
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม ชุมชนระโนด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

17.00 - 22.00 น.
ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์
-หนังตลุง

สนามกลาง คณะศิลปศาสตร์

วนัที่ 1     วนัอาทิตย ์ที่  21  กุมภาพันธ์  2559
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

09.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและการแขง่ขนั
ด้านการโรงแรม กจิกรรมที่ 1
    -การแขง่ขนัปูเตียง

บูธคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

09.00 เป็นต้นไป การประกวดออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
ห้อง 52101  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกเพื่องานแฟชั่น
    โดย วิทยากร  มาริสา  แอนนิต้า

ห้อง 31203 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม ชุมชนระโนด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 น. เป็นต้นไป
ประกวดหนูน้อยราชมงคลศรีวิชัย
-การแสดงของโรงเรียน

เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18.00 น.เป็นต้นไป การแสดงคอนเสิร์ต "จะ๊  อาร์สยาม" เวทีกลาง

วนัเสาร์ ที่  20  กุมภาพันธ์  2559

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559



วนัที่ 2     วนัจันทร์ ที่  22  กุมภาพันธ์  2559
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

08.30 น. เป็นต้นไป
การแขง่ขนัด้านการโรงแรม กจิกรรมที่ 2
    การแขง่ขนัจดัดอกไม้

บูธคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

08.30 น. เป็นต้นไป โครงการ Tour Quiz
ห้อง 58308

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

08.30 - 12.00 น.

RMTSV Festival of Thai Cuisine 2016
-แขง่ขนั/สาธิตการท าอาหารไทย
-สาธิต "เมนูบ้านฉนั" โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
-สาธิตอาหารไทย โดยนักศึกษา
-แขง่ขนัส้มต าลีลา

เวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป การประกวดน าเสนอผลงานนักศึกษาเป็นภาษาองักฤษ*** อาคารส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิชาการ

09.00 - 16.30 น. อบรมการแทงหยวกเพื่อสืบสานประเพณีชักพระ
ห้อง 31203

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09.00 - 16.30 น. สร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปิน สาขาวิชาจติรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม ชุมชนระโนด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอตัโนมัติด้วย PLC

ห้อง 14115 
(ห้องปฏิบัติการระบบ

ควบคุมอต้โนมัติ)
อาคารโรงฝึกงาน 
คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

13.00 - 17.00 น. The Voice RMUTSV การแขง่ขนัร้องเพลงภาษาต่างประเทศ เวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์
17.30 - 18.00 น. ลงทะเบียนพิธีเปิด เวทีกลาง กองบริหารงานบุคคล

18.30 - 19.00 น. 

พิธีเปิด 
 - มอบรางวัลอาจารย ์นักศึกษา ดีเด่น
 - มอบโล่การเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - การแสดงพิธีเปิด
 - เดินแฟชั่นโชว์

เวทีกลาง



กองบริหารงานบุคคล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20.00 - 23.00 น. การประกวด Miss Southern Top Model เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559



วนัที่ 3     วนัอังคาร ที่  23  กุมภาพันธ์  2559
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

08.30 - 12.00 น. Speaking Contest คร้ังที่ 11
ห้อง 58308 

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป การประกวดขอ้เสนอโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม***

  ห้อง 63305 , 63306 ,
63307 ,63308 , 63309 

 ชั้น 3 อาคาร 63 
คณะบริหารธุรกจิ

สถาบันวิจยัและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป การประกวดส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม***
ลานวัฒนธรรม
 อาคาร 63 

คณะบริหารธุรกจิ
สถาบันวิจยัและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป
การแขง่ขนัด้านการโรงแรม กจิกรรมที่ 3
-การแขง่ขนัจบัจบีผ้า

บูธคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

09.00 - 12.00 น. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมเขา้สู่ตลาดแรงงาน
อาคาร 63 

คณะบริหารธุรกจิ
คณะบริหารธุรกจิ

09.00 - 16.30 น. สัมมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์
ห้อง 31203 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09.00 - 12.00 น. อบรมการแทงหยวกเพื่อสืบสานประเพณีชักพระ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09.00 - 16.30 น. สร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปิน สาขาจติรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอตัโนมัติด้วย PLC

ห้อง 14115 
(ห้องปฏิบัติการระบบ

ควบคุมอต้โนมัติ)
อาคารโรงฝึกงาน 
คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

09.00 - 16.30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการหุน่ยนต์เดินตามเส้นประเภท นักเรียน 
นักศึกษา

ชั้น 7 อาคาร 62
คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

13.00 - 17.00 น. การแขง่ขนัโต้วาทีภาษาใต้ เวทีกลาง คณะบริหารธุรกจิ

13.00 - 17.00 น. การประกวดภาพถา่ย
สตูดิโอ ชั้น 3

อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

17.00 น. เป็นต้นไป การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย เวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559



วนัที่ 4     วนัพุธ ที่  24  กุมภาพันธ์  2559
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

08.30 น. เป็นต้นไป โครงการ Business Plan for Hospitality Industry
ห้อง 58308 

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

08.30 - 16.00 น.
การแขง่ทักษะวิชาชีพบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงในเขตพื้นที่ภาคใต้

ห้อง 63204 อาคาร 63
คณะบริหารธุรกจิ

คณะบริหารธุรกจิ

08.30 - 12.00 น.
โครงการกา้วทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กบัสภาวิชาชีพบัญชี

ห้อง 63205 อาคาร 63
คณะบริหารธุรกจิ

คณะบริหารธุรกจิ

09.00 น. เป็นต้นไป
การแขง่ขนัด้านการโรงแรม
-ร้านอาหารจ าลอง

บูธคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป
น าเสนอผลงาน และตัดสินการประกวดออกแบบตกแต่ง
ภายในอาคาร

ห้อง 52101  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง การออกแบบการจดัการ
การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา Gen Z**

อาคารส านักวิทยฯ ฝ่ายวิชาการ

09.00 - 16.30 น การแขง่ขนัทักษะงานวัดละเอยีด
ห้อง 62701ชั้น 7 

อาคาร 62
คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น
สัมมนาสัญจร "สงขลาเมืองรถถบี"
-ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย
-ช่วยบ่ายสัญจร

ห้อง 31203 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.30 น บรรยายพิเศษ เร่ือง เทคนิคการถา่ยภาพ
ห้อง 08108

อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

10.00 น. เป็นต้นไป

-การแขง่ขนัหุน่ยนต์เดินตามเส้น ประเภทบุคคลทั่วไป
-การแขง่ขนัหุน่ยนต์เดินตามเส้น ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
-การแขง่ขนัควบคุมอตัโนมัติด้วยPLC

สนามกลาง
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

และเทคโนโลยี

10.00 - 17.00 น. การแสดงดนตรีสดจากชมรมดนตรีสากลคณะครุศาสตร์ฯ เวทีกลาง
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

และเทคโนโลยี

13.00 - 16.00 น.
การประกวดแผนการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือเครือขา่ย
สังคมออนไลน์

ห้อง 63213 อาคาร 63
คณะบริหารธุรกจิ

คณะบริหารธุรกจิ

17.00 - 17.30 น.
มอบรางวัลการแขง่ขนั และการประกวดทุกรายการ
ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

เวทีกลาง
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

และเทคโนโลยี

17.30 น. เป็นต้นไป
การประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
(ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท)

เวทีกลาง คณะบริหารธุรกจิ

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016



วนัที่ 5     วนัพฤหัสบดี ที่  25  กุมภาพันธ์  2559
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

08.30 - 16.00 น. การแขง่ขนัทักษะทางบัญชีเครือราชมงคลศรีวิชัย
ห้อง 63204 อาคาร 63

คณะบริหารธุรกจิ
คณะบริหารธุรกจิ

09.00 - 10.00 น. การแขง่ขนัทักษะการใช้ภาษาไทย  ระดับปริญญาตรี เวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์

09.00 - 12.00 น. การประกวดส่ือสารสนเทศ
ห้อง 63204 6 อาคาร 63

คณะบริหารธุรกจิ
คณะบริหารธุรกจิ

09.00 - 16.30 น. การแขง่ขนัทักษะทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00 - 16.00 น. การแขง่ขนัทักษะการพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีดไทย - องักฤษ
ห้อง 63504 - 6 อาคาร 63

คณะบริหารธุรกจิ
คณะบริหารธุรกจิ

10.00 น. เป็นต้นไป การแขง่ขนับาร์เทนเดอร์ เวทีกลาง คณะศิลปศาสตร์

13.00 น. เป็นต้นไป
มอบรางวัลการแขง่ขนั และการประกวด (ฝ่ายวิชาการ)
-การแขง่ขนัแรลล่ี
-การแขง่ขนัถา่ยภาพ(คณะครุศาสตร์)

เวทีกลาง ฝ่ายวิชาการ

13.00 - 17.00 น. การประกวดโฟล์คซอง เวทีกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
18.00 น. เป็นต้นไป การแสงดคอนเสิร์ตศิลปิน "วงกลม" และ "แต พาราฮัท" เวทีกลาง

***หมายเหตุ    ระหว่างวันที่ 21 - 25 กมุภาพันธ์ 2559  ชมนิทรรศการ กจิกรรม และการแสดงผลงานวิชาการ ของแต่ละคณะตามบูธต่าง ๆ   
/การแขง้ขนัแรลล่ีหา RC ตามบูธคณะต่าง ๆ 
                  ระหว่างวันที่ 21 - 24 กมุภาพันธ์ 2559 นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกจิและสืบสานวัฒนธรรม  และกจิกรรมประกอบอาชีพอสิระ  
ณ  บริเวณคณะบริหารธุรกจิ
                  ระหว่างวันที่ 22 - 25 กมุภาพันธ์ 2559 นิทรรศการหอศิลป์ ณ สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             

ก าหนดการกิจกรรม
นิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

20 - 25 กุมภาพันธ์  2559



เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป

กจิกรรมสาธิตสืบสานงานประดิษฐ์
    สาธิตงานเยบ็ร้อยค่อยจบี
    งานดอกไม้สร้างสรรค์ (ชุดตุ๊กตาบาร์บี ้ ดอกไม้แป้งดินไทย)
กจิกรรมท่องเที่ยวมหาสนุก
    กจิกรรมแกะน้อยมหาสนุก
    กจิกรรมช้อนปลาหรรษามหาสนุก
    กจิกรรมเรียงภาพแหล่งท่องเที่ยวมหาสนุก
กจิกรรมสุขภาพดีด้วยโภชนาการ
    ให้ค าแนะน าเร่ืองแบบแผนการบริโภคและพฤติกรรมที่       
  เกี่ยวขอ้งกบัอาหาร
    สาธิตการท าอาหารตามกรุ๊ปเลือด  และเคร่ืองด่ืมเพื่อ   
    สุขภาพ
กจิกรรมสาธิตแปรรูปอาหาร
    สาธิตการท าผลิตภัณฑ์และชิมฟรี
นิทรรศการไบโอแกส๊

บูธคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์
ชมนิทรรศการด้านวิศวกรรม แสดงส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล 
ประกอบด้วยกจิกรรมการแนะแนวนักศึกษา

09.00 น. เป็นต้นไป บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมภายในบูธนิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016
วนัที่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559



เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

คณะวศิวกรรมศาสตร์

09.00 น. เป็นต้นไป

กจิกรรม 1 หลักสูตร 1 กจิกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     - กจิกรรม Open Civil House
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ
     - กจิกรรมจดันิทรรศการวิชาชีพส ารวจราชมงคล
สู่ประชาคมอาเซียน
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     - กจิกรรมวัยรุ่นกบัการประหยดัพลังงาน
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
     - นวัตกรรมอเิล็กทรอนิกส์เพื่อสังคม
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
     - กจิกรรมสาธิตการเชื่อมต่อเส้นใยแกว้น าแสง
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ
     - กจิกรรมการสลักลายแกว้ด้วยวิธีพ่นทราย
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
     - กจิกรรมปฏิบัติการแปรูปวัสดุพื้นฐาน

  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุง่ห่ม
     - กจิกรรมประดิษฐ์ของใช้จากผ้า
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
     - กจิกรรมการสร้างอปุกรณ์ยงิฟุตบอลเขา้เป้า
  การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล
     -  กจิกรรมชุดสาธิตระบบควบคุมอตัโนมัติและการสมดุล   
การแนะแนวหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
     - กจิกรรมโชว์เทคโนโลยหีุน่ยนต์

กิจกรรมภายในบูธนิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

วนัที่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ

09.00 น. เป็นต้นไป
กจิกรรมการให้ความรู้ด้านภาษีอากรและบริการรับจา่ยภาษี
อากร

บูธคณะบริหารธุรกจิ คณะบริหารธุกจิ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นิทรรศการวิชาการคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
นิทรรศการเปิดโลกเทคโนโลยปีิโตรเลียม

กิจกรรมภายในบูธนิทรรศการวชิาการ ราชมงคลศรีวชิัยแฟร์ 2016

บูธคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและ

เทคโนโลยฯี

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี

09.00 น. เป็นต้นไป

วนัที่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559




