
 
สรุปรายงานประจ าเดือน มิถุนายน 2559 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. งาน e-Learning 

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาภายในระบบ e-Learning 
1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3. จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ 2559 
1.4. จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการจัดอบรม e-Learning ส าหรับโครงการอบรม i-Learning Design 
1.5. เป็นวิทยากรและผูช้่วยวิทยากร โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle 

ให้แก่บุคคลากรสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.
2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.6. ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมหลักสูตร i-Learning Design แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมดังกล่าว 

1.7. สรุปรายวชิาในระบบ e-Learning จ านวน 308 รายวิชา โดยมรีายวิชาที่สร้างใหม่ 2 รายวิชา ดังนี ้
  วิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วนัทีส่ร้าง 6 มถิุนายน 2559 วิชาเฉพาะ) 
2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  - 
3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   

a. จัดท ำ Script       จ ำนวน   3  ตอน 
b. อัดเสียงและตัดต่อ      จ ำนวน   4   ตอน 

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 

4.1  กิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย       จ ำนวน 6  กิจกรรม
  แบ่งเป็น 

4.1.1 กิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัยประจ ำปี  2559  
- ประมวลภำพ โครงกำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนส ำหรับ

บุคลำกร ณ คณะศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
- ประมวลภำพ โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ จ.ชลบุรี (English Camp) ณ. โรงแรมโบตำนี บีช รีสอร์ท 

พัทยำ จ.ชลบุรี 
- ประมวลภำพ พิธีปิดโครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำมทร.พระนคร 

(English Camp) ณ. ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ชั้น 6 มหำวิทยำลัน
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 



- ประมวลภำพ โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ (Start up) ณ ห้องประชุมอำภำกรเกียรติวงศ์ 
ชั้น6 อำคำร 90 ปี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

- ประมวลภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเข้ำศึกษำดูงำนระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
มหำวิทยำลัย (ระบบ ERP) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

- ประมวลภำพ โครงกำรจัดแสดงผลงำนนักศึกษำด้ำนอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ 
โซน Eden ชั้น1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

4.1.2 วิดีโอเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จ ำนวน – กิจกรรม 

 
5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ออกแบบจดหมำยข่ำวกิจกรรม สวส. ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2559 
- ตรวจสอบแก้ไขจดหมำยข่ำวกิจกรรม สวส. ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2559 
- จัดพิมพ์จดหมำยข่ำวกิจกรรม สวส. ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2559 จ ำนวน 50 เล่ม 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1  บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำขอศึกษำดูงำน

ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย (ERP) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

6.2 บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงกำรวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรพื้นบ้ำน จ.
เพชรบุรี ณ ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนห้วยทรำยเหนือ และกลุ่มน้ ำพริกผู้สูงอำยุ บ้ำนห้วยทรำย 
เทศบำลเมืองชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

6.3 บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงกำรจัดแสดงผลงำนนักศึกษำด้ำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden ชั้น 3  

6.4 บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือกำรสร้ำงผู้น ำคุณธรรม และท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่ำงยั่งยืน ระยะที่ 1 กำรฝึกอบรมหลักสูตรชินนสำสมำธิ 1 วัน ณ 
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  

6.5 บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมสุโกศล  
6.6 บันทึกภำพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือกำรสร้ำงผู้น ำคุณธรรม และท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่ำงยั่งยืน ระยะที่ 2 ศึกษำดูงำนแหล่งพระพุทธศำสนำ และ
ศิลปวัฒนธรรม ณ จ.อุบลรำชธำนี 

6.7 บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอ โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์
แคว รีสอร์ท จ.กำญจนบุรี 

 
 
 
 



 
 
7.   งานประชาสัมพันธ์ 

           

8.  งานจัดท าเว็บไซต์ KM Blog 
  จัดรวบรวมเนื้อหำ และเตรียมข้อมูลส ำหรับแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ จ ำนวน 4 เรื่อง 

 

 
 

 


