
ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 “Digital Education for All”  
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

8 ม.ค. 63 

 
 
 

ห้องประชุม 
ชูพันธ์ชั้น 2 

Pitching : สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว (P1–P5) 09.00 - 10.30 น. ผศ.วาสณา บุญส่ง หรือผู้แทน ค.อก 2/1  
ค.มท 2/1 Show & Share :Smart Classroom (Workshop) 10.30 - 11.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 

Pitching : สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว (P6–P10) 11.00 - 12.00 น. ผศ.วาสณา บุญส่ง หรือผู้แทน ค.อท 2/1-2 
Ed Talk 13.00 - 13.30 น. อ.กฤษฏา คงพูน หรือผู้แทน ค.สม 2/1-2 
Show & Share : Active Learning (Workshop) 13.30 - 14.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ระดับ ปวส. 14.00 - 17.00 น. อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ หรือผู้แทน ค.ทป ทุกชั้นปี 
นิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน อาจารย์/
นักศึกษา” 

09.00 – 17.00 น. ผศ.วาสณา บุญส่ง หรือผู้แทน ค.สม 1/1-2 , 
 ค.สม 3/1-2 ค.สม 4/1-2 

นิทรรศการ ถ่ายภาพมุมมองครุศาสตร์ ฯ 13.00 – 17.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน 
ห้องประชุม 

ทับทิม 1 ชั้น 2 
Show & Share : Smart Classroom (Workshop) 09.00 – 12.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน ค.อก 3/1 , ค.มท 3/1 

Show & Share : Smart Classroom (Workshop) 13.00 – 17.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน ค.อท 3/1-2 
 

ลานหัวเรือ ชั้น 
1 

เวทีการแสดงกิจกรรมนักศึกษา  
09.00 – 17.00 น. 

นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน  
นักศึกษาทุกชั้นปี Green Screen Photo booth อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 

กิจกรรมออกร้านค้าอาหาร 4 ภาค โดยนักศึกษา นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน 
ห้อง 71307 

ชั้น 3 
อบรม IC3 (รอบที่ 1) 09.00 – 12.00 น. อ.นุชจิเรศ  แก้วสกุล หรือผู้แทน ค.อท 4/1-2 
อบรม IC3 (รอบท่ี 2) 13.00 – 16.00 น. อ.นุชจิเรศ  แก้วสกุล หรือผู้แทน 

 
 

ค.อก 4/1 , ค.มท 4/1 
 



วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

9 ม.ค. 63 

 
 
 

ห้องประชุม 
ชูพันธ์ชั้น 2 

Pitching : สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว (P11–P15) 09.00 - 10.30 น. ผศ.วาสณา บุญส่ง หรือผู้แทน  
ค.สม 1/1-2 , ค.ทป 1/1 

 
Show & Share :Smart Classroom (Workshop) 10.30 - 11.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 
น าเสนอแนวคิดการถ่ายภาพ“ความทรงจ าผ่านเลนส์” 11.00 - 12.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน 
Ed Talk 13.00 - 13.30 น. อ.กฤษฏา คงพูน หรือผู้แทน ค.อก 1/1 , ค.มท 1/1 

ค.อท 1/1-2  ค.สม 1/1-2 
, ค.ทป 1/1 

พิธีเปิด OPEN HOUSE 2020 มอบรางวัลการประกวดและ
แข่งขัน 

13.30 - 17.00 น. อ.ฉารีฝ๊ะ หัดยี หรือผู้แทน 

นิทรรศการภาพถ่าย “ความทรงจ าผ่านเลนส์” 09.00 – 12.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน ค.อก 4/1  
นิทรรศการภาพถ่าย “ความทรงจ าผ่านเลนส์” 13.00 – 17.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน ค.สม 1/1 , ค.ทป 1/1 

ค.ทป 3/1 นิทรรศการ ถ่ายภาพมุมมองครุศาสตร์ ฯ 13.00 – 17.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน 
 

ลานหัวเรือ ชั้น 
1 

เวทีการแสดงกิจกรรมนักศึกษา  
09.00 – 17.00 น. 

นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน  
นักศึกษาทุกชั้นปี Green Screen Photo booth อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 

กิจกรรมออกร้านค้าอาหาร 4 ภาค โดยนักศึกษา นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน 
 
 
 

10 ม.ค. 63 

 
ห้องประชุม 
ชูพันธ์ชั้น 2 

Show & Share : AR/VR Technology, Ed Talk 09.00 – 12.00 น. อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 
อ.กฤษฏา คงพูน หรือผู้แทน 

ค.อท 3/1-2 

นิทรรศการภาพถ่าย “ความทรงจ าผ่านเลนส์” 09.00 – 17.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน ค.อท 4/1-2 , ค.มท 4/1 
นิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน อาจารย์/
นักศึกษา” 

09.00 – 17.00 น. ผศ.วาสณา บุญส่ง หรือผู้แทน นักศึกษาปี 2 ทุกหลักสูตร 

นิทรรศการ ถ่ายภาพมุมมองครุศาสตร์ ฯ 09.00 – 17.00 น. อ.รัญชกร จันจ าปา หรือผู้แทน ค.ทป ชั้นปีที่ 1-3 
 

ลานหัวเรือ ชั้น 
1 

เวทีการแสดงกิจกรรมนักศึกษา  
09.00 – 17.00 น. 

นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน  
นักศึกษาทุกชั้นปี Green Screen Photo booth อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ หรือผู้แทน 

กิจกรรมออกร้านค้าอาหาร 4 ภาค โดยนักศึกษา นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หรือผู้แทน 
 

 
 



 
 

 


