
 
สรุปรายงานประจ าเดือน มกราคม 2559 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. งาน e-Learning 

1.1 แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2 สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจ าเดือน 
1.4 จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการจัดอบรม e-Learning ส าหรับโครงการอบรมของหน่วยงาน 
1.5 สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 295 รายวิชา  

โดยมีรายวิชาที่สร้างใหม่ 3 รายวิชาดังนี้ 
  1. วิชา Software Engineering - 02-213-304 [2/2558]  อาจารย์ธนาวุฒิ  นิลมณี 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่สร้าง 11 มกราคม 2559  (วิชาเฉพาะ) 
  2. วิชาการวางแผนภาษีอากร [2/58]  อาจารย์ นิพล แก่นโกมล 
  สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  วันที่สร้าง 14 มกราคม 2559  (วิชาเฉพาะ) 
  3. วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน อาจารย์วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่สร้าง 26 มกราคม 2559 (วิชาสามัญ) 

2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2.1  งานบันทึกเทปรายการ       จ านวน   2    ตอน 
2.2 งานตัดต่อรายการ       จ านวน   2    ตอน 
 

3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   
3.1. จัดท า Script        จ านวน   4   ตอน 
3.2. อัดเสียงและตัดต่อ       จ านวน   4   ตอน 

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 

4.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  8  กิจกรรม  
 แบ่งเป็น 

4.1.1 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี  2559  
- ตอนที่ 1 แนะน า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ตอนที่ 2 แนะน า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- ตอนที่ 3 แนะน า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- ตอนที่ 4 แนะน า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- โครงการแข่งขันและสัมมนาทักษะวิชาชะบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 
- การประกวด RMUTP MUSIC AWARD 
 

5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
5.1 ออกแบบและผลิตเอกสารข่าวกิจกรรมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 
5.2 ออกแบบใบประกาศผู้ท าคุณประโยชน์ งาน 11 ปี คิด(ส์)ดี ท าด.ี..เพ่ือสังคม 
5.3 จัดนิทรรศการวันครู ณ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 



6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1 กิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร   
  วันที่ 17 มกราคม 2559 ณ หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี-ถ.ศรีอยุธยา-ถ.อู่ทองใน-ถ.ราชวิถี-ถ.สามเสน 
6.2 งาน 11 ปี คิด(ส์)ดี ท าดี...เพ่ือสังคม 
  วันที่ 18-20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) 
6.3 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ 
  และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
  วันที่ 21-26 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงใหม่ 
6.4 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง “ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”  
 วันที่ 22-24 มกราคม 2559 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี 
6.5 บันทึกภาพบุคลากรท าบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 
 วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) 
 

7.   งานประชาสัมพันธ์ 
7.1 งานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   จ านวน  18 เรื่อง 
  7.1.2  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit   จ านวน   16   เรื่อง 
  7.1.3 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th     จ านวน   2   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 

            

8.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

 

 
 

 


