
 

 
 

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ 
เรื่อง  ปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

  เพื่อให้ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2563 ครบถ้วนและสมบูรณ ์ 
คณะมัณฑนศิลป์ จึงแจ้งปฏิทนิกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2563  ต่อไปนี้ 

 

กิจกรรม วัน /เวลา สถานที ่
 

การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ STEP 

 
เลื่อนออกไปก่อนจนกว่า
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 

 
- 

ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ช าระเงิน
เรียบร้อยแล้ว) ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. รูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักศึกษา พร้อม
ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลยัศิลปากร 
หน้าตรง ครึ่งท่อน ไมส่วมหมวก ไม่สวม
แว่นตา ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน scan เป็น
ไฟล์ .jpg save file ขนาด 50K 200 x 
200 pixels ตั้งช่ือไฟล์ตามรหสั
ประจ าตัวนักศึกษา เช่น 
630710001.jpg 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
นักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ด้วย scan เป็นไฟล์ .pdf ตั้งช่ือไฟล์ตาม
รหัสประจ าตัวนักศึกษาพร้อมตัวอักษร 
A เช่น 630710001A.pdf 
3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ) 
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุการส าเรจ็
การศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (มีระบุวัน
อนุมัติการจบ/วันออกจากโรงเรียน/
สาเหตุที่ 

ตั้งแต่บัดนี้ -ถึงวันที่  
12 กรกฎาคม  2563 

ส่งมาตาม E-mail ดังนี้ 
คณะมัณฑนศิลป์ > 

 

 

mailto:utaipattanasak_j@silpakorn.ed


กิจกรรม วัน /เวลา สถานที ่
ออกจากโรงเรียน) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วย scan เป็นไฟล์ .pdf ตั้งช่ือ
ไฟล์ตามรหสัประจ าตัวนักศึกษาพร้อม
ตัวอักษร B เช่น 630710001B.pdf 

  

 

การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะ 
แยกภาควิชา 
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์
 
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
 
 
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
 
 
ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
 
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
 
 
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 
 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

 

 
 

วันศุกร์ที่ 3 ก.ค.63 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
วันศุกร์ 3 ก.ค. 63 
เวลา 13.00 – 15.30 น. 

 
วันอังคารที่ 7 ก.ค.63 
เวลา  10.00 – 12.00  น. 
 
วันอังคารที่ 7 ก.ค.63 
เวลา 13.00 – 15.30  น. 
 
วันพุธที่ 8 ก.ค. 63 
เวลา 9.00 -12.00  น. 
 
วันพุธที่ 8 ก.ค. 63 
เวลา 13.00 -15.30 น. 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 9 ก.ค. 63 
เวลา 10.00-12.00 น. 

 

 
 
ปฐมนิเทศออนไลน ์
 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 
ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร ชั้น 1 อาคารศิลป์  พีระศรี 3 
คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์  จ.นครปฐม 

 

- เปิดภาคเรียนการศึกษาต้น 
 

13 ก.ค. 63 
 

คณะมัณฑนศลิป ์
 

ปฏิทินทุนการศึกษาคณะ 2563 
- ยื่นใบสมัครสมัครขอรับ และลงเวลา
สัมภาษณ์ทุน (ใบสมัครขอรับทุน ขอรับ
ได้ที่ส านักงานคณบดคีณะ) 
- สัมภาษณ์ทุน 

 
 

ต้ังแต่วันที่ 13 ก.ค. 63  
ถึงวันที่  14 ส.ค. 63 

 
วันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 
22 - 23 ส.ค.63 

 
 
-ส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศลิป์ ทั้ง 2 แห่ง  
 
 
-ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี พระราชวังสนาม
จันทร์ 

ปฏิทิน เงินกู้ กยศ. 
ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายต่อเนื่อง 
จากมัธยม 
- ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ 
  e-studentloan 
 

 
 
 

ต้ังแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 63 

 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรม วัน /เวลา สถานที ่
   
 
- กรอกแบบค าขอกู้ยืมเงิน ในระบบ  
www.studentloan.or.th 

ส่งเอกสาร 
1. แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออก
จากระบบ  
2.แบบกยศ.101 กรอกให้เรียบร้อย
พร้อมรูปถ่าย 
3.ส าเนาบัตรปประชาชนผู้กู้/บิดา/
มารดา (บัตรไม่หมดอายุ) 
4.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้/บิดา/มารดา 
5.หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป
เงินเดือนของบิดาหรือมารดา(กรณีมี
รายได้ประจ า)  
กรณีใช้แบบ กยศ.102 (บิดา/มารดาไม่
มีรายได้ประจ า) ให้ข้าราชการเป็นผู้
รับรองรายได้ ต้องแนบส าเนาบัตร
ข้าราชการผู้รับรองรายได้ 
6.แบบ กยศ.103 หนังสือแสดงความ
คิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
7.แผนที่ตามทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย
ที่อยู่อาศัยของบิดามารดา 
8.ใบแสดงผลการศึกษาหรือใบส าเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 
9.ใบบันทึกชั่วโมงจิตอาสา (ไม่จ ากัด
ชั่วโมง)  

  
ต้ังแต่บัดนี้ – 17 ก.ค.63 

 
ต้ังแต่บัดนี้ – 17 ก.ค.63 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ วันที่    9  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                                                                
                                                                      (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
                    คณบดีคณะมัณฑนศลิป ์

http://www.studentloan.or.th/

