
 
 

กิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

ก าหนดการ วันที่11-16, มิถุนายน 2562 
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   

เวลา ก าหนดการ สถานที ่ หน่วยงาน 
07.00 น. เปิดกิจกรรม มหกรรม NO S NO L ครั้งท่ี 11 สนามบอล สม.นศ. 
08.00 น. แบ่งกลุ่มเตรียมเล่นฐานกิจกรรม สนามบอล  
08.30 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 1 ประวัติเวียงเจ็ดลิน และครูบาศรีวิชัย ลานพ่อปู่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ 
09.00 น. เปลี่ยนฐาน   
09.15 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 2 คณะบรหิารธุรกิจ ใต้ตึก บธ.3 สม.นศ. คณะบริหารฯ 
09.45 น. เปลี่ยนฐาน   
10.00 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 3 ศูนย์ภาษา/OIR ศศ.ช้ัน 1 ศูนย์ภาษา 
10.30 น. เปลี่ยนฐาน   
10.45 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 4 ศิลปศาสตร ์ ศศ.ช้ัน 3 สม.นศ คณะบริหารฯ 
11.15 น. เปลี่ยนฐาน   
11.30 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 5 งานประกันคุณภาพการศึกษา ศศ. ช้ัน 5 งานประกันคุณภาพฯ 
12.00 น. เปลี่ยนฐาน   
12.30 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ใต้อาคาร ยธ. 4 สม.นศ. คณะวิศวะฯ 
13.00 น. เปลี่ยนฐาน   
13.15 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 7 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ใต้อาคาร สถาปตัยกรรม สม.นศ หลักสตูร 

สถาปัตยกรรม 
13.45 น. เปลี่ยนฐาน   
14.00 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 8 หลักสูตรศิลปกรรม ใต้อาคาร รร.(ล่าง) สม.นศ หลักสตูร

ศิลปกรรม 
14.30 น. เปลี่ยนฐาน   
14.45 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 9 งานทะเบียนและส่งเสรมิวิชาการ ใต้อาคาร รร.(บน) สวท. 
15.15 น. เปลี่ยนฐาน   
15.30 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 10 ARIT/ห้องสมุด ห้องสมุด ARIT 
16.00 น. เปลี่ยนฐาน   
16.15 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 11 กพน./แนะแนว/พยาบาล/กยศ. อาคารศึกษาท่ัวไป กพน. 
16.45 น. เปลี่ยนฐาน   
17.00 น. เริ่มฐานกิจกรรมที่ 12 สสส. หลังอาคารศึกษาท่ัวไป สม.นศ 
17.30 น. สิ้นสุดกจิกรรมแยกย้าย ตามคณะและหลักสตูรเพื่อช้ีแจ้ง

ก าหนดการ วันต่อไป 
  

***ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

หมายเหตุ: นักศึกษาช้ันปี1(รหัส62)สวมเสื้อเทา คอกลม ไม่บาง กางเกงวอมสีด าหรือกลมเท่าน้ัน 

 
 
 



 
 

 
วันพุธที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 

เป็นการจัดกิจกรรมในส่วนของคณะฯ และหลักสูตร ภายใต้โครงการ มหกรรมรักน้อง NO S NO L 
ครั้งที่ 11 โดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ทั้งส่วนกลางและคณะฯ) 
มีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

 

แผนกิจกรรมและก าหนดการ “มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562   

เป็นกิจกรรมของแต่ละสาขาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยสาขาที่จัดกิจกรรมในวันนี้ 
ได้แก ่

1. 1.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. 2.สาขาการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ 
3. 3.สาขาการจัดการ 
4. 4.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการสากล 
5. 5.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
6. 6.สาขาการตลาด 

สถานที่ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม: 

1. 1.โถงอาคารเรียนรวม 
2. 2.โรงยิม  
3. 3.โถงใต้โรงยิม 
4. 4.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา ชั้น 1 และช้ัน 3 

หมายเหตุ : เนื่องจากปีนี้ สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ไม่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 จึงไม่มีการจัดกิจกรรมของสาขา  

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562  

เป็นกิจกรรมของแต่ละสาขาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยสาขาที่จะจัดกิจกรรมใน
วันนี้ ได้แก่ 

 1.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 2.สาขาการจัดการ 

 3.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

 4.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 5.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 6.สาขาการบบัญชี 

 7.สาขาการตลาด 

สถานที่ใช้จัดกิจกรรม : 

 1.โถงอาคารเรียนรวม 

 2.ใต้โรงยิม 

 3.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา ชั้น 1 และช้ัน 3 

 4.อาคารบริหารธุรกิจ 1,2,3 

 5.โรงอาหาร 

หมายเหตุ : เนื่องจากปีนี้ สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ไม่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 จึงไม่มีการจัดกิจกรรมของสาขา 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

“กิจกรรมเปิดโลก BALA” คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

. 

 



 
 

 

ก าหนดการ  
กิจกรรม “เปิดโลก BALA ประจ าปี 2562” คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 
ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

07.00 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
08.00 น.   พิธีเปิด กิจกรรมเปิดโลก BALA ประจ าปี 2562 ณ โรงอาหารมทร.ล้านนา 
08.30 น.  กิจกรรมละลายพฤติกรรมและแบ่งกลุ่มเตรียมเข้าฐานกิจกรรม 
09.00 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 1 สาขาการจัดการ 
09.30 น.  เปลี่ยนฐาน 
09.40 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 2 สาขาการบัญชี 
10.10 น.  เปลี่ยนฐาน 
10.20 น.  พักเบรกทานอาหารว่าง 
10.40 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
11.10 น.  เปลี่ยนฐาน 
11.20 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 4 สาขาการตลาด 
11.50 น.  รวมที่โรงอาหารเพ่ือเตรียมทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
12.00 น.  พักรับประทานกลางวัน 
13.00 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 5 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
13.30 น.  เปลี่ยนฐาน 
13.40 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 6 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
13.50 น.  เปลี่ยนฐาน 
14.00 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 7 สาขาการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ 
14.30 น.  เปลี่ยนฐาน 
14.40 น.  เริ่มกิจกรรม ฐานที่ 8 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
15.10 น.  สรุปกิจกรรม ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา 
15.30 น.  พิธีปิด กิจกรรมเปิดโลก BALA ประจ าปี 2562 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา 
 
หมายเหตุ 1.นักศึกษาใหม่รหัส 62 ทุกสาขา สวมเสื้อยืดสีด าคอกลม , กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ 
  2.นักศึกษารหัส 61 ขึ้นไปและสตาฟ สวมเสื้อกิจกรรม, กางเกงสุภาพไม่ขาด และรองเท้าผ้าใบ 
 
 
 
 

 
 



 
 

วันที่ 15 มิถุนายน  

เป็นกิจกรรมของแต่ละสาขาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยสาขาที่จะจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ 

1.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.สาขาการจัดการ 

3.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

4.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5.สาขาการตลาด 

สถานที่ใช้จัดกิจกรรม : 

 1.โถงอาคารเรียนรวม 

 2.ใต้โรงยิม 

 3.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา ชั้น 1 และชั้น 3 

 4.อาคารบริหารธุรกิจ 1 ชั้น 4  

หมายเหตุ : เนื่องจากปีนี้ สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ไม่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 จึงไม่มีการจัดกิจกรรมของสาขา  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ “มหกรรมรักน้อง No s No ครั้งที่ 11  ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
 

ตารางกิจกรรม  สาขาสถาปัตยกรรม  และสถาปัตยกรรมภายใน ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
7.30-8.00 น.  น้องใหม่ ลงทะเบียนใต้ถุนอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร ์
8.00-8.30 น. หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกจิกรรม และรายงานการจัดกิจกรรมโดยนายก

สโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
8.00-12.00 น.  กิจกรรมปรับพื้นฐานแตล่ะสาขา (สาขาสถาปตัยกรรม สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) 

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00-14.00 น.  กิจกรรม (โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

- สันทนาการ ละลายพฤติกรรม   
- แนะน าอาจารย์ รุ่นพี่ แตล่ะสาขา 
- สอนร้องเพลง 

14.00-15.30 น.  กิจกรรมแนะน าสถานท่ีต่างๆภายในคณะฯ สาขาฯ 
15.30-16.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันท่ี 12 (โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
8.00-12.00 น.  กิจกรรมปรับพื้นฐานแตล่ะสาขา (สาขาสถาปตัยกรรม สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) 

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00-15.00 น.  กิจกรรม Sketch Design ตามโจทก์ที่ก าหนดให้  

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
15.00-16.00 น.  น้องๆน าเสนอผลงาน Sketch Design และให้ข้อเสนอแนะโดยทีมงานรุ่นพี่ 
16.00-16.30 น.  สรุปกิจกรรมวันท่ี 13 
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
8.00-12.00 น.  กิจกรรมปรับพื้นฐานแตล่ะสาขา (สาขาสถาปตัยกรรม สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) 

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00-15.00 น.  กิจกรรม สันทนาการ และทบทวนเพลง 

(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
15.00-16.00 น.  กิจกรรม Work Shop ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
16.00-16.30 น.  ให้ค าแนะน าผลงาน Work Shop และสรุปกิจกรรมวันท่ี 14 

(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)  
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
8.00-12.00 น.  กิจกรรมปรับพื้นฐานแตล่ะสาขา (สาขาสถาปตัยกรรม สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) 

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00-15.00 น.  กิจกรรม Sketch Design ก าแพงรุ่น 

(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
15.30-16.15 น.  พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์คณะ สาขา 
16.15-16.30 น.  สรุปกิจกรรมรับน้องโดยภาพรวม และช้ีแจงกิจกรรมอื่นๆ 

(โดย คณาจารย์และทมีงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์) 



 
 

แผนกิจกรรมและก าหนดการปรับพื้นฐาน 
“มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(หลักสูตรออกแบบส่ือสาร) 
 

หลักสูตร 
 

ก าหนดการ อาจารย์ผู้ควบคุม
กิจกรรม 

ออกแบบสื่อสาร 
 
กิจกรรม –  
การออกแบบผลิตสื่อ
วีดีโอออนไลน์ด้วย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 62 
14.30 - 15.00 น.  ชี้แจงกิจกรรมหลักสูตรออกแบบส่ือสาร
วันที่ 1  
15.00 - 15.30 น.  กิจกรรมบุคคล เรื่อง “การน าเสนอ
ตัวเอง” การวางแนวความคิด  
15.30 - 17.00 น.  การปฏบิัติการถ่ายท า 
17.00 - 18.00 น.  การน าเสนอผลงานกิจกรรม 
18.00 น.             เสร็จกิจกรรม 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
14.30 - 15.00 น.  ชี้แจงกิจกรรมหลักสูตรออกแบบส่ือสาร
วันที่ 2  
15.00 - 16.00 น.  กิจกรรมแบ่งกลุ่ม การส ารวจข้อมูล, การ
วางแนวความคิด วางคอนเทนต์ 
16.00 - 17.00 น.   การเขียนภาพร่าง 
17.00 - 18.00 น.   การน าเสนอแบบร่างกิจกรรม 
18.00 น.             เสร็จกิจกรรม 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
14.30 - 15.00 น.  ชี้แจงกิจกรรมหลักสูตรออกแบบส่ือสาร
วันที่ 3  
15.00 - 17.00 น.  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถ่ายท า 
17.00 - 18.00 น.  การน าเสนอผลงานกิจกรรม, น าขึ้นสื่อ
ออนไลน์ 
18.00 น.             เสร็จกิจกรรม 
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
14.30 - 15.00 น.  ชี้แจงกิจกรรมหลักสูตรออกแบบส่ือสาร
วันที่ 4  
15.00 - 17.00 น.  ตัดสินผลงาน 
17.00 - 18.00 น.  มอบรางวัล, สรุปงานกิจกรรม 
18.00 น.            เสร็จกิจกรรม 
 

1. ผศ.เกษตร แก้วภักดี  
2. อ.ทวีศักดิ์ แสนสง่า 
3. อ.สิริกานต์ มีธัญญากร 
 

 

 
 
 
 



 
 

แผนกิจกรรมและก าหนดการปรับพื้นฐาน 
“มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(หลักสูตรเซรามิก) 
 

หลักสูตร 
 

ก าหนดการ อาจารยผ์ู้ควบคุม
กิจกรรม 

เซรามิก วันที่ 12 มิ.ย. 62 
09.00 – 14.00 น. ปรับพื้นฐานเซรามิกเบื้องต้น  
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมเรียนรู้อุปกรณ์ในการท างานทาง
เซรามิก 
วันที่ 13 มิ.ย. 62 
09.00 – 14.00 น. ปรับพื้นฐานการขึ้นรูปด้วยมือและการ
ตกแต่งเซรามิก 
15.00 – 17.00 กิจกรรมแข่งปั้นดินให้เป็นดาว 
วันที่ 14 มิ.ย. 62 
09.00 – 14.00 น. ปรับพื้นฐานน้ าเคลือบเซรามิก 
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมแข่งการชุบเคลือบ 
วันที่ 15 มิ.ย. 62 
09.00 – 14.00 น. ปรับพื้นฐานเรียนรู้การเผาเซรามิกเบื้องต้น 
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 
 

1. อ.ภาสินี ศิริประภา 
2. อ.ธิดา ตุงใย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกิจกรรมและก าหนดการปรับพื้นฐาน 
 “มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรทัศนศิลป์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร ก าหนดการ อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม 
ทัศนศิลป์ วันที่ 12 มิ.ย. 62 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 น. กิจกรรมปรับพื้นฐานฝึกทักษะวิชาชีพ
ทางด้านทัศนศิลป์ ภาพเหมือนบุคคล Portrait 
ผู้รับผิดชอบ (ผศ.ไกรสร วิชัยกุล, อ.วุฒิพร ธูปเพ็ง, อ.เปศล 
อัศวปรมิตชัย) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงาน อาจารย์ให้ข้อแนะน า
ปรับปรุงแก้ไข 
วันที่ 13 มิ.ย. 62 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 น. กิจกรรมปรับพื้นฐานฝึกทักษะวิชาชีพ
ทางด้านทัศนศิลป์ ภาพเหมือนบุคคล Portrait  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงาน อาจารย์ให้ข้อแนะน า
ปรับปรุงแก้ไข 
วันที่ 14 มิ.ย. 62 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 น. กิจกรรมปรับพื้นฐานฝึกทักษะวิชาชีพ
ทางด้านทัศนศิลป์ ART FUN 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การน าเสนอผลงาน อาจารย์ให้ข้อแนะน า
ปรับปรุงแก้ไข 

1.ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ 



 
 

แผนกิจกรรมและก าหนดการปรับพื้นฐาน 
 “มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องประดับ) 

วัน  เวลา กิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
12 มิ.ย. 62 8.30–9.30  1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามชื่อกลุ่มดังนี้ 

1.1 กลุ่ม Cyan 
1.2 กลุ่ม Magenta 
1.3 กลุ่ม Yellow1.4 กลุ่ม Black 

1.ผศ.อรนุช ค าแปน 
2.ผศ.ดร.รัชฎาพร ใจมั่น 
3.ภัทรกร ออแก้ว 
4.นักศึกษาหลักสูตร 

  9.30–11.30 1.2 ก าหนดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละประเภทดังนี้ 
2.1 อาหาร 
2.2 เครื่องดื่ม 
2.3 เครื่องใช้ 
2.4 ผ้า 

 11.30-12.30  1.3 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบฉลากส าหรับติด
บนผลิตภัณฑ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

 13.30-14.30 1.4 สเกตแบบร่างฉลากจ านวน 2 แบบ ลงในกระดาษ A4 
 14.30-16.30 1.5 เขียนแนวคิดในการออกแบบลงในกระดาษ A4 

13 มิ.ย. 62 8.30–9.30 1. ก าหนดแม่สีส าหรับใช้ในการแต่งแต้มลวดลายลงในงาน
ออกแบบฉลาก ดังนี้ 
1.1 สีน้ าสี Red 
1.2 สีน้ าสี Blue 

 9.30–11.30 1.3 สีน้ าสี Yellow 
 11.30-12.30 1.2 น าแม่สีที่แต่ละสีผสมกันเพ่ือให้เกิดสีใหม่ 
 13.30-14.30 1.3 น าสีที่ผสมกันมาแต่งแต้มลงในงานออกแบบฉลากทั้ง 2 

แบบที่ร่างเอาไว้ 
 14.30-16.30 1.4 อธิบายแนวคิดในการเลือกใช้สีและการผสมสีใหม่ 

14 มิ.ย.62 8.30–9.30 1. ก าหนดแม่สีส าหรับใช้ในการแต่งแต้มลวดลายลงในงาน
ออกแบบฉลาก ดังนี้ 
1.1 สีน้ าสี Red 
1.2 สีน้ าสี Blue 
1.3 สีน้ าสี Yellow 

 9.30–11.30 2. น าแม่สีที่แต่ละสีผสมกันเพ่ือให้เกิดสีใหม่ 
 11.30-12.30 3 น าสีที่ผสมกันมาแต่งแต้มลงในงานออกแบบฉลากท้ัง 2 

แบบที่ร่างเอาไว้ 
 13.30-14.30 4 อธิบายแนวคิดในการเลือกใช้สีและการผสมสีใหม่ 
 14.30-16.30 ให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มอธิบายแนวคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 
 

 

 



 
 

แผนกิจกรรมและก าหนดการปรับพื้นฐาน 
 “มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11” 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) 

วัน  เวลา กิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
12 มิ.ย.62 8.30 – 16.30 เส้น - สร้าง - (สี)สรร  ออกแบบและจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ ที่ก าหนดให้  (พ้ืนฐานงาน  
dot    line    shape    form) 

1.อ.ขวัญพงษ์ สมมิตร 
2.อ.ปิยะนุช เจดีย์ยอด 
3.อ.วรุต มณีมาโรจน์ 
4.อ.ธาดา เสนานัย 
 

13 มิ.ย.62 8.30 – 16.30 เส้น - สร้าง - (สี)สรร  ออกแบบและจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ ที่ก าหนดให้  (พ้ืนฐานงาน  
dot    line    shape    form) 

14 มิ.ย. 62 8.30 – 16.30 กิจกรรม design  racing  club  ออกแบบและ
ประดิษฐ์รถแข่ง  ด้วยพลังกล  อย่างง่าย 

15 มิ.ย. 62 8.30 – 16.30 กิจกรรม design  racing  club  ออกแบบและ
ประดิษฐ์รถแข่ง  ด้วยพลังกล  อย่างง่าย 

 

 

หมายเหตุ :  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างการด าเนินการภายใน 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ(อื่นๆ) 
06.30 น. ตั้งขบวนนักศึกษา หน้าป้าย มทร.  
07.00 น. ตัวแทนนักศึกษาไหว้พ่อปู่ ณ ลานพ่อปู ่  
07.20 น. เริ่มเดินขบวน นมัสการครูบาศรีวชัิย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  
10.00 น. งานเปิดโลกกจิกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์  

ณ โรงอาหาร 
 

 
11.00 น. งานเปิดโลกกจิกรรม ของคณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์  
12.00 น. งานเปิดโลกกจิกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมและศลิปกรรม  
13.00 น. กิจกรรมของแตล่ะคณะฯ  
17.00 น. รวมตัวกันเพื่อเข้าพิธีเทียน/อันเชญิตราราช  ณ สนามบอล  
19.00 น. สิ้นสุดกจิกรรมแยกย้ายกลับบ้าน   

***ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปี1(รหัส62) สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ(ผู้ชาย รองเท้าคัดชู/ผู้หญิง รองเท้าผ้าใบสีขาว) 

 

 


