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ก ำหนดกำรนิทรรศกำรวิชำกำร เปิดบ้ำนคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
OPEN HOUSE 2020 “Digital Education for All” ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มกรำคม 2563 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 

วัน เดือน 
ปี/ เวลำ 

สถำนที ่
กิจกรรม 

ภำคเช้ำ (เวลำ น.) 12.00 
- 

13.00 

ภำคบ่ำย (เวลำ น.) 

09.00 - 09.30 09.30 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 12.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00 15.00 - 16.30 16.30 - 17.00 

8 
มกรำคม 
2563 

เวทีกลำง 
ชั้น 2 

Music and 
Activity for You 

Pitching : 
สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมติดดำว 
(P1 – P5) 

Show & Share : 
Smart 

Classroom 
(Workshop) 

Pitching : 
สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมติดดำว 
(P6 – P10) 

นิทรรศกำร/ชมบูธต่ำงๆ  

Ed Talk  
Show & Share : 
Active Learning 

(Workshop) 

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
ระดับ ปวส. 

ห้องประชุม 
ชูพันธ์ ชั้น 2 

นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” 

แสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education 
แสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education 

นิทรรศกำร ถ่ำยภำพมุมมองครุศำสตร์ ฯ 

ลำนหน้ำห้อง
ประชุมชูพันธ ์

ชั้น 2 

ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร 

บูธประชำสมัพันธ์คณะ บูธประชำสมัพันธ์คณะ 

ห้องประชุม
ทับทิม 1 ชั้น 2 

Show & Share : Smart Classroom (Workshop) 
โดย บริษัทเคเอ็นเอสซิสเตมส ์จ ำกัด 

Show & Share : Active Learning (Workshop) 
โดย บริษัทเคเอ็นเอสซิสเตมส ์จ ำกัด 

ลำนหัวเรือ 
ชั้น 1 

เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ 

Green Screen Photo booth Green Screen Photo booth 

กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ 

ห้อง 71307 
ชั้น 3 

อบรม IC3 (รอบท่ี 1)  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม ปี4 

  

อบรม IC3 (รอบท่ี 2) 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 

และวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ ปี4 
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วัน เดือน 
ปี/ เวลำ 

สถำนที ่

กิจกรรม 

ภำคเช้ำ (เวลำ น.) 12.00 
- 

13.00 

ภำคบ่ำย (เวลำ น.) 

09.00 - 09.30 09.30 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 12.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00 15.00 - 16.30 16.30 - 17.00 

9 
มกรำคม 
2563 

เวทีกลำง 
ชั้น 2 

Music and 
Activity for You 

Pitching : 
สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมติดดำว 
(P11 - P15) 

Show & Share : 
Digital Learning 

Platform 
(Workshop) 

น ำเสนอแนวคิด 
กำรถ่ำยภำพ  

“ควำมทรงจ ำผ่ำน
เลนส์”  

นิทรรศกำร/ชมบูธต่ำงๆ  

Ed Talk 
Music and 

Activity for You 

** เร่ิม 15.00 น. ** 
พิธีเปิด OPEN HOUSE 2020  

มอบรำงวัลกำรประกวดและแข่งขัน 
โดย : ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 

ห้องประชุม 
ชูพันธ์ ชั้น 2 

นิทรรศกำรภำพถ่ำย “ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส”์ นิทรรศกำรภำพถ่ำย “ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส”์ 

จัดแสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education จัดแสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education 

นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” 

นิทรรศกำร ถ่ำยภำพมุมมองครุศำสตร์ นิทรรศกำร ถ่ำยภำพมุมมองครุศำสตร์ 
ลำนหน้ำห้อง
ประชุมชูพันธ ์

ชั้น 2 

ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร 

บูธประชำสมัพันธ์คณะ บูธประชำสมัพันธ์คณะ 
ลำนหน้ำห้อง

ประชุมทับทมิ1 
ชั้น 2 

  กำรแข่งขันหุน่ยนต์เดินตำมเส้น 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

กำรแข่งขันหุน่ยนต์เดินตำมเส้น  
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ     

ห้องประชุม
ทับทิม 1 ชั้น 2 

Show & Share : Digital Learning Platform (Workshop) 
โดย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล (depa) 

Show & Share : STEM Education 
(Workshop) โดย TVET HUB Srivijaya     

ห้อง 71307 
ชั้น 3 

กำรแข่งขันหุน่ยนต์
เดินตำมเส้น 

ระดับมธัยมศึกษำตอน
ปลำยหรือเทียบเท่ำ 

(ชี้แจงกติกำ 
ประชุมทีม) 

อบรมเชิงปฏิบัติชมรมหุ่นยนต ์       

ชั้น 7 
ห้อง 71703 

71704 
ชั้น 6  

ห้อง 71606 
ชั้น 5, ชั้น 3 

  เติมฝันฉันจะเป็นครูช่ำงยุคดิจิทัล เติมฝันฉันจะเป็นครูช่ำงยุคดิจิทัล   
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วัน เดือน 
ปี/ เวลำ 

สถำนที ่

กิจกรรม 

ภำคเช้ำ (เวลำ น.) 12.00 
- 

13.00 

ภำคบ่ำย (เวลำ น.) 

09.00 - 09.30 09.30 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 12.00 13.00 - 13.30 13.30 - 15.00 15.00 - 16.30 16.30 - 17.00 

9 
มกรำคม 
2563 

ห้อง 407  
และสตดูิโอ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยภำพ  
“ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส์”  

Workshop กำรถ่ำยภำพ  
“ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส์”  Workshop กำรถ่ำยภำพ 

“ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส์”  
    

อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ถ่ำยภำพมมุมองครุศำสตร์ฯ" โดยชมรมถ่ำยภำพ     

ลำนหัวเรือ 
ชั้น 1 

เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ 

Green Screen Photo booth Green Screen Photo booth 

กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ 

10 
มกรำคม 
2563 

เวทีกลำง 
ชั้น 2 

Music and 
Activity for You 

Show & Share : 
เทคโนโลยีระบบภาพและเสียงส าหรับ

ห้องเรียนในยุคดิจิทลั 
โดย บริษัท พีเวลบิสสิเนส จ ำกัด 

Ed Talk 

นิทรรศกำร/ชมบูธต่ำงๆ  

Music and Activity for You 

ห้องประชุม 
ชูพันธ์ ชั้น 2 

นิทรรศกำรภำพถ่ำย “ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส”์ นิทรรศกำรภำพถ่ำย “ควำมทรงจ ำผ่ำนเลนส”์ 

จัดแสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education จัดแสดงสินค้ำของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education 

นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” นิทรรศกำรวิชำกำร “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงำน อำจำรย์/นักศึกษำ” 

นิทรรศกำร ถ่ำยภำพมุมมองครุศำสตร์ นิทรรศกำร ถ่ำยภำพมุมมองครุศำสตร์ 

ลำนหน้ำห้อง
ประชุมชูพันธ ์

ชั้น 2 

ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร ลงทะเบียน /รับพำสปอร์ต/จุดอ ำนวยกำร 

บูธประชำสมัพันธ ์ บูธประชำสมัพันธ ์

ห้องประชุม
ทับทิม 1 ชั้น 2 Show & Share : AR/VR Technology    

ลำนหัวเรือ 
ชั้น 1 

เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ เวทีกำรแสดงกิจกรรมนักศึกษำ 

Green Screen Photo booth Green Screen Photo booth 

กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ กิจกรรมออกร้ำนค้ำอำหำร 4 ภำค โดยนักศึกษำ 
 


