
 1 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 2557 ] 

รายงานผลการด าเนินงาน   
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
การผลิตรายการ
โทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยปีการศึกษา 
2554 ได้ด าเนินการผลิตเสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมด 5 รายการ 60 ตอน สามารถเข้า
ชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์มัลติมีเดีย http://mmd.rmutp.ac.th/ 
 

ชื่อรายการ จ านวนตอน 
อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 9 
ขนมไทย 9 
ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 
หลักการตลาด 17 

รวม ปีการศึกษา 1/2557 60 
รวมทั้งสิ้น 60  

การผลิตสื่อการเรียน
การสอน e-Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยปีการศึกษา 2557  ได้
ด าเนินการผลิตรายวิชาเสร็จสมบูรณ์ จ านวน  32 รายวิชา จ านวนนักศึกษาที่
เข้าเรียน e-Learning ทั้งหมด 21,314 คน  
สามารถเข้าเรียนได้ที่ : http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
 

คณะ จ านวนวิชา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 
คณะบริหารธุรกิจ 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
คณะศิลปศาสตร์ 3 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 
สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 

รวม 32  

 

 

http://mmd.rmutp.ac.th/
http://lms.rmutp.ac.th/moodle/
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การผลิตรายการวิทยุ การผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต” คลื่น 90.75 MHZ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 
09.30-10.00 น. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 จ านวนทั้งสิ้น 11 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 175 การใช้ Window XP หมดอายุ 
ตอนที่ 176 ดนตรีบ าบัด 
ตอนที่ 177 Internet Banking 
ตอนที่ 178 เทคโนโลยีการพิมพ์ 
ตอนที่ 179 เครื่องช่วยฟัง 
ตอนที่ 180 เตารีด 
ตอนที่ 181 น้ ามันอีฟนิ่งพริมโรส 
ตอนที่ 182 เครื่องปรับอากาส 
ตอนที่ 183 แผ่นดินไหว 
ตอนที่ 184 Cloud Computing 
ตอนที่ 185 สเต็มเซลล์ 
สามารถรับฟังรายการย้อยหลังได้ที่ : http://mmd.rmutp.ac.th/ 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้และผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จ านวน 2 หลักสูตร 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในการสร้างบทเรียน 
รวมถึงเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์การใช้โปรแกรมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร
และผู้ปฎิบัติงานด้าน e-Learning ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
ส าหรับงานอีเลิร์นนิง ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate  
(วันที่ 4-7 สิงหาคม 2557) จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน  

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
หลักสูตร LMS for Moodle  
(วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557) จ านวนผู้เข้าอบรม 30 คน  

      
การผลิตบทเรียน  
e-Courseware 
 
 
 

การผลิตบทเรียน e-Courseware โดยปีการศึกษา 2557 ได้ด าเนินการผลิต
บทเรียนเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 3 รายวิชา 
สามารถเข้าเรียนได้ที่ : http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 
 

คณะ จ านวนวิชา 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 
คณะศิลปะศาสตร์ 2 

รวม 3 
 

http://mmd.rmutp.ac.th/
http://lms.rmutp.ac.th/moodle/
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การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการหารือและประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร 
สถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในด้านการปฏิบัติงาน โดยปีงบประมาณ 2557 มีทั้งหมด 84 โครงการ แบ่งเป็น
ในสถาบัน 81 โครงการ นอกสถาบัน 3 โครงการ ดังนี้ 
 
1) การใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน 

1. บันทึกวิดีโอวิชาธุรกิจงานดอกไม้ ของคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

2. งานโครงการส่งเสริม สุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกาย
แข็งแรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th RMUTP 
International Conference : Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Devolvement : the road 
towards a green future” 

4. งานการอบรมโครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2557 

5. งานการน าเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการและ
แผนพฒันามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาต่อคณะกรรมการ
สรรหา เพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

6. งานปฐมนิเทศนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
7. งานวันรพีร าลึก 
8. งาน 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี 
9. งานพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอก พระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์  

10. งานปฐมนิเทศนักศึกษาและการอบรมคุณธรรมนักศึกษา  
ของคณะศิลปศาสตร์   

11. กิจกรรมสืบสานวันภาษาไทย ของคณะศิลปศาสตร์ 
12. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557 
13. งานวันภูมิปัญญานักรบไทย เสวนาเรื่อง "การสร้างเครือข่าย 

พหุภาคีการวิจัยมุ่งสู่อนาคตอย่างมั่งคงและยังยืน 
14. งานพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 
15. บันทึกภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
16. งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 
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17. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 2557 

18. งานพิธีมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ 
19. จัดเตรียมสถานที่การถ่ายท างานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์

อาหาร เพ่ือเผยแพร่ทาง รายการ SPRING NEWS 
20. งานครบรอบ 140 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
21. งานการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนคร

เกมส์ ครั้งที่ 9 
22. งานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบ

โครงข่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 1-23 
23. บันทึกภาพผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 
24. บันทึกเสียง การอ่านบทร้อยกรอง คณะศิลปศาสตร์ 
25. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 87 พรรษา 
26. งานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iClassroom OBEC56 
27. งานโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา  

มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

28. ฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2557 
29. งานเสวนา เรื่อง "สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฎิรูปประเทศ

ไทย" หลักสูตรประกาศนีนบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
รุ่นที่ 5 

30. การประชุมแนะน าการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์ 
31. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานห้องสมุด

พาณิชยการพระนคร 
32. การฝึกอบรม Adobe Photoshop ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
33. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร 
CompTIA Certificateส าหรับนักศึกษา 

34. การประชุม โครงการระบบสหกิจศึกษา 
35. โครงการอบรมการใช้งาน eClassroom 
36. โครงการอบรมการใช้งาน Smart Classroom 
37. รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่๑ “เรื่อง แถลงนโยบายการ

บริหารงานและอวยพรปีใหม่” 
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38. พิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

39. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครบรอบ 10 ปี 

40. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 31  

41. งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31  

42. งานเลี้ยงขอบคุณผู้น านักศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31  

43. การประกวด Sport Boy , Sport Girl 2015 ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

44. การประกวด Miss Lady Boy, Miss Congeniality และ Miss 
Jumbo Queen 2015 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

45. การประกวดวงดนตรี 9 มทร.  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

46. การแสดง 9 มทร. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

47. การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

49. โครงการ "เปิดต านานแชมป์โชติเวช ต้นแบบงานฝีมือไทย" เพื่อ
ประกอบเล่มหนังสือจ านวน 49 ต ารับ 

50. โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 

51. พิธีลงนามข้อตกลงความน่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

52. งานเลี้ยงขอบคุณและฉลองชัยชนะ "พระนครเกมส์" 
53. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้วยการบรรยายพิเศษ  

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเตรียมความ 
พร้อมสู่ประชาชมอาเซียน 

54. งานเบื้องหลังการถ่ายท ามิวสิควีดีโอ เพลง "จารึกราชมงคล" เพลง
ประจ ามหาวิทยาลัย 

55. โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอก 

56. โครงการโยคะ เพ่ือสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด 
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57. พิธีลงนามความร่วมมือ กับ FHWS ประเทศเยอรมนี 
58. โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน 

และกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
59. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
60. โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 
61. โครงการสืบสานวันภาษาไทย 
62. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
63. งานมหาสงกรานต์ “พระนคร...อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมา

สาด” 
64. โครงการนิทรรศการวิชาการ "เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม" 
65. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
66. งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปี

การศึกษา 2557 
67. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
68. การประชุม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ

แผนปฎิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2 
69. งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่...รศ.ดร.วโิรจ อ่ิมพิทักษ์ ในโอกาส

ได้รับโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

70. บันทึกภาพคณะกรรมการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

71. สัมมนวิชาการ เรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกล
ด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีสิรินธร” 

72. การอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

73. โครงการอบรมสัมมาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

74. บันทึกภาพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 

75. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ วิชาแกะสลักเชิงธุรกิจเพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

76. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  
มทร.พระนคร 

77. โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" 

78. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
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79. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

80. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ค่างานและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน 

81. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเนื้อหาในหลักสูตร 

2) การใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
1. งานจัดท าสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางการศึกษา ให้แก่ ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน   
2. บันทึกเทป และตัดต่อ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2557 
3. ขอเชิญเป็นวิทยากร 

 
การพัฒนาสู่องค์กรการ
เรียนรู้ 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน ในหัวข้อเรื่อง “การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH” 
และ “การท า Streaming” จ านวน 22 ครั้ง ดังนี้ 
 
1) การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH 

1. การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH  
2. การแสดงผล   
3. โหมดของการด าเนินการ 
4. รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก 
5. การตั้งค่าการบันทึก MP3  
6. การลบไฟล์ 
7. การตั้งค่าส าหรับวันที่ 
8. การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก 
9. การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก 
10. ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น 

 
2) การท า Streaming   

1. ค าอธิบายความหมาย 
2. การท าระบบสตริมมิ่งถ่ายทอดสด 
3. โปรแกรมส าหรับสตรีมมิ่ง  
4. โปรแกรมส าหรับสตีมม่ิง (ต่อ) 
5. การบันทึกไฟล์ 
6. การตั้งชื่องานส าหรับการท าสตรีมมิ่ง 
7. ปรับขนดของการสตรีมม่ิง 
8. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server 
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9. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ) 
10. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ) 
11. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ) 
12. ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ) 

 
มีการเผยแพร่ทาง Website : http://studio.rmutp.ac.th/ 
 

งานเผยแพร่สื่อวิดีโอ
ออนไลน์ RMUTP 
Channel 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ : 
https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel 
 

1. กิจกรรมภายในมหาลัยประจ าปี 2556 จ านวน 10 ตอน 
2. กิจกรรมภายในมหาลัยประจ าปี 2557 จ านวน 20 ตอน 
3. กิจกรรมภายในมหาลัยประจ าปี 2558 จ านวน 13 ตอน 

 
 

http://studio.rmutp.ac.th/
https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel

