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ขอ้มูลและรายละเอียดกจิกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหวา่งวนัที ่17-18  มนีาคม  พ.ศ. 2562 

คณะบรหิารธรุกิจ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  วิทยาเขตระยอง 

1. ชื่อกจิกรรม : การน าเสอนรปูแบบดว้ยเทคโนโลยีความจรงิเสมือน (VR) ของธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ และการ
น าเสนอเครื่องแบบนักศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยโีลกความจรงิเสรมิ (AR)

1.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 406 (บูธ 1) อาคารคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

1.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.30 น. – 16.00 น. 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

1.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 

2. ชื่อกจิกรรม : สื่อการประกอบคอมพวิเตอรด์ว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือนดว้ยเทคนคิการเขยีนแบบวิศวกรรม
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 406 (บูธ 2)  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

2.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.30 น. – 16.00 น. 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

2.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 

3. ชื่อกจิกรรม : นวตักรรมเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสาร
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 406 (บูธ 3)  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

3.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.30 น. – 16.00 น. 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

3.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 
(มีเกมส์ตอบปัญหา และสอนการเข้าสายแลนต่อหัว RJ-45) 
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4.  ชื่อกจิกรรม : การจ าลองการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ 
4.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 303  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

4.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 10.00 - 11.30 น.  
รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 13.30 - 15.00 น. 

4.3 ลักษณะกิจกรรม การแข่งขันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
4.4 กติการการแข่งขัน  1. การแข่งขันแต่ละรอบมีผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเลือกบริษัทที่จะท าการลงทุนจ านวน 2 
บริษัท โดยไม่ซ  ากัน 
3. น าบริษัทที่เลือกมาทดลองเล่นหุ้นในโปรแกรมจ าลองเพ่ือหาผล
ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 
4. ผู้ที่มีก าไรสูงสุด 10 อันดับแรก ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

4.5 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนด โดยจะมีการให้ความรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก่อน
การแข่งขัน 

4.6 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  1. ลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหน้าห้อง BA 303  
(รอบท่ี 1 ลงทะเบียน 9.30 น. จ านวน 50 คน)  
(รอบท่ี 2 ลงทะเบียน 13.00 น. จ านวน 50 คน) 
2. ฟังค าชี แจงและบรรยายพื นฐานการลงทุนเบื องต้น  
3. สาธิตการใช้โปรแกรมจ าลองเล่นหุ้น 
4. เริ่มกิจกรรมเล่นหุ้นและหาผู้ชนะ รอบละ 10 อันดับ                     
(วัดจากก าไรสุทธิที่ได้รับจากบริษัทที่เลือกลงทุน) 

4.7 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับพื นฐานการลงทุน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่าน

โปรแกรมจ าลอง 
3. รางวัลส าหรับผู้ชนะ 
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5. ชื่อกจิกรรม  : การแขง่ขนัการตอบปัญหาทางคณติศาสตร์ 
5.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 403  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

5.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
เวลา 10.00-11.30 น. 

5.3 กติการการแข่งขัน  มีการก าหนดโจทย์และก าหนดเวลามาให้ โดยลักษณะโจทย์เป็นการ
ใช้วิธีบวก ลบ คูณ หาร  

5.4 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนด 
5.5 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน   
สิ นสุดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 

5.6 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื องต้น 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะได้รับรางวัล  
รางวัลที่ 1 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับของที่ระลึก 
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6.  ชื่อกจิกรรม : เกมสฝ์ึกสมองประลองปัญญาการใชล้กูคดิจนี 

6.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 403  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

6.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 13.00 - 14.00 น.  
รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 14.30 - 15.30 น. 

6.3 ลักษณะกิจกรรม เล่นเกมส์บวกลบเลขโดยใช้ลูกคิดจีน 
6.4 กติการการแข่งขัน  
 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน รอบละจ านวน 20 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ลูกคิดจีนในการค านวณเลข 
3. เวลาในการแข่งขัน 10 นาที 
4. ผู้ที่มีคะแนนสูงสูด 3 อันดับแรก ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

6.5 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนด โดยจะมีการให้ความรู้พื นฐานการใช้ลูกคิดจีนก่อนการ
แข่งขัน 

6.6 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  1. ลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหน้าห้อง BA 403  
(รอบท่ี 1 ลงทะเบียน 12.30 น. จ านวน 20 คน)  
(รอบท่ี 2 ลงทะเบียน 14.00 น. จ านวน 20 คน) 
2. ฟังค าชี แจงและบรรยายพื นฐานการใช้ลูกคิดจีน 
3. เล่นเกมส์บวกลบเลขด้วยลูกคิดจีนและหาผู้ชนะรอบละ 3 อันดับ 

6.7 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการใช้ลูกคิดจีน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสมาธิ และระบบการคิดโดยการใช้ลูกคิด
จีน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกเพลิดเพลิน และท้าทายการเล่น
เกมส์บวกลบเลขโดยการใช้ลูกคิดจีน 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
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7. ชื่อกจิกรรม : แสดงผลงานนวตักรรมของนักศึกษา 

7.1 สถานที่จัดกิจกรรม ลานกิจกรรม ชั น 3  (บูธ 3) อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

7.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
เวลา 9.00-16.00 น. 

7.3 ลักษณะกิจกรรม 
 

การน าแสดงผลงาน นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล คัดเลือกไปน าเสนอที่ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
1.แพลตฟอร์ม วางแผน ติดตาม ประมวลผล การตรวจสุขภาพ 
Health Check 
2. Application ในการสั่งอาหารและส ารองที่นั่งแบบออนไลน์ 
ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย Fast Food 
3. Application ในการจัดการจองท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 
Jod Road 
4. ถังเก็บขยะสะสมแต้ม Trash Point 

7.4 วิธีเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 
 
 
 
8. ชื่อกจิกรรม : เกมสธ์รุกจิ กิจกรรมนนัทนาการ ฝกึทักษะ รบัของรางวลั 

8.1 สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ลานกิจกรรม ชั น 3 (บูธ 4)  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

8.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
เวลา 9.00-16.00 น. 

8.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 
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9. ชื่อกจิกรรม : การขบัรถยกสนิคา้ (Forklift) ในคลงัสนิคา้จ าลอง 
9.1 สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ลานกิจกรรม ชั น 1  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

9.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
รอบท่ี 1 เวลา 10.00-11.30 น.  
รอบท่ี 2 เวลา 14.00-15.30 น. 

9.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานตามเวลาที่จัดแสดง 
 
 
 
10. ชื่อกจิกรรม : การทดสอบ IQ, EQ, ความเครยีด และความถนดั 

10.1 สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ห้อง BA 306  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

10.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
เวลา 9.00-12.00 น.  

10.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  ให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ได้ใช้ระบบเพ่ือทดสอบระดับ IQ, 
ระดับ EQ, ระดับความเครียด และความถนัด และเมื่อท าการ
ทดสอบแล้วจะทราบผล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าอธิบาย
และแนะน าเพิ่มเติม โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา 

 
 
11. ชื่อกจิกรรม : ความรูเ้กี่ยวกับ EEC ในรปูแบบภาษาองักฤษ  ภาษาจีนในชวีติประจ าวนั และการแสดงผลงาน

ของนกัศกึษา 
11.1 สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ลานกิจกรรม ชั น 3  (บูธ 1-2) อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

11.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2562 
เวลา 9.00-16.00 น.  

11.3 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมตามเวลาที่จัดแสดง 
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12. ชื่อกจิกรรม : การแข่งขนัการตอบค าถามภาษาองักฤษ 

12.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 306  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

12.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17  มีนาคม 2562 
เวลา 13.00-16.00 น. 

12.3 กติการการแข่งขัน  ตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
12.4 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนดระดับการศึกษาและอายุ 
12.5 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คน   
สิ นสุดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 

12.6 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

รางวัลที่ 1 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับของที่ระลึก 

 
 
13. ชือ่กจิกรรม : Speech Contest 

13.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 306  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

13.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 18  มีนาคม 2562 
เวลา 13.00-16.00 น. 

13.3 กติการการแข่งขัน  
 

ก าหนดให้ 5-6 นาท ีกล่าวสุนทรพจน์ Define Thai Industrial 
Revolution 4.0 and talk about its benefits in developing 
the nation and its economy 

13.4 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนดระดับการศึกษาและอายุ 
13.5 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คน   
สิ นสุดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 

13.6 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

รางวัลที่ 1 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับของที่ระลึก 
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14. ชือ่กจิกรรม : แข่งขนั Crossword 

14.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 304  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

14.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17-18  มีนาคม 2562 
9.00-12.00 น. รอบคัดเลือก 
13.00-16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ  

14.3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนดระดับการศึกษาและอายุ 
14.4 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 คน   
สิ นสุดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 

14.5 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

รางวัลที่ 1 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับของที่ระลึก 

 
 
15. ชื่อกจิกรรม : ประกวดร้องเพลง 

15.1 สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง BA 302  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

15.2 วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

รอบตัดสิน 
วันที่  17 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 เพลงสากล 
                               เวลา 13.00 -16.00 เพลงไทยสากล 
วันที่  18 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 เพลงไทยลูกทุ่ง (ช้า) 
                               เวลา 13.00 -16.00 เพลงไทยลูกทุ่ง (เร็ว) 

15.3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วม  ไม่ก าหนดระดับการศึกษาและอายุ 
15.4 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ผู้สนใจสามารถส่งคลิปเสียงมาที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2562 
เพ่ือคัดเลือกเหลือประเภทละ 12 คน 

15.5 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

รางวัลที่ 1 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
สนใจสอบถามรายละเอียด  อ.สุวรรณี  รูปหล่อ  
เบอร์โทรศัพท์  086-8909492  

 
 
 


