ก้ำหนดกำรงำนวันรวมน้ำใจชำว มจพ. ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
“61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้ำวหน้ำ เพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรม”
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ครบ 61 ปี
วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เวลำ
ภำคเช้ำ
เวลา 07.15 น.
เวลา 07.30 น.
เวลา 08.00 น.

รำยละเอียดกิจกรรม
พิธีท้ำบุญถวำยภัตตำหำรเช้ำและตักบำตรอำหำรแห้ง ณ ลำนอำคำรอเนกประสงค์ และ ลำนอำคำรนวมินทรรำชินี
* ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จานวน 19 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี
* รับชมการขับร้องและบรรเลงเพลง โดย วงดนตรีไทยมงกุฎวดี
* พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
* ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จานวน 19 รูป
* เสร็จพิธี (เชิญรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ลานอาคารนวมินทรราชินี)
พิธีร้ำลึกถึงทวำปูชนียำจำรย์ : ศำสตรำจำรย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลำนทวำปูชนียำจำรย์ หน้ำอำคำรบัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธรไทย-เยอรมัน

เวลา 09.30 น.
เวลา 10.00 น.

ภำคบ่ำย
เวลา 13.30 น
เวลา 14.00 น.
เวลา 15.00 น.

.
เวลา 16.30 น.

* แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานทวาปูชนียาจารย์
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน
* ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ :
(ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle)
* ผู้ร่วมงานยืนแสดงความเคารพและราลึกถึงอาจารยคุณของทั้งสองท่าน
* นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อดีตอธิการบดี และครอบครัวใจจงกิจ วางพวงมาลาราลึกถึงอาจารยคุณ
* คณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้ราลึกถึงอาจารยคุณ ตามลาดับ
* เสร็จพิธี
พิธีประกำศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ หอประชุมประดู่แดง อำคำรอเนกประสงค์ ชัน 2
* ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
* ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 20 ปี”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิธีประกาศเกียรติคณ
ุ “บุคคลเกียรติยศ มจพ”
* ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ จานวน 6 ท่าน รับมอบเข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติทางวิชาการและของที่ระลึก
* นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
จานวน ... ท่าน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
* บุคลากรดีเด่น
จานวน ... ท่าน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
* ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
* ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่นนวน ... ท่าน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
* บุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จานวน ..... ทีม รับมอบเกียรติบัตร
* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คอกเทล)
* เสร็จพิธี

ก้ำหนดกำรงำนวันรวมน้ำใจชำว มจพ. ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
“61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้ำวหน้ำ เพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรม”
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ครบ 61 ปี
วันพุธ ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เวลำ
ภำคค่้ำ

รำยละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมภำคค่้ำ ณ ลำนเฉลิมพระเกียรติ มจพ.

เวลา 17.00 น.
เวลา 17.30 น.

*
*
*
*

ลงทะเบียน
ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ”
ถ่ายภาพ/แสดงความยินดีกับ “บุคคลเกียรติยศ”
ชมการแสดงดนตรีสากล โดย วงดนตรีประดู่แดง

เวลำ 19.00 น.

พิธีเปิดงำน “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้ำวหน้ำ เพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรม”
* การแสดงชุดที่ 1 โดย นักศึกษาชมรมศิลปการแสดง
* ขบวนเกียรติยศเคลื่อนสู่บนเวที ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อานวยการ
* ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
* คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ร่วมงาน ร่วมร้องเพลงประจามหาวิทยาลัย
* ขบวนเกียรติยศเคลื่อนลงจากเวที ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อานวยการ
* ชมวีดิทัศน์ “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”
* ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก กล่าวแสดงความยินดี

เวลำ 19.30 น.

พิธีประกำศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ”
* คนดีศรีแผ่นดิน
รับมอบเข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ และช่อดอกไม้แสดงความยินดี
* ศิษย์เก่าดีเด่น
รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ และพระบรมฉายาลักษณ์ ร. 4
* ผู้มีอุปการะคุณ
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

เวลำ 20.00 น.

ชมกำรแสดงและมอบรำงวัลพิเศษ
* การแสดงชุดที่ 2 โดย นักศึกษาชมรมศิลปการแสดง
* มอบรางวัลพิเศษสาหรับผูร้ ่วมงาน
* การแสดงดนตรีสากล โดย วงดนตรีประดู่แดง

เวลำ 21.30 น.

ปิดงำน

