
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีที่ 15  ฉบับท่ี 159 ฉบับประจ าเดือนมกราคม 2564 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
(Covid-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
ราชมงคลอีสาน  ต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชื้อ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 
2564  
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน  
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้รับผิดชอบ ในการดูแล ประสานงาน ทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลโดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อีกทั้ง
ความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์  โดยน าแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและเหมาะกับยุค NEW 
NORMAL สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning  อาทิ             
ระบบ RMUIT LMS (Learning Management System)  เป็นระบบการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning  สามารถจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มี เครื่องมือส าหรับผู้สอน ผู้ เรียน และผู้ดูแลระบบ 
ประกอบด้วย ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการข้อมูลบทเรียน การจัดการ
เนื้อหารายวิชา ระบบการจัดเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ รวมถึงการน ามาใช้สอบ
ออนไลน์ เป็นต้น  และยังได้ส่งเสริมให้คณะวิชา ส านัก สถาบันต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยใช้ซอฟท์แวร์ชุด Microsoft Teams มาใช้ในการจัดการเรียน             
การสอนออนไลน์และการปฏิบัติ งานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

สวส. สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning  
แก่ มทร.อีสาน  ในยุค New Normal  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระบบ RMUTI LMS                                         
     (Learning Management System) 
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โดย Microsoft Teams สามารถจัดการเรียน การสอนออนไลน์ผ่านระบบ                 
ในรูปแบบ Meeting และสามารถนัดหมายในการส่งการบ้าน นัดหมายการจัดสอบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้  ยังเป็นการใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ 
Microsoft 365 ซึ่งมีคุณสมบัติในการท างานร่วมกัน และมีเสถียรภาพกับซอฟท์แวร์
ใ น ชุ ด  Microsoft Office เ ช่ น  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, SharePoint  และ One Drive ที่มีความจุจ านวนมากในการจัดเก็บ
ไฟล์ต่าง ๆ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านเดียวกันที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ ในการเข้างานงานได้ทุกระบบ (RMUTI 
One)  
 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา ท าให้สถิติการ
เข้าใช้บริการ ระบบ RMUTI LMS, Microsoft Teams และ Microsoft 365 เพ่ิมข้ึน 
โดยการเปรียบเทียบการเข้าใช้งานระหว่างเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 
2564 พบว่า ระบบ RMUTI LMS ในเดือนธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จ านวน 
161,326 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าใช้งาน จ านวน 641,009 ครั้ง                    
มีอัตราการขึ้นถึง 297.56%  ซอฟท์แวร์ชุด Microsoft Teams พบว่า  ในเดือน
ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จ านวน 1,213 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2564                    
มีผู้เข้าใช้งาน จ านวน 7,835 ครั้ง มีอัตราการขึ้นถึง 545.92%  และการเข้าใช้งาน 
Microsoft Office ในเดือนธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จ านวน 14,800 ครั้ง 
และในเดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าใช้งาน จ านวนถึง 25,066 ครั้ง มีอัตราการ
เพ่ิมข้ึน 69.36%  
 

จากสถิ ติ การ เข้ า ใช้ ง าน  ระบบ RMUTI LMS  โปรแกรม 
Microsoft Teams  และการเข้าใช้งาน Microsoft Office ที่เพ่ิมข้ึนท าให้ส านัก 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  มุ่งมั่นในการพัฒนา เพ่ือน าเสนอแอพพลิเคชั่น และ
รูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์บนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Hybrid Learning  แก่ทางมหาวิทยาลัย และเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทยใน
อนาคตอันใกล้ 
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