
วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม การแต่งกาย ผู้ดูแล/วิทยากร สถานที� หมายเหตุ

ศ 22 กรกฎาคม 2559 08.00-10.00 ลงทะเบียน / ส่งหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 

10.00 - 11.30 รุ่นพี�จะพาเดินนําแถวไปที�ห้องพัก

12.00 -13.00 รับประทานอาหาร

13.00 - 16.00 โครงการพบผู้ปกครอง เพื�อแนะนําคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ปกครอง คณะฯ/ สโมสรนิสิต ห้อง 1101 อาคาร 1

18.00 รับประทานอาหาร นิสิตทุกสาขา โรงอาหาร

ให้นิสิตทุกสาขานําใบสั�งซื�อชุดพละ ที�แต่ละคนได้ทําการสั�งซื�อไว้ เมื�อวันที� 14 มิย. 59 มา

รับเสื�อโครงการปฐมนิเทศสีเทา

ให้นิสิต M02, M03 นําใบสั�งซื�อเครื�องแบบที�แต่ละคนได้ทําการสั�งซื�อไว้เมื�อวันที� 14 มิ.ย. 

59 มารับรับรองเท้ากีฬา และผ้าปูที�นอน
M02, M03

ส 23 กรกฎาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย

07.00 - 08.00 รับประทานอาหาร สโมสรนิสิต โรงอาหาร

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 วีดีทัศน์แนะนําคณะฯ

09.00 - 09.30 คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนําแนวทางการเป็นนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

10.00 - 10.15 อาจารย์ปกครอง แนะนําระเบียบวินัย และการฝึก

10.15 - 10.30 นายกสโมสรนิสิต กล่าวแนะนําแนวทางการเป็นนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

10.30 - 11.00 ถาม-ตอบ

11.00 - 12.00 รับประทานอาหาร

12.30 - 14.00 มอบตัวนิสิตใหม่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ : วิศกรรมต่อเรือและเครื�องกลเรือ M01,M03,M05 วิทยาเขตศรีราชา

14.00 - 15.00 มอบตัวนิสิตใหม่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ : วิทยาศาสตร์การเดินเรือ / การขนส่งทาง M02,M04 วิทยาเขตศรีราชา

18.00 รับประทานอาหาร สโมสรนิสิต โรงอาหาร

ส่งใบยินยอม / ให้ชื�อนิสิตกับสโม

ไปจัดห้องหอพัก / ใบลงชื�อนิสิต

 ชุดนิสิตถูก

ระเบียบ ใส่

เนคไทค์

และตุ้งติ�ง

กําหนดการโครงการปฐมนิเทศและฝึกระเบียบวินัยเบื�องต้น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที� 22 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2559

(แก้ไขใหม่ ณ 13 ก.ค. 59)

นิสิตทุกสาขา
คณะฯ/ สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิต

ห้อง 1101 อาคาร 1

อาคารพลศึกษา

โรงอาหาร
 ชุดนักเรียน

ของรร.เดิม
นิสิตทุกสาขา สโมสรนิสิต



วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม การแต่งกาย ผู้ดูแล/วิทยากร สถานที� หมายเหตุ

  

  

 

24-27 กรกฎาคม 2559 07.00 - 18.00 การฝึกระเบียบวินัยเบื�องต้น นิสิตทุกสาขา

 เสื�อโครงการสี

เทา เสื�อยืดสี

เข้ม กางเกง

วอร์ม รองเท้า

ผ้าใบสีขาว

กองร้อยปฏิบัติการ

จิตวิทยา  หน่วย

บัญชาการนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.

ชลบุรี

พ 27 กรกฏาคม 2559 07.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

09.00 -16.30 
ทัศนศึกษาอู่ราชนาวี - เรือสิมิลัน (01,03,05)

การท่าเรือ (02,04)
ภายนอกและภายในวิทยาเขต

18.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

พฤ 28 กรกฏาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย

07.00 รับประทานอาหาร

08.00 - 11.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงอาหาร

11.00 - 13.00 รับประทานอาหาร

13.00 - 13.30 ลงเบียน

หัวหน้าภาควิศวกรรมทางทะเล กล่าวแนะนําหลักสูตร

หัวหน้าภาควิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล กล่าวแนะนําหลักสูตร

15.30 - 16.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

ศ 29 กรกฎาคม 2559 06.00 - 07.00 รับประทานอาหาร (งดวิ�ง) สโมสรนิสิต โรงอาหาร

07.00 - 07.30 ลงทะเบียน โครงการบัณฑิตยุคใหม่ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน รุ่นที� 2

07.30 - 08.00 การแสดงชมรมดนตรีสากล/ชมและลงทะเบียน

พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมอธิบายภารวมและกําหนดกติการ่วมกัน

การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวกระจุย

08.50 - 09.50 พักรับประทานอาหารว่าง

วิทยาเขตศรีราชา อาคารพลศึกษา 

นิสิตทุกสาขา ชุดนิสิต ภาควิชาฯ /คณะฯ 

08.00 - 08.50

นิสิตทุกสาขา ชุดนิสิต
สโมสรนิสิต

ห้อง 17401, 17402, 17403

อาคาร 17

 ชุดนิสิตถูก

ระเบียบ ใส่

เนคไทค์

และตุ้งติ�ง

นิสิตทุกสาขา

13.30 - 15.30



วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม การแต่งกาย ผู้ดูแล/วิทยากร สถานที� หมายเหตุ

  

  

 

09.50 - 11.30 นิสิตเป็นผู้กําหนดลําดับกิจกรรมด้วยตนเอง โดยโหวตเรียงลําดับ 3 กิจกรรม ต่อไปนี�

1. ศาสตร์ฯ 101 (แนะนําศาสตร์แห่งแผ่นดิน) + กิจกรรม A

2. KU on my mind ทั ทรืก (แนะนํา มก.) + กิจกรรม B 

3. ชีวิตพอดีที� KU (การใช้ชีวิตนิสิตบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง) + กิจกรรม C

11.30 - 12.00 กิจกรรม "ร้องเพลงมหาวิทยาลัย" โดยคุณพรชนก ทัศนะ

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00 - 14.15 ระบบการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย + กิจกรรม D

14.15 - 14.30 กิจกรรม E Fanpage ก้าวแรก KU76

14.30 - 15.00 รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 15.45 ตัวตนคนเกษตร (The IDKU Awakens)

15.40 - 17.15 เปิดตัวและกล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ พิธีปฏิญานตน/ พิธีรับมอบต้นนนทรี

ประจํารุ่น

17.15 - 17.30 นิสิตแสดงความคิดเห็น/ ประเมินผล online

18.00 รับประทานอาหาร สโมสรนิสิต โรงอาหาร

ส 30 กรกฎาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย

07.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 16.30 กิจกรรมนัทนาการ

18.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

อา 31 กรกฎาคม 2559 07.00 รับประทานอาหาร (งดวิ�ง) โรงอาหาร

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 16.30 กิจกรรมเฟรชชี�เดย์

18.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

1-3 สิงหาคม 08.00 -16.30 เรียนปรับพื�นฐานภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ / 

สโมสรนิสิต
ภายในวิทยาเขต

นิสิตที�คะแนนภาษาอังกฤษตํ�า

กว่า 15 ไปเรียนกับวจก. 1 - 5 

ส.ค. 59/ คืนเงินช่วงนี�ให้นิสิต

อาคารพลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา

นิสิตทุกสาขา

 

โครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม 

รองเท้า

อบก.และสโมสรนิสิต

ภายในวิทยาเขต

สโมสรนิสิตนิสิตทุกสาขา

 เสื�อ

โครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม 

รองเท้า

ผ้าใบสีขาว

ภายในวิทยาเขต

นิสิตทุกสาขา

 ชุดนิสิตถูก

ระเบียบ ใส่

เนคไทค์

และตุ้งติ�ง



วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม การแต่งกาย ผู้ดูแล/วิทยากร สถานที� หมายเหตุ

  

  

 

จ 1 สิงหาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย

07.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

09.00-12.00 แบ่งกลุ่มเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัย รอบมหาวิทยาลัย

12.00-13.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

13.00-16.00 พักผ่อนทํางานที�มอบหมาย

16.00-17.00 ออกกําลังกาย สนามซอฟบอล

17.00-18.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

17.00-17.15 เย็คยอดที� ศร.1

17.00-17.30 ทบทวนข้อมูลคณะ

17.30-17.40 พัก ศร.1

17.40-18.00 เดินไปลานพระพิรุณและเช็คยอด

18.00-18.50 พิธีรับขวัญ

18.50-19.00 พิธีจบกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

พ 2 สิงหาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย โรงอาหาร

07.00 รับประทานอาหาร

09.00-12.00 กิจกรรมนันทนาการ หอใน

12.00-13.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

13.00-16.00 กิจกรรมนันทนาการ หอใน

16.00-17.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

3 สิงหาคม 2559 05.30 - 06.00 ตื�นนอน - ทําภาระกิจส่วนตัว

06.00 - 07.00 ออกกําลังกาย

07.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 พิธีเปิด

09.30 - 10.30 การบรรยายในหัวข้อ "แนะนําบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี บุคลากรงานห้องสมุด

10.30 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 การบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษา"
ห้อง 1101 อาคาร 1

นิสิตทุกสาขา

 เสื�อ

โครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม 

รองเท้า

ผ้าใบสีขาว

สโมสรนิสิต

นิสิตทุกสาขา

สโมสรนิสิตนิสิตทุกสาขา

 เสื�อโครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม รองเท้า

ผ้าใบสีขาว

นิสิตทุกสาขา

 เสื�อ

โครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม 

รองเท้า

ผ้าใบสีขาว

สโมสรนิสิต



วัน เวลา กิจกรรม กลุ่ม การแต่งกาย ผู้ดูแล/วิทยากร สถานที� หมายเหตุ

  

  

 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหาร

13.00 - 15.00 พิธีมอบไท คณะฯ/ สโมสรนิสิต

15.00 - 16.00 กิจกรรมสันทนาการ

16.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

4 สิงหาคม 2559 06.00-09.00 รับขวัญ อ.บ.ก

09.00-09.30 เปลี�ยนชุด

09.30-10.15 กิจกรรมเข้าฐาน

10.15-10.30 รับประทานอาหารว่าง รอบมหาวิทยาลัย

10.30-12.00 กิจกรรมเข้าฐาน

12.00-13.00 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

13.00-14.15 กิจกรรมเข้าฐาน

14.15-14.30 รับประทานอาหารว่าง

14.30-15.30 สรุปกิจกรรม

15.30-16.00 เปลี�ยนชุด หอใน

16.00-16.30 รับประทานอาหาร โรงอาหาร

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

   

นิสิตทุกสาขา สโมสรนิสิต

เสื�อ

โครงการสี

เทา กางเกง

วอร์ม 

รองเท้า

ผ้าใบสีขาว


	กำหนดการ all 59

