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สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา โครงการและกิจกรรมของ
นักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**
**กาหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา**
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
1. โครงการ รับน้อง 2558 : กาหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
สอบกลางภาค : 12 – 16 ต.ค. 2558
เพื่อเป็นการรับขวัญน้องหใม่ เข้าสู่คณะวิศวกรรมศาตร์ และให้น้องใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ ม
การสอบไล่ : 8 – 17 ธ.ค. 2558
สัมพันธ์และสันทนาการร่วมกับรุ่นพี่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมควาสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
ปิดภาคการศึกษา : 18 ธ.ค. 2558
อีกทั้งยังเป็นการแนะนาพี่ๆ น้องๆ ภายในภาควิชาและต่างภาควิชาทุกชั้นปีอีกด้วย
วันสอดท้ายของการส่งเกรด : 4 ม.ค. 2559
2. กีฬาเฟรชชี่ มหาวิทยาลัยมหิดล : กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-27 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบ : 8 ม.ค. 2559
3. โครงการ มหิดลวิชาการ 2558 : กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กาลัง
**การคัดเลือกผู้แ ทนไทยเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน ศึกษาในระดับมัธยม ได้เข้ามาทาความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ว่าจะเป็นในการด้านการ
ระยะที่ 2 ประจาปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : ค่ายแห่ง เรี ย นการสอนของแต่ ล ะคณะ หรื อจะเป็ น ประวัติ ที่ มีม ายาวนานของมหาวิ ท ยาลัยแห่ง นี้
ดนตรีและเทศกาลฆ้องและเครื่องดนตรีไม้ไผ่ โดยจัดระหว่างวันที่ ซึ่งคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ก็ใ ห้ค วามร่ วมมือกับ มหาวิทยาลั ยในการเปิ ดบ้ านต้อนรั บนักเรียน
23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 ณ เกาะลูซอน สาธารณรัฐ ระดับมัธยมที่มีความสนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยเช่นกัน
ฟิลิปปินส์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบ 4. โครงการเลือ กตั้งนายกสโมสรนักศึกษา : กาหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน
สมั ค รไ ด้ ที่ www.m-culture.go.th สมั คร ได้ ตั้ งแ ต่ บั ดนี้ ถึ ง 2558 เพื่อให้นักศึกษาทุ กชั้นปี ได้ ใช้ สิท ธิออกเสียง เลือกตัว แทนของนักศึกษา เพื่อดารง
15 ตุ ล าคม 2558 เท่ า นั้ น คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น คื อ ต้ อ งมี ตาแหน่ง นายกสโมสรนั กศึ กษาประจ าปี ก ารศึก ษา 2559 เพื่ อ การเป็ นตั ว แทนนัก ศึก ษา
ความสามารถในการเล่ นเครื่ องดนตรี พื้นบ้ า นประเภทฆ้อง หรื อ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ในการดูแ ลรับ ผิดชอบ ดาเนินงานและกิจ กรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
เครื่ องดนตรี ป ระเภทไม้ ไ ผ่ (สมัค รได้เพียง 1 ประเภท) และมี ภายนอกคณะวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 6 “สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชน” : กาหนดจัดขึ้น
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านในดง จ.เพชรบุรี เพื่อมอบให้กับโรงเรียน
**ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
และชุมชนได้มีอาคารที่พร้อมใช้งานอีกทั้งอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ยังสามารถใช้เป็นศูนย์รวม
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา
ชาวบ้าน สาหรับทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในชุมชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**

**การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการแก่บคุ คลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจาปี 2559**
นักศึกษาที่แจ้งเกิดปี พ.ศ. 2538 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2538) ขอให้ดาเนินการไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด. 35) ณ ที่ว่าการอาเภอ/กิ่งอาเภอ
ตามภูมิลาเนาทหาร โดยสามารถแสดงตนขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ใบสาคัญ สด.9
1.2. บัตรประจาตัวประชาชน
1.3. ทะเบียนบ้าน
2. ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจาปี 2559) ผู้ประสงค์ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อนามายื่นต่อ หน่วยกิจการนักศึกษา
งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2558
2.1. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) จานวน 3 ชุด
2.2. สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด. 9) หน้า-หลัง จานวน 3 ชุด
2.3. สาเนาทะเบียนบ้าน(เฉพาะผู้ผ่อนผัน) จานวน 3 ชุด
2.4. หนังสือการรับรองการป็นนักศึกษา(ออกไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด สาเนา 2 ชุด
2.5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
2.6. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 1 ชุด
2.7. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
2.8. สาเนาใบโอนย้ายภูมิลาเนา(ถ้ามี) จานวน 1 ชุด หรือสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ทีหน่วยกิจการนักศึกษา
**นักศึกษาต้องไปรับใบ สด.9 ที่อาเภอ แล้วรวบรวมเอกสารทั้งหมด นามาส่งที่ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายในวันที่ 6 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

