ฉบั บ ประจำเดื อ น มี น ำคม 2560
สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแบ่งปันข่าวสารทางการศึกษา กาหนดการทางการศึกษา
โครงการและกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

กำหนดกำรทำงกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำปลำย 2559

โครงกำรค่ำยเยำวชนวิศวกรรมอุตสำหกำร ครั้งที่ 3

สอบกลำงภำค : 6 – 10 มี.ค. 60
วันสุดท้ำยของกำรถอนรำยวิชำในระบบ W : 1 พ.ค. 60
กำรสอบไล่ : 8 – 18 พ.ค. 60
วันสุดท้ำยของกำรส่งเกรด : 2 มิ.ย. 60
ประกำศผลสอบประจำภำค : 9 มิ.ย. 60

ฝึกงำนภำคฤดูร้อน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน - 29 กรกฎำคม 2560
การฝึกงาน หรือการฝึก ภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) ให้คิด
35-48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึ กษา และไม่ น้อยกว่ า 30 วันท าการ ติ ดต่อ กันภายใน
ระยะเวลาที่ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กาหนด ให้เป็นระยะเวลา
การฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน การนับวันฝึกงานนั้นไม่รวม
วั น ลาของนั ก ศึ ก ษา และวั น หยุ ด ของหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก งาน โดยให้ ถื อ วั น และเวลาการท างานของหน่ ว ยงาน
ที่นักศึกษาไปฝึกงานนั้นๆ เป็นเกณฑ์

ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 มีนำคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
โดยโครงการนี้มีรู ป แบบเป็ น การแนะน าข้อ มูล เกี่ ยวกั บ การศึกษาต่อ ในระดับ อุดมศึกษา
ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลักษณะการ
ทางานของวิศ วกร ในโลกยุคปัจจุ บัน ซึ่งน้องๆ ที่สนใจในอาชีพวิศวกรจะได้รั บความเข้าใจ
และสามารถตัดสินใจในการเลือกเส้นทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง

โครงกำรงำนกีฬำฟุตบอลประเพณี EG CUP 2017
ระหว่ำงวันที่ 13 มีนำคม–11 เมษำยน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กีฬาฟุตบอล เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวนักศึกษาที่มีความ
ชื่นชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอล รวมถึงกองเชียร์ให้มาทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักศึกษาภายในภาควิชา และต่างภาควิชาทุกๆ ชั้นปี ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล ร่วมชมร่วมเชียร์ด้วย ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการเล่นกีฬา
ถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักความมีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โครงกำรงำนกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และมหำวิทยำลัยมหิดล (KUSUMU)

ภำพบรรยำกำศโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“วิศวะสืบสำนตำนำนขนมไทย” วันอำทิตย์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2560

วันที่ 2 เมษำยน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ทางสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ได้ รั บ หน้ า ที่ เป็ น
เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อัน
ดีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสามสถาบัน โดยใช้การแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ ทาให้เกิดความ
รั ก ความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ และการเล่ นกี ฬ าถื อเป็ นการปลู กฝั งให้
นักศึกษาได้รู้จักความมีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วย

ทุนกำรศึกษำ
☺ ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ "ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำรัส พร้อมมำศ" สาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความ
ประพฤติเรียบร้อย ให้มีโอกาสศึกษา จนสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ทุน ทุนละ 36,000 บาท/ปี ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 3 ปี
☺ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต นักศึกษำทุนโครงกำร สควค ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
☺ โครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนกำรศึกษำสำหรับนิสิต นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
สมัครภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560
☺ ทุนกำรศึกษำ NHK Spring (Thailand) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (ทุนละ 20,000 ต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องถึงปี 4 สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ ME IE EE EC
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2560
** นักศึกษำสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่หน่วยกิจกำรนักศึกษำ งำนบริหำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิท ยำลัยมหิดล**
ติดต่อสอบถำม “งำนบริหำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์” ห้อง R 106 ชั้น 1 อำคำร 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

