Job Description ศูนยสารสนเทศการศึกษา
1. นายวรวุฒิ มั่นสุขผล
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
1. ดูแลระบบงานดาน e-Learning ทั้งมหาวิทยาลัย
- วางแผนการใชงานระบบ e-Learning
- ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
- ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ
2. ฝกอบรมคณาจารยในมหาวิทยาลัยดาน e-Learning
- วางแผนการฝกอบรมการใชระบบ e-Learning
- วางแผนการฝกอบรมการผลิตสื่อเพื่อนํามาใชในการผลิตงานดาน e-Learning
- ดําเนินการอบรมการใชระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
- ดําเนินการฝกอบรมเทคนิคการผลิตสื่อการสอนใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชงานดาน
e-Learning
- ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย
- ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning
- วางแผนการประชาสัมพันธ การใชระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
- เขารวมงานสัมมนาตางๆ และเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรงานดาน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย กับหนวยงานการศึกษาตางๆ
4. อื่นๆ
- ดูแลงานดานเทคนิคและประสานงานกับคณะตางๆ โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต
” SU RadioNET ” ของมหาวิทยาลัย
- ประสานงานรวมกับโครงการ Flexible Learning “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู” ในดานการเตรียม
ความพรอมศูนยการเรียนรูและฝกอบรม ของมหาวิทยาทั้ง 3 วิทยาเขต
- ดําเนินการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ ตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชกับงานดาน e-Learning และผลิตสื่อ
การสอน

2. นางสาวดวงพร วิฆเนศ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
1. ดูแลระบบงานดาน e-Learning วิทยาเขตวังทาพระ
- วางแผนการใชงานระบบ e-Learning
- ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
- ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ
2. ฝกอบรมคณาจารยในวิทยาเขตวังทาพระ ดาน e-Learning
- วางแผนการฝกอบรมการใชระบบ e-Learning
- วางแผนการฝกอบรมการผลิตสื่อเพื่อนํามาใชในการผลิตงานดาน e-Learning
- ดําเนินการอบรมการใชระบบe-Learningใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในวิทยาเขต วังทาพระ
- ดําเนินการฝกอบรมเทคนิคการผลิตสื่อการสอนใหกับคณาจารยวิทยาเขตวังทาพระ เพื่อนํามาใชงาน
ดาน e-Learning
- ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย
- ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning
- วางแผนการประชาสัมพันธ การใชระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยและนักศึกษาในวิทยาเขต
วังทาพระ
- ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
- เขารวมงานสัมมนาตางๆ และเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรงานดาน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานการศึกษาตางๆ
3. นายชนิศร ธีระชาติ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
1. ดูแลระบบงานดาน e-Learning
1.1 ออกแบบบทเรียนสําหรับระบบ e-Learning
1.2 ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 อํานวยความสะดวกและดูแลการเรียนการสอนทางไกล
1.4 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
1.5 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.6 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning
1.7 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
2. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning

2.1 ประชาสัมพันธ การใชระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.2 เขารวมงานสัมมนาตางๆ และเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรงานดาน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานการศึกษาตางๆ
3. อื่นๆ
3.1 ดูแลงานดานเทคนิคและประสานงานกับคณะตางๆ โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต
” SU RadioNET ” ของมหาวิทยาลัย
3.2 ประสานงานรวมกับโครงการ Flexible Learning “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู” ในดานการ
เตรียมความพรอมศูนยการเรียนรูและฝกอบรม ของมหาวิทยาทั้ง 3 วิทยาเขต ดําเนินการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ ตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชกับงานดาน e-Learning และผลิตสื่อการสอน
4. นายสกนธ มวงสุน
ตําแหนง กราฟกดีไซน
1. ดูแลงานดาน Graphic ที่ใชในการสรางสื่อการเรียนการสอน
- ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไวในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ
- จัดสรางงานกราฟฟกที่ไดรับมอบหมายในงานตางๆ เพื่อใชประกอบในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- จัดสรางงานทางดานกราฟฟก โดยประสานงานกับผูชวยสอนประจําวิชาตางๆที่จัดทํา e-Learning
เพื่อใหไดงานตรงตามความตองการของอาจารยประจําวิชาและผูชวยสอน
- ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่เกี่ยว
ของในดานกราฟฟก
- ทําหนาที่เปนผูชวยสอนเครื่องมือ (Program) ในการผลิตสื่อในงานดานที่รับมอบหมายไดแก งาน
ดานอนิเมชั่นโดยใช Macromedia flash MX , งานดานกราฟฟกโดยใช Photoshop ,Illustrator
ในโครงการการเรียนการสอนทางไกล ของมูลนิธิไกลกังวล
- ออกแบบเว็บไซตสุโขทัย
- ออกแบบบูธ e-Learning
- ออกแบบหนาปกคูมือ e-Learning

5. นางสาวอุษา ปลอดโปรง
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 วิเคราะหและออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.2 ดูแลงานดานโสตทัศนูปกรณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.3 ประสานงานกับอาจารยในบางรายวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.4 ใหคําปรึกษาแกอาจารย ในการผลิตสื่อการสอนและชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา 331 251 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตถึง
ค.ศ. 1800
2. งานดานการเรียนการสอนทางไกล
2.1 ประสานงานกับอาจารยผูสอนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางไกลเพื่อดําเนินงานการเรียนการ
สอนทางไกล
2.2 จัดเตรียมและดูแลอุปกรณที่ใชในงานการเรียนการสอนทางไกล
2.3 ดูแลงานการเรียนการสอนทางไกลระหวางวังทาพระกับวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวิชาตางๆ
ผลิตสื่อการสอนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล คณะวิทยาการจัดการดังรายวิชาตางๆ
3. ฝกอบรมคณาจารย วังทาพระในงานดาน e-Learning
3.1 ชวยอบรมการใชระบบ e-Learning ใหกับอาจารยในคณะวิชาตางๆ
3.2 ชวยแกปญหาและใหคําปรึกษาแกอาจารยผูสอนในการใชงานระบบ e-Learning
4. อื่นๆ
4.1 ดูแลงานทางดานโสตทัศนูปกรณ เชน การบันทึกเทปงานสัมมนาวิชาการ บันทึกเทปการเรียน
การสอนในรายวิชาตางๆ
6.นางสาวพัชรี สหจิตตา
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
1. ดูแลงานดาน conference การเรียนการสอนทางไกลของคณะวิชาตางๆ
1.1 ดําเนินการประสานงานกับอาจารยรายวิชาตางๆ เพื่อดําเนินการการเรียนการสอนทางไกล
1.2 ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ เพื่อดําเนินการการเรียนการสอนทางไกล
ควบคุมดูแลอุปกรณ conference ขณะที่ทําการเรียนการสอนทางไกล
2. งานดานอุปกรณโสตทัศนอุปกรณ
2.1 ดูแลและควบคุมงานทางดานเทคนิคและอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ เชน การบันทึกเทปงาน
สัมมนาวิชาการ , ถายวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ
3. ดูแลงานดาน e-Learning

3.1
3.2
3.3
3.4

ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ เชน ดานเนื้อหา และดานเทคนิค
วางแผนการผลิตสื่อ เชน วางเคาโครงเนื้อหา
จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาและผูชวยสอนของแตละคณะวิชาในการจัด
ทํา e-Learning
3.5 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning
4. ดูแลงานดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1 ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ เชน ดานเนื้อหา และดานเทคนิค
4.2 วางแผนการผลิตสื่อ เชน วางเคาโครงเนื้อหา
4.2 ใหคําปรึกษาและปญหาตางๆกับอาจารยในการผลิตสื่อการสอน
5. อื่นๆ
5.1 ชวยอบรมการใชระบบe-Learningใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในขณะตางๆ
5.2 ดําเนินการประชาสัมพันธ e-Learning ใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
5.3 งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. นางสาวนฤมล แกวปาน
ตําแหนง ผูชวยสอนคณะโบราณคดี
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
1.2 ติดตอประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning และรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ทางไกล
1.3 วิเคราะหเนื้อหาและวางแผนการผลิตสื่อการสอน
1.4 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
1.5 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning และรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนทางไกล
1.6 เก็บรวบรวมรายละเอียดที่ตองการมาสรางงานมานําเสนอบน e-Learning
1.7 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงาน ระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและอาจารย
2. ฝกอบรมคณาจารยในมหาวิทยาลัยดาน e-Learning
2.2 ผูชวยอบรมการใชระบบ e-Learningใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning

3.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ e-Learning ใหกับบุคคลที่สนใจ
3.2 ออกบูธประชาสัมพันธงานดาน e-Learning
3.3 เขารวมงานสัมมนาตางๆเพื่อเผยแพรงานดาน e-Learning ของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานการศึกษา
ตางๆ
4. อื่นๆ
4.1 ทําหนาที่เปนผูชวยวิทยากรสอนการใช เครื่องมือตางๆ( program ) ในการผลิตสื่อการสอนโดยใช
Microsoft Powerpoint
8. นายนฤเทพ แกวศิริ
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
1. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
2. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ Network
3. ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. ดูแลและบํารุงรักษาหอง lab
5. ประยุกตการใชงานอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ
6. แนะนําวิธีการใชอุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง
7. จัดระบบการเรียนการสอนภายใน lab
8. จัดเตรียมหอง lab ใหเหมาะกับการสอน
9. นายนรเศรษฐ รังหอม
ตําแหนง ผูชวยสอนคณะดุริยางคศาสตร
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
1.2 ติดตอประสานงานกับอาจารยผูเขารวมโครงการ e-Learning
1.3 วิเคราะหเนื้อหาและวางแผนการผลิตสื่อการสอน
1.4 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
1.5 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.6 เก็บรวบรวมรายละเอียดที่ตองการมาสรางงานเพื่อนําเสนอในรูปแบบ e-Learning
2. ฝกอบรมคณาจารยในมหาวิทยาลัยดาน e-Learning
2.1 ผูชวยอบรมการใชระบบe-Learningใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
2.2 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning
3.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ e-Learning ใหกับบุคคลที่สนใจ
3.2 ออกบูธประชาสัมพันธงานดาน e-Learning

3.3 เขารวมงานสัมมนาเพื่อเผยแพรงานดานe-Learningของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานการศึกษาตางๆ
10. นายสุรพงษ ธุวะชาวสวน
ตําแหนง กราฟกดีไซน
1. ดูแลงานดาน Graphic ที่ใชในการสรางสื่อการเรียนการสอน
- ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไวในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- ศึกษาความตองการของผูใชในดานตางๆ
- จัดสรางงานกราฟฟกที่ไดรับมอบหมายในงานตางๆ เพื่อใชประกอบในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
- จัดสรางงานทางดานกราฟฟก โดยประสานงานกับผูชวยสอนประจําวิชาตางๆ ที่จัดทํา e-Learning
เพื่อใหไดงานตรงตามความตองการของอาจารยประจําวิชาและผูชวยสอน
- ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่
เกี่ยวของในดานกราฟฟก
- ทําหนาที่เปนผูชวยสอนเครื่องมือ (Program) ในการผลิตสื่อในงานดานที่รับมอบหมายไดแก งาน
ดานเว็บเพจโดยใช macromedia dreamwaver MX , งานดานกราฟฟกโดยใช Photoshop,
illustrator ในโครงการการเรียนการสอนทางไกล ของมูลนิธิไกลกังวล
- จัดทําเว็บไซตศูนยคอมพิวเตรมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.cc.su.ac.th)
11. นางสาวพรพรรณ เปาเลี้ยง
ตําแหนง ผูชวยสอนคณะเภสัชศาสตร
1. ติดตอประสานงานกับอาจารยผูรวมโครงการแตละวิชา โดยการนําเอกสารขอมูลที่มีอยูมา
วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจ แลววางแผนการดําเนินงานรวมกับนักเทคโนโลยีการศึกษา
จัดทําเปนสื่อการสอน โดยใหสอดคลองกับความตองการของอาจารยประจําแตละวิชานั้นๆ แลวจึงนํา
ไปใชงาน
2. เปนผูชวยในการจัดการอบรม e-Learning ใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
3. เปนผูชวยในการประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learningใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
4. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชในการผลิตสื่อการสอน
12. นายรณชัย หวยหงษทอง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
1. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
2. ดูแลและบํารุงรักษาระบบ Network
3. ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. ดูแลและบํารุงรักษาหอง lab

5. ประยุกตการใชงานอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ
6. แนะนําวิธีการใชอุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง
7. จัดระบบการเรียนการสอนภายใน lab
8. จัดเตรียมหอง lab ใหเหมาะกับการสอน
13. นายผดุง ศรีเหรา
ตําแหนง ผูชวยสอนคณะสัตวศาสตร
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
1.2 ติดตอประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learningและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ทางไกล
1.3 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
1.4 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning และรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนทางไกล
1.5 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning
ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและอาจารย
2. ฝกอบรมคณาจารยในมหาวิทยาลัยดาน e-Learning
2.1 ผูชวยอบรมการใชระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
2.2 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning
3.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
3.2 เขารวมงานสัมมนาตางๆเพื่อเผยแพรงานดาน e-Learning ของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานการ
ศึกษาตางๆ
4. อื่น ๆ
4.1 ทําหนาที่เปนผูชวยวิทยากรสอนการใชเครื่องมือตางๆ( program ) ในการผลิตสื่อการสอนโดยใช
Microsoft Powerpoint และ Dreamweaver
14. นายกิตติวุฒิ หอทอง
ตําแหนง กราฟกดีไซน
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 ประชุมปรึกษา และใหคําแนะนําแกผูชวยสอน เพื่อวางรูปแบบสื่อการสอน
1.2 เก็บรวบรวมรายละเอียด ที่ตองการมาสรางงานนําเสนอบน e-Learning

1.3 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ Software ตาง ๆ ทางดาน Graphic เพื่อนํามาใชในการจัดการงานดาน
e-Learning ใหเกิดประโยชนเพิ่มมากขึ้น
1.4 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่ตองการจัดทํา e-Learning
1.5 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอน และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานดาน Graphic แก
ผูชวยสอนคณะตาง ๆ
2. การผลิตผลงานดาน e-Learning
2.1 รับผิดชอบงานดาน Graphic ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย
2.2 ศึกษา Software ทางดาน Graphic เพื่อนํามาใชในการพัฒนางานดาน e-Learning
3. งานปจจุบันที่รับผิดชอบ
3.1 คณะโบราณคดี เชน Word Of the Week, Web PRAH., พฤหัสบันเทิงบนแผนฟลม ฯลฯ
3.2 อื่น ๆ เชน CD Training การใชงาน MIS, การปรับแตงรูปภาพตางๆ ใหเหมาะกับการใชงาน

15 นางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ์
ตําแหนง ผูชวยสอนคณะวิทยาศาสตร
1. ดูแลงานดาน e-Learning
1.1 ดําเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงคที่วางไว
1.2 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อตามที่อาจารยตองการ
1.3 จัดทําสื่อการสอนโดยประสานงานกับอาจารยประจําวิชาที่จัดทํา e-Learning
1.4 ใหคําปรึกษาในการผลิตสื่อการสอนและปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ e-Learning
ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและอาจารย
2. ฝกอบรมคณาจารยในมหาวิทยาลัยดาน e-Learning
2.1 ผูชวยอบรมการใชระบบe-Learningใหกับคณาจารยและบุคคลที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
2.2 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อนํามาใชผลิตสื่อการสอน
3. การประชาสัมพันธและเผยแพร e-Learning
3.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหกับนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน
3.2 จัดทําเอกสารเผยแพรงานดาน e-Learning ประกอบการสัมมนา
3.3 เขารวมงานสัมมนาตางๆเพื่อเผยแพรงานดาน e-Learningของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานการ
ศึกษาตาง ๆ

