
 

 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี 
วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ  

ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรม เวลา รายการ สถานที ่

พิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

07.00-07.30 น. 
พิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

ลานพระอนุสาวรียฯ์ 

พิธีสงฆ์   07.30-08.30 น.  ถวายภัตตาหารเช้า ห้องประชุมมงคลอาภา 1 

พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั 

09.30-10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน ผูเ้ข้ารับรางวัล 

ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
10.00-11.30 น. 

พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ 13 ปี  โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์
อธิการบดี มทร.พระนคร 
พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท า
คุณประโยชน์ประจ าปี 2560 

การรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ   
ปี 2561 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และคณะ) 

09.30-16.00 น. การรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ โถงอาคารพร้อมมงคล 

นิทรรศการหลักสูตร 09.30-16.00 น. นิทรรศการแนะน าหลักสูตร โถงอาคารพร้อมมงคล 

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) 
10.00-12.00 น. 

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) โถงอาคารพร้อมมงคล 
13.00-15.00 น. 

 
 หมายเหตุ  09.00 – 16.00น.  กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์

09.00 – 16.00น.  ชมความสามารถของหุ่นยนต์ “น้องอินทนิล” 
09.00 – 16.00น.  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบรโิภค  บรเิวณรอบโถงอาคารพร้อมมงคล 

 
 
 
 



 
 

“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 
18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  

ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กิจกรรม เวลา รายการ สถานที ่

พิธีเปิดงาน “13 ปี RMUTP GOES 
DIGITAL : Good Kids for Good 
Society” 
 
 

12.00-13.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

13.00-13.30 น. 

พิธีเปิดงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : 
Good Kids for Good Society”   
โดย ดร.สภุัทร จ าปาทอง  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

13.15-13.30 น. 
พิธีมอบรางวัล “เด็กดี เพื่อสังคมไทย”  
โดย ดร.สภุัทร จ าปาทอง  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

13.30-14.30 น. 
ประธานพร้อมด้วย อธิการบดี ผู้บริหาร และ
แขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการทางวชิาการ 

การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้าน
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
 

13.30-16.00 น. 
การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้าน
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
(ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา) 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

 
หมายเหตุ  09.00 – 16.00น.  กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์

09.00 – 16.00น.  ชมความสามารถของหุ่นยนต์ “น้องอินทนิล” 
09.00 – 16.00น.  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบรโิภค  บรเิวณรอบโถงอาคารพร้อมมงคล 
 
 

 



 

 “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 
19 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  

ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กิจกรรม เวลา รายการ สถานที ่
การรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ   
ปี 2561 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และคณะ) 

09.30-16.00 น. การรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ โถงอาคารพร้อมมงคล 

นิทรรศการหลักสูตร 09.30-16.00 น. นิทรรศการแนะน าหลักสูตร โถงอาคารพร้อมมงคล 

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) 
     10.00-12.00 น. 

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) โถงอาคารพร้อมมงคล 
13.00-15.00 น. 

การประกวด ภาพยนตร์สั้น To be No.1 
“เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา”    
(คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

09.30-15.00 น. 
(รอบตัดสิน) 

การประกวด ภาพยนตร์สั้น To be No.1  
“เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา”     

ห้อง R 203  
อาคารมงคลอาภา (ช้ัน 2)  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 
ครั้งท่ี 3 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

09.30-15.00 น. 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018  
ครั้งท่ี 3 
(ระดับอาชีวศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
ห้อง R101 
อาคารมงคลอาภา (ช้ัน 1 ) 
 

การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมด้าน Internet of Things : IoT 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)  

09.30-15.00 น. 
การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ด้าน Internet of Things : IoT 
(ระดับอาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา/อดุมศึกษา) 

 
ห้อง R101 
อาคารมงคลอาภา (ช้ัน 1 ) 
 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็น
เลิศ ครั้งท่ี 4 
(คณะบรหิารธรุกิจ) 

09.30-16.00 น. 
แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ 
ครั้งท่ี 4 
(ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) 

ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
(ช้ัน 3) อาคารมงคลอาภา 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาการ
ท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์) 
-การแข่งขันสุดยอดมัคคุเทศก์ 
(ระดับอุดมศึกษา) 

09.30-15.00 น. - การแข่งขันสุดยอดมคัคุเทศก์  
ห้องประชุมอาภากร 
อาคาร 1 (ช้ัน 1)  
คณะศลิปศาสตร ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาการ
ท่องเที่ยว (คณะศิลปศาสตร์) 
-การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเทีย่ว
“การท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” 
(ระดับมัธยม/ปวช) 

11.00-14.00 น. 
-การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเทีย่ว 
 “การท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” 
 

โถงอาคารพร้อมมงคล 



กิจกรรม เวลา รายการ สถานที ่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรม
ศาสตร์ : การแกะสลัก “Good Kids for 
Good Society” 
(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 

09.30-15.00 น. 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ 
: การแกะสลัก “Good Kids for Good 
Society” 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  

ห้อง ประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ 
(ช้ัน 6) อาคาร 90 ปี 

การแข่งขันทักษะการออกแบบเสือ้ผ้า 
Smart RMUTP 
(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน) 

14.00-15.00 น.    
(รอบตัดสิน) 

การแข่งขันทักษะการออกแบบเสือ้ผ้า 
Smart RMUTP  
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษ
วัสดุ  
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ) 

10.00-12.00 น. 
(รอบตัดสิน) 

การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสด ุ
เพื่อส่งเสริมในเชิงท่องเที่ยว  
ระดับมัธยมศึกษาตานปลาย และ ประชาชน
ทั่วไป 

ห้องเรียน 1115  
(คณะศลิปศาสตร์) 

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการ
แข่งขันรายการต่างๆ (กลุ่มที่ 1) 

15.00-16.00 น. 
พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน
รายการต่างๆ (กลุ่มที่ 1) 

เวทีกลางโถงอาคารพร้อมมงคล 

 
หมายเหตุ   09.00 – 16.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภณัฑเ์รือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์

09.00 – 16.00 น. ชมความสามารถของหุ่นยนต์ “น้องอินทนิล” 
    09.00 – 16.00 น. จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค  บริเวณรอบโถงอาคารพร้อมมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

-ร่าง- 
“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” 

20 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  
ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรม เวลา รายการ สถานที ่
การรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ   
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
และคณะ) 

09.30-16.00 น. การรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ โถงอาคารพร้อมมงคล 

นิทรรศการหลักสูตร 09.30-16.00 น. นิทรรศการแนะน าหลักสูตร โถงอาคารพร้อมมงคล 

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) 
10.00-12.00 น.  

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ (ฟรี) โถงอาคารพร้อมมงคล 
13.00-15.00 น. 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018  
ครั้งท่ี 3  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

09.30-15.00 น. 
(รอบตัดสิน) 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOCON 2018 
ครั้งท่ี 3  
(ระดับอาชีวศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
ห้อง R101 
อาคารมงคลอาภา (ช้ัน 1 ) 
 

การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ด้าน Internet of Things : IoT 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

09.30-15.00 น. 
(รอบตัดสิน) 

การพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ด้าน Internet of Things : IoT 
(ระดับอาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา/อดุมศึกษา) 
 

 
ห้อง R101 
อาคารมงคลอาภา (ช้ัน 1 ) 
 

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ Phra 
Nakhon Flair  
(คณะศลิปศาสตร์)  

09.00-15.00 น. 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ Phra 
Nakhon Flair  
(ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) 

โถงอาคารพร้อมมงคล 

ลงทะเบีบยผู้เข้าอบรม “สัมมนาวชิาการให้
ความรู้ Digital University” 

16.00-19.00 น. 
การอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้ Digital 
University และเข้าร่วมงานเลีย้งจับสลากของ
รางวัล 

ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
(ช้ัน 3) อาคารมงคลอาภา 

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน
รายการต่างๆ (กลุ่มที่ 2) 

15.00-16.00 น. 
พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน
รายการต่างๆ (กลุ่มที่ 2) 

เวทีกลางโถงอาคารพร้อมมงคล 
 

 
หมายเหตุ   09.00 – 16.00น.  กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภณัฑเ์รือนหมอพร โดยคณะศลิปศาสตร ์

   09.00 – 16.00น.  ชมความสามารถของหุ่นยนต์ “น้องอินทนิล” 
   09.00 – 16.00น.  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค  บริเวณรอบโถงอาคารพร้อมมงคล 
 


