
 
 
 
 
 

กําหนดการงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร๒๐๑๘ 
ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 
       *********************************** 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสวนในภาชนะ” อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การจัดนิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธหลักสูตร การแสดงผล

งานทางวิชาการ กิจกรรมการสาธิต จากคณะตางๆ 
สนามประดูแดง งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การจัดอบรมวิธีการเลนหมากลอม อาคารศรีสรรพวิทย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประกวดขอเสนอโครงงานและผลงานวิชาการส่ิงประดิษฐคิดคน

และนวัตกรรม 
หอประชุมใหญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หนวยสัตวแพทยเคล่ือนที่ (บริการการตรวจสุขภาพสัตว บริการฉีด
วัคซีน บริการทําหมันสุนัขและแมว) 

โถงอาคาร๓ ชั้น ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารพื้นถิ่นที่เปนเอกลักษณของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลานกิจกรรมอาคาร๙ 
ชั้น ๑ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “การจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐”    หองประชุมโดมชั้น ๔ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

๐๙.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. การแสดงพื้นบานภาคใตตอนบน 
-โนราประสมทา 
-ระบําพับแพรว 
-กระบีตีทา 
การแสดงพื้นบานภาคใตตอนลาง 
- รองเง็ง 
- ซํามารีซํา 
- บรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลาง 
- กีปสปายง 
- ตารีเรบานาแทมบูริน 
- ตารีดิเกรฮูลู 
- โนราทําบท 

เวทีกลาง ศูนยศิลปวัฒนธรรม  
มทร.ศรีวิชัย 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนผูเขารวมพิธีเปด แขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา 

สนามประดูแดง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. ประธานพิธีเปดเดินทางมาถึงบริเวณงาน สนามประดูแดง งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. การแสดงพิธีเปด “นาฏยทักษิณา คีตลีลาศิลปถิ่นศรีวิชัย” เวทีกลาง ศูนยศิลปวัฒนธรรม  

มทร.ศรีวิชัย 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. พิธีเปดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร ๒๐๑๘ “ตลาดนัดวิชาการ” เวทีกลาง งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ประธานในพิธีเยี่ยมชมงานและนิทรรศการตางๆ สนามประดูแดง งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การประกวดสัตวเล้ียงสุขภาพดี สัตวสวยงามและสัตวแปลก สนามประดูแดง คณะสัตวแพทยศาสตร 
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. การแสดงภาคกลางคืน มโนราหไขเหล้ียม เวทีกลาง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

 



 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนการแขงขัน สนามประดูแดง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. แจงกติกาในการแขงขัน เวทีกลาง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. แขงขันวงดนตรี /ประกาศผล/มอบรางวัล สนามประดูแดง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนา “Food for the Future” โดย ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 

ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและ

อาหารสุขภาพ (IGS-NFF) 

หองประชุมโดมชั้น ๔ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการแขงขันทักษะจากคณะตางๆ 

- การแขงขันทักษะ การเขียนภาพสีนํ้า  หัวขอ เกษตรในยุค ๔.๐  

- การแขงขันทักษะการจัดสวนถาด   (แบบชื้น) 

  ประกาศผลการแขงขันมอบรางวัลและรับเกียรติบัตร 

อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การประกวด/การแขงขันทักษะวิชาการทางพืชศาสตร 
- การประกวด/การแขงขันทักษะการเรียกชื่อพืชสวน พืชผักการคา

และผักพื้นบาน 
- การแขงขันทักษะการตอบคําถามทางการเกษตรดานการผลิตพืช 

อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประกวดขอเสนอโครงงานและผลงานวิชาการส่ิงประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรม 

หอประชุมใหญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
-การแขงขันทักษะทางดานการเงิน 
-การแขงขันทักษะการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
-การแขงขันทักษะการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
-การแขงขันเกมสจําลองสถานการณ (BEER GAME) 
-การแขงขัน RMUTSV BUSINESS PLAN AWARD ๒๐๑๘ 
-การแขงขันประกวดแผนการตลาด “MARKETING PLAN MT  

AWARD ๒๐๑๘”   

-การสรางเอกสารทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ   
-การแขงขันทักษะการใชโปรแกรม MICROSOFT EXCEL   

อาคารศรีสรรพวิทย 
หอง MT ๒ 
หอง MT ๓ 
หอง MT ๔ 
หอง MT ๖ 
หอง MT ๗ 
หอง MT ๘ 
 
หอง MT – Com๑ 
หอง MT – Com๒ 
 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

 
การแขงขันการใชทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ดานวิทยาศาสตร “การเรียกชื่อและใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร” 
- ดานภาษาอังกฤษ Spelling Bee 
- ดานเทคโนโลยียาง “การแขงขันส่ิงประดิษฐจากแผนไมเทียมยาง
ผสมกากสาค”ู 
- ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “การแขงขันเรียกชื่อเครื่องมือในงาน
ชางอุตสาหกรรม เปนภาษาไทยและวิธีการใชงาน ๓๐ ชื่อ” 
- ดานการแพทยแผนไทย  
- ดานคอมพิวเตอร “แขงขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร” 

อาคารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

หอง ๙๔๑๑ ชั้น ๔ 
หอง ๙๒๑ ชั้น ๒ 
หอง ๙๕๘ ชั้น ๕ 
 
หอง ๙๒๘ ชั้น ๒ 
 
หอง ๙๓๖ ชั้น ๓ 
หอง CS๔ ชั้น ๔ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หนวยสัตวแพทยเคล่ือนที่ (บริการการตรวจสุขภาพสัตว บริการฉีด
วัคซีน บริการทําหมันสุนัขและแมว) 

โถงอาคาร๓ ชั้น ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คอนเสิรตวง SLOW เวทีกลาง สํานักงานวิทยาเขตฯ 

 
 
 



วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผูรับผิดชอบ 

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  การแสดงโดยนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย  เวทีกลาง - คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
- คณะเกษตรศาสตร 
- คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนา “ทางออกยางพาราไทย” หองประชุมโดมชั้น ๔ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

 
๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

การประกวดรองเพลง The X-factor RMUTSV 
- ลงทะเบียนการแขงขันและแจงกติกาการแขงขัน 

- เริ่มการแขงขัน ประกวดรองเพลง The X-factor RMUTSV 

เวทีกลาง สาขาศึกษาทั่วไป  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. การแสดงวงดนตรีจากวงไสใหญแบนด เวทีกลาง สํานักงานวิทยาเขตฯ 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การจัดนิทรรศการแนะแนว ประชาสัมพันธหลักสูตร การแสดงผล

งานทางวิชาการ กิจกรรมการสาธิต จากคณะตางๆ 
สนามประดูแดง งานวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประกวดขอเสนอโครงงานและผลงานวิชาการส่ิงประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรม 

หอประชุมใหญ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หนวยสัตวแพทยเคล่ือนที่ (บริการการตรวจสุขภาพสัตว บริการฉีด
วัคซีน บริการทําหมันสุนัขและแมว) 

โถงอาคาร๓ ชั้น ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร 

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการทางดานอาหาร  ลานกิจกรรมอาคาร๙ 
ชั้น ๑ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 


