
 

  

19 หมู ่11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
ต.หนองละลอก  อ.บ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย 21120   โทร. 038 627 000 ต่อ 5400 

 

คณะวทิยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 

 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

 คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

บ้านผีสิง  

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 1 (ลานจอดรถ) 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที ่17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา  09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส ์ฯลฯ) 

 

เปิดบ้านผีสิง ลุ้น ล่า หารางวัล 

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- เพิ่มทักษะด้านการสังเกต 

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  :  อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ 
เบอร์โทรศัพท์ - 

 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

SciEE บันเทิงศิลป์ 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 1 (ใต้อาคารคณะฯ) 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

สันทนาการ และตอบปัญหาความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร ์

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

-  

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

-  

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ความกล้าแสดงออก 

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  : นายฐณปกร   สิทธิพล 
เบอร์โทรศัพท์ - 

 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

Math For Fun มันส์ทุก Math  

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 2   (ห้อง 215) 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

การแข่งขันเกมส์ “คณิตคิดไว”  

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- การเพิ่มสมรรถนะทางด้านคณิตศาสตร์  

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ดร.สุกัญญา  พันธุ 
เบอร์โทรศัพท์ - 

 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

Solar Racing 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 7 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- แข่งขัน รถ Solar 
- เยี่ยมชม/ศึกษาข้อมูล Solar Rooftop  

 

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์  

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  : อ.ดร.ณัทเดชาธร   พวงเงินมาก 
เบอร์โทรศัพท์ - 

 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

SciEE Learning Center 
 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 3 (ห้องศูนย์การเรียนรู้ SciEE Learning Center) 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

การแสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้ SciEE Learning Center  
กิจกรรมตอบปัญหาล่ารางวัล  

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแบบต่าง ๆ  

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  : อ.ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง 
เบอร์โทรศัพท์ - 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

Physics  Expo 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 1 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล   
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ , ทดลองใช้เครื่องมือ  
- น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  (ด้านฟิสิกส์) 

 
5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

  
8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์และความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์
กับการผลิตพลังงาน 

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  อ.ดร.กานต์ ษรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ - 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

Fun Chem. เคมี "มหาสนุก"  

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 3 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล 
- เยี่ยมชมห้อง Lab (ห้องปฏิบัติการด้านเคมี) โดยมีอาจารย์ 

และนักศึกษาประจ าสาขาวิชาช่วยแนะน า 
- การบรรยายการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

 (ด้านเคมี) 
5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างเคมีกับการ
ผลิตพลังงานและกระบวนการเคมี 

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  : อ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ / 
อ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์  เบอร์โทรศัพท์ - 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

ENV 95 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 4 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล 
- เยี่ยมชมห้อง Lab  (ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม)โดยมี

อาจารย ์และนักศึกษาประจ าสาขาวิชาช่วยแนะน า 
- การบรรยายการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

(ด้านสิ่งแวดล้อม) 
5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 
 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการผลิตพลังงานและ
อุตสาหกรรมเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   

- ของรางวัล 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  :  อ.ดร.พนิดา   ปรารัตน์ 
เบอร์โทรศัพท์ - 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 
1. ชื่อกิจกรรม 
 

จุลินทรีย์ หรรษา 

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 5 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- การแข่งขันตอบปัญหาลุ้นรางวัลความเป็นผู้น า 
- เยี่ยมชมห้อง Lab (ห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ)   
- โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจ าสาขาวิชาช่วยแนะน า 
- การบรรยายการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  
- (ด้านชีวภาพ) 
 

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 
 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเพื่อ
ผลิตพลังงาน และการผลิตพลังงานจากชีวมวล 

- ของรางวัล 
 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.อัยยะ  จันทรศิริ 
เบอร์โทรศัพท์ - 



ข้อมูลกิจกรรมงาน OPEN HOUSE 
ระหว่างวันที่ 17-18  มนีาคม  พ.ศ.2562 

คณะ วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง 

 

1. ชื่อกิจกรรม 
 

Energy 4G  

2. สถานที่จัดกิจกรรม 
 
 

ชั้น 6 
อาคาร 53 วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. วัน เวลา จัดกิจกรรม 
 

วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

4. ลักษณะกิจกรรม 
(เช่น การแสดงผลงาน การแข่งขัน 
เกมส์ ฯลฯ) 

 

- การแข่งขันตอบปัญหาลุ้นรางวัลความเป็นผู้น า 
- เยี่ยมชมห้อง Lab (ห้องปฏิบัติการด้านพลังงาน)   
- โดยมีอาจารย์และนักศึกษาประจ าสาขาวิชาช่วยแนะน า 
- การบรรยายและน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  
- (ด้านพลังงาน) 

5. กติกาการแข่งขัน (ถ้ามี) 
 

- 

6. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
 

- 

7. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) 
(เช่น สมัครหน้างาน  หรือประสงค์ให้
ทางโรงเรียนส่งรายช่ือมาก่อน
ล่วงหน้า)  

 

- 

8. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(เช่น การเพิ่มสมรรถนะ การได้รับ
ความรู้ด้านต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ) 

 

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง  
และเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 

- ของรางวัล 
 

9. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ประสานงาน  :  อ.ดร.อัครสิงห์ บ าเพ็ญรัตน์ 
เบอร์โทรศัพท์ - 



 

  


