
รายงานการด าเนินงาน 
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 มกราคม 2555 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 

1. ถ่ายท า ตัดต่อ และ น าส่ง สื่อการสอนทางไกล ปี 54 เทอม 2      จ านวน 74 ตอน  
2. บันทึกเทป และตัดต่อ          จ านวน 7 รายการ 

2.1  งาน NJ Spelling Bee 2011 ครั้งท่ี 14 
2.2 งานปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.3 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร ์
2.4 งานออกแบบแฟช่ัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
2.5 การแทงหยวก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
2.6 วิดีโอแนะน าคณะบริหารธรุกิจ  
2.7    พิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิ์  

3. จัดเตรยีมสคริปต์ และ บันทึกเสียงและตัดต่อรายการวิทยุ FM 90.75 MHz.      จ านวน 19 ตอน 
4. ดูแล ควบคุม ตดิตั้งและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ภาพและเสียง      จ านวน 6 รายการ 

4.1  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 
4.2 งานแถลงข่าวการจัดงานรางวัลเมขลา ครั้งท่ี 24 
4.3 งาน NJ Spelling Bee 2011 ครั้งท่ี 14 
4.4 งานปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2554 
4.5 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร ์  
4.6 งานซ้อมรับปรญิญา ประจ าปีการศึกษา 2554  

5. ถ่ายทอดสด          จ านวน 3 รายการ 
5.1  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 
5.2  งานปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2554 
5.3 งานซ้อมรับปรญิญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 2554 

6. จัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์ชิงปฏิสัมพันธ์        จ านวน 4 บทเรียน 
7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน ์  
8. ถ่ายท ารายการโทรทัศน ์U-Channel         จ านวน 30 ตอน 

8.1  รายการRmutp News   จ านวน 6 ตอน 
8.2  รายการการศึกษาทางไกล จ านวน 8 ตอน 
8.3 รายการวิชา(การณ์)ก้าวไกล จ านวน 7 ตอน 
8.4 รายการเด็กต้นแบบ  จ านวน 9 ตอน 

9. โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้       จ านวน 3โครงการ 
9.1  โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ หลักสูตร ระบบการจดัการเรยีนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ 

Internet ส าหรับการเรียนการสอน 
9.2 โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab 
9.3 โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอด้วย Power Point  

10. จัดท าวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบการเรยีนการสอนออนไลน ์     จ านวน 8 หัวข้อ 
11. แปลงไฟล ์

11.1  สื่อการสอนทางไกลฯ ปีการศึกษา 2554 เทอม 2 จาก AVI เป็น DVD และ WMV  จ านวน 74 ตอน 
11.2 รายการโทรทัศน์ U-Channel รูปแบบ WMV เข้าสู่เว็บไซต์ http://mmd.rmutp.ac.th/ จ านวน 30 ตอน 

http://mmd.rmutp.ac.th/


12. วางแผนด าเนินการสร้างรายวชิา CAI 
- ประชุมกับอาจารย์ประจ าวิชา 
- ก าหนดของเขตการด าเนินงาน 
- จัดท าเนื้อหา 

13. สร้างรายวิชาใหม่เข้าสู่ระบบ LMS         จ านวน 6 วิชา  
14. จัดท าโครงการวิจัย หัวข้อวิจยั : การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใช้ e-Learning เพื่อการเรยีนการสอน 
มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร 
15. อัพเดทข่าวลงในเว็บไชต์ http://studio.rmutp.ac.th/  
16. จัดเตรียมสถานท่ีงานปัจฉิมนเิทศนักศึกษา คณะศลิปศาสตร ์
17. ประสานงานรับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุ ปีการศึกษา 2550 
18. จัดท าประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศผา่นเว็บไซต์ 
19. วางแผนการจัดท ารายงานประจ าปี 2555 
20. ตรวจรับและตดิตั้งอุปกรณ์จากการจัดซื้อพัสดุ  
21. จัดสรรบคุลากรเพื่อเป็นวิทยากรอบรมหลักสตูร"ระบบจัดการเรยีนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet เพื่อการเรยีน
การสอน 

http://studio.rmutp.ac.th/

