
 
  
 
 

ก ำหนดกำร 
“11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท ำดี...เพ่ือสังคม” 

ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 มกรำคม 2559 
ณ ศูนย์พณิชยกำรพระนคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 
วันที่ 18 มกรำคม 2559 
 07.00-07.30 น.   พิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
      กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ 
 07.30-08.00 น.   ถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณโถงพร้อมมงคล 
 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน หน้าห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา 

 08.30-09.00 น.   การแสดงความยินดี การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
 09.00–10.00 น.  พิธีเปิด ประธานกล่าวเปิดงาน 

   พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ประจ าปี 2558 
   และมอบโล่ผู้บริจาค ณ อาคารมงคลอาภา 

10.00-11.00 น.    ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ 
  ชมนิทรรศการวิชาการ  ณ บริเวณโถงพร้อมมงคล 
11.00-12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

             18.00-20.00 น.   การแสดงคอนเสิรต์ศลิปิน Silly Fool/ แด๊ก Big Ass/ ป๊อด Modern Dog  
     ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 ประตู 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
วันที่ 18 มกรำคม 2559 

 
 

เวลำ รำยกำร / กิจกรรม สถำนที ่

9.00-16.00 น. การประกวด IT Contest โดยคณะบริหารธุรกิจ โถงช้ันล่าง อาคารพร้อมมงคล 

9.00-12.00 น. 
แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระองค์เจ้าโสมสวลฯี โดยคณะบริหารธรุกิจ 

อาคาร 90 ปี ช้ัน 6 

10.00-12.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับ SMEs” โดยคณะบริหารธรุกิจ อาคารมงคลอาภา ช้ัน 3 

13.00-16.00 น. การแข่งขันวิชาชีพบัญชีรอบชิงชนะเลิศ 

9.00-16.00 น. 
การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ  
มทร.พระนคร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ห้อง R101 คณะบริหารธรุกิจ 
9.00-16.00 น. 

การแข่งขันพัฒนาเกมส์ส าหรับมือถือสมาร์ทโฟน  
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
การประกวด International Song รอบคัดเลือก 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

ห้องประชุมอาภากร         
คณะศลิปศาสตร ์

10.00-11.00 น. อบรมการท าสบูใ่สน้ าผึ้ง โดยคณะศิลปศาสตร ์ โถงอาคารพร้อมมงคล 

10.00-11.00 น. อบรมการผสมเครื่องดื่ม โดยคณะศิลปศาสตร ์ โถงอาคารพร้อมมงคล 

๙.00-๑๒.00 น. 
การบรรยายแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

ห้อง 1110, 1111 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-10.30 น. 
13.00-14.30 น. 

อบรมการท าลูกประคบสมุนไพร 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

ห้อง 1112 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. นวดแผนไทย โดยโรงเรียนวัดห้อยมาลัย 
ห้อง 1113 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-10.30 น. 
11.00-12.30 น. 
13.30-15.00 น. 

อบรมการท าผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ โดยคณะศิลปศาสตร ์
ห้อง 1114 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. นิทรรศการอาเซียนกับการโรงแรม โดยคณะศลิปศาสตร ์
ห้อง 1115 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
นิทรรศการผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
สาธิตการท าพู่มงคลแบบจีน 
โดยนักศึกษาจีน คณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

๘.00-16.00 น. ชมการบรรยายเรือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์
ณ เรือนหมอพร 
คณะศลิปศาสตร ์

 

**หมายเหตุ มีบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงทั้งวันและมีสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบการและกระทรวงพาณิชย์จ าหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
วันที่ 19 มกรำคม 2559 
 

เวลำ รำยกำร / กิจกรรม สถำนที ่

8.30-9.30 น. 

ลงทะเบียน รายงานตัวและจับหมายเลข 
ทีมผู้เข้าประกวดจินตลลีาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง
และจินตลลีาประกอบเพลงมหาวทิยาลัยฯ 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3 

10.00-12.00 น. การประกวด ทีมท่ี 1-5 
13.00-17.00 น. การประกวด ทีมท่ี 6-15 และมอบรางวัล 

9.00-16.00 น. 
RMUTP Business Plan Competition 
การประกวดแผนธรุกิจ โดยคณะบริหารธรุกิจ 

อาคาร 90 ปี ช้ัน 6 

9.00-16.00 น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ line sticker workshop 
โดยคณะบริหารธรุกิจ 

ห้อง ๒๓๐๕ 
คณะบริหารธรุกิจ 

9.00-16.00 น. 
การแข่งขันทักษะ Logistics & Supply Chain 
โดยคณะบริหารธรุกิจ 

ห้อง R101 คณะบริหารธรุกิจ 

13.00-16.00 น. 
การประกวด International Song รอบชิงชนะเลิศ 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

ห้องประชุมอาภากร 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-11.00 น. อบรมการท าสบูใ่สน้ าผึ้ง โดยคณะศิลปศาสตร ์ ห้อง 1111 คณะศลิปศาสตร ์

9.00-10.30 น. 
13.00-14.30 น. 

อบรมการท าลูกประคบสมุนไพร โดยคณะศิลปศาสตร ์ ห้อง 1112 คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. นวดแผนไทย โดยโรงเรียนวัดห้อยมาลัย ห้อง 1113 คณะศลิปศาสตร ์
11.00-13.00 น. อบรมการผสมเครื่องดื่ม โดยคณะศิลปศาสตร ์ ห้อง 1114 คณะศลิปศาสตร ์
9.00-16.00 น. นิทรรศการอาเซียนกับการโรงแรม โดยคณะศลิปศาสตร ์ ห้อง 1115 คณะศลิปศาสตร ์

13.00-16.00 น. 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวัสดุศาสตร ์
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้อง 1116 คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
นิทรรศการผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
สาธิตการท าพู่มงคลแบบจีน 
โดยนักศึกษาจีน คณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

๘.00-16.00 น. ชมการบรรยายเรือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์
ณ เรือนหมอพร 
คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
การแข่งขันรอบคัดเลือก ตอบทักษะวิชาการ 
“ขงเบ้งท่องเที่ยวไทย” โดยคณะศลิปศาสตร ์

โถงอาคารพร้อมมงคล 

9.00-10.00 น. 
ลงทะเบียน การประกวดสื่อสร้างสรรค์  
โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

R๒๐๓ , R๒๐๔ 
คณะบริหารธรุกิจ 

10.00-16.00 น. 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รอบการน าเสนอผลงาน 
(TVC และ Poster) ผู้ผ่านรอบคดัเลือก 20 ทีม 

16.00 น. ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์และมอบรางวัล 
 

**หมายเหตุ มีบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงทั้งวันและมีสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบการและกระทรวงพาณิชย์จ าหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
 
 
 



 
  
 
 

 
วันที่ 20 มกรำคม 2559 
 

เวลำ รำยกำร / กิจกรรม สถำนที ่

8.30-9.30 น. 
ลงทะเบียน การประกวดวงดนตร ี
รายงานตัว และจับหมายเลขทีมผูเ้ข้าประกวด  อาคารมงคลอาภา ช้ัน 3 

  
10.00-12.00 น. การประกวดวงดนตรี ทีมท่ี 1-3 

13.00-16.00 น. 
การตัดสิน ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล 
Mr.&Miss RMUTP 2016 

อาคารมงคลอาภา ช้ัน 3 

9.00-1๖.00 น. A.P. Honda Event โดยคณะบรหิารธุรกิจ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 

9.00-12.00 น. 
เวทีเสวนา “KM : การจดัการความรู้ในทศวรรษท่ี 21” 
โดยงานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 

ห้องประชุมอาภากร 

13.00-16.30 
เวทีเสวนา “สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21” 
โดยงานจัดการความรู ้คณะบริหารธุรกิจ 

ห้องประชุมอาภากร 

9.00-12.00 น. นวดแผนไทย โดยโรงเรียนวัดห้อยมาลัย ห้อง 1113 คณะศลิปศาสตร ์
9.00-10.30 น. 
11.00-12.30 น. 
13.30-15.00 น. 

อบรมการท าผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ โดยคณะศิลปศาสตร ์ ห้อง 1114 คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. นิทรรศการอาเซียนกับการโรงแรม โดยคณะศลิปศาสตร ์ ห้อง 1115 คณะศลิปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
นิทรรศการผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
โดยคณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

9.00-16.00 น. 
สาธิตการท าพู่มงคลแบบจีน 
โดยนักศึกษาจีน คณะศลิปศาสตร ์

หน้ามุข คณะศิลปศาสตร ์

 

**หมายเหตุ มีบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงทั้งวันและมีสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบการและกระทรวงพาณิชย์จ าหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
 
 17.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และฉลองครบรอบ 11 ปี RMUTP 
    ณ บริเวณข้างอาคารพร้อมมงคล 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 


