
 

 

รายวิชาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจ าปี 2560 
 

รหัส/รายวิชา ผู้พัฒนารายวิชา จ านวนการใช้งาน 
1. 220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 2,598 
2. 220212 จริยศาสตร์ศึกษา อาจารย์โยธิน มาหา 81 
3. 220134 พุทธภาวนา 1 อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร 853 
4. 306131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นทางธุรกิจ 

ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ ์ 996 

5. 306325 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ดร.ศุภชานันท์ วนภู 12,778 
6. 306121 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางธุรกจิ ดร.ลักษมี โขมโนทัย 9,543 
7. 306263 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ 9,883 

8. 306315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 6,790 
9. 301304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม อาจารย์ชิตวรา บรรจงปร ุ 125 
10. 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม อาจารย์ ประดับศรี พินธุโท 811 
11. 304402 การบัญชีต้นทุน 2 รศ.เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ 8,750 
12. 304202 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา งานโคกกรวด 56 
13. 218112 การรู้สารสนเทศ อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ 1,918 
14. 429232 สุขศาตร์สัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ประยุทธ กุศล

รัตน์ 
27 

15. 429314 พยาธิวิทยาทางคลีนิค น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา 45 
16. 407213 การเรียนรุ้ทักษะกลไกและ
พัฒนาการ 

อาจารย์ภาคภูมิ พิลึก 18 

17. 407214 เทคนิคการสอนกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช 78 

18. 403251 จุลชีววิทยา ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม 4,384 
19. 412111 ภูมิศาสตร์กายภาพ ดร.วิชาญ พันธ์ุดี 24 
20. 408101 แคลคูลัส 1 อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล 44 
21. 408103 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  

อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว 111 

22. 414314 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่าน
เว็บ  

ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิริพัฒน์ 10,927 

23. 409221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 อาจารย์อนุชิต กล้าไพรี 149 
24. 601332 จิตวิทยาอุตสาหกรรม อาจารย์พนิดา เทพชาลี 179 
25. 507112 การท าพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท 7 
26.507212 การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุนเบื้องต้น อาจารย์ชน ย่ีนาง 114 
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27. 507216 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เบื้องต้น 

อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม 36 

28. 507102 วาดเส้น อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร 29 
29. 410209 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา 3,343 
30. 417601 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 7,663 
31. 417411 การบริหารโครงการ อาจารย์ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ 32 
32. 215113 การเมืองการปกครองไทย อาจารย์โสฬส ประสิทธ์ินอก 30,595 
33. 212421 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์ อาจารย์ต้อง พันธ์งาม 115 
34. 201358 ศิลปะกับการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร 45 
35. 201356 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1 อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ 51 
36. 201234 ประติมากรรม 2 อาจารย์อาวุธ คันศร 47 
37. 555181 สถาปัตยกรรมภายใน อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล 51 
38. 004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออก
ก าลังกาย 

อาจารย์วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต 3,627 

39. 410203 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน 7 

40. 108342 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 1,083 

รวม 118,013 

 
รายวิชาท่ีขอเปิดพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจ าปี 2560 

 

ล าดับ รายวิชา ผู้พัฒนารายวิชา 
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนการ
ใช้งาน 

คณะครุศาสตร์ 
1. 108342 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับ

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 47 3,199 

2.  108131 ภาษามือระบบไทย1  อาจารย์ ประดับศรี พินธุโท - - 
3.  108121 อักษรเบรลล์ 1  อาจารย์ ประดับศรี พินธุโท 21 63 
4.  อาสาสมัครช่วยจดค าบรรยาย อาจารย์ปัทมา สาเกตุ - - 
5.  108361 การศึกษาแบบเรียนรวม  อาจารย์ประดับศรี พินธุโท 42 975 
6.  108310 การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ -  

- 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. 507102 วาดเส้น  อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร - - 
8. 507216 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

เบื้องต้น  
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม - - 
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9. 507112 การท าพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น  อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท - - 
10. 507212 การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุนเบื้องต้น  อาจารย์ชน ย่ีนาง - - 

 
11. 555181 สถาปัตยกรรมภายใน อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล - - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12 201234 ประติมากรรม 2  อาจารย์อาวุธ คันศร - - 
13 201356 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1 อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ - - 
14 201358 ศิลปะกับการเมือง ผศ.ดร.สามารถ จับโจร - - 
15 218111 สารสนเทศกับสังคม อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ 34 6ม125 
16 218131 การจัดระบบสารสนเทศ 1 อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ - - 
17 218351 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ 44 327 
18 218112 การรู้สารสนเทศ อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ 44 5,372 
19 207351 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ  อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา 
- - 

20 207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา 

- - 

21 207324 สรวิทยา อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา 

- - 

22 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา 

- - 

23 220233 พุทธศาสนามหายาน อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร - - 
24 220333วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย  
อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร - - 

25 002001 วิถีแห่งชีวิต  อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร 481 6,740 
26 220134 พุทธภาวนา 1  อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร 49 1,595 
27 220235 พระพุทธศาสนาโนโลกปัจจุบัน  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 17 379 
28 220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษา

พระพุทธศาสนา  
อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร - - 

29 220212 จริยศาสตร์ศึกษา  อาจารย์โยธิน มาหา - - 
30 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ - - 
31 220423 Technology and Innovation 

for Teaching Buddhism 
อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 9 226 

32 153252 Buddhism and Current 
Situations  

อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 45 357 

33 220235 Buddhism in the Present 
World  

อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 350 12,580 

34 220443 Buddhist Politics  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 141 430 



 

 

35 002001 way of life  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 760 52,287 
36 220233 พุทธศาสนามหายาน  อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร   
37 220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา

พระพุทธศาสนา 
อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 37 876 

38 210453 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณคดี
จีน 

อาจารย์อาจารย์รุจริา ศรสีุภา - - 

39 210314 การแปลภาษาจีน 2 อาจารย์อาจารย์รุจริา ศรสีุภา 70 210 
40 215226 การบริหารงานคลังและ

งบประมาณ  
อาจารย์โสฬส ประสิทธ์ินอก - - 

41 215113 การเมืองการปกครองไทย  อาจารย์โสฬส ประสิทธ์ินอก 376 59,583 
42 212113 โคราชศึกษา  อาจารย์ต้อง พันธ์งาม - - 
43 002002 ท้องถ่ินไทย  อาจารย์ต้อง พันธ์งาม - - 
44 212122 แผนที่และการแปลความหมาย

จากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล  
อาจารย์ต้อง พันธ์งาม - - 

45 212421 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิง
วิเคราะห์  

อาจารย์ต้อง พันธ์งาม 7 40 

คณะวิทยาการจัดการ 
46 304402 การบัญชีต้นทุน 2 รศ.เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ 183 4,608 
47 304206 การบัญชีเพ่ือการจัดการ อาจารย์สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา - - 
48 304202 การบัญชีชั้นกลาง 2  ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด 4 20 
49 306213 การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงานธุรกิจ  
ดร.ลักษมี โขมโนทัย - - 

50  306334 การสร้างโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานธุรกิจ  

ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ ์ - - 

51  306111 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดร.จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล 32 715 

52  306224 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานธุรกิจ 

อาจารย์กนกมน รุจิรกุล 103 544 

53  306131การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นทางธุรกิจ  

ดร.จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล 20 107 

54  306111 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ 6 17 

55 306224 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปข้ันสูง
ส าหรับธุรกิจ 

อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม - - 

56 306112 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ 94 811 
57 306112 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 49 102 
58 306121 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ อาจารย์ลักษมี โขมโนทัย 58 1,197 



 

 

59 306131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นทางธุรกิจ 

ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ ์ 74 3,438 

60 306141 โครงสร้างข้อมูล  อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 21 330 
61 306141 โครงสร้างข้อมูล  ดร. จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล 18 858 
62 306213 การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงานธุรกิจ  
อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 29 175 

63 306222 ระบบฐานข้อมูลส าหรับงานธุรกิจ  อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม - - 
64 306242 การจัดระบบเครือข่ายและการ

สื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  
อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 8 21 

65 306242 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลธุรกิจ  

ดร.จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล 20 501 

66 306263 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ 29 106 

67 322108 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม  

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ - - 

68 306112 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ  ดร.ลักษมี โขมโนทัย 52 1,007 
69 306314 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  ดร.ลักษมี โขมโนทัย 94 1,508 
70 306315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 14 235 
71 306315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม 84 1,274 
72 306325 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ดร.ศุภชานันท์ วนภู 29 532 
73 419517 ห้องสมุดดิจิทัลและการจัดการ

ทรัพยากรบนเว็บ 
ดร. จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล - - 

74 306213 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานธุรกิจ  

ดร.ลักษมี โขมโนทัย - - 

75 306334 การสร้างโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานธุรกิจ 

ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ ์ - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
76 408103 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์

ประยุกต์  
อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว - - 

77 409111 หลักสถิติ  อาจารย์อนุชิต กล้าไพรี 46 878 
78 408141 เรขาคณิตวิเคราะห์  อาจารย์นิติภูมิ อัศวธิติสกุล - - 
79 409221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1   อาจารย์อนุชิต กล้าไพรี 34 162 
80 004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ  อาจารย์กัญญาภัค ภัยแคล้ว - - 
81 408101 แคลคูลัส 1  อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล - - 
82 414209 การออกแบบมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน  
ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ 32 112 



 

 

83 414314 การออกแบบโปรแกรมการสอน
ผ่านเว็บ  

อาจารย์สาวิตรี พิพิธกุล 34 429 

84  414479 การพัฒนาและน าส่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ 21 564 

85  414314 การออกแบบโปรแกรมการสอน
ผ่านเว็บ  

ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ 3 430 

86  419510 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ - - 
87  419503 สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย

ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ - - 

88  419518 การจัดการเอกสาร  ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ - - 
89  414367 การวิเคราะห์และออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ 67 1,893 

90  414330 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ - - 
91  414104 อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ 33 364 
92  414103 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

การศึกษา  
ดร.วรฤทธ์ิ กอปรสิรพัฒน์ - - 

93  414483 การจัดการความรู้  อาจารย์สิริกร กรมโพธ์ิ - - 
94  414364 การเขียนโปรแกรมประยุกต์  อาจารย์สิริกร กรมโพธ์ิ - - 
95  414470 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์

ศึกษา  
อาจารย์สิริกร กรมโพธ์ิ - - 

96 403251 จุลชีววิทยา  ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม 34 303 
97 429314 พยาธิวิทยาทางคลีนิค น.สพ.สมพงศ์ วงษ์มา - - 
98 429232 สุขศาสตร์สัตว์ ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์ - - 
99 401221 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง - - 
100 412111 ภูมิศาสตร์กายภาพ  ดร.วิชาญ พันธ์ุดี - - 
101 412213 การรับรู้ข้อมูลระยะไกล 1  อาจารย์มัตติกา ชัยมีแรง - - 
102 004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออก

ก าลังกาย  
อาจารย์วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต 189 953 

103  407213 การเรียนรู้ทักษะกลไกและ
พัฒนาการ  

อาจารย์ภาคภูมิ พิลึก - - 

104  407214 เทคนิคการสอนกีฬาและการออก
ก าลังกาย  

อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช - - 

105  407100 ความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย  

อาจารย์ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช - - 

106 410203 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์  

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน - - 

107 410209 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา 33 1,094 

http://www.lmsonline2.nrru.ac.th/course/management.php?categoryid=59&courseid=49
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108 417403 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทางธุรกิจ  

ดร.จิรศักด์ิ ศิรริัตนพล 4 10 

109 410418 เกมและสถานการณ์จ าลอง  อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 19 287 

110 417411 การบริหารโครงการ  อาจารย์ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ - - 

111 417601 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 15 1,400 

112 411202 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร  56 14,639 

113 411205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร  40 869 

114 411305 ระบบฐานข้อมูล  ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร  7 44 

115 411405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร  49 7,541 

116 411407 เหมืองข้อมูล  ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร  13 398 

รวม 275,747 

 

 


