก ษา สามารถดู ร ายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ง านบริ ห ารการศึ ก ษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
http://www.eg.mahidol.ac.th/office/edu
ปฏิทินบริษทั / หน่วยงาน มาประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงาน -รับเข้าทางาน
ที่
หน่วยงาน/บริษัท
1 บจ. ตรีเพชรอีซูซุเซลล์

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงาน
"Isuzu Recruitment Community"

ผู้เข้าร่วม
นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

วันที่
30 ตุลาคม 57

เวลา
09.00-16.00 น.

สถานที่
ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

2 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
(SCG)

ประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Campus
Roadshow โครงการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้า
เป็นพนักงาน SCG และ โครงการ SCG
Excellent Internahip Program โครงการรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกงาน

นศ. ชั้นปีที่
3-4

4 พฤศจิกายน 57

09.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

3 บมจ. บางจาก
ปิโตรเลียม

จัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดบอร์ด
นิทรรศการ รับสมัครงาน และรับสมัครฝึกงาน

นศ. ชั้นปีที่
3-4

5 พฤศจิกายน 57

10.00-15.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

4 กลุ่มบริษัท เด็นโซ่
(DENSO)

จัดกิจกรรม CAMPUS VISIT จัดตั้งบูธประชา
สัมพันธ์หน่วยงาน และรับสมัครงาน

นศ. ชั้นปีที่ 4

10 พฤศจิกายน 57 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

5 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส (AIS)

โครงการสานสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ กับเอ
ไอเอส ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับสมัครงาน

นศ. ชั้นปีที่ 4
CO,EC

10 พฤศจิกายน 57 13.00 -16.00น.

ณ ห้อง R 238 ชั้น 2
อาคาร 1

6 กลุ่มโตโยต้าในประเทศ
ไทย

จัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รับสมัครงาน

นศ. ชั้นปีที่ 4
CO, ME, IE,
EE,CHE

17 พฤศจิกายน 57 09.00-16.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

7 บจ. ดับเบิ้ลเอ (1991)

Double A Campus Recruitment รับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทางาน

นศ. ชั้นปีที่ 4

13-14 พฤศจิกายน 09.00-16.00 น.
57

ณ ลานอเนกประสงค์
อาคาร 1

ติดต่อสอบถาม “งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ห้อง R 106 (ตรงข้ามตู้เอทีเอ็ม) 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

