
 

  สรุปรายงานประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. งาน e-Learning 

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3. อัพเดทระบบอิเลิร์นนิ่ง Moodle เวอร์ชั่น 2.4 เป็นเวอร์ชั่น 2.7 
1.4. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบส าหรับงานอีเลิร์นนิ่ง 
1.5. จัดท าคู่มือการใช้งาน พร้อมสรปุข้อมูลรายชื่ออาจารยท์ี่เข้าใช้งานรายวชิา SPEEXX  
1.6. จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งาน 
1.7. รายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 314 รายวิชา 

   รายวิชาที่สร้างขึ้นใหม่ในระบบ e-Learning จ านวน 3 รายวิชา ได้แก ่ 
1. วิชา  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SPEEXX   ศูนย์ภาษาและนวัติกรรม 
2. วิชา Logistic and Distribution Management ผศ.จารุณี กมลขันติธร 
3. วิชา Computer Graphic ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธสิรณ์ 
 

2. งานผลิตบทเรียน e-Courseware      จ านวน 1  รายวิชา 
 2.1 จัดท าคู่มื่อส าหรับผู้เรียนและผู้สอน เพื่อประกอบสื่อ e-Courseware 
   วิชา การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี  อุบลสวัสดิ ์
2.2 ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย e-Courseware วิชา การพฒันาทักษะการเขียนเรียงความ 

โดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
 

3. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3.1  งานบันทึกเทปรายการ      จ านวน 6    ตอน 
3.2 งานตัดต่อรายการ       จ านวน 13  ตอน 
 

4. วิดีโอสื่อการสอน (MMD)  
อัพโหลดไฟล์ ผ่านทาง RMUTP Channel (Website : http://mmd.rmutp.ac.th/wp/) จ านวน 120   ตอน 
 

5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
5.1 งานวันรพีร าลึก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และลานพระอนุสวรีย ์

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
5.2 งาน 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.3 งานพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร 

เขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ลานพระอนุสวรียพ์ระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

5.4 งานปฐมนิเทศนักศึกษาและการอบรมคุณธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายหตัถวุฒิ แคมป์ จ.สระบรุ ี

5.5 กิจกรรมสืบสานวนัภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรดิวงศ์  
อาคาร 90 ป ีคณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)  

5.6 พิธีไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2557 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ   
 



 6. งานจัดอบรม 
6.1. จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียส าหรับงานอีเลิร์นนงิ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชัน้ 4 ตกึการโรงแรม (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
6.2. จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร LMS for Moodle  

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ชั้น 4 ตึกการโรงแรม (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
6.3. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

 
7. งานประชาสัมพันธ ์

7.1 งานประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต ์
7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เวบ็ไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   จ านวน   8    เร่ือง 
7.1.2 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit  จ านวน   21   เรื่อง 
7.1.3 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th   จ านวน   6    เรื่อง 
7.1.4 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP  จ านวน   8     เรื่อง 

7.2  งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2.2.   ออกแบบและจัดท าวารสารข่าวกิจกรรม 
 

8. งานจัดท าเว็บไซต ์KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 


