
จ ำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหำวิทยำลัย (Youtube) 

ผ่ำนทำง RMUTPChannel 

วันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 กรกฎำคม 2560 
 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร สถำนที ่ จ ำนวนผู้รับชม 
วันที่ 8-10 
สิงหาคม 2559  
 

โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารงานบุคคล  
 

ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก 

 



วันที่ 19-20 
สิงหาคม 2559 

โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหาร
ข้ามสายงาน (Cross Functional) 

ณ ห้องประชุมบุษบงกชเอ 
ชั้น 2 รร.รอยัลริเวอร์ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 
25 สิงหาคม 
2559 

กิจกรรมไหว้ครูและงานเปิดโลก
กิจกรรม 

ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้อง
ประชุม  มงคลอาภา 1 ชั้น 
3 อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ และโถงชั้น 1 
อาคารพร้อมมงคล คณะ
บริหารธุรกิจ 

 



วันพฤหัสบดีที่ 1 
กันยายน 2559 

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร คณะศิลปศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมอาภากร
เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 
ปี 

 
วันศุกร์ที่ 2 
กันยายน 2559 

ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2557 

ณ ห้องประชุม  มงคลอาภา 
1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ 

 



วันอาทิตย์ที่ 4
กันยายน 2559 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up) ปี 2559 ระดับแผน
ธุรกิจ รุ่นที่ 3 

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ 
ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
วันพฤหัสบดีที่ 
15 กันยายน 
2559 

พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์  ณ ห้องประชุมอาภากร
เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 
ปี 

 



วันศุกร์ที่ 23 
กันยายน 2559 

งานเกษียณอายุราชการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
วันพุธที่ 28 
กันยายน 2559 

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote 
เพ่ือการจัดการบรรณานุกรมและ
การท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตนเอง
พระนครเหนือ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



วันศุกร์ที่ 30 
กันยายน 2559 

พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน 
“LIBERAL ARTS GAMES ครั้งที่ 
3” 

ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ 
ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา  

 
วันที่ 3-5 ตุลาคม 
2559 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรจุใหม่  

ณ ภูสักธาร จ.นครนายก 
 

 



วันพุธที่ 26 
ตุลาคม 2559 

งานวันนักแปล 
 

ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 
2 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
วันที่ 10-11 
พฤศจิกายน 
2559 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 
3 ส านักงานอธิการบดี  
 

 



วันที่ 16-17 
พฤศจิกายน 
2559 

โครงการนิทรรศการเปิดโลก
ท่องเที่ยว ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ณ โถงชั้งล่าง อาคารพร้อม
มงคล และห้องประชุม
อาภากรเกียรติวงศ์            
อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะ
บริหารธุรกิจ  
 

 
วันที่ 22 
พฤศจิกายน 
2559 

งานรวมพลังแห่งความภักดี เพ่ือ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถ
บพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ปีที่ ๘๙ 

ณ หอประชุมดีฮอลล์ 

 



วันที่ 23 
พฤศจิกายน 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าราคากลางงานวิจัยและ
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
วันอังคารที่ 6 
ธันวาคม 2559 

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
องค์กร 

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ 
ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 



วันที่ 21-23 
ธันวาคม 2559 

โครงการบูรณาการค่ายนัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพ่ือ
การเรียนรู้ ร่วมมือ คืนกลับ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ณ ชุมชนบ้านทะเลน้อย อ.
แถลง จ.ระยอง 

 
วันที่ 18-20 
มกราคม 2560 

งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี...
เพ่ือสังคม 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
และโถงอาคารพร้อมมงคล 

 



วันที่ 26-31 
มกราคม 2560 

โครงการฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ 
 

เส้นทางท่ี 7 กรุงเทพฯ-
เชียงใหม่-เชียงราย 

 
วันที่ 1-2 
กุมภาพันธ์ 2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเทเวศร์ 
 

 



วันศุกร์ที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2560 

โครงการการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ 
ภายใต้ชื่องาน “ท าดีถวายพ่อ ตาม
รอยพระราชา” 

ณ ห้องประชุมกรมหลวง 
ชั้น 6 โซน A  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
วันจันทร์ที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

ณ ห้องประชุมอาภากร
เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 
ปี 
 

 



วันพฤหัสบดีที่ 2 
มีนาคม 2560 

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ณ ห้องประชุมกรมหลวง 
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
วันจันทร์ที่ 13 
มีนาคม 2560 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการใน
หัวข้อเรื่อง  
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าว
ไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”  

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 
4 อาคารเรือนปัญญา 
 

 



วันศุกร์ที่ 17 
มีนาคม 2560 

งานเลี้ยงนักกีฬา  
 

ณ สนามบาสเกตบอล มท
ร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์  

 
วันเสาร์ที่ 18 
มีนาคม 2560 

ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ 

 



วันศุกร์ที่ 24 
มีนาคม 2560 

งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
วันที่ 3-5 
เมษายน 2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปี 2560 
ระยะที่ 2ฃ 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
 

 



วันอังคารที่ 4 
เมษายน 2560 

งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็ก
ในเมืองใหญ่ 

ณ ห้องประชุมสัญจร (ตรง
ข้ามโรงยิม) อาคารมงคล
อาภา ชั้น 2 คณะ
บริหารธุรกิจ 

 
วันที่ 8-10 
เมษายน 2560 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา  
กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และ
กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์
พณิชยการพระนคร 
 

 

http://bcc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/


วันจันทร์ที่ 10 
เมษายน 2560 

ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณี
สงกรานต์วิถีไทย 

ณ หอประชุม D-Hall  
 

 
วันที่ 25-27 
เมษายน 2560 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
Google for Edcation ส าหรบัสาย
วิชาการ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์
พระนครเหนือ  

 



วันที่ 14-17 
พฤษภาคม 2560 

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
 

ณ Pannasastra 
University of Cambodia, 
Siem Reap Campus 
และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
แห่งโลกตะวันออก 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
วันที่ 17, 21-24, 
25 พฤษภาคม 
2560 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษามทร. 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 
6คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ณ โรงแรม   
โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จ.
ชลบุร ี

 



วันศุกร์ที่ 19 
พฤษภาคม 2560   
 

โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ  
“พอเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์” 

ณ บริเวณลานพระ
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ และบริเวณ
เรือนหมอพร 

 
วันจันทร์ที่ 22 
พฤษภาคม 2560   
 

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 

 



วันที่ 24-26 
พฤษภาคม 2560 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ  
 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 
25 พฤษภาคม 
2560 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
อาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหาร
เพ่ือธุรกิจการบิน ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กับ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด(มหาชน) 

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 
อาคารเรือนปัญญา คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

 
วันที่ 5-7 
มิถุนายน 2560 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
Google for Education ส าหรับ
สายสนับสนุน 
 

ณ ห้อง Learning Space 1 
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์  
 

 



วันที่ 8-9 
มิถุนายน 2560 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 
1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ 

 
วันที่ 22-23 
มิถุนายน 2560 
 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 8  

ในหัวข้อ Science, Technology 
and Innovation for 

Sustainable Development : 
Challenges towards the 

Digital Society 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง
เพาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjBgrKtwPvTAhXME2gKHcnYBBcYABAAGgJzYw&ohost=www.google.co.th&cid=CAESEeD2TE63Y8XJar25vlvyjBMf&sig=AOD64_0RYycoT87cfWCzkA5_FZb1SakO4g&q=&ved=0ahUKEwjK9qytwPvTAhVEp48KHde-Ag0Q0QwIIw&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjBgrKtwPvTAhXME2gKHcnYBBcYABAAGgJzYw&ohost=www.google.co.th&cid=CAESEeD2TE63Y8XJar25vlvyjBMf&sig=AOD64_0RYycoT87cfWCzkA5_FZb1SakO4g&q=&ved=0ahUKEwjK9qytwPvTAhVEp48KHde-Ag0Q0QwIIw&adurl=


วันเสาร์ที่ 24 
มิถุนายน 2560 

โครงการประชุมสัมมนา ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 
ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ 

 
วันที่ 26-27 
มิถุนายน 2560 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ. สมอ. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 



วันอังคารที่ 27 
มิถุนายน 2560 

Young Business Founders 
 

ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอม
เพล็กซ์ 

 
วันพุธที่ 28 
มิถุนายน 2560 

โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
Endnote 

ณ ห้อง Learning Space 1 
ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



วันจันทร์ที่ 3 
กรกฎาคม 2560 

โครงการถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2560 

ณ หอประชุม D-Hall 

 
วันที่ 12-14 
กรกฎาคม 2560 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของ
บุคลากร มทร. พระนคร 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

 



วันศุกร์ที่ 21 
กรกฎาคม 2560 

บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 
10 

ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 5 
ส านักวิทยบริการฯ 

 
 

 

 

 

 

 


