กาหนดการ
บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี, ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
*********************************
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ณ มจพ. และ สถานสงเคราะห์ฯบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด)
๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียนและแจกป้ายชื่อ ณ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์
๐๘.๑๕ – ๐๙.๑๕ น. เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบันทึกภาพร่วมกัน (รับประทานอาหารว่าง)
๐๙.๑๕ - ๑๐.๔๕ น. กิจกรรม บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Walk Rally (ซุ้มรุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (อาหารกล่อง)
พิธีไหว้ครู (ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี)
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. - คณาจารย์ พร้อมกันบริเวณพิธี
- อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ตัวแทนนาสวดมนต์ นากล่าวไหว้ครู นากล่าวปฏิญาณตน
- ตัวแทนนักศึกษา แต่ละรุ่น นาพานดอกไม้บูชาครู
- นักศึกษา นาพวงมาลัยไหว้ครู
- ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม
- ประธานในพิธี เจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาท
- เสร็จพิธี บันทึกภาพร่วมกัน
กิจกรรมบริหารสัมพันธ์ (ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.)
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารเย็น (โต๊ะจีน)
- กิจกรรมบันเทิง/สังสรรค์
๒๑.๐๐ น.
- ปิดงาน
*********************************
หมายเหตุ ๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรุ่น สนับสนุนค่าร่วมงาน ท่านละ ๕๐๐ บาท (ตลอดงาน)

ที่ พิเศษ ๔ / ๒๕๕๔

คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอเชิญร่วมแสดงกตัญญุตาแด่คณาจารย์ผู้สอน และร่วมกิจกรรม
“บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔”

เรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัตรเชิญร่วมงาน พร้อมกาหนดการ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะนักศึกษาระดับปริญ ญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชา
บริห ารเทคนิค ศึก ษา คณะครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรม ได้ก าหนดจั ดโครงการ “บริหารสั มพั นธ์แ ละไหว้ค รู
ปีการศึกษา ๒๕๕๔” เพื่อ แสดงความกตัญ ญุตาต่อคณาจารย์ผู้สอน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใน
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
(รหัส TEM ๕๓) ได้กาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี และลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในการนี้ จึ งขอเรีย นเชิญ นั กศึ กษาและศิษ ย์เก่ า ของภาควิ ชาบริห ารเทคนิคศึ กษาทุกท่าน
ร่วมกิจกรรม “บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔” โดยขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ที่ผู้ประสานงาน นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๓๓๕ ๔๓๙๙ และ นางสาวภริตพร สัง ข์สะนา
โทรศัพ ท์ ๐ ๒๙๑๓ ๒๕๐๐-๒๔ ต่ อ ๔๒๑๗ หรือ โทรสาร ๐ ๒๕๘๗ ๘๒๕๙ หรื อที่ Email :
chompoo_offline @hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบแบบตอบรับมายัง
คณะกรรมการจัดงานตามแบบฟอร์มพร้อมแนบ ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางจามีกร พนาวสันต์)
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สานักงานคณะกรรมการจัดงานบริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๑๓ ๒๕๐๐-๒๔ ต่อ ๑๕๑๕ หรือ ๐๘ ๕๓๓๕ ๔๓๙๙
โทรสาร ๐ ๒๕๘๗ ๘๒๕๙

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
“บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔”
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ............................................................................
โทรศัพท์................................................. E-mail : …………………………………………………………………….
สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM รหัส............ รอบ...........)
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
(G-DRD รหัส............ รอบ...........)
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
(DRD รหัส............ รอบ...........)
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM รหัส............ รอบ...........)
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (G-DVTM รหัส............ รอบ...........)
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (S-DVTM รหัส............ รอบ...........)
อื่น ๆ ได้แก่ สาขา..............................................................(................รหัส............ รอบ...........)
มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม “บริหารสัมพันธ์และไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔”
(......) ร่วมกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา จานวน.........ท่าน พร้อมชาระเงิน ๕๐๐ บาท/ท่าน
(ตอบรับได้มากกว่า ๑ ช่วง)
ช่วงเช้า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ มจพ. และ สถานสงเคราะห์ฯ บ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด
ช่วงเย็น พิธีไหว้ครู ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
ช่วงค่า กิจกรรมบริหารสัมพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
(.......) ร่วมกิจกรรมทุกช่วง จานวน.........ท่าน พร้อมชาระเงิน ๕๐๐ บาท/ท่าน

ผู้ให้ข้อมูล..........................................................................
วันที่แจ้ง/ชาระเงิน............................................................
***************************************************************************************************
โปรดแจ้งหรือส่งแบบตอบรับคืน ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่
โทรสาร
: ๐ ๒๕๘๗ ๘๒๕๙
Email
: chompoo_offline@hotmail.com หรือ jkp@kmutnb.ac.th
ผู้ประสานงาน : นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๓๓๕ ๔๓๙๙
นางสาวเอมอร อัมระรงค์
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๔ ๒๘๐๕
นางจามีกร พนาวสันต์
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๑๓๒ ๕๗๕๙

