
 
1 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ [ 2552 ] 

รายงานผลการด าเนินงาน   
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 
ประจ าปกีารศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 

 
โครงการ ผลการด าเนินงาน 

การผลิตรายการ
โทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยปีการศึกษา 2553 
ได้ด าเนินการผลิตเสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมด 11 รายการ 145 ตอน สามารถเข้าชม
รายการย้อนหลังได้ที่เว็บมัลติมีเดีย http://mmd.rmutp.ac.th/ 
 

ชื่อรายการ จ านวนตอน 
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 17 
อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 5 15 
ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 3 13 
ออกแบบเครื่องประดับเชิงธุรกิจ 8 
ไวยากรณ์น่ารู้ 16 
หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ 2 15 
การใช้ภาษาไทย 15 
ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 16 

รวม ปีการศึกษา 1/2552 115 
สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 17 
อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 6 8 
ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 4 8 
การสร้างสรรค์งานออกแบบจากกระดาษ 15 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 17 
ขนมไทย 16 
ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 15 

รวม ปีการศึกษา 2/2552 96 
รวมทั้งสิ้น 211 

  
การผลิตรายการวิทยุ การผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต” คลื่น 90.75 MHZ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-
10.00 น. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 จ านวนทั้งสิ้น 21 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 บทบาทของส านักวิทยาบริการฯกับงานพัฒนาวิทยาลัย 
ตอนที่ 2 การก่อตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมทร.พระนคร 
ตอนที่ 3 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต 
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ตอนที่ 4 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนที่ 5 การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 
ตอนที่ 6 Web BLOG 
ตอนที่ 7 Twitter 
ตอนที่ 8 Facebook 
ตอนที่ 9 การ Shopping Online 
ตอนที่ 10 แนวโน้มและทิศทางของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ตอนที่ 11 การให้บริการ Hi-speed Internet ในประเทศไทย 
ตอนที่ 12 Twitter 
ตอนที่ 13 Facebook 
ตอนที่ 14 ปรากฏการณ์ฝนดาวตก 
ตอนที่ 15 การจัดตั้งสถานีวิทยุ Online 
ตอนที่ 16 โรคติด Internet 
ตอนที่ 17 นาโนเทคโนโลยีกับความงาม 
ตอนที่ 18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี 1 
ตอนที่ 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี 2 
ตอนที่ 20 บ้านแห่งอนาคต 
ตอนที่ 21 การท าศัลยกรรม 

สามารถรับฟังรายการย้อยหลังได้ที่ : http://mmd.rmutp.ac.th/ 
 

การพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้และผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (หลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะการสร้างบทเรียน e-Learning) ทั้งหมดจ านวน   หลักสูตร วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดสร้างบทเรียน e-
Learning  

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  
LMS Introduction and LMS Work Shop  
(วันที่ 22-26 กุทภาพันธ์ 2553) จ านวน 20 คน 

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  
Adobe Photoshop CS4 (วันที่ 2-5 มีนาคม 2553) จ านวน 20 คน 

3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  
Adobe Illustrator CS4  (วันที่ 8-12 มีนาคม 2553) จ านวน 20 คน 

4. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  
Adobe InDesign (วันที่ 15-19 มีนาคม 2553) จ านวน 20 คน 

5. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร  
Adobe Flash CS4 (วันที่ 22-26 มีนาคม 2553) จ านวน 20 คน 

6. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร 
Advance LMS (Moodle) (วันที่ 29-31 มีนาคม 2553) จ านวน 20 คน 
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การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการหารือและประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร 
สถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน
การปฏิบัติงาน โดยปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมด 12 โครงการ แบ่งเป็นในสถาบัน 
8 โครงการ นอกสถาบัน 4 โครงการ ดังนี้ 
 
1) การใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน 

1. งานเกษียณอายุราชการ 
2. งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
3. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 . จัดสถานที่ในการบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 
7. งาน Presentation ของมหาวิทยาลัย 
8. บันทักเทปเพ่ือการสอนให้กับคณะศิลปศาสตร์ 
 

 


