


รหสักจิกรรม เวลารบั AT Code
ลงระบบทรานสครปิตก์จิกรรม

กจิกรรม หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เวลา สถานที่ กจิกรรมดา้น ช ัว่โมงกจิกรรม

1801
7.30 - 7.45 น.

ลานพระอนุสาวรยี ์กรมหลวง
ชมุพรฯ

พธิถีวายสักการะ พลเรอืเอก พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้อาภากรเกยีรตวิงศ ์กรมหลวงชมุพรเขต
อดุมศักดิ์

มหาวทิยาลัย 07.00 - 07.30 น. ลานพระอนุสาวรยีฯ์ คณุธรรม จรยิธรรม 3

1802
08.30 น. - 09.00 น.
โตะ๊ลงทะเบยีน

พธิเีปิดงานวันคลา้ยวันสถาปนามหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัย 09.00 - 10.30 น.
หอ้งประชมุมงคลอาภา 1
ชัน้ 3 อาคารมงคลอาภา
ศนูยพ์ณชิยการพระนคร

คณุธรรม จรยิธรรม 3

1803
10.00 - 11.00 น.
ภายในงาน

พธิมีอบรางวัลบคุคลดเีดน่และผูท้ําคณุประโยชน์
ประจําปี 2559

มหาวทิยาลัย 09.00 - 11.00 น.
หอ้งประชมุมงคลอาภา 1
ชัน้ 3 อาคารมงคลอาภา
ศนูยพ์ณชิยการพระนคร

คณุธรรม จรยิธรรม 3

1804
11.00 - 11.30 น.
ภายในงาน

การแสดงจากมหาวทิยาลัยพันธมติร Amasya 
University, Turkey

มหาวทิยาลัย 10.30 - 11.00 น.
หอ้งประชมุมงคลอาภา 1
ชัน้ 3 อาคารมงคลอาภา
ศนูยพ์ณชิยการพระนคร

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 3

กําหนดการ รบั AT CODE วนัที ่18 ม.ค. 60 ลงทะเบยีนกจิกรรมงาน "12 ปี RMUTP คดิ(ส)์ด ีทําด.ี..เพือ่สงัคม



รหสักจิกรรม เวลารบั AT Code
ลงระบบทรานสครปิตก์จิกรรม

กจิกรรม หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เวลา สถานที่ กจิกรรมดา้น ช ัว่โมงกจิกรรม

1901
07.30 - 11.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
พธิเีปิดงาน 12 ปี RMUTP คดิ(ส)์ด ีทําด.ี..เพือ่สังคม กองสือ่สารองคก์ร 08.00 - 11.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล คณุธรรม จรยิธรรม 3

1902
08.00 - 08.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
นทิรรศการหลักสตูร คณะทีด่ําเนนิการ 08.30 - 16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1903
08.00 - 08.30 น.
14.30 - 15.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล

นทิรรศการแนะนําคณะจาก 9 คณะ                  
และสถาบันวจิัยและพัฒนา

9 คณะ และสถาบันวจิัยและพัฒนา 09.00 - 16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1904

08.00 - 08.30 น.
14.30 - 15.00 น.
หอ้ง R203

อาคารมงคลอาภา ชัน้ 2

การประกวด MV เพลงราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 08.30 - 16.30 น.
หอ้ง R203 อาคารมงคล
อาภา ชัน้ 2

วชิาการและวชิาชพี 1

1905
08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

หอ้ง 101 อาคารมงคลอาภา ชัน้ 1

การแขง่ขันหุ่นยนต ์(รอบคัดเลอืก)
ระดับอดุมศกึษา/อาชวีศกึษา/มัธยมศกึษา)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 09.00 - 16.00 น.
หอ้ง 101 อาคารมงคล
อาภาชัน้ 1

วชิาการและวชิาชพี 1

1906

08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

หอ้งประชมุมงคลอาภา 1
อาคารมงคลอาภา ชัน้ 3

การแขง่ขันทักษะวชิาชพีบัญชี
(อาชวีศกึษา/มัธยมศกึษา)

คณะบรหิารธรุกจิ 09.00 - 16.00 น.
หอ้งประชมุมงคลอาภา 1 
อาคารมงคลอาภา ชัน้ 3

วชิาการและวชิาชพี 1

1907

08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
หอ้ง 2401 อาคาร 2 ชัน้ 4

การแขง่ขัน IT Contest   
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/ระดับปรญิญาตร)ี

คณะบรหิารธรุกจิ 09.00 - 16.00 น.
หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
หอ้ง 2401 อาคาร 2 ชัน้ 4

วชิาการและวชิาชพี 1

1908
08.30 - 09.00 น.

อาคาร 1 หอ้งประชมุอาภากร
ชัน้ 1 คณะศลิปศาสตร์

การแขง่ขันทักษะวชิาชพีทางคหกรรมศาสตร์
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า : 
การแกะสลกั)

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00 - 13.00 น.
อาคาร 1 หอ้งประชมุ
อาภากร
ชัน้ 1 คณะศลิปศาสตร์

วชิาการและวชิาชพี 1

1909

08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

อาคาร 90 ปี หอ้งประชมุ
อาภากรเกยีรติว์งศ ์ชัน้ 6

การประกวดเขยีนแผนการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ 09.00 - 16.00 น.
อาคาร 90 ปี หอ้งประชมุ 
อาภากรเกยีรตวิงศ ์ชัน้ 6

วชิาการและวชิาชพี 1

1910
14.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
อบรมและเสวนาดา้นการโรงแรม
(นักศกึษาและผูส้นใจ)

คณะศลิปศาสตร์ 13.00 - 14.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1911

11.30 - 12.00 น.
14.00 - 15.00 น.

หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
หอ้ง 2402 อาคาร 2 ชัน้ 4

อบรมการผลติสือ่คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 09.00 - 16.00 น.
หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
หอ้ง 2402 อาคาร 2 ชัน้ 4

วชิาการและวชิาชพี 1

1912
11.30 - 12.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
อบรมการจัดถาดอเนกประสงคจ์ากผนืผา้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1913
11.30 - 12.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
อบรมการใสส่ใีหผ้า้พันคอ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1914
11.30 - 12.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
อบรมการทําซชูหินา้ตา่งๆ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

1915
14.30 - 16.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
พธิมีอบรางวัลการประกวดและการแขง่ขัน กองพัฒนานักศกึษา 15.00 - 16.30 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล คณุธรรม จรยิธรรม 3

กําหนดการ รบั AT CODE วนัที ่19 ม.ค. 60 ลงทะเบยีนกจิกรรมงาน "12 ปี RMUTP คดิ(ส)์ด ีทําด.ี..เพือ่สงัคม



รหสักจิกรรม เวลารบั AT Code
ลงระบบทรานสครปิตก์จิกรรม

กจิกรรม หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ เวลา สถานที่ กจิกรรมดา้น ช ัว่โมงกจิกรรม

2001
06.30 - 07.00 น.
ณ เรอืนหมอพร

ศนูยพ์ณชิยการพระนคร

พธิทีําบญุสตัตมวาร 100 วัน 
ถวายภัตตาหารเชา้ พระสงฆ ์9 รปู
พธิตีักบาตรขา้วสารอาหารแหง้

กองสือ่สารองคก์ร 07.00-08.15 น.
ณ เรอืนหมอพร 
ศนูยพ์ณชิยการพระนคร

คณุธรรม จรยิธรรม 3

2002
08.00 - 08.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
นทิรรศการหลักสตูร คณะทีด่ําเนนิการ 08.30-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2003
08.00 - 08.30 น.
14.30 - 15.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล

นทิรรศการแนะนําคณะจาก 9 คณะ                  
และสถาบันวจิัยและพัฒนา

ทกุคณะ และสถาบันวจิัยและพัฒนา 09.00-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2004
08.00 - 14.00 น.
หอ้ง R203

อาคารมงคลอาภา ชัน้ 2
ประกวดภาพยนตรส์ัน้ “เป็นหนึง่ ไมพ่ึง่ยา” 
(นักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย) คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน

08.30-16.30 น.
หอ้ง R203 
อาคารมงคลอาภา ชัน้ 2

วชิาการและวชิาชพี 1

2005
08.30 - 14.00 น.
หอ้ง R101

อาคารมงคลอาภา ชัน้ 1

การแขง่ขันหุน่ยนต ์(รอบตัดสนิ)
(ระดับอดุมศกึษา/อาชวีศกึษา/มัธยมศกึษา)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 09.00-16.00 น.
หอ้ง R101
อาคารมงคลอาภา ชัน้ 1

วชิาการและวชิาชพี 1

2006

08.30 - 14.00 น.
หอ้งประชมุ

อาภากรเกยีรตวิงศ์
ชัน้ 6 อาคาร 90 ปี

การแขง่ขัน Logistics คณะบรหิารธรุกจิ 09.00-16.00 น.
หอ้งประชมุ
อาภากรเกยีรตวิงศ ์ชัน้ 6 
อาคาร 90 ปี

วชิาการและวชิาชพี 1

2007
08.30 - 14.00 น.

หนา้หอ้งประชมุอาภากร
อาคาร 1 คณะศลิปศาสตร์

การแขง่ขันทักษะมัคคเุทศก์
(ระดับอดุมศกึษา)

คณะศลิปศาสตร์ 09.00-16.00 น.
หนา้หอ้งประชมุอาภากร 
อาคาร 1 คณะศลิปศาสตร์

วชิาการและวชิาชพี 1

2008
08.30 - 12.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
การแขง่ขันทักษะการผสมเครือ่งดืม่บารเ์ทนเดอร ์
ระดับอดุมศกึษา

คณะศลิปศาสตร์ 09.00-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2009

08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
(หอ้ง2402) อาคาร 2 ชัน้ 4

การประกวดแขง่ขันดา้นทักษะคอมพวิเตอร ์ในการ
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน 
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและบคุคลทั่วไป)

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 09.00-16.00 น.
หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์
(หอ้ง2402) อาคาร 2 ชัน้ 4

วชิาการและวชิาชพี 1

2010
08.30 - 09.00 น.
14.00 - 15.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล

1.เทคโนโลยกีารพมิพล์ายแกว้และบรรจภุัณฑ์
2.ถา่ยภาพผลติภัณฑใ์นงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 09.00-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2011
08.30 - 09.00 น.
14.30 - 15.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
ผลงานโครงการ Start up สถาบันวจิัยและพัฒนา 09.00-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2012 1.อบรมการทําเครือ่งดืม่ ชากาแฟ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00-12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2013
08.30 - 09.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
2.อบรมการทําไอศกรมีโยเกริต์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00-12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2014 3.อบรมการจัดสวนแกว้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00-12.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2015
08.30 - 09.00 น.
14.30 - 15.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล

การสาธติและจําหน่ายผลติภัณฑท์างดา้น
คหกรรมศาสตร ์(ผัดไทย, กระทงทอง, ขนมเบือ้งไทย
, ขา้วเกรยีบปากหมอ้, นํ้าสมนุไพร)

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 09.00-16.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 1

2016
12.30 - 13.00 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล

รับฟังการบรรยาย เรือ่ง “พระผูท้รงเป็นครขูองแผ่นดนิ"
โดย หมอ่มหลวงปนัดดา ดศิกลุ
รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร

กองสือ่สารองคก์ร 13.00-15.00 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล วชิาการและวชิาชพี 3

2017
14.30 - 16.30 น.

โถงอาคารพรอ้มมงคล
พธิมีอบรางวัลการประกวดและการแขง่ขัน กองพัฒนานักศกึษา 15.00 - 16.30 น. โถงอาคารพรอ้มมงคล คณุธรรม จรยิธรรม 3

กําหนดการ รบั AT CODE วนัที ่20 ม.ค. 2560 ลงทะเบยีนกจิกรรมงาน "12 ปี RMUTP คดิ(ส)์ด ีทําด.ี..เพือ่สงัคม
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