จดหมายข่าว
งานบริหารการศึกษา

Educationa Division News
ฉบั บ ที่ 9/2556 ประจาเดื อ น กั น ยายน

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ งานบริหารการศึกษา ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา ทุนการศึกษา โครงการจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
กาหนดการสาคั ญ
กาหนดการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-camp 2013 : 5-9 ตุลาคม 2556
วันสุดท้ายการถอนรายวิชา (W) : 13 กันยายน 2556
(ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การสอบไล่ : 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556
โครงการการอบรมของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
กาหนดการสอนรายวิชา EGID300
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556
2556 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล หากสนใจสามารถติดต่อ
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 11 กันยายน 2556
ขอลงชื่อได้ที่งานบริหารการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เท่านั้น
รางวัลเรียนดีของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) แจ้งการเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารเฝ้ารับพระราชทาน
เหรี ยญรางวัลเรียนดีแก่ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
ประจาปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ นายชัยยะนันต์ ตั้งสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเคมี เกรดเฉลี่ย 3.82 สูงสุดในระดับชั้นปี
โครงการจากหน่ ว ยงานภายนอก สาหรั บ นั ก ศึ ก ษา
1. โครงการ Drawing Your Career with SCG Career Camp โครงการรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เข้าเป็นพนักงาน SCG โดยจะตั้งบูทรับสมัครในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. โครงการ P&G Campus Tour 2013 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง R 432 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จากัด มหาชน ตั้งบูทประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะสาเร็จทุกสาขาวิชา
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการ AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต จากพี่สู่น้อง 2013 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง R 238 ชั้น 2
อาคาร 1คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตาแหน่ง Young Holistic Engineer จากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 โดยจะทาการตั้งบูทรับสมัคร ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์
อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจาปี 2557 (ฝึกระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 57) สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ www.bangchak.co.th เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ก.ย. - 31 ต.ค. 56 (คลิ๊ก "ร่วมงานกับเรา" >>> "นักศึกษาฝึกงาน") ดูรายละเอียดโปสเตอร์ที่เว็บไซต์
งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) : SCG จัดโครงการ SCG Excellent Intership Program โครงการการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3
เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน หากสนใจสามารถติดต่อโดยตรงที่ผู้ดูแลโครงการ คุณประคัลภ์ อิทรมาศ (ปาย) โทร 02-586-1053 / 084-049-8925
e-mail : prakanin@scg.co.th
***ขอความร่ ว มมื อ ภาควิ ช า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ***
ขอความร่วมมือภาควิชา ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ค่ะ
*** นักศึกษาทุกคนจะต้องดาเนินการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา และประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านทาง
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation ระหว่างวันที่ 2 - 16 กันยายน 2556 หากไม่ดาเนินการประเมินจะไม่สามารถดูเกรดออนไลน์ได้
*** การฝึกงานภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานในเบื้องต้นแล้ว สามารถดาเนินการ
ตามขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน ได้ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
*** สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะเช่าชุดครุย ทางร้านชุดครุยสุกัญญา จะมาให้บริการเช่าชุดครุย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556
เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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

