
ก ำหนดกำร งำน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOW CASE 

ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2561  

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค ์มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

เวทกีลาง (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบยีน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 09.30-10.00 น. พธิเีปิด  

- กล่าวรายงาน  โดย คณบดวีทิยาลยั CITE 
- เปิดพธิ ีโดยท่านอธกิารบด ี 
- มอบของทีร่ะลกึ ใหแ้ก่บรษิทั ทีม่ารว่มออกบธู 
- พรอ้มถ่ายภาพหมู่รว่มกนั 

เวลา 10.00-10.30 น. ประธานเยีย่มชมบธูนิทรรศการ และผลงาน นร. ทีเ่ขา้ร่วมการประกวดสิง่ประดษิฐ ์ 

“ต่อยอดนวตักรรม” 

เวลา 10.30-11.10น. เสวนา ช่วงที ่1  

เวลา 11.10-11.30น. ชมการแสดงจาก นกัศกึษาวทิยาลยั CITE  

เวลา 11.30-12.00น. เสวนา ช่วงที ่2 

เวลา 12.00-13.00น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  และชมการแสดงดนตรบีนเวท ี

เวลา 13.00-14.00น. นกัศกึษาน าเสนอโครงงาน (ตวัแทนสาขาละ 1 โครงงาน โครงงานละ 10 นาท)ี 

เวลา 14.00-14.30น. ชมการแสดงดนตร ี

เวลา 14.30-15.00น. การสมัภาษณ์ศษิยปั์จจบุนั 

เวลา 15.00-16.00น. - การประกาศผลทุนเรยีนด ี 

 - การประกาศผลการประกวดสิง่ประดษิฐ ์“ต่อยอดนวตักรรม” พรอ้มมอบทุนการศกึษา 

 - มอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้รว่มการอบรม 

 - การประกาศผลรางวลั Popular Vote โครงงานนกัศกึษา  

- รว่มถ่ายภาพหมู ่และปิดงาน 

 

  



 

ก ำหนดกำร งำน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOW CASE  

(ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลย)ี 

 

เวลา 08.30-9.30น. ลงทะเบยีนพรอ้มเลอืกหวัขอ้และรอบวลาทีจ่ะเขา้การอบรม (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์ 

อาคาร 7 ชัน้ 6) 

- Internet of Things (IoT) - Robot Lego  - Mobile App 

- Web App   - Info Graphic 

 เวลา 09.30-10.00น. รว่มพธิเีปิด (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

  เวลา 10.00-10.30น. เดนิเยีย่มชมบธู นิทรรศการ 

  เวลา 10.30-12.00น. การอบรมช่วงที ่1  ณ อาคาร 4 ชัน้ 2   

 เวลา 12.00-13.00น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

  เวลา 13.00-14.30น. การอบรมช่วงที ่2  ณ อาคาร 4 ชัน้ 2  

  เวลา 14.30-15.00น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

 เวลา 15.00-16.00น. มอบวุฒบิตัรแก่ผูเ้ขา้รว่มการอบรม และรว่มถ่ายภาพหมู่ 

    ปิดงาน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร งำน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOW CASE  

(ส าหรบัผูเ้ขา้ประกวดสิง่ประดษิฐ ์“ต่อยอดนวตักรรม”) 

เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบยีน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 09.30-10.00 น. รว่มพธิเีปิด (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 10.00-10.30น. ประธานเยีย่มชมบธู ผูเ้ขา้ร่วมประกวด 

เวลา 10.30-12.00น.  น าเสนอผลงานแก่คณะกรรมการและผูเ้ขา้รว่มชมผลงาน  

เวลา 12.00-13.00น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 13.00-14.30น. น าเสนอผลงานแก่คณะกรรมการและผูเ้ขา้รว่มชมผลงาน 

เวลา 14.30-15.00น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน 

เวลา 15.00-16.00น. ประกาศผลการประกวดสิง่ประดษิฐ ์“ต่อยอดนวตักรรม”  

พรอ้มมอบทุนการศกึษา  

ถ่ายภาพหมู ่และปิดงาน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร งำน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOW CASE 

(ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มสอบชงิทุนการศกึษา “ทุนเรยีนด ีดา้นเทคโนโลย”ี) 

เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบยีน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 09.30-10.00 น. รา่มพธิเีปิด (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 10.00-10.30น. เยีย่มชมบธูนิทรรศการ 

เวลา 10.30-12.00น.  ผูเ้ขา้รว่มสอบชงิทุนเรยีนด ีสอบขอ้เขยีน (ณ อาคาร 7 ชัน้ 5) 

เวลา 12.00-13.00น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 13.00-14.30น. สอบสมัภาษณ์ ทุนเรยีนด ี

เวลา 14.30-15.00น. คณะกรรมการ รวบรวมคะแนน 

เวลา 15.00-16.00น. ประกาศผลทุนการศกึษา “ทุนเรยีนด ีดา้นเทคโนโลย”ี พรอ้มมอบทุนการศกึษา  

ถ่ายภาพหมู ่และปิดงาน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร งำน CITE PROUD SENIOR PROJECT SHOW CASE 

(ส าหรบัหน่วยงาน / บรษิทั ทีร่ว่มการออกบธูนิทรรศการและรบัสมคัรงาน) 

เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบยีน (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

เวลา 09.30-10.00 น. พธิเีปิด (ณ หอ้งปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 7 ชัน้ 6) 

- กล่าวรายงาน  โดย คณบดวีทิยาลยั CITE 
- เปิดพธิ ีโดยท่านอธกิารบด ี 
- มอบของทีร่ะลกึ ใหแ้ก่บรษิทั ทีม่ารว่มออกบธู 
- พรอ้มถ่ายภาพหมู่รว่มกนั 

เวลา 10.00-10.30น. ประธานเยีย่มชมบธู นิทรรศการ 

เวลา 10.30-12.00น.  -      ใหข้อ้มลูบรษิทัแก่ผูเ้ขา้รว่มงานทีส่นใจ (ภายในบูธของแต่ละบรษิทั) 

-   แต่ละบรษิทัเยีย่มชมผลงานนกัศกึษาทีม่าออกบธูน าเสนอโครงงาน 

-   ใหผู้ส้นใจกรอกใบสมคัรและลงเวลาสมัภาษณ์ 

เวลา 12.00-13.00น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (ณ หอ้งอาหาร อาคาร 7 ชัน้ 5) 

เวลา 13.00-15.00น. สมัภาษณ์ ผูท้ีส่มคัรงาน (แยกตามหอ้งทีก่ าหนด) 

เวลา 15.00-16.00น. - การประกาศผลทุนเรยีนด ี 

- การประกาศผลการประกวดสิง่ประดษิฐ ์“ต่อยอดนวตักรรม” พรอ้มมอบ    

  ทุนการศกึษา 

  - มอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้รว่มการอบรม 

  - การประกาศผลรางวลั Popular Vote โครงงานนกัศกึษา  

- รว่มถ่ายภาพหมู ่และปิดงาน 

 

 


