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งานบริหารการศึกษา

Educational Division News

ฉบั บ ประจาเดื อ น ตุ ล าคม 2559
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
**กาหนดการสาคัญทางการศึกษา**
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
สอบกลางภาค : 10 – 14 ต.ค. 2559
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาในระบบ (W) : 28 พ.ย. 2559
การสอนสิ้นสุด : 4 ธ.ค. 2559
การสอบไล่ : 6 – 16 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสอบประจาภาค : 13 ม.ค. 2560
มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจาปี 2559

ภายใต้โครงการ Mahidol Engineering :
The Road to Future Prestige Engineer
“วิศวะมหิดล เส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต”
กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2559
ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
EG Open House กิจกรรมจัดซุ้ม(บูธ)ประชาสัมพันธ์ภาควิชา
EG Tour กิจกรรมการเปิดบ้านอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ของทุกภาควิชา
EG Festival กิจกรรมการแสดงของนักศึกษารวมถึงการออก
ร้านขายของที่ระลึก
EG Admission แนะนาช่องทางวิธีการสมัครสอบและ
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
EG Talk กิจกรรมบรรยายแนะแนว การเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมพิเศษ
นักเรี ยนที่ เข้า ร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับของที่ ระลึก
จากภายในงานได้ โดยการสะสมตราประทั บ จากบู ท กิจ กรรม,
การเยี่ยมชมห้องปฏบิติการ และกิจกรรม EG Talk หากสะสมตรา
ประทั บ ครบตามเงื่ อ นไข จะสามารถแลกรั บ “พั ด วิ ศ วะ”
และ “วุฒิบัตร” ได้ทันที

**กาหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา**
1. โครงการค่ายล่วงหน้า จิตอาสา ครั้งที่ 7 กาหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ
เดินทางไปปรับพื้นที่ขุดหลุม ลงเสาเข็มและเทคาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัน เดินทางไป
ดาเนินการทางานจริง
2. โครงการ กีฬา biomed สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 กาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
ณ สนามฟุตบอลและบาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เเพื่อเป็นการ
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ระหว่ า งคณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี
ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ทาให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ และการเล่นกีฬาถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักความมีน้าใจนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วย
3. โครงการ CE CAMP ครั้ ง ที่ 2 กาหนดจั ดขึ้น ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิ กายน 2559
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้เป็ นการแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการทางานของวิศวกรโยธา ในโลก ยุคปัจจุบัน ซึ่งน้องๆ ที่สนใจ
ในอาชีพวิศวกรรมโยธาจะได้มีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางเรียนต่อได้อย่าง
ถูกต้อง
ประมวลภาพโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ตามกรอบ AUNQA
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม R114
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ประจาปี 2559 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ความประพฤติดี ผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง)
สมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เท่านั้น
ทุนการศึกษา แอร์ วิควิด ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 สาหรับสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล และไฟฟ้า
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 (ต้องฝึกงานกับทางบริษัท) สมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 **ส่งเอกสารทีภ่ าควิชา**
ทุนการศึกษา พานาโซนิค ประจาปี 2559 สาหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ และคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
จนจบการศึกษา(ต่อเนื่อง 3 ปี) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
** สาหรับรายละเอียดทุนการศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์**
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

