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โครงการการสัมมนาและการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

ดานบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานบริหารธุรกิจ ทั้ง 9 แหง ซึ่งมี

คณะที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ จำนวน 18 คณะ ไดเห็นสมควรใหมีการจัดการสัมมนาและการแขงขันทักษะทาง

วิชาการดานบริหารธุรกิจรวมกันทุกป ซึ่งมีการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเพื่อรับเปนเจาภาพในแตละครั้ง และในป 

พ.ศ. 2563 น้ี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดรับเกยีรติใหเปนเจาภาพดำเนินการ

จัดงานในช่ือ “การสัมมนาและการแขงขันทักษะทางวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ 9 มทร. คร้ังท่ี 8”  ภายใต

หัวของาน “Business Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหวางวันท่ี 20 – 22 

มกราคม 2563  

ดังน้ัน เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ไดแสดงศักยภาพ

ทางวิชาการและการเผยแพรผลงานของคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ อยางเต็มความสามารถ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดกำหนดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ออกเปน 

10 กิจกรรม ดังน้ี 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม 

 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามดานบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ  

 กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 

 กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารยและนักศึกษา  

 กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา  

 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   

 กิจกรรมที่ 7 ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)  

กิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนสูความเปนเลิศ            

                (The Best Practice) 

กิจกรรมที่ 9 การแขงขันดาน E-Sports  

กิจกรรมที่ 10 การประกวด RMUT SMART GEN 2020 

 

 ในการน้ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในฐานะเจาภาพการจัดงาน เล็งเห็น

ถึงความสำคัญในการจัดการสัมมนาและการแขงขันทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 ที่จะเปน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษาในเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการหลอม

รวมและสรางความเขมแข็งทางวิชาการทางดานบริหารธุรกิจของ 9 มทร. ใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนเวทีใหคณาจารยและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง 

(18 คณะ ไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ผลงานสหกิจศึกษา บัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ และโครงการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

2. เพื่อใหคณาจารยไดเขาใจการดำเนินการเรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตกลไกของการบริหารจัดการคุณภาพ 

 3. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงกิจกรรม เสริมสรางทักษะ การแสดงออก กลาคิดกลาทำ รวมถึงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตนแบบในการทำกิจกรรม ประชาสัมพันธสราง

ภาพลักษณที่ดีให 9 ราชมงคล และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานได 

4. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง  

5. เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานประกอบการที่เขารวมการจัดงาน ใหเปนที่รูจักและเปดโอกาสในการ

สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขาสูองคกร 
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กำหนดการโครงการการสัมมนาและการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

ดานบริหารธุรกิจ 9 มทร. คร้ังท่ี 8 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

วันท่ี 19 มกราคม 2563  

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

09.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

กิจกรรมที่ 10 การประกวด RMUT SMART GEN 2020 

และถายรูปผูเขารวมกิจกรรมเพื่อการใหคะแนน  

- Popular Vote RMUT SMART Gen. Boy 2020 

- Popular Vote RMUT SMART Gen. Girl 2020 

- Popular Vote RMUT SMART Gen. Ladyboy 2020 

 

อาคาร 80 พรรษา ช้ัน 3                

ฝง L หองสตูดิโอ 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

09.00 – 20.00 น. ติดตั้งโปสเตอร และตกแตงบูธ 

กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารยและ

นักศึกษา (แสดงนิทรรศการ  

 

โถงช้ัน 1 อาคาร 80 พรรษา  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 

วันท่ี 20 มกราคม 2563 
เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน คณะผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ คณาจารย นักศึกษา - หนาหอประชุม สำนักงาน

อธิการบดี  

- รับรองคณะผูบริหาร ณ เรือนไทย

สาธร 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

09.00 – 10.00 น. พิธีเปดโครงการ 

- กลาวรายงานโดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

- กลาวเปดงาน 

โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

10.00 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Business Innovation  

โดยคุณกรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

10.00 – 11.30 น. ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับกติกาการแขงขัน และรับประทานอาหาร

กลางวันสำหรับ 

 -กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม  

 -กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามดานบริหารธุรกิจและการประกวดส่ือ 

 

 

อาคาร 80 พรรษา ช้ัน 4 ฝง L 401 

อาคาร 80 พรรษา ช้ัน 4 ฝง R 401 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 

11.00 – 12.00 น. พิธีเปดนิทรรศการ และเยี่ยมชมการแสดงผลงานของคณาจารยและ

นักศึกษาแตละ มทร. 

โถงช้ัน 1 อาคาร 80 พรรษา  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  
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เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - โรงอาหารช้ัน 1 อาคาร 80 พรรษา 

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ 

- โรงอาหารช้ัน 1 อาคาร 5 พื้นที่

บพิตรพิมุขมหาเมฆ 

- หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ 

11.30 – 17.00 น. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม 

(ลงพื้นที่และดำเนินกิจกรรมตามกลุมยอย  

ลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟฟา MRT 

กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามดานบริหารธุรกิจและการประกวดส่ือ 

(ลงพื้นที่และดำเนินกิจกรรมตามกลุมยอย  

ลงพื้นที่ ณ ICONSIAM 

13.00 – 17.00 น. กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารยและ

นักศึกษา (แสดงนิทรรศการ  

โถงช้ัน 1 อาคาร 80 พรรษา  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา  

(ดำเนินการแขงขัน  

หอง 509 และหอง 510 ช้ัน 5 

อาคาร Creative  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัตทิักษะ(ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   

(ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับกติกาการแขงขัน และดำเนินการแขงขัน  

หอง 516 ช้ัน 5 อาคาร Creative 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

กิจกรรมที่ 9 การแขงขันดาน E-Sports  

(ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับกติกาการแขงขัน และดำเนินการแขงขัน   

- โถง อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร 

- โถงอาคาร 9 คณะบริหารธุรกิจ  

- หอง Common room อาคาร 9 

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

กิจกรรมที่ 10 การประกวด RMUT SMART GEN 2020 

(ดำเนินการแขงขัน) 

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ตามพื้นที่ของแตละกิจกรรม 

18.00 – 23.00 น. กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม  

(ดำเนินกิจกรรมตามกลุมยอยและดำเนินการแขงขัน  

หองยอย อาคาร 9 คณะ

บริหารธุรกิจ 

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามดานบริหารธุรกิจและการประกวดส่ือ 

(ดำเนินกิจกรรมตามกลุมยอยและดำเนินการแขงขัน  

หองยอย อาคาร 9 คณะ

บริหารธุรกิจ  

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

 กิจกรรมที่ 9 การแขงขันดาน E-Sports (ดำเนินการแขงขันตอ    - โถง อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร 

- โถงอาคาร 9 คณะบริหารธุรกิจ  

- หอง Common room อาคาร 9 

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

 ดำเนินกิจกรรมที่ 10 การประกวด RMUT SMART GEN 2020 

(ดำเนินการแขงขันตอ    

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  
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วันท่ี 21 มกราคม 2563 

เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

08.00 – 09.00 น. นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันแตละกิจกรรมรายงานตัว  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม 

(ดำเนินการแขงขัน    

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามดานบริหารธุรกิจและการประกวดส่ือ 

(ดำเนินการแขงขัน    

หองประชุม ช้ัน 6 อาคาร 9  

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ  

(ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  

(ดำเนินการแขงขัน    

หอง 516 อาคาร ช้ัน 5 อาคาร 

Creative  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 กิจกรรมที่ 7 ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา  

(The Best Practice)   

(ดำเนินการแขงขัน    

หอง 517 ช้ัน 5 อาคาร Creative 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 กิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารยในการจัดการ

เรียนการสอนสูความเปนเลิศ (The Best Practice)  

(ดำเนินการแขงขัน  

หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ 

อาคาร 80 พรรษา ช้ัน 3          

หอง L 302 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 กิจกรรมที่ 9 การแขงขันดาน E-Sports  

(ดำเนินการแขงขัน  

- โถง อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร 

- โถงอาคาร 9 คณะบริหารธุรกิจ  

- หอง Common room อาคาร 9 

(พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามแตละหองที่จัดกิจกรรม 

13.00 – 17.00 น. ดำเนินการแขงขันแตละกิจกรรม (ตอ  ตามแตละหองที่จัดกิจกรรม 

17.00 – 17.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  

- หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

17.00 – 23.00 น. งานเล้ียง (รับประทานอาหารเย็น  - เวที บริเวณหนาอาคารสำนักงาน

อธิการบดี (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 

วันท่ี 22 มกราคม 2563 
เวลา กำหนดการ สถานท่ี 

08.00 – 12.00 น. ประกาศผลการประกวดแขงขันแตละกิจกรรม พธีิมอบรางวัล  

และพิธีการสงตอเจาภาพการจัดการแขงขันครั้งถัดไป 

หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ - หอประชุม สำนักงานอธิการบดี 

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

- โถงช้ัน 1 อาคาร 80 พรรษา  

(พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


