
กิจกรรม Open House 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. กิจกรรมสวนกลาง 

สถานท่ี: อาคาร 63 (สวนตอเติม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันท่ี เวลา ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
16 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น.* CIT Super Genius เกมตอบคําถาม โดยจะจัดเปนชวงเวลา 

รอบเชา 1 ครั้งรอบบาย 1 ครั้ง 
16 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น.* Soap Soft Soft หอมหม่ืนลี้ ผูเขารวมกิจกรรมทําสบูเองหลากหลาย   

ไอเดีย ดวยตัวเอง 
16 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น.* ยืดอกพกถุง (ผา) ผูเขารวมกิจกรรมพิมพลายท่ีออกแบบดวย

ตัวเอง ลงบนกระเปาผา (Creative 
thinking) 

17 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น.* กิจกรรมคาย ROBOT จัดอบรมและใหทดลองทําหุนยนต 
18 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น.* E-Sport แขงขันเกมเก็บคะแนน แจกของรางวัล

ตามรอบ เวลา สําหรับคนท่ีไดคะแนน
อันดับท่ี 1  อันดับคะแนนจะถูกรีเซ็ทใน
แตละรอบ จํานวนเกมท่ีใชในการแขงมี
ท้ังหมด 4 เกม จํานวนคอมพิวเตอร
สําหรับเลนเกม 8 เครื่อง อันดับคะแนน
สามารถดูไดแบบเรียลไทม และมี QR 
code และสามารถดูผลไดผานจอทีวีกลาง   

2. กิจกรรมสวนกลางแสดงผลงานภาควิชา 

สถานท่ี: อาคาร 63 (สวนตอเติม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* 

ภาควิชา วันท่ี เวลา ช่ือผลงาน 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 16 มีนาคม 2562 – 

18 มีนาคม 2562 
09.00 – 16.00 น.* หุนยนตรักษาความปลอดภัย 

ผลงานเครื่องสกัดน้ํามันหอม
ระเหยดวยคารบอนไดออกไซด
เหลววิกฤตยิ่งยวด 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* A semi-Automatic Welding 
Machane basedonHotair 
Extrasion for joining of 
steel reinforced PE 
Corragated pipa 
De sign and pressure 
testing simulation of 
splittee withsolidwork 



ภาควิชา วันท่ี เวลา ช่ือผลงาน 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 16 มีนาคม 2562 – 

18 มีนาคม 2562 
09.00 – 16.00 น.* พลังงานแสงอาทิตยในงาน

อิเล็กทรอนิกสกําลัง (กวาง 1.5 
เมตร ยาว 4 เมตร) 
การสาธิตลูกบอลลอยกลาง
อากาศ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* ระบบการสื่อสารไรสายโดย
โปรแกรมผานอุปกรณ
ไมโครคอนโทรเลอร Software 
Defined Radio (SDR) 
เครื่องตนแบบเพ่ือการคัดลอก
ดิจิตอลอัตโนมัติสําหรับภาพ
เขียบแบบเครื่องกล 
Kanban Game สําหรับระบบ
การผลิตแบบผลักและแบบดึง 
(ขนาดชิ้นงาน 50 ตารางเมตร) 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ 

16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* แอพพลิ เคชั่นบนสมารทโฟน 
"เท่ียวอุทยานแหงชาติแบบไมงอ 
Passport"  
เกม 2 มิติ "BasicEng of Ryu" 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* ผลิตภัณฑขัดผิวจากกากกาแฟ 
ใสในบรรจุภัณฑขวด กระปุก
และสบูกอน 
ผลิตภัณฑไมอัดจากเปลือกผล
จากเกาอ้ีนั่ง ขนาด 40 x 40 x 
60 cm 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม 

16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* วัสดุกอสรางดวยพลาสติกโฟม 
ระบบบําบัดน้ําจากคลอง
บางเขนใหม เพ่ือนํากลับมาใช
ใหม 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกําลัง 16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562 

09.00 – 16.00 น.* การศึกษาและออกแบบอุปกรณ
พิเศษสําหรับถอดประกอบ 
Slick magneto 
การออกแบบชุดฝกการหาม
ลวดอากาศยาน 

 

  



3. กิจกรรมเปดหอง Lab แสดงผลงาน 

สถานท่ี: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล* 

สาขาวิชา วันท่ี เวลา ช่ือผลงาน 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 16 มีนาคม 2562 – 

18 มีนาคม 2562* 
09.00 – 16.00 น. หุนยนตสํารวจใตน้ํา 

เครื่องจัดเก็บของอัตโนมัติ 
หุนยนตทรงตัวบนลูกฟุตบอล 
เรียนรูระบบ IoT 

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562* 

10-00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 

การออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องกล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและ
เครื่องมือ 

16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562* 

09.00 – 16.00 น. แสดงสาธิตกระบวนการฉีดข้ึน
รูปพลาสติก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร 16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562* 

09.00 – 16.00 น. โครงการเปาถุงเพาะชํารักโลก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกล 

16 มีนาคม 2562 – 
18 มีนาคม 2562* 

09.00 – 16.00 น. การจํ าลองการผลิ ต ในภาค 
อุตสาหกรรมและนิทรรศการ
งานวิจัยดานความม่ันคงและการ
ปองกันประเทศ 

 

สถานท่ี: ภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

วันท่ี เวลา สถานท่ี ช่ือผลงาน 
16 และ 18 มีนาคม 
2562 

09.00 – 16.00 น. หองสตูดิโอ KDTV ชั้น 9 เรียนรูเทคโนโลยีบรอดแคส 

16 มีนาคม 2562 09.00 – 16.00 น. ตึก 62 Fox Hunting 
18 มีนาคม 2562 09.00 – 12.00 น. บูทกิจกรรม วทอ / หอง 

62-522 
อบรมเชิงปฏิบัติการ micro:bit เบื้องตนสําหรับ
นักเรียนมัธยมตน 

18 มีนาคม 2562 13.00 – 16.00 น. บทูกิจกรรม วทอ / หอง 
62-522 

อบรมเชิงปฏิบัติการ micro:bit สําหรับอาจารย
ผูสอนระดับมัธยมตน-มัธยมปลาย 

 

สถานท่ี: ภาควิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหการ 

วันท่ี เวลา สถานท่ี ช่ือผลงาน 
18 มีนาคม 2562* 09.00 – 16.00 น.* Lab Work Study 

อาคาร 42 ชั้น 5 
การคนหากําไรในการผลิตสินคาในโรงงาน 

18 มีนาคม 2562* 09.00 – 16.00 น.* Lab Production 
Manufacturing อาคาร 
42 ชั้น 5 

การควบคุมการผลิตสินคาในโรงงาน ยุค 4.0 

18 มีนาคม 2562* 09.00 – 16.00 น.* Lab Inventory อาคาร 
42 ชั้น 5 

การคนหาวัสดุและคลังสินคาดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม 

* หมายเหตุ สถานท่ี และเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  


