มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กาหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ และปฐมนิเทศนักศึกษาวิศวกรรมสาสตร์ มหาบัณฑิต ประจาปี 2561
วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช พัทยา จ.ชลบุรี
กำหนดกำร

เวลำ

สถำนที่

รำยละเอียดกิจกรรม

วันเสาร์

8:00 - 9:00 น.

เปิ ดต้อนรับ คณาอาจารย์ แขกผูม้ ีเกียรติ และนักศึกษา เพื่อลงทะเบียนเข้าพิธีการ

1 กันยายน 2561

9:30 - 10:00 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน พิธีปัจฉิมนิ เทศ และพิธีปฐมนิ เทศ ประจาปี 2561

10:00 - 10:15 น.

เริ่ มเข้าสู่ พิธีสวมเสื้ อสูทของนักศึกษาปี ที่ 1 (X-MIE 23) พร้ อมกล่าวคาปฎิญาณตน

10:15 - 11:00 น.
11:00 - 11:30 น.

ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ เชิญคณาจารย์ และรุ่ นพี่ศิษย์เก่าเข้าร่ วมงาน ออกมากล่าวให้โอวาทแก่นกั ศึกษา
(ห้องศรุ ตศา)

พิธีปัจฉิ มนิ เทศนักศึกษาปี ที่ 2 (X-MIE 19) ที่เรี ยนจบหลักสู ตรในปี 2561
พิธีบายศรี สู่ขวัญ และร่ วมกันถ่ายรู ปที่ระลึก ระหว่าง คณะจารย์ และศิษย์ทุกรุ่ น

11:30 - 12:00 น.

ที่เข้าร่ วมงาน

12:00 - 12:45 น.

ชั้น 1 ห้องอาหาร

เรี ยนเชิญร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่รับรองของโรงแรม

12:45 - 13:00 น.

(ห้องปั กกะรังทอง)

เตรี ยมเข้าสู่ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาปี ที่ 1 (X-MIE 23)
กิจกรรมสานความสามัคคี จากรุ่ นพี่สู่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าทุกรุ่ น X-MIE กับนักศึกษา

13:00 - 13:30 น.

ปี ที่1 X-MIE 23
กิจกรรมเข้าฐานสานความสัมพันธ์พี่นอ้ ง X-MIE มีท้ งั หมด 6 ฐาน ได้แก่

13:30 - 15:30 น.

X-MIE19 , X-MIE 20 , X-MIE 21 , X-MIE 22 , ศูนย์อมตะ (A) , ศูนย์ระยอง (R)
โดยกิจกรรมนี้ แต่ละฐานจะใช้เวลา 15 นาที (ไม่เกิน 20 นาที)
การแข่งขันกีฬาชักคเย่อสานสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สนามกีฬาของโรงแรม - คู่ที่ 1 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตๆ พบกับ คณะศิษย์เก่า

15:30 - 16:00 น.

- คู่ที่ 2 นักศึกษาปี ที่ 2 (X-MIE 19) พบกับ นักศึกษาปี ที 1 (X-MIE 23)
รวมทุกรุ่ นที่เข้ากิจกรรม
- กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

16:00 - 17:30 น.

- ทีมคณะอาจารย์ และรุ่ นพี่ศิษย์เก่า , ทีมศิษย์ปัจจุบนั X-MIE 19 , X-MIE 20+22 ,
X-MIE 21 , X-MIE 23

17:30 - 18:30 น.

ห้องพักของโรงแรม

18:30 - 18:45 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน กิจกรรมสัทนาการในช่วงเย็น
ร่ วมรับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งจัดเลี้ยงของโรงแรม พร้อมกับชมการแสดง
ของนักศึกษาต่างๆดังนี้

ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ - รับชมภาพประทับใจของงานกิจกรรม
18:45 - 24:00 น.

(ห้องศรุ ตศา)

- Presentetion แนะนานักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (X-MIE 23) และภาพความประทับใจ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 (X-MIE 19)
- รับชมการแสดงของนักศึกษาปี ที่ 1 (X-MIE 23)
- ร่ วมรับฟังดนตรี ไปกับวง BIG BRAND

24:00 น.

ห้องพักของโรงแรม

เวลำ

สถำนที่

วันอาทิตย์ที่

8:00 - 10:00 น.

ชั้น 1 ห้องอาหาร

2 กันยายน 2561

10:00 - 12:00 น.

กำหนดกำร

พักผ่อนตามอัธยาศัย
รำยละเอียดกิจกรรม

- ร่ วมรับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งจัดเลี้ยงของโรงแรม

ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ - คืนกุญแจห้องพัก และตรวจสอบความเรี ยบร้ อย เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ

**หมายเหตุ : ติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม Tel 089-760-9180 เป้ : ประธานรุน
่ X21 , Tel 083-199-1163 หลี : ทีมประสานงานรุน
่ X21

