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สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**
**กาหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา**
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
1. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : กาหนดจัดขึ้นในวันพุธที่
วันถอนรายวิชาในระบบ (W) : 27 พ.ย. 2558
25 พฤศจิกายน 2558 เพื่ อให้นักศึกษาทุ กชั้นปี ได้ใ ช้ สิท ธิ ออกเสียง เลือกตัว แทนของ
การสอบไล่ : 8 – 18 ธ.ค. 2558
นักศึกษา เพื่อดารงตาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นตัวแทน
ปิดภาคการศึกษา : 21 ธ.ค. 2558
นักศึกษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ส าหรั บดูแ ลรั บ ผิดชอบการดาเนินงานและกิจกรรมต่า งๆ
วันสอบท้ายของการส่งเกรด : 4 ม.ค. 2559
ทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 6 “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชน” : กาหนดจัดขึ้น
สรุปการจัดงานมหิดลวิชาการ’58
ระหว่างวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านในดง จ.เพชรบุรี เพื่อมอบให้กับโรงเรียน
และชุมชน ได้มีอาคารที่พร้อมใช้งาน อีกทั้งอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ยังสามารถใช้เป็นศูนย์
1. ข้อมูลที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
รวมชาวบ้าน สาหรับทากิจกรรม ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ภายในชุมชน
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3. โครงการ “Electronic Camp 2015 (E-Camp 2015)” : กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
เมือ่ วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
6 – 10 มกราคม 2559 เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้นักเรี ยน ระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษา ได้มีโอกาส
ด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ส่วนกลาง) ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
- ลงทะเบียนออนไลน์
จานวน 10,333 คน
สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป
- ลงทะเบียนหน้างาน
จานวน 7,248 คน
4. โครงการ “CE Camp ครั้งที่ 1” : กาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559
2. เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อเป็นการแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ การศึก ษาต่อในระดับ อุดมศึก ษาของภาควิศวกรรมโยธา
ภายใต้ โครงการ Proud to be an engineer for mankind
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการทางานของวิศวกรโยธา ในโลก
“ภูมิใจที่เป็นวิศวกรเพื่อมนุษยชาติ”
ยุคปัจจุบัน ซึ่งน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สนใจในอาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้มีความเข้าใจ
สรุปการกรอกข้อมูลออนไลน์ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ
1. จานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น
5. โครงการ “กีฬาประเพณีบอลสี่เส้า" ประจาปีการศึกษา 2558 (4sao 2015)” : กาหนด
วันที่
จานวนเข้าร่วมงาน คิดเป็น % จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13, 15, 18 และ 20 มกราคม 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
1785
38.3%
นักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความมีน้าใจนักกีฬา
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
2881
61.7%
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
2. ระดับชั้นการศึกษา
กระบวนการทางานให้กับนักศึกษาผู้ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกด้วย
7. โครงการ “EG’OKE Melody of love เพราะเสียงเพลงทาให้เรามาเจอกัน ” : กาหนดจัด
ระดับชั้นการศึกษา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 เพื่อฝึกทักษะการทางานร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่
ระดับมัธยมต้น ม.1 - ม.3
1.3%
1 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาอีกด้วย
ระดับมัธยมปลาย ม.4 - ม.6
98.1%
3. สาขาวิชาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา
สาขาวิชา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขอความร่ วมมืออาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ สนใจเข้าร่ วม โครงการอบรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9.7%
เรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิ ชาชีพวิศวกรรมและกรณีศึกษาการกระทาความผิดจรรยาบรรณ”
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5.9%
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
14.7%
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ทั้ ง นี้ ห ากสนใจโปรดแจ้ ง ความจ านง ได้ ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9.3%
งานบริหารการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12%
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11.4%
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
24.9%
ภายใต้กรอบ MU-AUN-QA โดยกาหนดจัดในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
ไม่สนใจ
12%
ณ ห้อง R114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้หากสนใจโปรดแจ้งความจานงได้ที่
งานบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
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

