กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ณ หอประชุม อำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
วันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2561
เวลำ
07.30-10.00 น.
10.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-14.30 น.

14.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนรำยงำนตัวรับเอกสำร ณ หอประชุม อำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
อธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับนักศึกษำใหม่
โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
บรรยำยหัวข้อเรียนให้สุขและสำเร็จ
โดย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กำรแนะนำขั้นตอนกำรจองรำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียน
โดย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำรแนะนำบริกำรด้ำนกำรเงินและกำรลงทะเบียน
โดย นางณัฐมน คาเงิน
หัวหน้างานการเงิน
กำรแนะนำสำนักวิทยบริกำรฯ และแหล่งเรียนรู้ในมหำวิทยำลัย
โดย อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำรแนะนำกำรบริกำรของกองพัฒนำนักศึกษำ
โดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยอธิการบดี

หมำยเหตุ 1. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. นักศึกษำใหม่ กำรแต่งกำยชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
3. ส่งเอกสำรรำยงำนตัวนักศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 1 กันยำยน 2561
เอกสำรสำหรับกำรรำยงำนตัว
1. ระเบียนประวัตนิ ักศึกษา (มรว.ทป. 01)
จานวน 1 ชุด
(กรอกข้อมูลใน http://reg1.vru.ac.th/default.aspx)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (มีวันอนุมัตจิ บ)
จานวน 2 ชุด
5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
หมำยเหตุ เอกสำร ข้อ 2 – 5 ถ่ำยสำเนำขนำด A4 เท่ำนั้น
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
02-5293598, 02-9091432, 02-5290674-7 ต่อ 322, 323

เวลำ
เวลา 07.00 น.
เวลา 07.49 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 11.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.15 น.

เวลา 14.45 น.
เวลา 15.15 น.
เวลา 16.30 น.

กำหนดกำรกิจกรรมรำชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันอำทิตย์ที่ 5 สิงหำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
********************
กิจกรรม
นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
พิธีสักการะสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ลงทะเบียน ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
ฟังบรรยาย “ชีวิตและการปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยยุค 4.0 : จิตอาสาและ
ความพอเพียง” พระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นครไธสง “พระมหาสมปอง”
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
“Big Cleaning Day”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
ฟังบรรยาย “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
โดย ทีมงานผู้บัญชาการกองบัญชาการศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
แนะนาองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา
ชมวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
การแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปิดงาน

หมำยเหตุ 1. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. นักศึกษำใหม่ กำรแต่งกำยชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย

โดยองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดกำรกิจกรรมรำชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันจันทร์ที่ 6 สิงหำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
********************
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
เวลำ
กิจกรรม
08.00 – 16.00 น.
ตรวจสุขภำพนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
โดย งำนอนำมัยและสุขำภิบำล และบริษัท โรงพยำบำลป้อมนำครำช จำกัด
ภำคเช้ำ : ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ เวลา 08.00 - 12.00 น.
ประกอบด้วย 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภำคบ่ำย : ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกอบด้วย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาการจัดการ
3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมำยเหตุ : ค่ำตรวจสุขภำพ จำนวน 170.- บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน)
08.30 - 16.30 น.

ทำบัตรนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
โดย กองพัฒนำนักศึกษำ และธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
เอกสารในการเปิดบัญชี ประกอบด้วย
1. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 2 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป
3. เงินเปิดบัญชี
จานวน 1,000 บาท
(ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษำ จำนวน 230.- บำท จำกเงินเปิดบัญชี)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
08.30 - 16.30 น.
อบรมกำรใช้ระบบ e-Studentloan (เฉพำะผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. เท่ำนั้น)
โดย เจ้ำหน้ำที่กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
1. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ , บิดา , มารดา จานวน 1 ชุด
2. สาเนาใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียน 1/2561
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีผู้กู้รำยเก่ำ)
จานวน 1 ชุด
หมำยเหตุ : การแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

โดยองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา งานอนามัยและสุขาภิบาล
และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

