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ประกาศคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เขารวมโครงการคายวิจิตรศิลป (FOFA ARTS CAMP) ประจําป 2566 

ระหวางวันท่ี 6 – 9 เมษายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดจัดโครงการคายวิจิตรศิลป (FOFA ARTS CAMP) ประจําป 

2566 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป ผานกิจกรรม

รูปแบบคายศิลปะสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทาทีม่ีความสนใจศึกษา ดานศิลปกรรมศาสตร

ในระดับปริญญาตร ีเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และกระตุนความคิดสรางสรรค รวมถึงการเตรียมความพรอมในการเขา

ศึกษาตอคณะวิจิตรศิลป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. สถานท่ีจัดกิจกรรม 

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. ชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันอาทิตยที่ 9 เมษายน 2566 

3. สถานท่ีพักตลอดการรวมกิจกรรม  

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 

รถไฟฟาขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. รูปแบบกิจกรรม 

5.1 แนะนําคณะวิจิตรศิลป เน้ือหา และการจัดการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาของคณะฯ 

5.2 กิจกรรม Work Shop โดยคณาจารยและนักศึกษาของคณะวิจิตรศิลป 

5.3 กิจกรรมน่ังรถไฟฟาเที่ยวบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5.4 กิจกรรมดูหนังดาดฟา 

5.5 กิจกรรม Mini Exhibition การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะขนาดเล็ก 

5.6 แนะแนวการศึกษาตอ เทคนิคการทํา Portfolio ใหตรงใจกรรมการ 

5.7 แนะแนวอาชีพ 

5.8 กิจกรรมสันทนาการตางๆ 

6. จํานวนรับสมัคร 

คัดเลือกจากนักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา จํานวน 40 คน ซึ่งคณะกรรมการ

จะพิจารณาจากผลงานทางดานศิลปะ และใบสมัคร 
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7. คุณสมบัติของนักเรียนผูสมัคร 

7.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา 

7.2 เปนผูที่มีความสนใจในศิลปะทุกแขนง 

7.3 สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาโครงการ 

8. คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมในการรวมกิจกรรม (ในกรณีที่ไดรับคัดเลือกจากการประกาศผล และชําระเพื่อยืนยันการเขารวม

กิจกรรม) จํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  

9. คาธรรมเนียมดังกลาว รวม  

9.1 อาหาร 10 มื้อ 

9.2 อาหารวาง 7 มื้อ 

9.3 คานํ้าด่ืม 

9.4 ที่พัก หอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3 คืน 

9.5 คาเดินทางตลอดการทํากิจกรรม 

9.6 เสื้อยืดกจิกรรม 1 ตัว 

9.7 วัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม 

10. สิ่งท่ีผูเขารวมกิจกรรมตองเตรียมมาเอง 

10.1 แกวนํ้า/ขวดนํ้าสวนตัว (มีจุดเติมนํ้า ตลอดการจัดกิจกรรม) 

10.2 ยา สําหรับผูที่มีโรคประจําตัว 

10.3 เสื้อผา (เสื้อสีเขม และกางเกงขายาว ที่สามารถขยับไดอยางคลองตัว และอาจเลอะจากการเขารวม

กิจกรรม workshop) 

10.4 อุปกรณอาบนํ้า, ผาเช็ดตัว 

10.5 ไดรเปาผม 

10.6 ปลั๊กพวง, สายชารจ 

10.7 อุปกรณเครื่องเขียนสวนตัว 

11. วิธีการสมัครและสงใบสมัคร 

11.1 เขาเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th อานรายละเอียดการสมัครใหครบถวน 

11.2 กรอกใบสมัคร พรอมทั้งแนบ  

11.2.1 link ผลงานทางดานศิลปะ หรือ แฟมสะสมผลงาน(Portfolio) เชน link จาก Google Drive, 

One Drive, Canva ฯลฯ โดย link ผลงานจะตองอนุญาตใหเขาถึงไฟล และเน้ือหาท่ีตองการ

แชรท้ังหมด (ขอสงวนสิทธ์ิหากไมสามารถเปดดูผลงานผาน link ได และผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด) 

11.2.2 เอกสารยินยอมจากผูปกครอง (แนบเอกสารรวมกับแฟมสะสมผลงาน) 

11.3 ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือก ในวันท่ี 16 มีนาคม 2566 ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 
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11.4 ผูที่ไดรับคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิ พรอมชําระคาธรรมเนียมกิจกรรม จํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  

พรอมอัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน เพื่อยืนยันสิทธ์ิในการเขารวมกิจกรรม ระหวางวันที่ 16 มีนาคม – 24

มีนาคม 2566 ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

ชําระคาธรรมเนียม ยืนยันสิทธิ์เขารวมกิจกรรมผานบัญชเีงินฝากเผ่ือเรียก ธนาคารออมสิน  
ชื่อบัญชี คณะวิจิตรศิลปเงินนอกงบประมาณ  

สาขา มหาวิทยาลยัเชียงใหม เลขท่ีบัญชี 020287383150 

*หมายเหตุ ผูที่ผานการคัดเลือก แตไมไดแจงยืนยัน หรือ ไมอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินภายในชวงเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 
และขอสงวนสิทธิ์การคืนคาธรรมเนียมกิจกรรมทุกกรณี 

12. กําหนดการในการดําเนินกิจกรรม 

วันท่ี กําหนดการ 

1 มีนาคม 2566 – 12 มีนาคม 2566  เปดรับสมัคร ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

16 มีนาคม 2566 
ประกาศรายช่ือผูที่ไดรับคัดเลือก  

ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

16 มีนาคม 2566 – 24 มีนาคม 2566 
ยืนยันสิทธ์ิ (แนบหลักฐานการโอนเงิน) 

ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th  

25 มีนาคม 2566 

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิ และรายช่ือสํารอง 

(กรณีที่มีผูยืนยันสิทธ์ิในรอบแรกไมถึงจํานวน 40 คน)  

ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

25 มีนาคม 2566 – 28 มีนาคม 2566 
เรียกรายช่ือสํารองและยืนยันสิทธ์ิรายช่ือสํารอง  

(กรณีที่มีผูยืนยันสิทธ์ิในรอบแรกไมถึงจํานวน 40 คน) 

31 มีนาคม 2566 สรุปรายช่ือ ผานเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

6 เมษายน 2566 – 9 เมษายน 2566 จัดกิจกรรมฯ ณ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเหตุ  

1) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

2) ผูที่ไดรับคัดเลือก ไมแจงยืนยัน หรือ ไม Log in เขาไปชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในชวงเวลา 

ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธ์ิ และจะเรียกลําดับสํารองแทน ในลําดับตอไป 

3) เน่ืองจากการเตรียมงานทุกข้ันตอนทางผูจัดกิจกรรมมีการชําระเงินในสวนของคาใชจายของที่พัก อาหาร  

เสื้อกิจกรรม และอุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรม หากผูไดรับคัดเลือกไดยืนยันสิทธ์ิแลวไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 

ทางคณะผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี และจะเรียกลาํดับสาํรองแทน ในลําดับตอไป 

4) กรณีผูเขารวมกิจกรรมมีผลการตรวจเชื้อโควิดเปนบวก กอนเร่ิมกิจกรรม ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน    

โดยจะยังไดรับเสื้อกิจกรรม หลังจากเสร็จกิจกรรม (ผูเขารวมกิจกรรม แสดงผลตรวจ ATK ชวงลงทะเบียนวันที่           

6 เมษายน 2566) 
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5) กรณีผูเขารวมกิจกรรมมีผลการตรวจเชื้อโควิดเปนบวก ระหวางทํากิจกรรม ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

และขอสงวนสิทธ์ิระงับการเขารวมกิจกรรมคายทันท ีพรอมกับแจงผูปกครองใหรับทราบตอไป โดยผูเขารวมกิจกรรมจะ

ยังไดรับเสื้อกิจกรรม ทั้งน้ี ผูเขารวมกิจกรรมสามารถเขารับการรักษาฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา  

13.  ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

ฝายรบัสมัคร 
โทรศัพท: 053-944833 (คุณนริศรา มวงศรี), Email: naritsara.m@cmu.ac.th 

ฝายระบบรับสมัคร (ฝายเทคนิค) 
โทรศัพท: 053-944851 (คุณสุรศักด์ิ พรามมา), Email: surasak.p@cmu.ac.th 

ขอตกลงเบ้ืองตนในการเขารวมกิจกรรม 

1. ผูเขารวมกิจกรรมจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการรับสมัครของโครงการคายวิจิตรศิลป (FOFA 

ARTS CAMP) ประจําป 2566 

2. ขอความรวมมือผูเขารวมกิจกรรมไมนําสิ่งของมีคาที่ไมจําเปน เขารวมกิจกรรมโครงการคายวิจิตรศิลป 

(FOFA ARTS CAMP) ประจําป 2566 เน่ืองจากหากสิ่งของมีคาน้ัน ๆ  เสียหายหรือสูญหาย ทางคณะผูจัดกิจกรรมจะ

ไมรับผิดชอบตอความเสียหาย และสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. หามนําสิ่งของอบายมุขทุกประเภทรวมถึงอาวุธตาง ๆ เขามาในคาย หากคณะผูจัดกิจกรรมคายพบเห็น   

จะสงวนสิทธ์ิในการเขารวมคายทันที พรอมกับแจงผูปกครองใหรับทราบตอไป 

4. ระหวางการเขารวมกิจกรรม (ต้ังแตวันที่ 6 - 9 เมษายน 2566) ไมอนุญาตใหผูเขารวมกิจกรรมออกนอก

สถานที่หรือออกนอกบริเวณที่ทางคายกําหนดเด็ดขาด ยกเวนแตจะไดรับอนุญาต หรือเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมของคาย 

หากมีเหตุจําเปนจะตองแจงใหทางคณะผูจัดกิจกรรมรับทราบ และจะพิจารณาตามเหตุสมควร 

5. ในระหวางการเขารวมกิจกรรมไมอนุญาตใหบคุคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการจดักิจกรรม เขามาใน

บริเวณการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน 

6. ระหวางการเขารวมกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมจะตองพักอยูในสถานที่ที่ทางคณะผูจัดกิจกรรมกําหนดให

เทาน้ัน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมหากพบวามีผูเขารวมกิจกรรมคนใดไมพักในสถานที่

ที่ทางคณะผูจัดกิจกรรมจัดให คณะผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการเขารวมคายทันที พรอมกับแจงผูปกครองใหรับทราบตอไป 

7. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงผูเขารวมกิจกรรมในภายหลัง ทุกกรณี 

 ประกาศ ณ วันที่  28   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

        
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เกษรเกศรา) 

                 คณบดีคณะวิจิตรศิลป  
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เอกสารยินยอมจากผูปกครอง (แนบมาพรอม portfolio) 

โครงการคายวิจิตรศิลป (FOFA ARTS CAMP) ประจําป 2566 

วันท่ี 6 – 9 เมษายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)................................................................นามสกุล......................................................................... 

เกี่ยวของเปน..............................ของ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................................. 

ยินยอมให (นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................................. เขารวมโครงการ       

คายวิจิตรศิลป (FOFA ARTS CAMP) ประจําป 2566 ระหวางวันที่ 6 – 9 เมษายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และขอรับรองวาผูกรอกใบสมัครไดกรอกขอมูล

ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ  

ขาพเจารับทราบและยินดีใหบุตรหลานของขาพเจาเขารวมโครงการฯ ในครั้งน้ี 
 

(                               ) 
ลงช่ือ ................................ 
วันที่.................................. 

 

  


