
 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภำพ ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธำน ี
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2556  (ให้นักศึกษำแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำ) 
 
07.30 - 08.30 น. นักศึกษารายงานตัว และชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ และแนะน าผู้บริหาร   

           โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิกำรบดี  
 09.00 - 09.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
 09.30 – 10.40 น. บรรยายหัวข้อ “ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จการศึกษา” 
     โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำนะ  ขำวเมฆ 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
 10.40 – 11.00 น. แนะน าบริการด้านอนามัย 
     โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์  สงวนซื่อ 
     หัวหน้ำงำนอนำมัย 
 11.00 – 12.00 น. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนแยกตามห้องที่ก าหนด 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
 13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ โดยกองพัฒนานักศึกษา 

13.15 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยและคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา” 
     - ทรานสคริปต์กิจกรรม 
     - งานสวัสดิการนักศึกษา 
     - งานทุนการศึกษา 
     - การรับน้อง 
     - ระเบียบวินัย สิทธิ และหน้าที่นักศึกษา 
     - การแจ้งก าหนดการอบรมการใช้โปรแกรม กยศ.  
    โดย อำจำรย์ ดร.สุเทพ  บุญซ้อน รองอธิกำรบดี 
14.00 – 16.30 น. การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
    โดยธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด (มหำชน) 
........................................................................................................................................................................................... 
 
วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2556  (ให้นักศึกษำแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำ) 
  
นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยช าระค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ จ านวน 110 บาท 
07.30 – 16.30 น.  - นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่หอประชุมวไลยอลงกรณ์  

- อบรมการกู้ กยศ. ในระบบ e-student loan  
          
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 
รับขวัญ “รำชพฤกษ์ช่อใหม่” 

 
วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2556  
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน ชั้นล่างอาคาร 80 ปีวไลยอลงกรณ์ 
09.00 – 09.30  น. พิธีเปิด 
09.30 – 10.00 น. ประวัติมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี 
10.00 – 11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย 
17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมภาคกลางคืน 
21.00 น.  เข้านอน  
 
............................................................................................................................. .................................................................... 
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภำคม 2556 
07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 09.30 น. นัดหมายประจ าวัน 
09.30 – 11.00 น. กิจกรรม Campus Tour แนะน าให้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. สรุปกิจกรรม และผลที่ได้รับ 
14.30 – 15.30 น. ตั้งชื่อรุ่น  เลือกรุ่นประธานรุ่น 
16.00   เดินทางกลับ   
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำย 
-  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556  เสื้อยืดของมหำวิทยำลัย (จะแจกให้ในวันที่ 28 พ.ค.) 
   กำงเกงขำยำว อนุญาตให้เป็นกางเกงยีนส์ได้ 
-  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556  เสื้อยืดมีแขน  ไม่สั้น  ไม่โป๊  ไม่บำง  กำงเกงขำยำว 
 
        
สิ่งท่ีต้องเตรียมมำ (29 – 30 พฤษภำคม 2556) 

1. ของใช้ส่วนตัว  เช่น  สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน และยา (ส าหรับคนมีโรคประจ าตัว) ฯลฯ 
2. หมอน  ผ้าห่ม  เนื่องจากห้องพักเป็นห้องปรับอากาศ 
3. ผ้าถุง ส าหรับอาบน้ าในห้องอาบน้ ารวม (ส าหรับนักศึกษาหญิง) 
4. กรุณำอย่ำน ำของมีค่ำติดตัวมำ เช่น โทรศัพท์ราคาแพง  เครื่องประดับ  สตางค์ควรมีพอใช้จ่าย 

เล็กน้อยและค่าเดินทาง 
 
............................................................................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 



หมำยเหตุ 
1. เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัวนักศึกษำในวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 (ส่งเอกสำรช่วงพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ) 
 1.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน................................................................จ านวน   1 ฉบับ 

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………….. จ านวน  1   ฉบับ 
1.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์...................................จ านวน  2 ฉบับ 
1.4 รูปถ่าย ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว.................................................  จ านวน     1    ใบ 
1.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)........................ จ านวน     1    ฉบับ 

2. เอกสำรประกอบกำรท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำในวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 (ช่วงบ่ำย) 
2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………….. จ านวน     2   ฉบับ 
2.2 รูปถ่าย ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว............................... .................. จ านวน     1    ใบ 
2.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)........................ จ านวน     1    ฉบับ 
2.4 ค่าธรรมเนียมการท าบัตรนักศึกษา.............................................จ านวน  230  บาท 
2.5 จ านวนเงินเปิดบัญชีธนาคารครั้งแรก....................................... จ านวน   500  บาท 

3. ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันตามก าหนดการที่แจ้ง และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามความเหมาะสม 

     
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร. 02-529-0674-7 ต่อ 322 หรือ 323 
กองพัฒนำนักศึกษำ โทร. 02-5290674-7 ต่อ 128 หรือ 239 


