
 

  สรุปรายงานประจ าเดือน ธันวาคม 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  จัดท ารายงานอาจารย์ที่ไดร้ับมอบโล่ ผู้มผีลงานทางด้านระบบ e-Learning ประจ าปีพุทธศักราช 2557 
1.6  จัดท าหนงัสือแจ้งลบรายวชิาของผู้สอนในระบบ e-Learning ไปยงัอาจารย์ในแต่ละคณะ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ 
1.7  จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งานของรายวิชา 

          
2. งานผลิตบทเรียน e-Courseware       จ านวน   1  รายวิชา 

2.2  ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย e-Courseware  
       วิชา การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี  อุบลสวสัดิ ์

             
3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   

บันทึกเสียงและตัดต่อ       จ านวน     1    ตอน 
      

4. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  แผ่นผลิตสื่อโทรทัศน์ดีวดีีลิขสิทธ์ิ      จ านวน  13     ตอน 
 

5. วิดีโอสื่อการสอน (MMD)  
    อัพโหลดไฟล์ ผ่านทาง RMUTP Channel (Website : http://mmd.rmutp.ac.th/wp/) 
 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1 งานโครงการอบรมเชิงปฎบิัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 5-8 
  วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  วิทยาเขตเทเวศร์ 
6.2  งานโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพธิีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายสุมธัมม์  
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร 
6.3  ฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2557 วันที่ 10 ธันวาคม 2557  

ณ หอประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  (ศูนย์พณชิยการพระนคร) 
6.4 งานเสวนา เร่ือง "สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฎิรูปประเทศไทย" หลักสูตรประกาศนีนบัตรข้ันสูงการเสริมสร้างสังคม 
  สันติสุข รุ่นที่ 5 วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกัษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
  แจ้งวัฒนะ 
6.5  การประชุมแนะน าการบนัทึกขอ้มูลนักกีฬาลงบนเวบ็ไซต์ วนัที ่12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6.6  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานห้องสมุดพาณิชยการพระนคร วนัที่ 15 ธันวาคม 2557  
  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ตึกอธิการบดี และเยี่ยมชมห้องสมุดพาณิชยการพระนคร 
6.7 การฝึกอบรม Adobe Photoshop ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วนัที่ 15 ธันวาคม 2557  
  ณ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 
6.8  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัสากล กิจกรรมการฝึกอบรม  
  หลักสูตร CompTIA Certificateส าหรับนักศึกษา วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ และ   
  พาณิชยการพระนคร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6.9 การประชุม โครงการระบบสหกิจศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ส านักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 
 



 6.10 โครงการอบรมการใช้งาน eClassroom วันที่ 18 ธันวาคม 2557  
  ณ ตึกมงคลอาภา ชัน้ 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
6.11 โครงการอบรมการใช้งาน Smart Classroom วันที่ 19 ธันวาคม 2557 
  ณ ตึกมงคลอาภา ชัน้ 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)  
6.12 รายการ อธิการบดีพบประชาคม คร้ังที่๑ “เร่ือง แถลงนโยบายการบริหารงานและอวยพรปีใหม่” วันที่ 26 ธันวาคม 2557  
  ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ 
 

7.   งานประชาสัมพันธ์ 
7.1 งานประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ 

7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เวบ็ไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   จ านวน   35 เร่ือง 
7.1.2 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit   จ านวน   42   เรื่อง 
7.1.3 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th    จ านวน   3   เรื่อง 
7.1.4 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP   จ านวน   3     เรื่อง     

7.2  งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2.2.   ออกแบบและจัดท าวารสารข่าวกิจกรรม 
            

8.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

 


