กําหนดการโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2560
ชวงเชา
07.00-07.30 น.
นิสิตใหมลงทะเบียน ณ
อาคาร 13 พลศึกษา การ
แสดงชมรมคนตรีไทย

ชวงบาย
13.00-13.50 น.
กิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน
นอมรําลึกถวายเปนพระราช
กุศลแดรัชกาลที่ 9
โดย คุณบุญาภา ศรีนาค

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 (2 รุน ๆ ละ 1 วัน)
07.30-08.00 น. 08.00-08.15 น.
การแสดงชมรม พิธีกรกลาวตอนรับ
ดนตรีสากล
พรอมอธิบาย
ภาพรวมโครงการ
และกําหนดกติกา
รวมกันพรอมชมวีดี
ทัศนแนะนําวิทยา
เขตศรีราชา
13.50 - 14.00 น.
พักรับประทาน
อาหารวาง

08.15-08.50 น.
-กิจกรรม“ Fanpage”
-กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ศาสตรแหง
แผนดิน” และ กิจกรรม“ Post-อิฐ”
-กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ชีวิตพอดีที่ KU”
กิจกรรม“ Live Interview KU ”

14.00 - 15.00 น.
“ศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน

08.50-09.05 น.
พักรับประทาน
อาหารวาง

15.00 - 15.40 น.
ตัวตนคนเกษตร
(The IDKU Awakens)

09.05-11.30 น.
- กิจกรรมคลิปวีดีโอ“ KU on
My Mind” กิจกรรม“ นิ้วไวใจ
เร็ว”
- กิจกรรม“Discovered”
แนะนําระบบการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูในในมก.

11.30-12.00 น.
กิจกรรม “รองเพลง
มหาวิทยาลัย” โดย
คุณพรชนก ทัศนะ

15.40-17.15 น.
พิธีเปด และกลาวตอนรับนิสิตใหม โดยผูบริหาร
มหาวิทยาลัย/พิธีปฏิญาณตน/พิธีรับมอบตน
นนทรีประจํารุน/พิธีเทียนชัยอุดมการณ/การ
แสดงชุดพระพิรณ
ุ ประทานพร

12.00-13.00 น.
พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

17.15-17.30 น.
กิจกรรมประเมินผล

หมายเหตุ: 1. การแบงกลุมเขารวมโครงการฯ
- รุนที่ 1 วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มี 1 คณะวิชา คือ นิสิตคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาคพิเศษ
- รุนที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มี 4 คณะวิชา ประกอบดวย นิสติ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาภาคปกติ และภาคพิเศษ นิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรีราชาภาคปกติ และภาคพิเศษ
นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และนิสติ คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
2. การแตงกายเขารวมกิจกรรม ใหนิสิตแตงกายดวยชุดนิสิต
- นิสิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย กางเกงสีกรมทา หรือ สีดํารองเทาหนังหุม สนสีดํา และเข็มขัดมหาวิทยาลัย
- นิสิตหญิง สวมเสื้อนิสิต กระโปรงจีบรอบสีดํา รองเทาผาใบสีขาว และเข็มขัดมหาวิทยาลัย
3. รายละเอียดเพิม่ เติมไดที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา หมายเลขโทรศัพท 038 354 580-4 ตอ 2638, 2630, 2667, 2635,2633
แกไข 14/07/60

กําหนดการโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2560
ชวงเชา
07.00-07.30 น.
นิสิตใหมลงทะเบียน ณ
อาคาร 13 พลศึกษา
และการแสดงชมรม
ดนตรีสากล

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (2 รุน ๆ ละ 1 วัน)
07.30-08.00 น.
พิธีถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
รัชกาลที1่ 0

ชวงบาย
13.00-14.00 น.
“ศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ)

08.00-08.15 น.
พิธีกรกลาวตอนรับ
พรอมอธิบายภาพรวม
โครงการ และกําหนด
กติการวมกันพรอมชม
วีดีทัศนแนะนําวิทยา
เขตศรีราชา

08.15-08.50 น.
-กิจกรรม“ Fanpage”
-กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ศาสตรแหง
แผนดิน” และ กิจกรรม“ Post-อิฐ”
-กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ชีวิตพอดีที่ KU”
กิจกรรม“ Live Interview KU ”

08.50-09.05 น.
พักรับประทาน
อาหารวาง

09.05-11.30 น.
11.30-12.00 น.
-กิจกรรมคลิปวีดโี อ“ KU on My กิจกรรม “รองเพลง
Mind” กิจกรรม“ นิ้วไวใจเร็ว” มหาวิทยาลัย” โดย
-กิจกรรม“ Discovered”
คุณพรชนก ทัศนะ
แนะนําระบบการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูในในมก.

14.00 - 14.50 น.
14.50 - 15.00 น. 15.00 - 15.40 น.
15.40-17.15 น.
กิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน นอมรําลึก พักรับประทาน
ตัวตนคนเกษตร
พิธีเปด และกลาวตอนรับนิสิตใหม โดยผูบริหาร
ถวายเปนพระราชกุศลแดรัชกาลที่ 9
อาหารวาง
(The IDKU Awakens) มหาวิทยาลัย/พิธีปฏิญาณตน/พิธีรับมอบตนนนทรี
โดย คุณบุญาภา ศรีนาค
ประจํารุน/พิธีเทียนชัยอุดมการณ/การแสดงชุด
พระพิรณ
ุ ประทานพร

12.00-13.00 น.
พักรับประทาน
อาหารกลางวันและ
ชมการแสดงชมรม
ดนตรีไทย

17.15-17.30 น.
กิจกรรมประเมินผล

หมายเหตุ: 1. การแบงกลุมเขารวมโครงการฯ
- รุนที่ 1 วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มี 1 คณะวิชา คือ นิสิตคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาคพิเศษ
- รุนที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มี 4 คณะวิชา ประกอบดวย นิสติ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาภาคปกติ และภาคพิเศษ นิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรีราชาภาคปกติ และภาคพิเศษ
นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และนิสติ คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
2. การแตงกายเขารวมกิจกรรม ใหนิสิตแตงกายดวยชุดนิสิต
- นิสิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย กางเกงสีกรมทา หรือ สีดํารองเทาหนังหุม สนสีดํา และเข็มขัดมหาวิทยาลัย
- นิสิตหญิง สวมเสื้อนิสิต กระโปรงจีบรอบสีดํา รองเทาผาใบสีขาว และเข็มขัดมหาวิทยาลัย
3. รายละเอียดเพิม่ เติมไดที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา หมายเลขโทรศัพท 038 354 580-4 ตอ 2638, 2630, 2667, 2635,2633
แกไข 14/07/60

