
   
สรุปรายงานประจ าเดือน กรกฏาคม 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. จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร i-Learning ให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.6. จัดท าสรปุงานโครงการอบรมหลักสูตร i-Learning Design  
1.7. สรุปรายวชิาในระบบ e-Learning จ านวน 308 รายวิชา โดยมรีายวิชาที่สร้างใหม่ 2 รายวิชา ดังนี ้

1. วิชา นิวแมติกส์อุตสาหกรรม อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันทีส่ร้าง 4 กรกฎาคม 2559 วิชาเฉพาะ) 
2. วิชา English 2 อาจารย์ สรวงกนก พิบูลธรรมนนท์ สาขาวชิาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  
คณะศิลปศาสตร์ (วนัที่สร้าง 5 กรกฎาคม 2559 วิชาเฉพาะ) 
3. วิชา ลีลาศ 0100516 ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล สาขาวชิาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิาพละศึกษาและนันทนาการ 
คณะศิลปะศาสตร์ (วนัทีส่ร้าง 7 กรกฎาคม 2559 วิชาเฉพาะ) 

2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
- บันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 1 
- ตัดต่อเทปการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา สนุกกับภาษา 3 ตอนที่ 1 

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

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 

4.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย     จ านวน 8  กิจกรรม แบ่งเป็น 
 
 
 
 

1. ประมวลภาพ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่7 ณ. ห้องโรงแรมสุโกศล 



2. ประมวลภาพ โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการสร้างผู้น าคุณธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1การฝึกอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 วัน ณ. ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3. ประมวลภาพ โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการสร้างผู้น าคุณธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานแหล่งพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัด
อุบลราชธานี 

4.  ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
5.  ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 ณ   

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
6.  ประมวลภาพ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
7.  ประมวลภาพ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross 

Functional) รุ่น 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
8. ประมวลภาพ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจ าปี 2559 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 
 

5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
- ออกแบบและผลิตเอกสารจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 
- จัดบอร์ดนิทรรศการวันอาสฬหบูชา  
- จัดฉากถวายพระพร 12 สิงหาคม ณ ห้องผลิตสื่อโทรทัศน์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

6.1 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.
สมุทรสงคราม 

6.2 บันทึกภาพนิ่งอาหารคหกรรม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
6.3 บันทึกภาพนิ่ง ผู้เกษียณอายุราชการ ณ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร 

6.4 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหาร
ข้ามสายงาน (Cross Function) ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 รร. รอยัลริเวอร์ 

6.5 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาตาม
เกณฑ์ สกอ. สมส. 

6.6 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงการประชุมสัมมนา แนวทางการก าหนด TOR ณ ห้อง
ภาณุมาศ ชั้น 10 รร. รอยัลริเวอร์ 

6.7 บันทึกภาพนิ่ง โครงการประชุม WUNCA ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6.8 ถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ณ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร 



6.9 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ วัดนรนาถสุ
นทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

6.10 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ กิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 

6.11 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2559  
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 รร.รอยัลริเวอร์ 

6.12 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 

6.13 บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหาร
ข้ามสายงาน (Cross Function) ณ ห้องประชุมบุษบงกชเอ ชั้น 2 รร. รอยัลริเวอร์ 

 
7.   งานประชาสัมพันธ์ 

           

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

 

 
 

 


