
 
เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
    รายบุคคล    กลุมบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : อาจารยสาโรช เมาลานนท                 ตําแหนง  :  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

งาน : ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อ  -  สกุล  : นายทรงยศ ขันบุตรศรี                      ตาํแหนง  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

งาน : งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ชื่อ  -  สกุล  : นายสันติ เกษมพันธุ                         ตาํแหนง  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

งาน : งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ชื่อ  -  สกุล  : นายกันตพงศ พุมอยู                         ตาํแหนง  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

งาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวศิวพร ชาติประสพ                  ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน               ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร : โครงการนํารอง “เผยแพรสือ่การเรยีนรูบนระบบ iTunes U” 

วันเดือนป : 19 พฤษภาคม 2558               เวลา : 09.00-12.00 น. 
               22 พฤษภาคม 2558               เวลา : 09.00-16.00 น. 
สถานท่ีจัด :  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี ชั้น 8 และชั้น 12 

หนวยงานผูจัด : สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คาใชจาย                   ไมมี     มี  จํานวน .....บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ไดรับ     ไมไดรบั  เนือ่งจาก...........................................................................                         
 ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 
       การอบรมครั้งนี้เปนการอบรมการใชงาน iTunes U course Manager โดย อ.มนัญญา เหลืองดิลก (Apple 
Education Trainer) และทีมงานบริษัท ยูฟคอน จํากัด สรุปไดดังนี้ 
 
      iTunes U คือสวนหนึ่งของโปรแกรม iTunes ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลดาน
การศึกษา ไมวาจะเปนเลคเชอร วีดีโอ หนังสือ และอ่ืนๆอีกมากมาย เพ่ือการเรียนรูท่ีไมมีขีดจํากัด iTunes U 
สามารถสรางคอรสเรียน เพ่ือเปนชองทางสื่อสารทางการเรียนระหวางอาจารยกับนักนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสะดวกมากยิ่งข้ึน สามารถใชไดฟรีไมมีคาใชจาย สามารถเปดชมไดท้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไป และผาน
ชองทาง Application iTunes U บนอุปกรณ iPad iPhone และ iPod Touch 
 
 
 
 
 



 
โปรแกรมท่ีเรียนรูและฝกปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้ ไดแก iBook Authors และ iMovie 
iBook Authors คือโปรแกรมท่ีออกแบบเพ่ือสรางสรรคหนังสือเรียน iBooks หรือหนังสือประเภทตางๆไดอยาง
สวยงาม ใชงานงาย และทุกคนสามารถสรางสรรคผลงานของตัวเองได ดวยฟงกชันท่ีตอบโจทยการสรางหนังสือใหดู
นาสนใจ ไมวาจะเปน การจัดเรียงตัวอักษรขอความอยางสวยงาม การใสรูปภาพท่ีมีความคมชัด การเพ่ิมลูกเลน
อยางเชนการเพ่ิมวิดีโอ การทําแบบทดสอบ ในเนื้อหาของ iBooks  
 

 
 

iMovies คือโปรแกรมสําหรับสรางสรรคงานวีดีโอและภาพยนตรดวยฟงคชั่นมากมายและเปนหนึ่งในชุดสุดยอด
โปรแกรม iLife & iWork ท่ีถูกออกแบบโดย Apple เพ่ือใหใชงานงายตั้งแตผูท่ีเริ่มใชโปรแกรมครั้งแรกไปจนถึงนัก
สรางผลงานวีดีโอมืออาชีพ 
 

 
 

 
 



 
บรรยากาศการอบรม 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

สรุป  
         iTunes U เปนระบบท่ีสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังยังเปนชองทางหนึ่งท่ีจะชวยเผยแพร และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงผลงาน
วิชาการตางๆของมหาวิทยาลัยและองคกรท่ีใหความรูมากมาย 
 



ประโยชนที่ไดรับ 
         ไดเรียนรูการใชงานระบบ iTunes U และการใชงานโปรแกรม iBook Authors และ iMovie ซ่ึงสามารถ 
นํามาสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธและสื่อการสอนของหองสมุดไดอยางนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
  

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (อาจารยสาโรช เมาลานนท) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นายทรงยศ ขันบุตรศรี) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นายสันติ เกษมพันธุ) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นายกันตพงศ พุมอยู) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวศิวพร ชาติประสพ) 

                 ผูรายงาน....................................................... 
                                                                                              (นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 

 
                                                                                                  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


