
 

 
กําหนดการ 

โครงการคายวิจิตรศิลป (FOFA ARTS CAMP) ประจําป 2566 

วันท่ี 6 – 9 เมษายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566  

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน (แสดงผลตรวจ ATK) 

09.30 – 10.00 น. พิธีเปด 
- กลาวเปดโครงการฯ โดย คณบดี คณะวิจิตรศิลป 
- วิดีทัศน แนะนําคณะวิจิตรศิลป 
- กิจกรรม เปดโครงการจากสโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ 
โดย รองศาสตราจารย พดุงศักด์ิ   คชสําโรง  
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป 

10.30 – 10.45 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 1) -------- 

10.45 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ (ตอ) 
โดย รองศาสตราจารย พดุงศักด์ิ   คชสําโรง  
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาทัศนศิลป 

12.00 – 13.00 น. ------ (ทานอาหาร มื้อที่ 1) ------ 

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมสันทนาการ 
โดย สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

13.15 – 15.30 น. กิจกรรม Workshop 
โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

15.30 – 16.00 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 2) -------- 

16.00 – 18.30 น. กิจกรรมน่ังรถไฟฟาเท่ียว มช. 
------ (ทานอาหาร มื้อที่ 2) ------ 

18.30 น. สงผูเขารวมกิจกรรม เขาที่พัก ณ หอพกัมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดย รถไฟฟา (ขสมช.)  



 

 
 

 

วันศุกรที่ 7 เมษายน 2566  

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.30 น. รถไฟฟา (ขสมช.) รบัผูเขารวมกิจกรรม จาก หอพัก ถึง คณะวิจิตรศิลป 
------ (ทานอาหาร มื้อที่ 3) ------ 

09.30 – 10.30 น. กิจกรรม Workshop 
โดย สาขาวิชาการออกแบบ 

10.30 – 10.45 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 3) -------- 

10.45 – 12.00 น. กิจกรรม Workshop (ตอ) 
โดย สาขาวิชาการออกแบบ 

12.00 – 13.00 น. ------ (ทานอาหาร มื้อที่ 4) ------ 

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

13.15 – 15.30 น. กิจกรรม Workshop 
โดย สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค 

15.30 – 15.45 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 4) -------- 

15.45 – 18.00 น. กิจกรรม Workshop 
โดย สาขาวิชาสหศาสตรศิลป 

18.00 น. – 19.00 น. ------ (ทานอาหาร มื้อที่ 5) ------ 

19.00 น. – 21.00 น. กิจกรรมดูหนังกลางแปลง บนดาดฟา 
โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
โดยสารโดย รถโดยสารคณะวิจิตรศิลป 

21.00 น. สงผูเขารวมกิจกรรม เขาที่พัก ณ หอพกัมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดย รถโดยสารคณะวิจิตรศิลป 

 
  



 

 

 

วันเสารที ่8 เมษายน 2566  

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.30 น. รถไฟฟา (ขสมช.) รบัผูเขารวมกิจกรรม จาก หอพัก ถึง คณะวิจิตรศิลป 
------ (ทานอาหาร มื้อที่ 6) ------ 

09.30 – 10.30 น. กิจกรรม Workshop 
โดย สาขาวิชาศิลปะไทย 

10.30 – 10.45 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 5) -------- 

10.45 – 12.00 น. กิจกรรม Workshop (ตอ) 
โดย สาขาวิชาศิลปะไทย 

12.00 – 13.00 น. ------ (ทานอาหาร มื้อที่ 7) ------ 

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมสันทนาการ  
โดย สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

13.15 – 15.30 น. กิจกรรม Workshop (ตอ) 
โดย สาขาวิชาจิตรกรรม, 
สาขาวิชาประติมากรรม 
และสาขาวิชาศิลปะภาพพมิพ 

15.30 – 16.00 น. -------- (อาหารวาง มื้อที่ 6) -------- 

16.00 – 18.30 น. Installation (ตอเน่ืองจากกิจกรรมชวงบาย) 
(Mini exhibition)  
โดย สาขาวิชาจิตรกรรม, 
สาขาวิชาประติมากรรม 
และสาขาวิชาศิลปะภาพพมิพ 
------ (ทานอาหาร มื้อที่ 8) ------ 

18.30 น. สงผูเขารวมกิจกรรม เขาที่พัก ณ หอพกัมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดย รถไฟฟา (ขสมช.)  

 
  



 

 

 

วันอาทิตยที่ 9 เมษายน 2566  

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.30 น. รถไฟฟา (ขสมช.) รบัผูเขารวมกิจกรรม จาก หอพัก ถึง คณะวิจิตรศิลป 
------ (ทานอาหาร มื้อที่ 9) ------ 

09.30 – 10.00 น. กิจกรรมสันทนาการ  
โดย สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

10.00 – 11.30 น. บรรยาย หัวขอ Portfolio ท่ีพึงประสงค และ ชองทางการรับเขา 
โดย รองคณบดีฝายวิชาการ  
และ หัวหนางานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
-------- (อาหารวาง มื้อที่ 7) -------- 

11.30 – 12.00 น. พิธีปด และมอบประกาศนียบัตร 
- กลาวปดโครงการฯ โดย คณบดี คณะวิจิตรศิลป 
- มอบประกาศนียบัตรโดย ผูบริหาร คณะวิจิตรศิลป 
- การแสดง/กิจกรรม ปดโครงการ 
- ผูเขารวมโครงการฯ ถายรูปรวมกัน 

12.00 – 13.00 น. ------ (ทานอาหาร มื้อที่ 10) ------ 

13.00 น. เสร็จสิ้นโครงการฯ  
ผูเขารวมโครงการฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 


