
  
    ก ำหนดกำร 

โครงกำรรังสิตนิทรรศ 2558 (Open House 2015) มหำวทิยำลัยแห่งนวัตกรรม 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

เวลำ 08.00 -16.00 น. 
ณ มหำวทิยำลัยรังสิต อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

08.00 น.    คณะครู นกัเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมลงทะเบียน ณ อาคารอาทิตย์ อไุรรัตน์ (ตกึ 1) 
09.00 น.    พิธีเปิดงานรังสตินิทรรศ 2558 (Open House 2015)  

  โดย  ดร.อาทิตย์ อไุรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสติ 
    - ชมการแสดงต้อนรับผู้ เข้าร่วมชมงาน โดยผู้แทนจากคณะ มหาวิทยาลยัรังสติ 

- พบกบั พี่ๆ ศิลปินดาราทนุความสามารถพิเศษ  , ชมมินิคอนเสร์ิต 
โดยศิลปินดาร่วมกบัวิทยาลยัดนตรีและถ่ายรูปกบัมาสคอตตวัการ์ตนู ขวญัใจของน้อง ๆ  

                   - ร่วมโหวต ถกูใจให้ดาว กบั สดุยอด 1 คณะ 1 ผลติภณัฑ์  
09.30 -16.00 น. 
กลุ่มวิทยำศำสตร์-สุขภำพ 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ - ชมนิทรรศการ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการเรียนรู้ชีวิตของนกัศึกษาแพทย์ แสดงหตัถการท า

คลอด สาธิตการเย็บแผล และฝึกปฏิบตัิ แสดง Model พยาธิวิทยาและการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์มารดา 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
คณะเภสชัศาสตร์ - ชมนิทรรศการ กิจกรรมลกูประคบหน้าใสโดนใจวยัทีน กิจกรรมสมนุไพรอโรมาสะอาดใสคลายเครียด 

กิจกรรมตอกยาเม็ดวิตามินซี 
คณะพยาบาลศาสตร์  - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์   - นิทรรศการผลงานวิจยัและนวตักรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ , Anatomy Rangsit Station ,  
    เคมีสู้ชมุชน, มหสัจรรย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
คณะกายภาพบ าบดั        - ชมนิทรรศการ สถานี Matter Brain , Electrical energy , สถานี Heart and Breath Sound, สถานี 

Food Scan and Manipulation  
คณะเทคนิคการแพทย์ - ชมนิทรรศการ แสดงการสาธิตเซลส์เม็ดเลือดต่าง ๆ ทางโลหิตวิทยา ,เซลส์ทางปรสิตวิทยาและจุล

ชีววิทยา ,แสดงสาธิตแขนเทียมเจาะเลอืด , แสดงการตรวจระดบัน า้ตาลโดยใช้เลอืดจากปลายนิว้ 
วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก - “การแพทย์แผนตะวนัออก นวตักรรมสขุภาพ” คลินิกการแพทย์แผนตะวนัออก การตรวจรักษาโรค

ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์อายรุเวท รวมทัง้การสง่เสริมสขุภาพ
และความงาม, การวิจยัพฒันาสูผ่ลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม, กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหา
สมนุไพรในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

คณะทศันมาตรศาสตร์  - ชมนิทรรศการ “ตานีม้ีอะไร?” Let me be your vision  
กลุ่มมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร์  
คณะนิเทศศาสตร์ - ชมนิทรรศการ ฝึกปฏิบตัิการถ่ายท าภาพยนตร์กบัรุ่นพ่ีศิลปิน, ฝึกปฏิบตัิผลติรายการโทรทศัน์กบัดารา

นกัแสดง , ชมการแสดงเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบตา่ง ๆ จากคณะนิเทศศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ - ชมนิทรรศการ Dream Jobs 
คณะนิติศาสตร์                                 - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  - ชมนิทรรศการ “เปิดบ้านนวตักรรมสงัคม” , “สร้าง Landmark กบั นวตักรรมสงัคม”   
คณะศกึษาศาสตร์  - ชมนิทรรศการ ความรู้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก , ตอบปัญหาความรู้เศรษฐศาสตร์ชิง  รางวลั ,  

กิจกรรมสนัทนาการและเกมส์ประเทืองปัญญา  



สถาบนัการทตูและการตา่งประเทศ   - ชมนิทรรศการ Word guess, the star ค้นคว้าหาดาว Q&A, Hatch tag Photo booth  
วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์    - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
กลุ่มศิลปะ-กำรออกแบบ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ชมนิทรรศการ ผลงานของนกัศกึษาของคณะ ,กิจกรรมสนัทนาการเกมส์โชว์ แนะน าเก่ียวกบัคณะ 
คณะศิลปะและการออกแบบ - นิทรรศการผลงานของนกัศึกษาของคณะ , กิจกรรมของแต่ละสาขาที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์

ผลงาน , การสร้างสรรค์ผลงาน Graffiti  
คณะดิจิทลัอาร์ต - ชมนิทรรศการ สาธิตการสร้างงานแอนนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟค , สาธิต Motion Capture, Green 

Screen และผลงานท่ีเดน่ของนกัศกึษา 
วิทยาลยัดนตรี   - ชมนิทรรศการ ชมมินิคอนเสร์ิตโดยศิลปินดาราร่วมกบัวิทยาลยัดนตรี ศาลาดนตรีสริุยะเทพ  
กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ – เทคโนโลย ี
สถาบนัการบิน - ชมนิทรรศการ กิจกรรมและการเรียนการสอนนกัศกึษาทัง้ภาพนิ่งและ VDO, การแสดงเคร่ืองบินเล็ก, 

การฝึกบินด้วยเคร่ืองบินจ าลอง (SIMULATOR) การประกอบเคร่ืองบินด้วยวสัด ุ
วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ - ชมนิทรรศการวิชาการ งานสร้างสรรค์เทศโนโลยีวิศวกรรม เพื่อตอบสนองอนาคตของชาติ ด้าน

พลงังานทดแทน ด้านการผสมผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมกับเกษตรยุคใหม่ และผลงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมกบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโลก การติดตามและเช่ือมโยงงานเฝ้าระวงัด้านอทุกภยัจาก
น า้ การแสดงผลงานเคร่ืองจกักลที่ทนัสมยัในภาคอตุสาหกรรม การสร้างผลงานและสิ่งประดิษฐ์ด้าน
วิศวกรรมอากาศยาน ยานยนต์ ระบบ Network และการช่วยประหยดัพลงังาน งานจ าลองโครงสร้าง
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   - ชมนิทรรศการ ICT Town 
วิทยาลยันวตักรรมเกษตร - ชมนิทรรศการวิชาการ นวตักรรมนาข้าว , การปลกูพืชไร้ดิน , สวนแนวตัง้ ,เกมเปิดโลกนวตักรรม

เกษตร เยี่ยมชมโรงเรือนอจัฉริยะ 
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ - ชมนิทรรศการวิชาการ โครงการเห็ดนานาชาติครบวงจร, โครงการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ, โครงการ

นวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยีอาหาร     - โครงการ การเรียนการสอน 3-2-1, Banana World 
กลุ่มเศรษฐกิจ – ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ   - ชมนวตักรรม สร้างผู้ประกอบการกบัคณะบริหารธุรกิจ และชมนิทรรศการกิจกรรมของคณะ 
คณะบญัชี                  - ชมนิทรรศการ การแขง่ขนัตอบปัญหาทางบญัชีชิงทนุการศกึษาและงินรางวลั 
คณะเศรษฐศาสตร์   - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ - ชมนิทรรศการ Hospitality in the New Edge  
กลุ่มหลักสูตรออนไลน์ /นำนำชำติ/ป.โท-เอก 
บณัฑิตวิทยาลยั   - ชมนิทรรศการ แนะน าหลกัสตูรปริญญาโท-เอก 
วิทยาลยันานาชาติ   - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
วิทยาลยันานาชาติจีน  - ชมนิทรรศการ ของคณะ และ บทูซือ้-ขายของ (อาหาร-แฟชัน่-ของใช้) 
รร.สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรังสติ - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ 
RSU Cyber University  - ชมนิทรรศการ และกิจกรรมของคณะ 
หน่วยงำนสนับสนุน 
ส านกังานหอพกั                                    - ชมนิทรรศการ บริการพาชมห้องพกัตวัอยา่ง, บริการเคร่ืองดื่มแดผู่้ เข้าชม, กิจกรรมสนัทนาการ 
ส านกังานหอสมดุ   - ชมนิทรรศการ “นวตักรรมการค้นคว้า เข้าถึงไว ใช้ได้ 24 ชัว่โมง” 
ส านกังานสวสัดิการสขุภาพ  - หนว่ยปฐมพยาบาล, บริการด้านสขุภาพเบือ้งต้น 
RSU Healthcare   - แนะน าบริษัทในเครือมหาวิทยาลยัรังสติ, แนะน าบริการด้านการแพทย์ บริษัทในเครือ ม.รังสติ 
8Smarts  - กิจกรรมค้นหาตวัตนให้กบันกัเรียน เพื่อหาสิง่ที่ตนเองชอบ สิง่ที่ตนเองฝัน  


