
 
สรุปรายงานประจ าเดือน เมษายน 2559 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. งาน e-Learning 

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3. จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2559 
1.4. จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการจัดอบรม e-Learning ส าหรับโครงการอบรมต่างๆ 
1.5. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 305 รายวิชา  

 
2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

2.1  งานบันทึกเทปรายการ       จ านวน   1    ตอน 
2.2 งานตัดต่อรายการ       จ านวน   2    ตอน 
 

3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   
a. จัดท า Script       จ านวน   5  ตอน 
b. อัดเสียงและตัดต่อ      จ านวน   5   ตอน 

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 

4.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  9  กิจกรรม
  

 แบ่งเป็น 
4.1.1 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี  2559  

- ประมวลภาพ โครงการสร้างประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 
- ประมวลภาพ ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน  า ต้านภัยแล้ง 
- ประมวลภาพ ราชมงคลสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ าใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น 
- ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   4.1.2 วิดีโอเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 3 กิจกรรม  
- ตอนที่ ตอนที่ 12 Past perfect progressive form วิชาสนุกกับภาษา 2 
- ตอนที่ ตอนที่ 13 Future form วิชาสนุกกับภาษา 2 
 

5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ออกแบบจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน เมษายน 2559 
- ตรวจสอบแก้ไขจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน เมษายน 2559 
- จัดพิมพ์จดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน เมษายน 2559 จ านวน 50 เล่ม 



- จัดนิทรรศการวันจักรี 
- ออกแบบป้ายจัดนิทรรศการวันสงกรานต์ 5 ศูนย์ 
- จัดนิทรรศการวันสงกรานต์  

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ โครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน  า ต้านภัยแล้ง” ณ  ห้อง
ประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6.2 บันทึกภาพนิ่ง โครงการ งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั งที่ 8 
6.3 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ ควบคุมเครื่องเสียง งานราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ า

ใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น ณ หอประชุม D-Hall 
6.4 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง R 101 อาคาร

มงคลอาภา 
6.5 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม

มงคลอาภา 1 ชั น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
6.6 บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 

2558 ณ ชั นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ 
6.7 ติดตั งและทดสอบเครื่องเสียงเพ่ือเตรียมงานราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ าใจ 

แต่งไทยนุ่งซิ่น ณ หอประชุม D-Hall 
  

7.   งานประชาสัมพันธ์ 
7.1 งานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ นสู่เว็บไซต์ http://studio.rmutp.ac.th   
 จ านวน 16  เร่ือง 

  7.1.2  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit   
 จ านวน  17  เรื่อง 
  7.1.3 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th    
 จ านวน  2  เรื่อง 
  7.1.4  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP   
 จ านวน   2  เรื่อง   
 7.1.5  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ Vdoสื่อการสอน Rmutp
 จ านวน   4  เรื่อง  

7.2 งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           

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

 


