แผนกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษาและปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 9,10 และ 12-15 มิถุนายน 2562
หลักสูตร
- สถ.บ.สถาปัตยกรรม
- สถ.บ.สถาปัตยกรรม
ภายใน

ทล.บ.เทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ศล.บ.ทัศนศิลป์

ศป.บ.ออกแบบ
อุตสาหกรรม

รายการ
- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมดูงานสถาปัตยกรรม และกิจกรรม
Fundamental
- นาเสนอผลงาน Sketch Design
- สรุปกิจกรรมปรับพื้นฐาน
- กิจกรรม Team Work
- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานวิชาชีพ
- การกาหนดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละประเภท
- การให้นักศึกษาออกแบบฉลากสาหรับติดบน
ผลิตภัณฑ์
- แนวคิดในการออกแบบและอธิบายแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
- กิจกรรม Team Work
- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์
ภาพเหมือนบุคคล Portrait
- การนาเสนอผลงาน อาจารย์ให้ข้อแนะนาปรับปรุง
แก้ไข
- กิจกรรมปรับพื้นฐานฝึกทักษะวิชาชีพทางด้าน
ทัศนศิลป์ ART FUN
- การนาเสอนผลงาน อาจารย์ให้ข้อแนะนาปรับปรุง
แก้ไข
- กิจกรรม Team Work
- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานทางวิชาชีพด้านการออกแบบ
- กิจกรรม Team work and Design Thinking
- กิจกรรม Collaboration
- กิจกรรม Team work Design racing club
ออกแบบและประดิษฐ์รถแข่ง ด้วยพลังกล อย่างง่าย

อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม
1.อ.ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์
2.อ.วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
3.อ.เจษฎา สภาศรี
4.อ.กาญจนา ปะทะนมปีย์

วันที่/เวลา
9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

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

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

1.ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์
2.ผศ.ไกรสร วิชัยกุล
3.อ.วุฒิพร ธูปเพ็ง
4.อ.เปศล อัศวปรมิตชัย

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

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

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร - กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
1. ผศ.เกษตร แก้วภักดี
- ปรับพื้นฐานทางวิชาชีพด้านการออกแบบสื่อสาร
2. อ.ทวีศักดิ์ แสนสง่า
- กิจกรรม Team work Collaboration การถ่ายทา, 3. อ.สิริกานต์ มีธัญญากร
นาเสนอแบบร่างกิจกรรม, นาขึ้นสื่อออนไลน์
- การสรุปผลการทางาน
ศป.บ.สิ่งทอและ
เครื่องประดับ

ทล.บ.เซรามิก

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานทางวิชาชีพด้านการวาดรูป Drawing
- กิจกรรม Team work ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์
(Composition, Printing, Customer Jewelry)
- กิจกรรม Collaboration

1.ดร.ภาณุพงศ์ จงชาญสิทธิโท
2.ผศ.สืบสกุล ชื่นชม
3.ผศ.มนตรี เลากิตติศักดิ์
4.ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค
5.ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
6.อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

- กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ
- ปรับพื้นฐานทางวิชาชีพด้านเซรามิก
- กิจกรรม Team work
- กิจกรรม Collaboration

1. อ.ภาสินี ศิริประภา
2. อ.ธิดา ตุงใย

9,10 และ
12 – 15
มิ.ย. 62

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.
8.00-8.30 น.
8.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
8.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
8.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2562
8.00-12.00 น.

น้องใหม่ ลงทะเบียนใต้ถุนอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และรายงานการจัดกิจกรรมโดยนายก
สโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปรับพื้นฐานแต่ละสาขา (สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)
(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
กิจกรรม (โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
- สันทนาการ ละลายพฤติกรรม
- แนะนาอาจารย์ รุ่นพี่ แต่ละสาขา
- สอนร้องเพลง
กิจกรรมแนะนาสถานทีต่ ่างๆภายในคณะฯ สาขาฯ
สรุปกิจกรรมของวันที่ 12 (โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)

กิจกรรมปรับพื้นฐานแต่ละสาขา (สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)
(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
กิจกรรม Sketch Design ตามโจทก์ที่กาหนดให้
(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
น้องๆนาเสนอผลงาน Sketch Design และให้ข้อเสนอแนะโดยทีมงานรุ่นพี่
สรุปกิจกรรมวันที่ 13

กิจกรรมปรับพื้นฐานแต่ละสาขา (สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)
(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
กิจกรรม สันทนาการ และทบทวนเพลง
(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
กิจกรรม Work Shop ตามหัวข้อที่กาหนดให้
ให้คาแนะนาผลงาน Work Shop และสรุปกิจกรรมวันที่ 14
(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)

กิจกรรมปรับพื้นฐานแต่ละสาขา (สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.30-16.15 น.
16.15-16.30 น.

(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
กิจกรรม Sketch Design กาแพงรุ่น
(โดย ทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)
พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์คณะ สาขา
สรุปกิจกรรมรับน้องโดยภาพรวม และชี้แจงกิจกรรมอื่นๆ
(โดย คณาจารย์และทีมงานสโมสรนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์)

