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สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน โครงการจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
โครงการจากหน่ ว ยงานภายนอก สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา
กาหนดการสาคั ญ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
ปิดภาคการศึกษา
: 4 ตุลาคม 2556
วันสุดท้ายของการส่งเกรด : 18 ตุลาคม 2556
ประกาศผลสอบประจาภาค : 5 พฤศจิกายน 2556
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
ลงทะเบียนรายวิชา
: 14 - 27 ตุลาคม 2556
ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด รายวิชา : 18 ตุลาคม 2556
เปิดภาคการศึกษา
: 4 พฤศจิกายน 2556
กาหนดการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
E-camp 2013
ในวั นที่ 5-9 ตุ ลาคม 2556 ณ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์

1. กิจ กรรมการส่ งคลิปวิดิโ อเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบ
สังคม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด
สาขาประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ //ส่งผลงานภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ms-ins.co.th
2. รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Mitr Phol Career
Camp 4 ในระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานมิตรผล (ด่านช้าง) จ.สุพรรณบุรี
ดังต่อไปนี้ วิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ น.ส.อภิสรา เจริญเลิศจรรยา, น.ส.จุฑาณี พรมจันทร์ ,
นายอัฐ ชาทองยศ วิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ นายพิชญ ศิริเพ็ญ, นายปัณณธร เหลืองใหม่เอี่ยม,
นายณรงค์ชัย กือเย็น , นายพงศกร ฟูเต็มวงศ์ , นายจิรัฎฐ์ ล้อเลิศวิไล, นายชโลธร ศรีเพ็ชร
วิศวกรรมเคมี ได้แก่ น.ส.ศุภาพิชญ์ เรืองศรี , น.ส.วรรณวิภา พิพัฒน์วรภูมิ, น.ส.ทัณฑิกา วิมล
เศรษฐ, น.ส.จิตติมา พรถิรพันธ์สันติ, นายณัฐพล พังจันตา
โครงการแลกเปลี่ ย น

1. โครงการ National Chung Hsing University (NCHU)
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเข้าศึกษา ณ NCHU ประเทศไต้หวัน ในปีการศึกษา 2014-2015 โดยผู้ได้รับคัดเลือก
จะได้รับการยกเว้นค่า Tuition Fee และได้รับค่าใช้จ่ายประจาเดือน จานวน NT$ 20,000 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร
ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailand.taiwanstudy.asia/
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ เกาหลีใต้ : โครงการ Dongguk University Student Exchange Program
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเข้าศึกษา ณ Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วง spring
semester 2014 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา - 1 ปีการศึกษา โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่า Tuition Fee (**ไม่ระบุเกรดขั้นต่าและไม่จาเป็นต้องมี
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ**) ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iie.dongguk.edu/user/indexSub.action?codyMenuSeq=263&siteId=lieeng
***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. นักศึกษา รหัส 55,54 และ 53 โปรดดาเนินการจัดทาสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ >>ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์งานบริหารการศึกษา
หรือจากเอกสารที่จัดส่งให้ผ่านทาง e-mail >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทาสิทธิ ขั้นพื้นฐานและกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 เท่านั้น พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ใบ (เซ็นต์รับรองถูกต้อง) >>ส่งเอกสารที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เท่านั้น
2. การฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานในเบื้องต้นแล้ว สามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ฝึกงานได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
(หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน สามารถรับได้ทุกวันพุธ)
3. ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจาปี 2557
**สาหรับนักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2536 ต้องดาเนินการดังนี้ >>ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานบริหารการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
>>นาส่งเอกสารที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น **ไม่มีขยายเวลา**
4. กาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โปรดดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ผู้กู้ยืมยืนยันการกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
2) ผู้กู้ยืมบันทึกเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 (ยกเว้นนักศึกษาที่ไม่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน) ที่ www.studentloan.or.th
3) ผู้กู้ยืมลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจานวนค่าเล่ารียนและค่าครองชีพ 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

