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สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน โครงการจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
กาหนดการสาคั ญ
กาหนดการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
Job fair 2013 : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด รายวิชา : 4 - 17 พฤศจิกายน 2556
EG’OKE หรรษา : ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2556 ณ สนามฟุตบอล
สอบกลางภาค
: 23 – 27 ธันวาคม 2556
สนามบาสเกตบอล บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคาร 1
สอบไล่
: 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 2557
บริเวณใต้ อาคาร 3 (ตึกแดง) และลานจอดรถ อาคาร 3 (ตึกแดง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุ น การศึ ก ษา สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ทุนการศึกษา บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จากัด ประจาปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกรดเฉลี่ยไม่
ต่่ากว่า 2.25 มีความประพฤติเรียบร้อย จ่านวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท เสนอรายชื่อภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2 สาหรับนักเรีย นที่สามารถสอบเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนดี ฐานะยากจน ประพฤติดี มีภูมิล่าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา) รับสมัครภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น สอบถามได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนการศึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จากัด สนับสนุนทุนการศึกษาส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ประจ่าปีการศึกษา 2557 โดยบริษัทฯ
จะมารับใบสมัครในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียน" ประจาปีการศึกษา 2556
ส่าหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
- เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
- ไม่เป็นผู้ที่มีก่าลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร
หากสนใจโปรดติดต่อที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี 2. ฐานะยากจน
3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีสูง ทุกคน ที่คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ขอให้มาด่าเนินการตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อยื่นขอส่าเร็จการศึกษา
ได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 - อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
2. ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจาปี 2557
**สาหรับ นัก ศึก ษาชายที่เ กิด ปี พ.ศ. 2536 ต้อ งด่ าเนินการดัง นี้ >>ขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่ งานบริห ารการศึก ษาและจัด เตรีย มเอกสารหลั กฐานให้ค รบถ้ว น
>>น่าส่งเอกสารที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลาภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น
3. กาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โปรดด่าเนินการดังต่อไปนี้
ผูก้ ู้ยืมลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ่านวนค่าเล่ารียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2556 ดังนี้
>>> นักศึกษารหัส 56 ติดต่อที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 – 20.00 น.
>>> นักศึกษารหัส 55,54,53,52,51 ติดต่อที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม“งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ที่ Hotline : 084-456-1928
Facebook : www.facebook.com/ed.eg.mu หรือ http://www.eg.mahidol.ac.th/office/edu

