
 
สรุปรายงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. งาน e-Learning 

1.1. แก้ไขรายวิชาที่มีปัญหาในระบบ e-Learning 
1.2. สอนการใช้งานพร้อมให้ค าปรึกษาระบบ e-Learning ให้อาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
1.3. จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการใช้งานประจ าเดือน 
1.4. จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการจัดอบรม e-Learning ส าหรับโครงการอบรมของหน่วยงาน 
1.5. สรุปรายวิชาในระบบ e-Learning จ านวน 10 รายวิชา 

1. 1   . วิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์พื้นฐาน ภาค จ านวนเชิงซ้อน  (วันที่สร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
 สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วชิาบังคับ)  

2. วิชา คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์พื้นฐาน ภาค จ านวนเชิงซ้อน (วันที่สร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

2. คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์พ้ืนฐาน ภาคพีชคณิต  (วันที่สร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
 สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

3. คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์พ้ืนฐาน ภาค ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิธึม (วันที่สร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

4. คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์พ้ืนฐาน ภาค เรขาคณิต (วันที่สร้าง 29 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

5. ฟิสิกส์ 1 ปวช.  (วันที่สร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2559)  
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

6. ฟิสิกส์ 2 ปวช.  (วันที่สร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี   
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

7. ฟิสิกส์ 3 ปวช.  (วันที่สร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
 อาจารย์ ดร .ชัชวาล ศรีภักดี   
 สาขา วิชาวิทยาศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 

8. ระเบียบวิจัย-Research Methodology (วันที่สร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
อาจารย์ ผศ.ดร.นัทนากฤษ  โพธิ์พณรงค์ 
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์ 



9. อาเซียนศึกษา (วันที่สร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
 ผศ.ดร.นัทนากฤษ  โพธิ์พณรงค ์
 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์ 
 

2. งานผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2.1  งานบันทึกเทปรายการ       จ านวน   2    ตอน 
2.2 งานตัดต่อรายการ       จ านวน   2    ตอน 
 
3. งานผลิตสื่อรายการวิทยุ   

a. จัดท า Script        จ านวน   5  ตอน 
b. อัดเสียงและตัดต่อ       จ านวน   5   ตอน 

 
4. งานเผยแพร่สื่อวิดีโอออนไลน์ RMUTP Channel 
4.1  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  3  กิจกรรม  

 แบ่งเป็น 

4.1.1 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี  2559  

   - ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร 
   - ประมวลภาพ โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ(วาเลนไทน์ไทย) 
   - ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าร่างข้อบังคับและประกาศ 

งาน "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี...เพ่ือสังคม  
- งานเลี้ยงขอบคุณ และฉลองครบรอบ 11 ปี มทร.พระนคร 

- ประมวลภาพรวม งาน "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี...เพ่ือสังคม (10นาที) 

วิดีโอเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 8 ตอน  
- ตอนที่ 01  Prepositions (1) วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 02  Prepositions (2) วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 03  Adjectives  วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 04  Adverbs วิชาสนกุกับภาษา 2 

- ตอนที่ 05  Simple present form วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 06  Present progressive form วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 07  Present perfect form วิชาสนุกกับภาษา 2 

- ตอนที่ 08  Present perfect progressive form วิชาสนุกกับภาษา 2 

-  

    
 



5. งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

5.1 ออกแบบจดหมายข่าวกิจกรรม สวส. ประจ าเดือน มกราคม 2559 

5.2 จัดบอร์ดนิทรรศการวันมาฆบูชา ห้องสมุดศูนย์พณิยชการพระนคร 

 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

6.1  วันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ 2559 บันทึกวิดีโอและภาพนิ่ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าร่างข้อบังคับ และประกาศ 
เรื่องการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ย์ ณ 
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
6.2 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 บันทึกภาพนิ่ง ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิยชการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์

โชติเวช และศูนย์เทเวศร์ ให้กับกองสื่อสารองค์กร เพ่ือจัดท าภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 

6.3 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ คัดเลือก ตกแต่ง และส่งไฟล์ภาพห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิยชการพระนคร ศูนย์พระ

นครเหนือ ศูนย์โชติเวช และศูนย์เทเวศร์ ให้กับกองสื่อสารองค์กร เพ่ือจัดท าภาพประกอบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนเช่า

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จ านวน 46 ภาพ 

6.4 ควบคุมระบบเสียงและภาพ ของศูนย์ภาษา วิธีใช้โปรแกรม speaxx ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 

 
7.   งานประชาสัมพันธ์ 

7.1 งานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
7.1.1 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึน้สู่เว็บไซต์ http://studio.rmutp.ac.th  จ านวน  7  เร่ือง  

7.1.2 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/studiomedia.arit  จ านวน   18  เรื่อง 

7.1.3  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Vdoสื่อการสอน Rmutp จ านวน   
2  เรื่อง 

7.1.4 อัพเดทข่าวสาร สรุปรายงานการใช้งาน e-Learning ขึ้นสู่เว็บไซต์ http://lms.rmutp.ac.th จ านวน  2  เรื่อง 
7.1.5  อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/LMS.RMUTP  จ านวน   2  เรื่อง   

7.1.6 อัพเดทข่าวสาร บทความ และภาระงาน ขึ้นสู่เว็บไซต ์
 https://mmd.rmutp.ac.th  จ านวน   8  เรื่อง 

7.2 งานวารสารข่าวกิจกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.2.1  รวบรวมข่าวและกิจกรรมทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

 

 



           

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

 

 
 

 


