
 
สรุปรายงานประจ าเดือน มีนาคม 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 305 รายวิชา  

 
2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

2.1  งานบันทึกเทปรายการ       จ านวน   3    ตอน 
2.2 งานตัดต่อรายการ       จ านวน   3    ตอน 
 

3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   
a. จัดท า Script        จ านวน   4  ตอน 
b. อัดเสียงและตัดต่อ       จ านวน   4   ตอน 

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 

4.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  9  กิจกรรม  
 แบ่งเป็น 

4.1.1 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี  2559  
   - ประมวลภาพ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 
   - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2559 
   - ประมวลภาพ งานเปิดโลกท่องเที่ยว  
   - ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ 
   - ประมวลภาพ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล"  
  4.1.2 วิดีโอเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 3 กิจกรรม 

- ตอนที่ 09  Simple past form วิชาสนุกกับภาษา 2  

- ตอนที่ 10 Past progressive form วิชาสนุกกับภาษา 2  

- ตอนที่ 11 Past perfect form วิชาสนุกกับภาษา 2 

 
 
 
 



5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ออกแบบจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

- ตรวจสอบแก้ไขจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

- จัดพิมพ์จดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 50 เล่ม 

 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

6.1 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
6.2 บันทึกภาพนิ่ง ภาพบุคลากรท าบัตรผ่านเข้า-ออก ตึกส านักอธิการบดี เทเวศร์ 

6.3 บันทึกภาพนิ่ง การจัดท าภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
6.4 บันทึกภาพนิ่ง การจัดท าภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ คณะศิลป
ศาสตร์ กองกลาง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
6.5 บันทึกภาพนิ่ง  วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือน
ปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6.6 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี 2559  ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 
6.7 บันทึกภาพนิ่ง  วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจ าปี 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 
90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 
6.8 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ งานเปิดโลกท่องเที่ยว ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ และ
บริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร  
6.9 บันทึกภาพนิ่ง การจัดท าภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6.10 บันทึกภาพนิ่ง ภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา 

6.11 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ Phra Nakhon Flair 
Bartender Competition 2016 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ 
6.12 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์  

6.13 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี 
6.14 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาด
สากล” ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 



6.15 บันทึกภาพนิ่ง อบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาบุคลากร
ด้านการสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
6.16 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อวีดีโอ โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ณ 
ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  
 

7.   งานประชาสัมพันธ์ 
7.1 งานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึน้สู่เว็บไซต์ http://studio.rmutp.ac.th    จ านวน 30  เร่ือง 

  7.1.2  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit    จ านวน  35  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   2  เรื่อง   
 7.1.5  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ Vdoสื่อการสอน Rmutp จ านวน   8  เรื่อง 

7.2 งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           

8.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหา และเตรียมข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จ านวน 4 เรื่อง 

 

 
 

 


