
 

ก ำหนดกำร 

“12ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท ำดี...เพื่อสังคม” 

.................................................................................................................................................................... 

18 มกราคม 2560   ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร 

  07.00-07.30 น.   พิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศเ์ธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ ์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ 

  07.30-08.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้า ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป  

  08.00-09.00 น   ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน ผูเ้ข้ารับรางวัล  

  09.00-11.00 น.   - พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยั 

   - พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผูท้ าคุณประโยชน์ประจ าปี 2559  

   - การแสดงจากมหาวิทยาลยัพันธมิตร Amasya University, Turkey 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :  ขอเชิญร่วมงำนเลี้ยงวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 20 มกรำคม 2560 
 เวลำ 17.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ 1 ชั้น 3 อำคำรมงคลอำภำ 

 

 



 

19 มกรำคม 2560   ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร 

กิจกรรม เวลำ รำยกำร สถำนที ่

พิธีเปิดงาน 
12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าด.ี..เพื่อสังคม 
 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 

โถงอาคารพร้อมมงคล 
09.00-10.00 น. 

พิธีเปิดงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี...เพื่อสังคม   
พิธีมอบต้นอินทนิล 12 ต้น 
พิธีมอบรางวัล เด็กดี เพื่อสังคมไทย 

10.30-11.00 น. 
ประธานพร้อมด้วย อธิการบดี ผู้บริหาร 
และแขกผูม้ีเกียรติชมนิทรรศการทางวิชาการ 

การรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ  
แนะน านิทรรศการหลักสูตร 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
คณะ) 

08.30-11.00 น. การรับสมัครรอบเช้า 

โถงอาคารพร้อมมงคล 
11.15-12.00 น สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ รอบเช้า 
13.00-15.00 น. การรับสมัครรอบบ่าย 

15.15-16.00 น. สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ รอบบ่าย 
16.00 น. การประกาศผล 

นิทรรศการหลักสูตร 08.30-16.00 น. นิทรรศการแนะน าหลักสูตร โถงอาคารพร้อมมงคล 

นิทรรศการแนะน าคณะจาก 9 คณะ  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.00-16.00 น. 
นิทรรศการแนะน าคณะจาก 9 คณะ  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

การประกวด MV เพลงราชมงคลพระนคร
(คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

08.30-16.30 น. การประกวด MV เพลงราชมงคลพระนคร 
ห้อง R203 
อาคารมงคลอาภา ช้ัน 2 

การแข่งขันหุ่นยนต ์
)คณะวิศวกรรมศาสตร์(  

09.00-16.00 
น. 

การแข่งขันหุ่นยนต์ (รอบคัดเลือก) 
(ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา) 

อาคารมงคลอาภา ช้ัน 1  
ห้อง R101  

แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี 
(คณะบรหิารธรุกิจ) 

09.00-16.00 น. 
แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี  
(อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา) 

อาคารมงคลอาภา ช้ัน 3 
ห้องประชุมมงคลอาภา  1  

การแข่งขัน IT Contest 
(คณะบรหิารธรุกิจ) 

09.00-16.00 น. 
การแข่งขัน IT Contest 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดบัปริญญาตรี) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(ห้อง2401) อาคาร 2 ช้ัน 4 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทาง 
คหกรรมศาสตร ์

)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(  

09.00-13.00 
น. 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) : การแกะสลัก 

อาคาร1 ห้องประชุมอาภากร 
ช้ัน1 คณะศิลปศาสตร ์

การประกวดเขียนแผนการตลาด 
(คณะบรหิารธรุกิจ) 

09.00-16.00 น. การประกวดเขียนแผนการตลาด 
อาคาร 90 ปี ห้องประชุม 
อาภากรเกียรติวงศ์ ช้ัน 6 

อบรมและเสวนาด้านการโรงแรม 
(คณะศลิปศาสตร์) 

13.00-16.00 น. 
อบรมและเสวนาด้านการโรงแรม  
(นักศึกษาและผูส้นใจ) 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

อบรมการผลติสื่อคอมพิวเตอร ์
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

09.00-16.00 น. 
อบรมการผลติสื่อคอมพิวเตอร์  
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(ห้อง2402) อาคาร 2 ช้ัน 4 

อบรมการจดัถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า 
อบรมการใส่สีใหผ้้าพันคอ 
อบรมการท าซูชิหน้าต่างๆ 
(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 

09.00-12.00 น. 
1) อบรมการจัดถาดอเนกประสงคจ์ากผืนผ้า  
2) อบรมการใส่สีใหผ้้าพันคอ  
3) อบรมการท าซูชิหน้าต่างๆ 

โถงอาคารพร้อมมงคล 



    

กิจกรรม เวลำ รำยกำร สถำนที ่
เทคโนโลยีการพิมพล์ายแก้วและบรรจุภณัฑ ์
ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในงาน 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) 

09.00-16.00 น. 
1) เทคโนโลยีการพิมพ์ลายแก้วและบรรจภุณัฑ ์
2) ถ่ายภาพผลติภณัฑ์ในงาน 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

ผลงานโครงการ Start up 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

09.00-16.00 น. ผลงานโครงการ Start up โถงอาคารพร้อมมงคล 

การสาธติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์างด้าน 
คหกรรมศาสตร ์

)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(  
09.00-16.00 น. 

การสาธติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์างด้าน 
คหกรรมศาสตร์ (ผดัไทย, กระทงทอง, ขนมเบื้องไทย, 
ข้าวเกรียบปากหม้อ, น้ าสมุนไพร) 

บริเวณด้านหน้าเรือนหมอพร 

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน
รายการต่างๆ (กลุ่มที่ 1) 

15.00-16.00 น. 
พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันรายการต่างๆ 
(กลุ่มที่ 1) 

 

จ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
(ฝ่ายบริการวิชาการ) 

09.00-16.00 น. จ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
บริเวณโดยรอบอาคาร 
พร้อมมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 มกรำคม 2560   ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร  

กิจกรรม เวลำ รำยกำร สถำนที ่

พิธีท าบุญสตมวาร 100 วัน 07.00-08.15 น. 
ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 10 รูป 
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

ณ เรือนหมอพร  
ศูนย์พณิชยการพระนคร 

การรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ   
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
และคณะ) 

08.30-11.00 น. การรับสมัครรอบเช้า 

โถงอาคารพร้อมมงคล 
11.15-12.00 น สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ รอบเช้า 
13.00-15.00 น. การรับสมัครรอบบ่าย 
15.15-16.00 น. สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ รอบบ่าย 

16.00 น. การประกาศผล 
นิทรรศการหลักสูตร 08.30-16.00 น. นิทรรศการแนะน าหลักสูตร โถงอาคารพร้อมมงคล 
นิทรรศการแนะน าคณะจาก 9 คณะ  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

09.00-16.00 น. 
นิทรรศการแนะน าคณะจาก 9 คณะ  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”  
)คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน(  

08.30-16.30 น. 
การประกวดหนังสั้น  
(นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

อาคารมงคลอาภา ช้ัน 2  
ห้อง R203 

การแข่งขันหุ่นยนต์  
)คณะวิศวกรรมศาสตร์(  

09.00-16.00 น. 
การแข่งขันหุ่นยนต์ (รอบตดัสิน) (ระดับอุดมศึกษา/
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา) 

อาคารมงคลอาภา ช้ัน 1  
ห้อง R101 

การแข่งขัน Logistics 
(คณะบรหิารธรุกิจ) 

09.00-16.00 น. การแข่งขัน Logistics 
อาคาร 90 ปี ห้องประชุม
อาภากรเกียรติวงศ์ ช้ัน 6 

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
บาร์เทนเดอร์ )คณะศิลปศาสตร์(   

09.00-16.00 น. 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ 
บาร์เทนเดอร์ )ระดับอุดมศึกษา(   

โถงอาคารพร้อมมงคล 

การประกวดแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร์ 
ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
(คณะครุศาสตรฯ์) 

09.00-16.00 น. 
การประกวดแข่งขันด้านทักษะคอมพิวเตอร ์
ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป) 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(ห้อง2402) อาคาร 2 ช้ัน 4  

เทคโนโลยีการพิมพล์ายแก้วและบรรจุภณัฑ ์
ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในงาน 

)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(  
09.00-16.00 น. 

1) เทคโนโลยีการพิมพ์ลายแก้วและบรรจภุณัฑ ์
2) ถ่ายภาพผลติภณัฑ์ในงาน 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

ผลงานโครงการ Start up 
)สถาบันวิจัยและพัฒนา(  

09.00-16.00 น. ผลงานโครงการ Start up โถงอาคารพร้อมมงคล 

อบรมการท าเครื่องดื่ม ชากาแฟ  
อบรมการท าไอศกรีมโยเกริ์ต 
อบรมการจดัสวนแก้ว  

)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(  

09.00-12.00 น. 
1) อบรมการท าเครื่องดืม่ ชากาแฟ  
2) อบรมการท าไอศกรมีโยเกิรต์  
3) อบรมการจัดสวนแก้ว 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

การสาธติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์างด้าน 
คหกรรมศาสตร ์

)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(  
09.00-16.00 น. 

การสาธติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์างด้าน 
คหกรรมศาสตร์ (ผดัไทย, กระทงทอง, ขนมเบื้องไทย, 
ข้าวเกรียบปากหม้อ, น้ าสมุนไพร) 

บริเวณด้านหน้าเรือนหมอพร 

จ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
(ฝ่ายบริการวิชาการ)  

09.00-16.00 น. จ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
บริเวณโดยรอบอาคาร   
พร้อมมงคล 



    

กิจกรรม เวลำ รำยกำร สถำนที ่
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  รับฟังการบรรยาย 
เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดนิ” 

13.00-15.00 น. 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  รับฟังการบรรยาย เรื่อง 
“พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1
ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา 

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน
รายการต่างๆ (กลุ่มที่ 2) 

15.00-16.00 น. 
พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันรายการต่างๆ 
(กลุ่มที่ 2) 

 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเลีย้ง 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี 
17.30-18.30 น. 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเลีย้ง 

รับประทานอาหารเย็น 

จับสลากของรางวลั 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1
ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา  

 


