
รายงานการด าเนินงาน 
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 

1. ถ่ายท า ตัดต่อ และ น าส่ง สื่อการสอนทางไกล ปี 54 เทอม 1      จ านวน 93 ตอน  
2. บันทึกเทป และตัดต่อ          จ านวน 3 รายการ 

2.1  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2554  
2.2  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2554 
2.3  วิดีโอPresentation งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554 
2.4  จัดท าวิดีโอPresentation เพื่อใช้จัดแสดงในนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ในพิธีเปิดอาคาร เรือน  
        ปัญญา คณะคหกรรมศาสตร์ 

3. จัดเตรยีมสคริปต์ และ บันทึกเสียงและตัดต่อรายการวิทยุ FM 90.75 MHz.      จ านวน 20 ตอน 
4. ดูแล ควบคุม ตดิตั้งและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ภาพและเสียง      จ านวน 11รายการ 

4.1  งานถ่ายทอดสดการตัดสินรางวัลการประกวดคลิปวดิีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งท่ี 1  
4.2   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัตงิานของบุคลากร 
4.3  งานถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
4.4  งานบันทึกเทปเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าป ี2554 
4.5 งานรับเสด็จสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ในพิธีเปิดอาคาร เรือนปญัญา คณะคหกรรมศาสตร์ 
4.6  งานถ่ายทอดสดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 
4.7  งานบันทึกเทปเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2554 
4.8  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัตงิานของบุคลากร 
4.9 งานวันนักแปลนานาชาต ิ
4.10  พร้อมท้ัง ฉายวิดิทัศน์เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 

2554 
4.11  พร้อมท้ังบันทึกภาพและติดตั้งเครือ่งฉาย งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554 

5. ถ่ายทอดสด          จ านวน 6 รายการ 
5.1  พิธีไหว้ครูราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
5.2  ถ่ายทอดสดการตดัสินรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ครั้งท่ี 1 
5.3 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ในพิธีเปิดอาคาร เรือนปญัญา คณะคหกรรมศาสตร์ 
5.4  และร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 
5.5  งานวันนักแปลนานาชาต ิ  
5.6  และควบคมุระบบภาพ แสงและเสยีง งาน Miss and Mr RMUTP 

6. สรุปความคืบหน้า ระบบการเรยีนการสอนอีเลิร์นนิง ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน ์  
8. จัดท าวีดีทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

8.1  เก็บภาพตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ โรงเรียน หน่วยงานราชการและบริษทัเอกชน ฯลฯ เพื่อประกอบการท าวีดีทัศน์ฯ 
8.2  บันทึกเสียง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อประกอบวีดีทัศน์ฯ 
8.3  ประชุมร่วมและน าเสนอผลงานวีดทีัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ครั้ง 
8.4  จัดท าส าเนาวีดีทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการลงใน แผ่น DVD และ Flash drive 
 
 



9. จัดท ากราฟิกภาพประกอบ         จ านวน 4 รายการ 
9.1  ประกอบ ผลงานสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อจัดแสดงใน โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 

และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 1  
9.2  ประกอบ Presentationงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554  
9.3  ประกอบ ปกและแผ่น ดีวีดี การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
9.4 ประกอบโปรสเตอร์ ,แผ่นพับ ,DVDส่วนจัดแสดง และ ส่วนจัดถวาย เพื่อใช้ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ในพิธีเปิดอาคาร เรอืนปัญญา คณะคหกรรมศาสตร์  
10. ถ่ายภาพนิ่ง           จ านวน 2 รายการ 

10.1  บุคลากรประจ าส านักวิทยบริการฯ 
10.2  ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554  จ านวน 19 ท่าน  

11. แปลงไฟล์สื่อการสอนทางไกลฯ ปีการศึกษา 2554 เทอม 1 จาก AVI เป็น DVD และ WMV  จ านวน 93 ตอน 
12. จัดท าDVD พร้อมส าเนาแผ่น DVD 

12.1 การศึกษาทางไกลฯ ป2ี551เทอม1และ2 เพื่อจดทะเบยีนลิขสิทธ์ิเปน็ของหมาวิทยาลัย จ านวน 187 ตอน 
12.2 Presentation งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2554    จ านวน 30 ชุด 
12.3 DVD ส่วนจัดถวาย เพื่อใช้ในการรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ในพิธีเปิดอาคาร เรือนปญัญา  
คณะคหกรรมศาสตร ์           จ านวน 12 ชุด 

13. จัดฉากและสถานท่ีส าหรับบันทึกเทปเนื่องใน        จ านวน 3 รายการ 
13.1  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2554 
13.2  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2554 
13.3  งานวันนักแปลนานาชาติ 

14. จัดนิทรรศการ          จ านวน 2 รายการ 
14.1 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรบัเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ในพิธีเปิดอาคาร เรือนปัญญา คณะคหกรรม

ศาสตร ์
14.2 นิทรรศการผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งท่ี 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร 

ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ ผลงานสื่อการเรยีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
15. จัดประชุมนานาชาติในวันนักแปลนานาชาติ หัวข้อ การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่ามและล่ามภาษามือของประเทศไทยใน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
16. ส่งรายงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสตูร Adobe Encore CS5 & Workshop จ านวน 1 
เล่ม 
17. จัดท าตารางการถ่ายท ารายการ U-Channel 
18. จัดสรรบคุลากร           จ านวน 3โครงการ 

18.1 เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมโปรแกรมกราฟิกคณะวิทยาศาสตร์ 
18.2  เพื่อเป็นวิทยากร โครงการอบรมอีเลริ์นนิงให้กับคณะศิลปศาสตร ์  
18.3  เพื่อเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential ICT Tools for VTET Institution 

19. รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสายสนบัสนุน 


