
 

  สรุปรายงานประจ าเดือน กันยายน 2557 
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. งาน e-Learning 

1.1  แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2  สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3  จัดท าหลักเนื้อหาอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียส าหรับงานอีเลิร์นนิ่ง 
1.4 จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ให้รองรับกับระบบ m-Learning 
1.5  จัดการระบบรายวชิา SPEEXX ในส่วนของให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนและผู้สอน 
1.6  จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งาน 
1.7  รายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 324 รายวิชา 

รายวิชาที่สร้างขึ้นใหม่ในระบบ e-Learning จ านวน 10 รายวิชา ได้แก ่ 
1. วิชา  การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ดา้นอุตสาหกรรมการบริการ  สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  อาจารย์นฤศร มังกรศิลา 
2. วิชา การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

อาจารย์นฤศร มังกรศิลา 
3. วิชา การประกอบธุรกิจเบื้องต้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรม อาจารย์นฤศร มังกรศิลา 
4. วิชา การพฒันาทักษะทางการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง กลุ่มวิชาภาษาไทย  

คณะศิลปศาสตร์ ผศ.อุบลศรี อุบลสวสัดิ์ 
5. วิชา การวิเคราะห์การวางแผนธรุกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

อาจารย์นฤศร มังกรศิลา 
6. วิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   

อาจารย์นฤศร มังกรศิลา 
7. วิชา หลักสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สยาม ลางคุลเสน 
8. วิชา Computer Organization and Architecture for CPE 1/2557 สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. วิชา Computer Programing 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม  

10. วิชาสุขาภิบาลอาหาร สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปรัชญา แพมงคล 
   

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 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 
3. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

3.1  งานบันทึกเทปรายการ       จ านวน 9    ตอน 
3.2 งานตัดต่อรายการ        จ านวน 4    ตอน 
 

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



 5.   งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
5.1 งานวนัภูมิปัญญานักรบไทย เสวนาเร่ือง "การสร้างเครือข่ายพหุภาคีการวิจัยมุ่งสู่อนาคตอย่างมัง่คงและยังยนื  

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวด)ี 
5.2  งานพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557  

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ตึก 90 ปี (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
5.3  บันทึกภาพบุคลากร สถาบนัวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องสตูดิโอมีเดีย ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
5.4  งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  
5.5  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องตรังบอลลูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
5.6  งานพิธีมทุิตาจติ อาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรดิวงศ์ 

อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)   
 

6.   งานประชาสัมพันธ์ 
6.1 งานประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ 

6.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เวบ็ไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   จ านวน   13  เร่ือง 
6.1.2 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit   จ านวน   22   เรื่อง 
6.1.3 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th    จ านวน   4    เรื่อง 
6.1.4 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP   จ านวน   4     เรื่อง 

6.2  งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2.2.   ออกแบบและจัดท าวารสารข่าวกิจกรรม 
 

7.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

 


