
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานประจ าเดือน เมษายน 2558 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. งาน e-Learning 

1.1  แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2 สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดท าวิดโีอประกอบการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ให้รองรับกับระบบ m-Learning 
1.4 จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งาน 
1.5 รายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 268 รายวิชา 
  ซึ่งรายวิชาที่สรา้งขึ้นใหม่ในระบบ e-Learning มีจ านวน 1 รายวิชา ได้แก ่
  -  วิชา ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม   อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยม  
   สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   วิชาเฉพาะ(วิชาชพีบังคบั) 
 

2. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 
2.1  วีดีโอสื่อทางไกลผา่นดาวเทียม       จ านวน  164  ตอน 

  แบ่งเป็น 
  -  วิชา การตลาดบริการ        จ านวน  17  ตอน 
  -  วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9       จ านวน  9  ตอน 
  -  วิชา อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10       จ านวน  9  ตอน 
  -  วิชา ศิลปการแกะสลัก ผลไม ้สบู่ 5       จ านวน  8  ตอน 
  -  วิชา ศิลปการแกะสลัก ผลไม ้สบู่ 6       จ านวน  9  ตอน 
  -  วิชา ศิลปการแกะสลัก ผลไม ้สบู่ 7       จ านวน  9  ตอน 
  -  วิชา การจัดดอกไม ้        จ านวน  16  ตอน 
  -  วิชา สรา้งสรรค์งานผา้        จ านวน  16  ตอน 
  -  วิชา ก้าวไกลกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน  8  ตอน 
  -  วิชา ก้าวไกลกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน  7  ตอน 
  -  วิชา ก้าวไกลกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน  8  ตอน 
  -  วิชา การท าแบบตัด 1        จ านวน 15  ตอน 
  -  วิชา การจัดดอกไม้เพื่อการค้า        จ านวน 17  ตอน 
  -  วิชา สรา้งสรรค์งานผา้ 3         จ านวน 16  ตอน 
 .2 2  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย        จ านวน  35  ตอน   

 แบ่งเป็น 
2.2.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี 2556 
  -  งานวนัสถาปนามหาวิทยาลยั ครบรอบ 8 ป ี
 -  งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 -  เปิด 'อาคารมงคลอาภา' และ 'อาคารพร้อมมงคล' 
 -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 -  งานกีฬาสี คณะศลิปศาสตร์ คร้ังที่ 3 
 -  การประชุมวชิาการนานาชาติ "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" 
  -  Presentation งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 
  -  ฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2555 
  -  การประกวด Mr.&Miss RMUTP and Season Award RMUTP 2014 (01) 

    -  การประกวด Mr.&Miss RMUTP and Season Award RMUTP 2014 (02) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   2.2.2  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี 2557 
 -  Presentation งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 
 -  เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช 
 -  ฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
 -  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน 
 -  โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราช 
 -  งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 1 
 -  โครงการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแขง็แรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 -  โครงการปรับพืน้ฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
 -  งานประชุมวชิาการนานาชาต ิคร้ังที่ 5 ประจ าปี 2557 
 -  พิธีไหว้คร ูคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 -  ประมวลภาพงานเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2557 

   -  Presentation 8 ปี อัฏฐพรรษราชมงคลพระนคร 
  -  ประมวลภาพปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 
  -  งานปัจฉิมนิเทศ และราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
  -  เกียรติภูมิแห่งแผ่นดินถิ่นราชมงคลพระนคร 
  -  ตลาดเทวราชและชุมชนวัดเทวราช 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนนุ (วนัที่แรก ช่วงเช้า) 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนนุ (วนัที่แรก ช่วงบ่าย) 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนนุ (วนัที่สอง) 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนนุ (วนัที่สาม) 
2.2.3  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี 2558 
 -  โครงการสืบสานวันภาษาไทย "เร่ืองเล่า ผ่านภาษา คุณคา่สารคดี" 
 -  โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง "สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล" 
 -  โครงการวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยขา้มสถาบัน และกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
 -  งานมหาสงกรานต์ “พระนคร...อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด” 
 -  โครงการนิทรรศการวิชาการ "เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม" 
 

 



 

3. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
3.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 21 
  วันที่ 20-24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) 
3.2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)์ 
3.3 กิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 
  วันที่ 1-9 เมษายน 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, วัดพระแก้ว, รพ.ศิริราช และวัดบวรนิเวศวิหาร เขตคลองสามวา 
3.4 งานมหาสงกรานต์ “พระนคร...อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด” 
  วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)์ 
3.5 โครงการนิทรรศการวิชาการ "เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม" 
  วันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ ใต้ตึกอาคารมงคลอาภา และ ห้องประชุมอาภาเกียรดิวงศ์ อาคาร 90 ป ีคณะบริหารธุรกิจ  
  มทร.พระนคร (วิทยาพาณชิยการพระนคร) 
3.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
  วันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาพาณิชยการพระนคร) 
3.7 งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
  วันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ใต้ตึกอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (วิทยาพาณชิยการพระนคร) 
3.8 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
  วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) 
3.9 การประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่นเสียเกี่ยวกับแผนปฎบิัติการ IPv6 ระยะที่ 2 
  วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
3.10 งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด.่..รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่ง  
  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)์ 
3.11 บันทึกภาพคณะกรรมการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ ห้องมินิสตูดิโอ ส านักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร (วิทยาพาณิชยการพระนคร) 
3.12 สัมมนวิชาการ เร่ือง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีสิรนิธร” 
  วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชัน้ 4 อาคารเรือปัญญา มทร.พระนคร (วทิยาเขตโชติเวช) 
3.13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ศึกษาดูงานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 

  วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ อาคารส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร)์ 
 
4.   งานประชาสัมพันธ์ 

4.1 งานประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ 
  4.1.1  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึน้สู่เว็บไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   จ านวน  10  เร่ือง 
   4.1.2    อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit   จ านวน  56  เรื่อง 
  4.1.3  อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th    จ านวน  4  เรื่อง 
  4.1.4    อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP   จ านวน   4  เรื่อง     
  4.1.5    อัพเดทข่าวสาร ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Vdoสื่อการสอนRMUTP     จ านวน  25  เรื่อง     

4.1  งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.2  ออกแบบและจัดท าวารสารข่าวกิจกรรม 
            

5.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

 


