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ข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี  

(Chemical Process Engineering and Technology, CPet) 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1 ของสาขา CPet 

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี สาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี  (CPet) ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสภาวิศวกร 
 

     
 

2. สถานที่จัดกิจกรรม อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT13 EAT14 และ EAT35 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 
16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการของสาขา 
CPet (ตามมาตรฐานของสภาวิศวกร) โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 และ 3 ให้การต้อนรับ พาชม สาธิตวิธีการ และแนะน ารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 21st century learning skills พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและรายละเอียดต่างๆ ของทางสาขาวิชา 
 

   
 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - ไม่มี 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - ทุกเพศ ทุกวัย 
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7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 1 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

- ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กระบวนการเคมีเพ่ิมข้ึน บนรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางสาขาวิชา 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ  
เบอร์โทรศัพท์ 080-044-9344 
ID Line: shotergiant2525 

 
หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 2 ของสาขา CPet 

 

เกมส์ถาม/ตอบ ท้ายปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และการท างานร่วมกัน
เป็นทีม (CPet) 
 

   
 

2. สถานที่จัดกิจกรร 
 

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT13 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 
16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทายและตอบปัญหาทาง
วิศวกรรมเคมี ความรู้รอบตัว และหลักเกณฑ์/ข้อปฏิบัติ/แนวทาง เพ่ือ
เตรียมศึกษาต่อในสาขา CPet 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - ไม่มี 
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6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - ทุกเพศ ทุกวัย 
 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 1 ของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

- ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางสาขาวิชา 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ฐิติพร สุทธิกุล 
เบอร์โทรศัพท์ 089-820-8920 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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รูปแบบการเรียนการสอนของสาขา CPet   
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YouTube (สาขา CPet) 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1 ของสาขา MAet เยี่ยมชมห้องแลปปฏิบัติการสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
และยานยนต์ (MAet) 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 11.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ห้องแลปปฏิบัติการสาขา 
Maet  โดยมีอาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ พาชม และช่วย
แนะน ารูปแบบการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆ ของทาง
สาขาวิชา 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า) 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 1 ของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รู้จักวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านเครื่องกลและยานยนต์มากขึ้น รวมถึง
มีความรู้ทางด้านกลศาสตร์ของไหล เครื่องจักรกล และการทดสอบ
สมรรถนะของยานยนต์ เป็นต้น 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ภูเบศ มีนะโรจน์ 
เบอร์โทรศัพท์ 088-848-6532 
ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ป้อมปราบ ศรีอ าพันพฤกษ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 082-338-2014 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1. ชื่อกิจกรรมที่ 2 ของสาขา MAet Build a Bridge 
2. สถานที่จัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. วัน เวลา จัดกิจกรรม วันที่ 17 มีนาคม 2562  

เวลา 10.00-12.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

แข่งขันต่อโครงสร้างสะพานจากไม้ไอติม  

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

ก านหดให้สร้างโครงสร้างสะพานตามเวลาที่ก าหนด ผู้ชนะจะต้อง
สามารถสร้างสะพานให้ได้ระยะความยาว และรับแรงได้ตามที่
กรรมการก าหนด 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 1 ของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รับความรู้ทางด้านกลศาสตร์เครื่องกล การออกแบบโครงสร้างใน
การรับแรง รวมถึงความสนุกสนานขณะแข่งขัน และได้รับของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ภูเบศ มีนะโรจน์ 
เบอร์โทรศัพท์ 088-848-6532 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1. ชื่อกิจกรรมที่ 3 ของสาขา MAet Formula Student 
2. สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 
3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-16.00 น.  

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

โชว์ รถ  Formula Student มี การสาธิตการขับขี่  มี สื่ อน า เสนอ
บรรยากาศการแข่งขัน รวมถึงการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรถ โดย
อาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า) 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รับความตื่นเต้นและความสนุกขณะการสาธิตการขับขี่ ได้รู้จักการ
ท างานและส่วนประกอบของรถ Formula Student 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ป้อมปราบ ศรีอ าพันพฤกษ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 082-338-2014 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1 ของสาขา ILet 
 

เยี่ ยมชมห้องแลปปฏิบัติการสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการและโลจิสติกส์ (Ilet) 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT52 53 และ 54 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 13.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ห้องแลปปฏิบัติการสาขา 
Ilet โดยมีอาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ พาชม และช่วย
แนะน ารูปแบบการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และรายละเอียด
ต่างๆ ของทางสาขาวิชา 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) ไม่จ ากัด 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 ของคณะ จะได้รับ
ข้อมูลออนไลน์เพ่ือบอกถึงกิจกรรม สถานที่จัด การสะสมคะแนน 
ข้อมูลของคณะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รับความรู้ และประสบการณ์ทางด้ าน เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการและโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึน 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ธณภน เจียรนัย 
เบอร์โทรศัพท์ 099-445-6554 
 
ชื่อผู้ประสานงาน อ.สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์  
เบอร์โทรศัพท์ 084-100-9464 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1. ชื่อกิจกรรมที่ 2 ของสาขา ILet Racing Assembly 
2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT50 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-12.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

แข่งขันประกอบโมเดลรถยนต์จ าลองแบบต่าง ๆ 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

แบ่งผู้สนใจออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ต่อ 1 รอบการแข่งขัน 
เพ่ือค้นหาผู้ชนะ โดยตัดสินจากระยะเวลาที่ใช้และความถูกต้อง
เรียบร้อยในการประกอบ 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) ไม่จ ากัด 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 ของคณะ จะได้รับ
ข้อมูลออนไลน์เพ่ือบอกถึงกิจกรรม สถานที่จัด การสะสมคะแนน 
ข้อมูลของคณะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

- ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางสาขาวิชา 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ธัญวรรณ ชาญพานิชย์ 
เบอร์โทรศัพท์ 089-454-2635 
 
ชื่อผู้ประสานงาน  อ.สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ 
เบอร์โทรศัพท์ 084-1009464 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1 ของสาขา MPet 
 

เยี่ยมชมห้องแลปปฏิบัติการสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและ
กระบวนการผลิต (MPet) 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT62 63 และ 65 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 11.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ห้องแลปปฏิบัติการสาขา 
MPet โดยมีการแนะน าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สาธิตเครื่องมือต่าง ๆ โดย
จะมีนักศึกษาเป็นผู้แนะน าเครื่องมือและมีอาจารย์ประจ าสาขาดูแลใน
แต่ละห้องปฏิบัติการ โดยจะน าผู้ที่สนใจเข้าห้องแลปเป็นรอบเวลา 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 6 ของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและ
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน อ.ประทุมรัตน์ หนูยัง  
เบอร์โทรศัพท์ 061-968-9156 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1. ชื่อกิจกรรมที่ 2 ของสาขา MPet วัสดุน่ารู้ 
2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

บริเวณโถงหน้าห้องพักอาจารย์ และ หน้าห้อง EAT61-65 อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 11.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และโลหการ โดยจะให้ผู้สนใจ
ร่วมเล่นเกมส์และประดิษฐ์ของเล่นต่างๆ 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น 6 ของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

- ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางสาขาวิชา 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ฐาปณี วงศ์ปรีดี 
เบอร์โทรศัพท์ 097-052-1073 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet) 

1. ชื่อกิจกรรมที่ 1 ของสาขา IAet 
 

เยี่ยมชมห้องแลปปฏิบัติการสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุม
และอัตโนมัติ (IAet) 

2. สถานที่จัดกิจกรรม อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ห้อง EAT73 76 และ 77 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 13.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

นักเรียนและผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ของสาขาวิชา IAet การแสดงผลงาน รางวัลที่ได้รับของสาขาวิชา 
การแนะแนวการศึกษาต่อในสาขา IAet 
     -ห้อง EAT73 เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ sensor ในอุตสาหกรรม 
     -ห้อง EAT76 เกี่ยวกับเครื่องกลทางไฟฟ้า 
     -ห้อง EAT77 เกี่ยวกับ Robotic System 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เขา้ร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของคณะวิศวกรรม
ศาสาตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 ของคณะ จะได้รับข้อมูลออนไลน์
เพ่ือบอกถึงกิจกรรม สถานที่จัด การสะสมคะแนน ข้อมูลของคณะ ก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและ
อัตโนมัติเพ่ิมข้ึน 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.สมพล โคศรี 
เบอร์โทรศัพท์ 084-8686-835 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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1. ชื่อกิจกรรมที่ 2 ของสาขา IAet กิจกรรมไฟฟ้าหรรษา 
2. สถานทีจ่ัดกิจกรรม บริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี 
3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 13.00-16.00 น.  
วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งล าเลียงแหวนร้อยท่อแอร์ โดยห้ามสัมผัสกับ
ตัวท่อจนกว่าจะถึงปลายทางที่ก าหนด 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 2 คน/รอบแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันท่านใดล าเลียง
แหวนร้อยท่อได้ไกลและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) ไม่จ ากัด 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 ของคณะ จะได้รับ
ข้อมูลออนไลน์เพ่ือบอกถึงกิจกรรม สถานที่จัด การสะสมคะแนน 
ข้อมูลของคณะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

- ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางสาขาวิชา 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.สมพล โคศรี 
เบอร์โทรศัพท์ 084-8686-835 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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 กิจกรรมส่วนกลาง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมชมรมสนุกคิดวิศวกรรม (Creative Engineering Club) 
2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 

ลานเสาแดงชั้น 1 หน้าอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00-12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 
วันที่ 18 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-12.00 น.  และ 13.00-16.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของชมรมสนุกคิดวิศวกรรม
รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา โดยใช้ STEAM+E และโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ STEM ROBOT Contest 

5. กติการการแข่งขัน (ถ้ามี) - 
6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) - 
7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 

(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า)  

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของคณะ
วิศวกรรมศาสาตร์และเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 ของคณะ จะได้รับ
ข้อมูลออนไลน์เพ่ือบอกถึงกิจกรรม สถานที่จัด การสะสมคะแนน 
ข้อมูลของคณะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพ่ิมสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ได้รับความรู้และประสบการณ์อันดีทางด้านวิศวกรรมจากการ
ทดลองปฏิบัติจริง 
- ได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกจากทางคณะวิศวกรรมศาตร์และ
เทคโนโลยี 

9. ชื่อผู้ประสานงาน  และ เบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.สถาพร อยู่สมบูรณ์ และนักศึกษาชมรมสนุกคิด
วิศวกรรม 
เบอร์โทรศัพท์ 083-635-4954 

หมายเหตุ   เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับลงในสูจิบัตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

 

 


