ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กาหนดกิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีมอบ
ตัวเป็นศิษย์ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงเพื่อ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิชาชีพ และภาษาอังกฤษ พร้อมที่จะนาไปใช้ในการ
เรียนรายวิชาชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว และส่งเสริมความเข้าใจใน
การเรี ย นระบบมหาวิ ท ยาลั ย การใช้ ชีวิ ต ในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ย เสริม สร้า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และพัฒ นา
บุคลิกภาพให้กับนักศึกษา สร้างเสริมอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน
กับ อาจารย์ และบุ ค ลากร เป็ น การสื บ สานประเพณีอั น ดี ง ามและท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การ
เสริมสร้างจิตสานักนึกอันดีงามแก่นักศึกษา นั้น
จึงได้กาหนดวันและรายละเอียดการปฐมนิเทศ พิธีมอบตัว เป็นศิษย์ และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตารางกาหนดการปฐมนิเทศใหม่ นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 29
วันที่
วันศุกร์ 29 มิ.ย 61

เวลา

กิจกรรม

08.00-08.30 น. นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ (4 สาขา) ลงทะเบียนกรอกเอกสาร ติดรูปและเรียงเอกสาร

ณ ห้องประชุม 1
คณะวิทยาการจัดการ

08.30-12.00 น. นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ (4 สาขา) รายงานตัวส่งเอกสารและชาระเงิน

ณ ห้องประชุม 1
คณะวิทยาการจัดการ

08.30-12.00 น. ผู้ปกครอง คณะพยาบาลศาสตร์ (4 สาขา) รายงานตัวส่งเอกสารและชาระเงิน

วันเสาร์ 30 มิ.ย. 61

วันที่ 1-2 ก.ค. 61

สถานที่

ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1

13.00-15.00 น. นักศึกษาหอใน ลงทะเบียน/ชาระเงินค่าหอพัก (เฉพาะนักศึกษาหอใน)
**การชาระเงินค่าหอพัก ณ สานักงานการเงินปิดรับเงิน 15.00 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา

09.00-12.00 น. นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา

ณ กองพัฒนานักศึกษา

13.00-16.30น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ (4 สาขา)
- อธิการบดี คณบดี ผู้บริหารคณะ กล่าวตอนรับ
- การแสดงต้อนรับ
- พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
- นักศึกษา พบสโมสรนักศึกษา และแนะนากิจกรรมการปฐมนิเทศ

ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1

8.30-16.30

ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ (4 สาขา)

วันที่ 3-7 ก.ค. 61
และ 9-13 ก.ค. 61
**พัก วันที่ 8 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ (4 สาขา)
- อบรมวิชาภาษาไทย
- อบรมวิชาภาษาอังกฤษ
- อบรมวิชาวิทยาศาสตร์
- อบรมวิชาคอมพิวเตอร์
- อบรมวิชาคณิตศาสตร์

ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

วันที่ 14-15 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

อบรมค่ายพุทธบุตร

วันที่ 16 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

สอบวัดความรู้พื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (4 สาขา)
- กาหนดการตามเอกสารแนบท้าย

วันที่ 17 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (4 สาขา)
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ พบ
- คณบดี พบนักศึกษาใหม่
- รองคณบดี พบนักศึกษาใหม่
- ประธานสาขา พบนักศึกษาใหม่
- งานกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาใหม่
- นักศึกษาแยกพบอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชา

ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

วันที่ 18 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรม Walk Rally นักศึกษาใหม่ (4 สาขา)
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ (4 สาขา)

ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

วันที่ 19 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรมพาน้องเที่ยวเพชรบุรี สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์

อาคาร วิทยาภิรมย์
(อาคาร 14)

วันที่ 20 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 23-25 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (4 สาขา )

วันที่ 26 ก.ค. 61

8.00-16.30 น.

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 31 ก.ค. 61

เปิดภาคเรียน 1/2561
** หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กองพัฒนานักศึกษาฯ

รายระเอียดการชาระเงินวันรายงานตัวและเอกสารหลักฐานในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
1.ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์ (บังคับอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย)
สาขาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาชาย
ค่าหอต่อภาคการศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย(ได้คืนเมื่อสาเร็จการศึกษา)

3,000 บาท
1,000 บาท

นักศึกษาหญิง
ค่าหอต่อภาคการศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย(ได้คืนเมื่อสาเร็จการศึกษา)

5,000 บาท
1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย
1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
2. บัตรประชาชน (สาเนา) พร้อมรับรองสาเนา จานวน 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน (สาเนา) พร้อมรับรองสาเนา จานวน 2 ฉบับ
** สาหรับนักศึกษา สาขาอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อเป็นรายกรณี ณ วันที่รายงานตัว
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 (และต้องชาระเงินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น.)

2.ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
- ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ๑,๐00 บาท (นักศึกษาทั้ง 4 สาขา)
- ค่าชุดนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน (เฉพาะนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์) ประกอบไปด้วย
1) ค่าชุดสูทสาขาพยาบาลศาสตร์
1,200 บาท
2) ค่าชุดฝึกพยาบาล (ชุดฟ้าขาว)
950 บาท
3) ค่าชุดฝึกอนามัยชุมชน
950 บาท
4) ค่าชุดวอร์มของสาขาพยาบาลศาสตร์
950 บาท
5) ค่าชุดนักศึกษา จานวน 3 ชุด
1,650 บาท
6) รองเท้านักศึกษา
690 บาท

นักศึกษาที่มารายงานตัวให้เตรียมความพร้อมด้งนี้
1. ชุดเครื่องนอนสาหรับการอยู่หอพักนักศึกษา (ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง และของใช้ส่วนตัว)
2. ของใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษา
2.1 ชุดขาวสาหรับปฏิบัติธรรม 2 ชุด (กางเกงขายาว/กางเกงวอร์มสีขาว/เสื้อยืดสีขาวหรือชุดปฏิบัติ
ธรรม)
2.2 กางเกงวอร์ม 1 - 2ตัว เสื้อยืดสีดา, ขาว, กรมท่า อย่างละ 1 ตัว
2.3 เป้หรือกระเป๋าสีดา 1 ใบ
2.4 ร่มแบบพับ 1 คัน
2.5 รองเท้าผ้าใบสีขาว 1 คู่
2.6 รองเท้าหุ้มส้น 1 คู่
2.7 ถุงเท้าสั้นสีขาว 2 - 3 คู่
3. วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่รายงานตัวให้นักศึกษาสวมชุดนักเรียนถูกระเบียบของสถาบันเดิมของตนเอง
4. วัดตัวและลองชุดต่าง ๆ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

