
 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศกึษำใหม่เต็มเวลำ จันทร์-ศกุร์                   

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนำยน  2562 

ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ป ีสมเด็จพระศรีนครินทร ์
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำน ี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ก ำหนดกำร/เวลำ กิจกรรม 
07.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชัน้ 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
09.00 - 10.00 น. กลุ่มสัมพันธ์และสนัทนาการ  
 โดยองค์กำรบริหำรนักศึกษำ สภำนักศึกษำภำคปกติ กลุ่มสันทนำกำร และกองพัฒนำนักศึกษำ 
10.30 - 11.00 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะน าผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 โดย อำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว อธิกำรบดี 
11.00 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “เรียนให้สุขและส าเร็จ” 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.   แนะน าเก่ียวกับ หลักสูตร ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนและระบบการเรียน 
 การสอนของมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
14.00 - 14.30 น. แนะน าเก่ียวกับบริการด้านการเงิน และการช าระเงนิลงทะเบียน 
 โดย นำงณัฐมน  ค ำเงิน 
 หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
14.30 - 15.00 น. แนะน าเก่ียวกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทักษิณำ  วิไลลักษณ์ 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
15.00 - 15.30 น. แนะน าเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย และองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
 ภาคปกติ กลุ่มสนัทนาการ และกองพัฒนานักศึกษา 
 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำทิมำ  แป้นธัญญำนนท์ 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
15.30 - 16.30 น. ท าบัตรนักศึกษานักศึกษากบัเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชปูถัมภ์ (น าบัตรประชาชนตัวจริง และจ านวนเงนิ 500 บาท) 
 เอกสำรในเปิดบญัชี ประกอบด้วย 
 1. บัตรประชาชนตัวจริง (ลา่สุดและยังไม่หมดอายุ ก่อน 15 มิถนุายน 2562) 
 2. เงินเปิดบัญชี จ านวน 500.-บาท (ห้าร้อยบาท) 
 (ธนาคารหักค่าธรรมเนียมท าบัตรนักศึกษา จ านวน 500.- บาท ช าระครั้งเดียว) 
 ยกเว้นกรณีบัตรหายหรือช ารุด มีค่าธรรมเนียมออกบัตรใบทดแทน 50.-บาท/คร้ัง 
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

แบบ 1 



ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
02 529 3598, 02 909 1432, 02 529 0674 -7 ต่อ 322,323 

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. เอกสำรที่ต้องเตรียมเพ่ือรำยงำนตัวกำรเป็นนักศึกษำ  
                                1) ระเบียนประวัตินักศึกษา (มรว.ทป. 01 ออนไลน์) นักศึกษาจะสามารถกรอกข้อมูลได้หลังจากมีรหัส
ประจ าตัวนักศึกษา                                                                                                                  จ านวน 1 ฉบับ 
            2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ขนาด A4    จ านวน 1 ฉบับ   
  3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4   จ านวน 1 ฉบับ   
  4) ส าเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (มีวันอนุมัติจบ) ขนาด A4   จ านวน 2 ฉบับ   
  5) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี)  ขนาด A4   จ านวน 1 ฉบับ  
                            ส่งเอกสำรได้ที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 อำคำร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภำยในวันที่ 3 – 10 มิถุนำยน 2562 เท่ำนั้น 
 2. นักศึกษำใหม่ ให้แต่งกำยด้วยชุดนักศกึษำที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
 3. ก ำหนดกำรทดสอบภำษำอังกฤษ วันที่ 4 – 6 มิถุนำยน 2562  ตำรำงสอบจะประกำศทำงเว็บไซต์ 
ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน www.acad.vru.ac.th และเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย www.vru.ac.th          
 4. ก ำหนดกรอกข้อมูล กยศ. และตรวจสุขภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
(ก ำหนดกำรตำมที่กองพัฒนำนักศึกษำก ำหนด) 

 5. ก ำหนดกำรกิจกรรมรำชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
(ก ำหนดกำรตำมที่กองพัฒนำนักศึกษำก ำหนด) 

 6. เปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน 2562 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมรำชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2562 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนำยน  2562 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. ตรวจสุขภาพนักศึกษา โดยงานอนามัยและสุขาภบิาล และบริษัท โรงพยาบาลป้อมนาคราช จ ากัด 
ก ำหนดกำรตรวจสุขภำพนกัศึกษำใหม่เต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
 

ก ำหนดกำร/เวลำ กิจกรรม 
07.00 - 16.30 น. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
07.00 - 12.00 น. ช่วงเช้ำ : ลงทะเบียนตรวจสุขภำพ  
 ประกอบด้วย 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13.00 - 14.00 น. ช่วงบ่ำย : ลงทะเบียนตรวจสขุภำพ 
 ประกอบด้วย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  
หมำยเหตุ ค่ำตรวจสุขภำพจ ำนวน 170 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. อบรมการใช้ระบบ e-Studentloan โดย งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ก ำหนดกำรอบรมกำรใช้ e-Studentloan ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และลำนวัฒนธรรม คณะครุศำสตร์ 

 
ก ำหนดกำร/เวลำ กิจกรรม 
08.30 - 16.30  อบรมการใช้ระบบ e-Studentloan (เฉพาะผู้กู้ยมื กยศ./กรอ. เท่านั้น) 
 สิ่งที่ต้องเตรียม 
 1. ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 หรือ รหัสนักศึกษา 11 ตัว  
 (ข้ึนต้นด้วย 621...) 
 2. ส าเนาบัตรประชาชน ผู้กู้/บิดา/มารดา                                จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาทะเบยีนบ้านของ ผู้กู้/บดิา/มารดา                             จ านวน 1 ชุด      
 4. ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารกรุงไทย (กรณีเคยกู้มาแล้ว)                จ านวน 1 ชุด 
 5. นักศึกษาต้องสมัคร e-mail ให้เรียบร้อยก่อนวันอบรม 
 6. ผู้กู้ยืมรายใหม่ต้องลงทะเบียน www. e-Studentloan.com เพื่อขอรหัสผ่าน ก่อนเข้าอบรม 
  
หมายเหต ุ การแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

โดย องค์การบรหิารนักศึกษา สภานักศึกษา งานอนามัยและสุขาภบิาล 
และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 



 
 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน  2562 
ก ำหนดกำรกิจกรรมรำชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก ำหนดกำร/เวลำ กิจกรรม 
เวลา 07.00 น. นักศึกษาใหม่เต็มเวลา จันทร์-ศุกร ์พร้อมกัน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ ์
เวลา 07.49 น พิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสริินธร 
เวลา 08.30 น. กิจกรรมจติอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 “Big Cleaning Day” 
 ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตจติอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 น นักศึกษาใหม่เต็มเวลา จันทร์-ศุกร ์พร้อมกัน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ ์

 แนะน าองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 
 ชมวีดีทัศน์ประมวลกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

เวลา 13.30 น. ฟังค าบรรยายเกี่ยวกับการเสริมความรัก ความเขา้ใจและเทิดทูนสถาบัน (เวลา 1.30 ช่ัวโมง) 
 โดย................................................. 
เวลา 15.00 น. การคัดกรองโดยใช้แบบสอบถามนกัศึกษาใหม่เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 โดย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงาน 
 กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
เวลา 16.30 น. ปิดงาน 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หมำยเหตุ 1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 2. นักศึกษำใหม่ กำรแต่งกำยชุดนักศึกษำตำมระเบียบมหำวิทยำลัย 
  
  
 ด ำเนินกำรโดย องค์กำรนักศึกษำ สภำนักศกึษำ ผู้น ำนักศึกษำ 7 คณะ/ 1 วิทยำลัย 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว และกองพัฒนำนักศกึษำ 

 


