
 

 
 

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ 
เรื่อง  ปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

  เพื่อให้ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ครบถ้วนและสมบรูณ์  คณะ
มัณฑนศิลป์ จึงก าหนดปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นักศึกษาด าเนินการและเข้าร่วม
กิจกรรมและด าเนินการ ต่อไปนี ้
 

 

กิจกรรม วัน /เวลา สถานที ่
 

การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป ์

 

1 ส.ค. 61 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ณ ห้องยาใจ  จิตรพงศ์ อาคารศลิป์  พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์  
จ.นครปฐม 

ยื่นเอกสารขึน้ทะเบียน และ 
ท าบัตรนักศึกษาใหม่ 

2 ก.ค. 61 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ให้นักศึกษายื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ณ ห้องยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป ์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 

-กิจกรรมน าน้องใหม่ท่องวัง 
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ และ
คณะกรรมการนักศึกษา 

3 ส.ค. 61 
08.00  -9.30 น. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร ์

 

-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาใหม ่
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป ์

 

3 ส.ค. 61 
 เวลา 10.00 –16.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมยาใจ  จิตรพงศ์  และอาคารศิลป์  พีระศรี 3  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 

 

-ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่
ทุกคณะวิชา โดยมหาวิทยาลัย 

 

9 ส.ค. 61 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

 

-กิจกรรมรับน้องใหม่รวม 
โดยมหาวิทยาลัย 

10-11 ส.ค. 61 

 

พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

 

- เปิดภาคเรียนการศึกษาต้น 
 

14 ส.ค. 61 
 

คณะมณัฑนศลิป ์
 

-กิจกรรมรับน้องใหม่สร้างสรรค ์
-กิจกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และกฬีา 

 

14 ส.ค. – 4 ก.ย. 61 
 

คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์  

 

-กิจกรรมงานเดค เฟสติวัล 
จัดโดย นศ.ปี 1 

 

27-29 ส.ค. 61 
 

 

ณ  อาคารศลิป์  พีระศรี 3  
คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร์ 

 

-ไหว้ครูคณะมัณฑนศิลป ์
จัดโดย คณะมัณฑนศิลป ์

 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 ก.ย.61 
 

ณ อาคารศลิป์  พีระศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรม วัน /เวลา สถานที ่

ปฏิทินทุนการศึกษา 2561 
- ยื่นใบสมัครสมัครขอรับ และลงเวลา
สัมภาษณ์ทุน (ใบสมัครขอรับทุน ขอรับ
ได้ที่คณะหรือวันท่ีปฐมนิเทศคณะ) 
- สัมภาษณ์ทุน 

 
ต้ังแต่บัดนี้ – 31 ส.ค.61 

 
 

วันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 
8 – 9 ก.ย. 2561 

 
-งานกิจการนักศึกษา ส านักงานคณบดี  ช้ัน 3  
 
 
-ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส านักงานคณบดี พระราชวังสนาม
จันทร์ 
 

ปฏิทิน เงินกู้ กยศ. 
ผู้กู้รายใหม่ 
- ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ 
e-studentloan 
- กรอกแบบค าขอกู้ยืมเงิน ในระบบ 
e-studentloan 
- ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมและ 
เอกสารประกอบ และใบรับรองการ  
หรือหลักฐานท ากจิกรรมจิตอาสา (ไม่
จ ากัดชม.) 
- ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้กู้ยืม 
- นศ.ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม เข้าท า
สัญญาในระบบ และน าส่งสัญญากู้ยืม 
- บันทึกค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน 

 
 

 ต้ังแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 61 
 

 ต้ังแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 61 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 ก.ย. 61 

 
ภายใน 10-14 ก.ย. 61 

 
ภายใน 28 ก.ย. 61 

 
 
 -เข้าในระบบ  http://www.studentloan.or.th/ 
 
 -เข้าในระบบ  http://www.studentloan.or.th/ 
 
-ที่คณะวิชา 
 
 

 
-ปิดประกาศที่คณะวิชา และ web คณะ 
 
-เข้าในระบบ  http://www.studentloan.or.th/ 
 พิมพ์สัญญา พร้อมลงช่ือในสัญญา จ านวน 3 ชุด 
เข้าในระบบ  http://www.studentloan.or.th/ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ วันที่    10   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                
                                                                      (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
                    คณบดีคณะมัณฑนศลิป ์
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