
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงสถำปัตยกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ณ สำขำสถำปัตยกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่(ห้วยแก้ว) 

ทักษะระดับ ปวช./มัธยมปลำย วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ 

และวำดภำพระบำยสี ระดับ มัธยมต้น วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

 วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ท่ี ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

o ท ำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 

 วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

o ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ท ำกำรรับสมคัรผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม(เว้นวันหยุดรำชกำร) ณ ห้อง ส ำนักงำน

วิทยำลัยเทคโนโลยี และสหวิทยำกำร  อำคำรนวัตกรรม และสหวิทยำกำร  มทร.ล้ำนนำ หรือทำง โทรสำร 

หมำยเลข ๐๕๓-๒๖๖-๕๑๘ ต่อ ๒๐๐๒ หรือหมำยเลข ๐๕๓-๒๖๖-๕๒๒ หรือ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

อยู่ prearchcisat@gmail.com โทรศัพท์แจ้ง อ.กอปรพร  นุกูลคำม หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๖๖-๕๑๘ 

ต่อ ๒๐๖๘ หรือ อ.วีระศักดิ์  สวนจันทร์  หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๓-๓๐๔๓    

 วันอังคำรที่  ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

o ๑๑.๐๐ น. ประกำศรำยชื่อผูเ้ข้ำรว่มท ำกำรแข่งขันทุกระดับ ณ วิทยำลัยเทคโนโลยี และสหวิทยำกำร  

อำคำรนวัตกรรม และสหวิทยำกำร  มทร.ล้ำนนำ  

 วันเสำร์ที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ สำขำสถำปัตยกรรม มทร.ล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 

o ๐๘.๓๐ น. รำยงำนตัวผู้เข้ำแข่งขนั ระดับ ปวช./มัธยมปลำย  ณ ศำลำรำชมงคล 

o ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงกำร ณ สำขำสถำปัตยกรรม มทร.ลำ้นนำ จังหวัดเชียงใหม ่

o ๐๙.๑๕ น. ถึง ๐๙.๓๐ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 

o ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.  รับฟังกติกำกำรแข่งขัน เสวนำวิพำกษ์สถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ปวช./มัธยม

ปลำย  

o ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๓.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

o ๑๓.๑๕ น. ถึง ๑๖.๑๕ น. ท ำกำรแข่งขันในส่วนทักษะแนวคิดในกำรออกแบบ ระดับ ปวช./มัธยมปลำย 

o ๑๖.๑๕ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง   
o ๑๖.๓๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.  น ำเสนอผลงำนในส่วนของแนวคิดในกำรออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิเสวนำวิพำกษ์ 

ระดับ ปวช./มัธยมปลำย  
  



 
 

 

 วันอำทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ สำขำสถำปัตยกรรม มทร.ล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปวช./มัธยมปลำย 

o ๐๘.๓๐ น. เริ่มต้น  ท ำกำรแข่งขันทักษะทำงวิชีพ(ต่อ) ระดับ ปวช./มัธยมปลำย 

o ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๐.๔๕ น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
o ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๓.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

o ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๓.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

o ๑๗.๐๐ น. สิ้นสดุ กำรแข่งขันทักษะทำงวิชีพ(ประจ ำวัน) ระดับ ปวช./มัธยมปลำย 

 มัธยมต้น 
o ๐๘.๔๕ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. รำยงำนตัวผู้เข้ำแข่งขัน ระดับ มัธยมต้น 

o ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.  รับฟังกติกำกำรแข่งขัน เสวนำวิพำกษ์ โดย กรรมกำรตดัสินผลงำนวำดภำพ

ระบำยสีระดับ มัธยมต้น 

o   ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๑๕ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 

o ๑๐.๑๕ น.  ถึง ๑๓.๑๕ น. ท ำกำรแข่งขัน วำดภำพระบำยสรีะดบั มัธยมต้น   

o ๑๓.๑๕ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

o ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เสวนำวิพำกษ์ ตัดสินผลงำนวำดภำพระบำยสีระดับ มัธยมต้น  
o ๑๖.๐๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขัน มอบรำงวัล กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีระดับ มัธยมต้น 

 วันอำทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ สำขำสถำปัตยกรรม มทร.ล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 

o ๐๘.๓๐ น. เริ่มต้น  ท ำกำรแข่งขันทักษะทำงวิชีพ(ต่อ) ระดับ ปวช./มัธยมปลำย 

o ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

o ๑๒.๓๐ น.  สิ้นสดุกำรแข่งขัน ระดับ ปวช./มัธยมปลำย 

o ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

o ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. น ำเสนอผลงำน ผู้ทรงคณุวุฒิเสวนำวิพำกษ์ ระดับ ปวช./มัธยมปลำย  
o ๑๖.๓๐ น. ถึง ๑๖.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

o ๑๖.๔๕ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขัน พิธีมอบรำงวัล ประกำศนียบตัรแกผู่้เข้ำร่วมโครงกำร 
และพิธีปิดโครงกำร 

 
 

  



 
 

 

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงสถำปัตยกรรม 

ระหว่ำงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ถึง ๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ณ สำขำสถำปัตยกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อหน่วยงำน ............................................................................................................................. .................... 
ที่ตั้ง.......................................................................................................................................................... ...... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................................. หมำยเลขโทรสำร ............................................. 
 
อำจำรย์ผู้ควบคุม  จ ำนวน ๑ คน 

ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................  
อีเมล์....................................................................................................................... .......... 

นักศึกษำ ระดับ มัธยมปลำย/ประกำศณียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) (สถำบันละไม่เกิน ๒ กลุ่ม) 
๑.  ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  

หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................  
อีเมล์....................................................................................................................... .......... 

๒.  ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................  
อีเมล์............................................................................................................................. .... 

๓.  ชื่อ – สกุล.............................................................................................................. ........... 
หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................  
อีเมล์.................................................................................................................. ............... 

 
 (ลงช่ือผู้ให้ข้อมูล)................................................. 
   (................................................) 
  ต ำแหน่ง................................................... 
 

หมำยเหตุ กรุณำส่งแบบตอบรบัมำยัง  วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวทิยำกำร มทร.ล้ำนนำ (ดอยสะเกด็) 
ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ผ่ำนทำง โทรอเีมล์ PreArchCISAT@gmail.com และโทรศพัท์แจ้ง 
อ.กอปรพร  นุกูลคำม หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๖๖-๕๑๘ ต่อ ๒๐๖๘ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๒๐๖๐-๖๖๖  หรือ 
อ.วีระศักดิ์  สวนจันทร์  หัวหน้ำหลักสูตรเตรียมสถำปตัยกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๓-๓๐๔๓   



แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงสถำปัตยกรรม 

“ประกวดวำดภำพระบำยสีมัธยมต้น” วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ณ สำขำสถำปัตยกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จังหวัดเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อหน่วยงำน ............................................................................................................................. .................... 
ที่ตั้ง....................................................................................................... ......................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................................. หมำยเลขโทรสำร ............................................. 
 
อำจำรย์ผู้ควบคุม  จ ำนวน ๑ คน 

ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................................................  
อีเมล์....................................................................................................................... .......... 

 
นักศึกษำ ระดับ มัธยมต้น “ประเภทบุคคล” (สถำบันละไมเ่กิน ๕ คน) 

๑.  ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................อีเมล์............................................  

๒.  ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................อีเมล์............................................  

๓.  ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................อีเมล์............................................  

๔.  ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................อีเมล์............................................  

๕.  ชื่อ – สกุล.........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................อีเมล์............................................  

 
 (ลงช่ือผู้ให้ข้อมูล)................................................. 
   (................................................) 
  ต ำแหน่ง................................................... 

หมำยเหตุ กรุณำส่งแบบตอบรบัมำยัง  วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวทิยำกำร มทร.ล้ำนนำ (ดอยสะเกด็) 
ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ผ่ำนทำง โทรอเีมล์ PreArchCISAT@gmail.com และโทรศพัท์แจ้ง 
อ.กอปรพร  นุกูลคำม หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๖๖-๕๑๘ ต่อ ๒๐๖๘ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๒๐๖๐-๖๖๖  หรือ 
อ.วีระศักดิ์  สวนจันทร์  หัวหน้ำหลักสูตรเตรียมสถำปตัยกรรมศำสตร์ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๓-๓๐๔๓  
 


