
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศ รำชพฤกษ์ช่อใหม่ ปีกำรศึกษำ 2558 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันจันทร์ที่ 3 สิงหำคม 2558  (อำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ) 
07.30 – 08.30 น.  เข้าห้องประชุม อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ ์
08.30 – 09.00 น.  ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
09.00 -  09.30 น. กล่ำวต้อนรับนักศกึษำใหม่ และแนะน ำผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย  
            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  คชสิทธ์ิ  อธิการบดี  
09.30 – 11.00 น.  บรรยำยหัวข้อ “ท ำอย่ำงไรจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำ” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
11.00 – 12.00 น.  นกัศึกษำพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหมู่เรียนตำมห้องท่ีก ำหนด 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.45 น.  แนะน ำส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 โดย  อาจารย์ไชย   มีหนองหว้า 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13.45 – 15.15 น. แนะน ำกองพัฒนำนักศึกษำ 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล  ผู้ช่วยอธิการบด ี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2558   
นักศึกษำทุกคนรำยงำนตัว ณ  หอประชุมวไลยอลงกรณ์ (นักศึกษำไม่มำรำยงำนตัวถือว่ำสละสิทธิ์) 
08.30 – 16.00 น.  ตรวจหลักฐำน/เอกสำรกำรรำยงำนตัว   

1. ระเบียนประวัตินักศึกษา (มรว. ทป. 01 ออนไลน์)   จ านวน 1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (มีวันอนุมัติจบ) จ านวน 2  ฉบับ 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1  ฉบับ 
6. รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 น้ิว    จ านวน 1  รูป 

  

เฉพำะนักศึกษำ กู้ กยศ. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
07.00 – 08.00 น.  นักศึกษาลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น.  กล่ำวต้อนรับนักศกึษำกู้ยืมเงิน กยศ. 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิพร  พิชญกุล  ผู้ช่วยอธิการบด ี
08.30 – 12.00 น. ขั้นตอนกำรกู้ยืมเงิน กยศ. และกำรใช้ระบบ e-Studentloan   

ส ำหรับผู้กู้รำยเก่ำ โอนย้ำยสถำนศึกษำ 
    โดย เจ้าหน้าท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 17.00 น. ขั้นตอนกำรกู้ยืมเงิน กยศ. และกำรใช้ระบบ e-Studentloan  

ส ำหรับผู้กู้รำยใหม่  โดย เจ้าหน้าท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันพุธที่ 5 สิงหำคม 2558  
08.00 -  09.00 น.  ลงทะเบียน ช้ันล่างอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ ์
   กำรแต่งกำย เสื้อยืดเรียบร้อยมีแขนกำงเกงขำยำว รองเท้ำผ้ำใบ 
09.00 - 09.30 น.  พิธีเปดิ โดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิกำรบดี 
09.30 - 12.00 น.  ฐานกิจกรรม 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันด้วยคูปอง ที่โรงอาหาร 
13.00 - 16.30 น.  กิจกรรมรับขวัญของคณะ 
 



-2- 
วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหำคม 2558 
08.30 - 16.30 น.  กิจกรรมรับขวัญของคณะ 
 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม 2558 
09.00 - 12.00 น.  กิจกรรมน้องใหม่หัวใจสีขาว โดยเสถียรธรรมสถาน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้คูปอง 
13.00 - 15.00 น.  กิจกรรม “ภาคภูมิใจ วไลยอลงกรณ์” 
15.00 - 16.30 น.  กิจกรรม “เขียนใจไว้บนผ้า” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ตรวจสุขภำพนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์) 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหำคม 2558  
07.00 – 12.00 น.  ช่วงเช้า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    คณะครุศาสตร์ 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13.00 – 17.00 น.  ช่วงบ่าย 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    คณะวิทยาการจัดการ 
    วิทยาลัยนวัตกรรม 
 

*หมายเหตุ  ค่าตรวจสุขภาพจ านวน 130 บาท 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่ 
1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร.  02-5293598, 02-9091342 หรอื 02-5290674-6 ต่อ 322, 323  
2. กองพัฒนำนักศึกษำ  โทร. 02-9091427-8 หรือ 02-5290674-6 ต่อ 128, 239 
3. งำนอนำมัยและสุขำภิบำล (กำรตรวจสุขภำพ)  โทร. 02-9091994 หรือ 02-5290674-6 ต่อ 118 

 
 

* หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


