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กำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันพุธที่ 19 มิถุนำยน 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เวลำ
กิจกรรม
เวลา 08.00 - 09.30 น. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษายื่นแบบเพื่อขอตรวจ
หลักฐาน
เวลา 09.31 - 10.30 น. - กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
- ชมวีดีทัศน์ประมวลกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เวลา 10.31 - 12.00 น. ฟังคาบรรยายเกี่ยวกับการเสริมความรัก ความเข้าใจและ
เทิดทูนสถาบัน
เวลา 12.01 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.01 - 14.00 น. การคัดกรองโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาใหม่
โดย อาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา และงานกิจกรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
เวลา 14.01 - 16.30 น. แนะนาองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์
โดย องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และผู้นา
นักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
หมำยเหตุ

สถำนที่
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
- หอประชุมวไลยอลงกรณ์
- บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

1. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรายงานตัวการเป็นนักศึกษา
1.1 ระเบียนประวัตินักศึกษา (มรว.ทป. 01 ออนไลน์) ที่มีรูปภาพนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
จานวน 1 ฉบับ
1.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (มีวันอนุมัติจบ) ขนาด A4 จานวน 2 ฉบับ
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4
จานวน 1 ฉบับ
1.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ขนาด A4 จานวน 1 ฉบับ
2. นักศึกษาใหม่ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

/วันที่ 20 มิถุนายน 2562...
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กำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถนุ ำยน 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เวลำ
เวลา 07.00 น.
เวลา 07.49 น
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.

เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.00 น.

กิจกรรม
นักศึกษาใหม่ พร้อมกัน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
พิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
พบคณบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน าเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร ชี้ แ จงขั้ น ตอนการ
ลงทะเบี ย นและระบบการเรี ย นการสอนของคณะ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนะนาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และ
การใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ
จากหน่วยงาน
แนะนาองค์การบริหารนักศึกษาของคณะ และ
กิจกรรมชมรมต่างๆ ในคณะ

สถำนที่
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ลานพระอนุเสาวรีย์
- นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
- นักศึกษำคณะครุศำสตร์
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5
- นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
- นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา
- นักศึกษำคณะสำธำรณสุขศำสตร์
ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
- นักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- นักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- นักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

/วันที่ 21 มิถุนายน 2562...

3

กำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันศุกร์ 21 มิถุนำยน 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เวลำ
เวลา 07.00 น.

กิจกรรม
สถำนที่
นักศึกษาใหม่ พบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมใน - นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
การเรียน
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
- นักศึกษำคณะครุศำสตร์
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5
- นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
- นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา
- นักศึกษำคณะสำธำรณสุขศำสตร์
ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
- นักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- นักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- นักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

/วันที่ 27 มิถุนายน 2562...
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กำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถนุ ำยน 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เวลำ
กิจกรรม
สถำนที่
เวลา 07.00 - 16.30 น. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
โดย งานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานอธิการบดี
กลุ่มที่ 1 เวลำ 07.00 - 12.00 น.
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 2 เวลำ 13.00 - 16.30 น.
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว
หมำยเหตุ : ค่ำตรวจสุขภำพจำนวน 170 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน)
เวลา 08.30 - 16.30 น. อบรมการใช้ระบบ e-Studentloan ประจาปีการศึกษา 2562
- ห้องคอมพิวเตอร์
(เฉพำะผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. เท่ำนั้น)
สานักวิทยบริการและ
โดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งที่ต้องเตรียม
- ลานวัฒนธรรม
1. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 หรือ
คณะครุศาสตร์
รหัสนักศึกษา 11 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 621...) จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้/บิดา/มารดา จานวน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/บิดา/มารดา จานวน 1 ชุด
4. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีเคยกู้มาแล้ว) จานวน 1 ชุด
5. นักศึกษาต้องสมัคร e-Mail ให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าอบรม
6. ผู้กู้ยืมรายใหม่ต้องลงทะเบียน www. e-Studentloan.com เพื่อขอ
รหัสผ่าน ก่อนเข้าอบรม
หมำยเหตุ : นักศึกษำใหม่ ให้แต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย

