
แกไข 20/07/61 
 

กําหนดการโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

          วนัพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 (2 รุน ๆ ละ 1 วัน)   
ชวงเชา 

08.00-08.30 น. 08.30-09.00 น. 09.00-09.15 น. 09.15-09.50 น. 09.50-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 
นิสิตใหมลงทะเบียน  
ณ อาคาร 13 พลศึกษา  
(การแสดงชมรมดนตรี
ไทย) 

การแสดงชมรม 
ดนตรีสากล 

พิธีกรกลาวตอนรับ 
พ ร อ ม อ ธิ บ า ย
ภาพรวมโครงการ 
และกําหนดกติกา
รวมกัน 

1. ชมวีดีทัศน เกษตรศาสตร บางเขน 
2. ชมวีดีทัศน วิทยาเขตศรีราชา 
3. กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ศาสตรแหง
แผนดิน” 
 4. กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ชีวติพอดทีี ่KU” 
5. กิจกรรม“ Live Interview KU ” 
 

พักรับประทาน 
อาหารวาง 

กิจกรรม “รองเพลง
มหาวิทยาลยั”   
โดย คุณพรชนก 
ทัศนะ 
 

บรรยายพิเศษ 
การสรางแรง
บันดาลใจ โดย 
คุณเขมนิจ จามิ
กรณ  
 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวนั 

- การแสดง
ชมรมมวย  
  (12.00-
12.15 น.) 

- แนะนํา
องคกรนิสิต
สภา/อบ.ก./
สโมสร 
(12.15-
13.00 น.) 

ชวงบาย 
13.00-13.45 น. 13.45 - 14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00 - 15.40 น. 15.40-17.15 น. 

- กิจกรรมคลิปวีดีโอ“ KU 
on My Mind” กิจกรรม“ 
นิ้วไวใจเร็ว” 
- กิจกรรม“Discovered” 
แนะนําระบบการเรียนรู
และแหลงเรียนรูในมก. 
- กิจกรรม ดาวนิชี ่

พักรับประทาน
อาหารวาง 

ตัวตนคนเกษตร 
(The IDKU Awakens) 
 

พิธีเปด และกลาวตอนรบันิสิตใหม โดยผูบริหาร
มหาวิทยาลยั/พิธีปฏิญาณตน/พิธีรับมอบตนนนทรี
ประจํารุน/พิธีเทียนชัยอุดมการณ/การแสดงชดุ
พระพิรุณประทานพร 

กิจกรรมประเมินผล
และรองเพลงสรรเสริญ 

หมายเหต:ุ    1. การแบงกลุมเขารวมโครงการฯ 
     - รุนที่ 1 วนัพุธ ท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.  2561 นสิิตคณะวทิยาการจัดการภาคปกต ิและภาคพิเศษ 

                      - รุนท่ี 2 วันพฤหัสบด ีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.  2561  ม ี4 คณะ ประกอบดวย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาภาคปกต ิและภาคพิเศษ  นิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรรีาชาภาคปกต ิและภาคพิเศษ  
                        นสิติคณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิและนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชาภาคปกติ และภาคพิเศษ 

2. การแตงกายเขารวมกิจกรรม ใหนิสิตแตงกายดวยชุดนสิิต  
    - นิสติชาย สวมเสือ้เชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลยั  กางเกงสีกรมทา หรือ สีดํารองเทาหนังหุมสนสดีํา และเข็มขัดมหาวิทยาลัย 
    - นิสติหญิง สวมเสื้อนสิิต กระโปรงจีบรอบสีดํา รองเทาผาใบสขีาว และเข็มขัดมหาวิทยาลัย 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วทิยาเขตศรีราชา หมายเลขโทรศพัท 038-354 580-4 ตอ 2638, 2630, 2667, 2635,2633   
      



แกไข 20/07/61 
 

กําหนดการโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน ปการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

          วนัพฤหัสบดทีี่ 2 สิงหาคม 2561 (2 รุน ๆ ละ 1 วนั)   
ชวงเชา 

08.00-08.30 น. 08.30-09.00 น. 09.00-09.15 น. 09.15-09.50 น. 09.50-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 
นิสิตใหมลงทะเบียน  
ณ อาคาร 13 พลศึกษา  
(การ 
แสดงชมรมดนตรีไทย) 

การแสดงชมรม 
ดนตรีสากล 

พิธีกรกลาวตอนรับ 
พ ร อ ม อ ธิ บ า ย
ภาพรวมโครงการ 
และกําหนดกติกา
รวมกัน 

1. ชมวีดีทัศน เกษตรศาสตร บางเขน 
2. ชมวีดีทัศน วิทยาเขตศรีราชา 
3. กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ศาสตรแหง
แผนดิน” 
 4. กิจกรรมคลิปวีดีโอ “ชีวติพอดทีี ่KU” 
5. กิจกรรม“ Live Interview KU ” 
 

พักรับประทาน 
อาหารวาง 

กิจกรรม “รองเพลง
มหาวิทยาลยั”   
โดย คุณพรชนก 
ทัศนะ 
 

บรรยายพิเศษ 
การสรางแรง
บันดาลใจ โดย 
คุณชาลอต 
โทณวณิก  
 

พักรับประทาน 
อาหารกลางวนั 

- การแสดง
ชมรมมวย  
  (12.00-
12.15 น.) 

- แนะนํา
องคกรนิสิต
สภา/อบ.ก./
สโมสร 
(12.15-
13.00 น.) 

ชวงบาย 
13.00-13.45 น. 13.45 - 14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00 - 15.40 น. 15.40-17.15 น. 

- กิจกรรมคลิปวีดีโอ“ KU 
on My Mind” กิจกรรม“ 
นิ้วไวใจเร็ว” 
- กิจกรรม“Discovered” 
แนะนําระบบการเรียนรู
และแหลงเรียนรูในมก. 
- กิจกรรม ดาวนิชี ่

พักรับประทาน
อาหารวาง 

ตัวตนคนเกษตร 
(The IDKU Awakens) 
 

พิธีเปด และกลาวตอนรบันิสิตใหม โดยผูบริหาร
มหาวิทยาลยั/พิธีปฏิญาณตน/พิธีรับมอบตนนนทรี
ประจํารุน/พิธีเทียนชัยอุดมการณ/การแสดงชดุ
พระพิรุณประทานพร 

กิจกรรมประเมินผล
และรองเพลงสรรเสริญ 

หมายเหต:ุ    1. การแบงกลุมเขารวมโครงการฯ 
     - รุนที่ 1 วนัพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.  2561 นสิิตคณะวทิยาการจัดการภาคปกต ิและภาคพิเศษ 

                      - รุนท่ี 2 วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.  2561  ม ี4 คณะ ประกอบดวย นสิิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาภาคปกต ิและภาคพิเศษ  นิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรีราชาภาคปกต ิและภาคพิเศษ  
                        นสิติคณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิและนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชาภาคปกติ และภาคพิเศษ 

2. การแตงกายเขารวมกิจกรรม ใหนิสิตแตงกายดวยชุดนสิิต  
    - นิสติชาย สวมเสือ้เชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลยั  กางเกงสีกรมทา หรือ สีดํารองเทาหนังหุมสนสดีํา และเข็มขัดมหาวิทยาลัย 
    - นิสติหญิง สวมเสื้อนสิิต กระโปรงจีบรอบสีดํา รองเทาผาใบสขีาว และเข็มขัดมหาวิทยาลัย 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่งานกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา หมายเลขโทรศพัท 038-354 580-4 ตอ 2638, 2630, 2667, 2635,2633   
      


