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 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2555 ของศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

และผู้สนใจทั่วไป  โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก

ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อันได้แก่ การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

วิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ      เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการทาง

วิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ดำาเนินงานความร่วมมือโครงการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดผลการ

ดำาเนินงานในภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมาปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนสำาคัญในการ

ดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จนมีความก้าวหน้าบรรลุตาม

เป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจต่อไป

สารจากผู้อำานวยการ

           (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร)

          ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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ปณิธาน พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์

ปณิธาน

ภารกิจ

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำารงความเป็นเลิศในการพัฒนา

คุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและ

พัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาและผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ  โดยยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ  ดังนี้

 1.  ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

 2.  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3.  สนับสนุนและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

 4.  รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  โดยใช้เป็นห้องปฏิบัติการ    

      ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

 5.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ

 6.  บริการผลิตสื่อแก่หน่วยงานภายนอก

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนา

นวัตกรรมสื่อการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สร้างสรรค์  (Creative)

ประสิทธิภาพ  (Efficiency)

มุ่งมั่น  พัฒนา  (Intention & Development)  

ทำ�ง�นเป็นทีม (Teamwork) 

 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งแสวงหาความรู้ วิธีการและ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำางาน

 ความสามารถที่ทำาให้เกิดผลในการงาน โดยคำานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว  

ตรงเวลา และมีคุณภาพ

 

 ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำาเร็จ รวมถึงความมีระเบียบวินัย

ในการทำางาน  และการพัฒนางานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

 การทำางานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา มีน้ำาใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

และพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำาคัญ

 แผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2555-2559) มียุทธศาสตร์  6  ประการ  ดังนี้

 1.  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง

 2.  การเพิ่มช่องทางเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อการศึกษา

 3.  การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษา

 4.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

 5.  การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีข้อจำากัดทางลิขสิทธิ์

 6.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัฒนธรรมขององค์กร
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ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดต้ังโดยการบูรณาการทรัพยากร

บุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของโครงการการศึกษา                   

ไร้พรมแดนที่มีภารกิจด้านการวางแผน เตรียมการ ดำาเนินการผลิตและประเมิน      

ชุดสื่อประสมสำาหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาขาวิชาต่าง ๆ และโครงการพัฒนา

และผลิตสื่อการศึกษาที่มีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ

ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูง

ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ตามข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

สุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2551  ตั้งแต่

วันที่ 11 มิถุนายน 2551  โดยเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการ

ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  การผลิต

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  การดำาเนินงานสำานักพิมพ์  และอื่น ๆ ตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดองค์กรรองรับการดำาเนินงานตาม

ภารกิจในด้านการวางแผนออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา  การผลิตสื่อโสตทัศน์  การ

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ online และ offline  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  การทดสอบ

ประสิทธิภาพและประเมินสื่อ  การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ  การพัฒนาระบบและ

บริหารจัดการฐานความรู้  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียม

ความพร้อมรองรับการเรียนการสอน  การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  และ

การให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

 ผลจากการดำาเนินงานส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากส่ือการเรียนที่มี 

คุณภาพและสามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น        โดยใช้บริการเรียนผ่านระบบ 

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับ

ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ

สำาหรับคณาจารย์จะช่วยในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเบาภาระใน

การเตรียมการสอนส่งผลให้คณาจารย์มีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ้น และมีสื่อที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานใช้ประกอบการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความพร้อมด้าน

การผลิตส่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีฐานความรู้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง

โดยไม่มีข้อจำากัด  สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

อย่างมีคุณภาพ
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โครงสร้างองค์กร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1 2 3 4 5 6

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ

- งานการเงินและพัสดุ

- งานแผนงานและงบประมาณ

- งานประสานงานและบริการ

1
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

- งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

- งานวัจัยและประเมินสื่อการศึกษา

- งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

- งานจัดการฐานความรู้

2

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

- งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

- งานผลิตสื่อประสม

- งานผลิตสื่อกราฟิก

3
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

- งานผลิตวีดีทัศน์

- งานผลิตด้านเสียง

- งานศิลปกรรม

4

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

- งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

- งานเทคนิคและบำารุงรักษา

- งานสถาณีวิทยุโทรทัศน์

- งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

5

สำานักพิมพ์

- งานวิชาการ

- งานการตลาด

6
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05

02

โครงสร้างการบริหาร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

01

04

06

7.3 7.4 7.57.27.1 7.6

03

01. อธิการบดี

02. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

03. คณะกรรมการประจำาศูนย์

04. ผู้อำานวยการ

05. รองผู้อำานวยการ

06. หัวหน้าสำานักงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- พนักงานธุรการ

7.1

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

- นักเทคโนโลยีการศึกษา

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.2

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

- นักเทคโนโลยีการศึกษา

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.3
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

- นักเทคโนโลยีการศึกษา

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

- นายช่างศิฺลป์

7.4

หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

- วิศวกร

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- นายช่างเทคนิค

7.5

หัวหน้าสำานักพิมพ์

- บรรณาธิการ

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.6

CEIT10
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คณะกรรมการประจำา
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

CEIT 11

 คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย

 การดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดย

องค์คณะบุคคล โดยจัดให้มีคณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป็นคณะผู้บริหารสูงสุด มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและแผนการดำาเนินงานของ

ศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่างศูนย ์

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  ให้คำาปรึกษาแก่ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา  และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

1.    อธิการบดี            ประธาน

2.    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                           รองประธาน

3.    คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน               กรรมการ

4.    คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือผู้แทน                  กรรมการ

5.    คณบดีสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน               กรรมการ

6.    คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน               กรรมการ

7.    คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน                   กรรมการ

8.    คณบดีสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน                         กรรมการ

9.    ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผู้แทน      กรรมการ

10.  ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน                    กรรมการ

11.  ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน      กรรมการ

12.  ผู้อำานวยการศูนย์บริการการศึกษา หรือผู้แทน                  กรรมการ

13.  ผู้อำานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ หรือผู้แทน          กรรมการ

14.  ผู้อำานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  หรือผู้แทน         กรรมการ

15.  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผู้แทน                  กรรมการ

16.  ผู้อำานวยการเทคโนธานี หรือผู้แทน            กรรมการ

17.  ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ

18.  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        กรรมการ 

             และผูช้ว่ยเลขานกุาร
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 6 ฝ่าย ดังนี้ 
 1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 2.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

 3.  ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

 4.  ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

 5.  ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

 6.  สำานักพิมพ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานแผนงานและ

งบประมาณ งานติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน งานการเงินและพัสดุ งาน

ประชาสัมพันธ์  และงานจัดพิมพ์เอกสาร  ตำารา  เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์

ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง ๆ  แบ่งเป็น      

4  งาน  ได้แก่

-  งานธุรการ

-  งานการเงินและพัสดุ

-  งานแผนงานและงบประมาณ

-  งานประสานงานและบริการ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา ประสานงาน

ควบคุมกำากับดูแลการผลิตสื่อแต่ละประเภท ดำาเนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่

ผลิตขึ้นศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยว

กับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวม 

จัดทำาระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานความรู้ อันได้แก่ การระบุความรู้ 

การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดระบบจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  การ

แลกเปลี่ยนความรู้  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

การเรียนการสอน และให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  รวมทั้งดำาเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงาน  แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก่

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

-  งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

-  งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

-  งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

-  งานจัดการฐานความรู้

3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
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 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ  ดำาเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุน

การเรียนการสอน  งานบริการวิชาการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิต

รายการโทรทัศน์  ผลิตสื่อวีดิทัศน์   ผลิตรายการด้านเสียง   รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่ง

ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์   ถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอน  ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน  ได้แก่

4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

-  งานผลิตวีดิทัศน์

-  งานผลิตด้านเสียง

-  งานศิลปกรรม

-  งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

-  งานผลิตสื่อประสม

-  งานผลิตสื่อกราฟิก

 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ ดำาเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 

ในรูปแบบ online และ offline สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ 

งานฝึกอบรม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  ผลิต

สื่อประสม ผลิตภาพเคลื่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่าง ๆ  เพื่อประกอบรายการโทรทัศน์  

วีดิทัศน์ และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
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          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ  ดำาเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการ ฝึก

ปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ใน

การผลิตสื่อ จัดหา พัฒนาและบำารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม 

ดูแล  ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ  ระบบบันทึกการสอนใน

ห้องเรียน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความ

ปลอดภัย  และด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง  รวมทั้งผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน 

(Integrated  Electronic  Media) และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ  แบ่งเป็น  

4 งาน  ได้แก่

5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

-  งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 

-  งานเทคนิคและบำารุงรักษา

-  งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

-  งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

 มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง  แปล  เรียบเรียงตำารา  เอกสารประกอบการ

สอน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ  เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม  แบ่ง

เป็น 2 งาน  ได้แก่ 

6. สำานักพิมพ์

-  งานวิชาการ

-  งานการตลาด
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สำานักพิมพ์ 1

          1. บรรณาธิการ 1

รวม 38

บุคลากร

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีบุคลากร  จำานวน 38 คน จำาแนกได้ดังนี้ 

จำานวนบุคลากรปีงบประมาณ 2555  

ชื่อตำาแหน่ง จำานวน  (คน)

ผู้บริหาร 3

          1. ผู้อำานวยการศูนย์

          2. รองผู้อำานวยการศูนย์

          3. หัวหน้าสำานักงาน

1

1

1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6

          1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          2. พนักงานธุรการ

4

2

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 6

          1. นักเทคโนโลยีการศึกษา

          2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

          3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

1

1

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 6

          1. นักเทคโนโลยีการศึกษา

          2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

          3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

1 

1

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 10

          1. นักเทคโนโลยีการศึกษา 

          2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          3. พนักงานโสตทัศนูปกรณ ์

          4. พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

6

1

1 

2

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 6

          1.  วิศวกร

          2.  นักเทคโนโลยีการศึกษา

          3.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

          4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          5.  นายช่างเทคนิค

1

1

1

1

2
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 วุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำาแนกตาม

ระดับการศึกษาได้ดังนี้  ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี จำานวน 2 คน  ระดับปริญญาตรี จำานวน 

25 คน  ระดับปริญญาโท  จำานวน 9 คน  และระดับปริญญาเอก จำานวน 2 คน 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร

ผู้บริหาร / ฝ่าย

วุฒิการศึกษา

ต่ำากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้บริหาร - - 1 2

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - 6 - -

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาส่ือการศึกษา - 1 5 -

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ - 4 2 -

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 2 8 - -

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม - 5 1 -

สำานักพิมพ์ - 1 - -

รวม 2 25 9 2

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
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การพัฒนาบุคลากร

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ การ

พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน โดย

ในปีงบประมาณ 2555 ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน 

และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

 บุคลากรอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ โดยเป็นการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน   รวม

ทั้งสิ้น 3 คน จำาแนกเป็น  ระดับปริญญาเอก  จำานวน 1 คน  ระดับปริญญาโท  จำานวน  

1 คน (อยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์)   และระดับปริญญาตรี จำานวน 1 คน  (อยู่ระหว่าง

การขอจบการศึกษา)

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดำาเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาบุคลากร  รวม  5 หลักสูตร  ได้แก่  

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำาปีงบประมาณ 2555  

         เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) 

 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การสร้างสื่อ 3 มิติด้วยโปรแกรม 

              Google  Sketchup

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนรูปแบบใหม่ด้วยโปรแกรม 

        Adobe Edge

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเทคนิคพิเศษด้วยภาพงาน 

        Post Production 

 5. การเสวนา หัวข้อ ลิขสิทธิ์ควรรู้ในงานสิ่งพิมพ์และงานผลิตสื่อการศึกษา   

การศึกษาต่อ  

 

การฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากร 
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 บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน

ทั้งสิ้น 36 คน   โดยเป็นการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จำานวน 24 หลักสูตร  และ

เข้าร่วมการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

จำานวน 14 กิจกรรม    

การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และการศึกษา

ดูงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม  และศึกษาดูงาน 

ของบุคลากร

ผู้บริหาร / ฝ่าย
แหล่งงบประมาณ จำานวนเงิน

(บาท)ก ข

รองผู้อำานวยการ 310 310

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 250 6,383 6,633

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 12,210 7,592 19,802

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 250 8,825 9,075

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 2,500 9,500 12,000

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 7,970 5,210 13,180

สำานักพิมพ์ - - -

รวม 23,180 37,820 61,000

หมายเหตุ     ก  หมายถึง  งบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย     
                 ข  หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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การบริหารจัดการความรู้

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินการจัดการฐานความรู้   (CEIT 

Knowledge Management)  โดยมุ่งเน้นการนำาความรู้สู่ “ปัญญาปฏิบัติ”  ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้ดำาเนินการจัดเก็บ

ความรู้ขององค์กรและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลในองค์กร  เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัติ  จำานวน 4 รายการ ดังนี้

 1. การใช้งานระบบคลังวัสดุย่อยของหน่วยงาน (ระบบ MIS) เพื่อเบิกวัสดุสำานักงาน

 2. การควบคุมระบบการกระจายเสียงออกอากาศวิทยุ

 3. การเขียน Action Script 2.0 เพื่อใช้ในการผลิต Learning Object

 4. การบูรณาการเครื่องมือทางการศึกษาสำาหรับ e-Learning
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เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าหมายการจัดการความรู้ หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ผู้รับผิดชอบ

มีความรู้การใช้งานระบบคลังวัสดุ

ย่อยของหน่วยงาน (ระบบ MIS) 

เพื่อเบิกวัสดุสำานักงาน

มีเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน “การใช้

งานระบบคลังวัสดุย่อยของหน่วยงาน 

(ระบบ MIS) เพื่อเบิกวัสดุสำานักงาน”   

 จำานวน 1 เล่ม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

มีองค์ความรู้ในการควบคุมระบบ

การกระจายเสียงออกอากาศวิทยุ

1.  มีคู่มือการใช้งานระบบการออก

อากาศวิทยุสำาหรับกลุ่มผู้บริหารจัดการ

ระบบการออกอากาศวิทยุ จำานวน 1 เล่ม

2.  มีคู่มือการใช้งานสำาหรับกลุ่มนายช่าง

เทคนิค จำานวน 1 เล่ม

3.  มีคู่มือสำาหรับกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ 

จำานวน 1 เล่ม

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

มีองค์ความรู้การเขียน 

Action Script 2.0 เพื่อใช้ในการ

ผลิต Learning Object

มีเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเขียน  

Action Script 2.0 เพื่อใช้ในการผลิต

วัตถุการเรียนรู้  จำานวน 1 เล่ม

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการ

เรียนการสอน

มีเอกสารความรู้เกี่ยวกับ “การบูรณาการ 

เครื่องมือทางการศึกษาสำาหรับ  

e-Learning” พร้อมเผยแพร่  

จำานวน 1 ชุด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ 

การศึกษา
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การเงินและงบประมาณ

งบประมาณรายรับ

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ  รวม  

เป็นเงิน  5,909,300 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปีจากรายการเงินสำารองทั่วไปเป็น

ค่าครุภัณฑ์อีก จำานวน  3,500,000 บาท  รวมงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  9,409,300 บาท  

แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  3,793,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.31 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ 4,306,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.77 และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,310,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.92  ดังแสดงรายละเอียดจำาแนกตามแผนงาน งาน โครงการ หมวดรายจ่าย ดังนี้

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 9,409,300  บาท 

แผนงานรอง :  การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

แหล่งการเรียนรู้

9,409,300  บาท 

     งานสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์             

     เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

8,099,300  บาท  (86.08%)

การให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 8,099,300  บาท  (86.08%)

      - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,793,100  บาท   (40.31%)

      - หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,306,200  บาท   (45.77%)

     โครงการตามแผน ICT 1,310,000  บาท  (13.92%)

      - หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,310,000  บาท  (13.92%)
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การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2554 

และปีงบประมาณ 2555  จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
จำานวนเงิน เพิ่ม/(ลด)

ปี 2554 ปี 2555 จำานวนเงิน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 7,732,600 9,409,300 1,676,700 21.68

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,843,100 3,793,100 (50,000) (1.30)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,639,500 4,306,200* 1,666,700 63.14

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,250,000 1,310,000 60,000 4.80

หมายเหตุ    * รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี 2555 จากรายการเงินสำารอง 

        ทั่วไป เป็นเครื่องเลือกสัญญาณภาพ (ระบบ Digital Video Mixers) 

        พร้อมติดตั้ง วงเงิน 3,500,000 บาท

หน่วย : บาท

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2554 และ

ปีงบประมาณ 2555  จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

2554

2555

หมวดค่าตอบแทน  

ใช้สอยวัสดุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดเงิน

อุดหนุน

 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณ

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  2554 โดยรวมร้อยละ 21.68
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การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ  2555 จำาแนกตามฝ่าย

ฝ่าย

งบ

ประมาณ

ที่ได้รับ

การใช้จ่ายงบประมาณ
รวมการ 

ใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ

การใช้จ่าย 

งบประมาณ

เทียบกับ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

หมวดค่า

ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดเงิน

อุดหนุน

เฉพาะกิจ

หมวดค่า

ครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 110,000 97,039 97,039 1.03

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ

การศึกษา

1,680,000 276,703 736,84900 1,013,552 10.77

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 550,000 510,931 510,931 5.43

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 4,579,300 270,796 4,258,633 4,529,429 48.14

เทคนิควิศวกรรม 1,200,000 1,025,646 1,025,646 10.90

สำานักพิมพ์ 1,290,000 24,420 24,420 0.26

รวมทั้งสิ้น 9,409,300 2,205,536 736,849 4,258,633 7,201,018 76.53

ที่มาของข้อมูล :  งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

 การบริหารงบประมาณของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ 2555  ได้ใช้จ่ายเงินไป

ทั้งสิ้น 7,201,018 บาท  คิดเป็นร้อยละ  76.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ก�รใช ้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย 

 งบประมาณที่ 

 ได้รับจัดสรร 

(บาท)

ใช้ไป

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

ร้อยละใช้ไป

เทียบกับ

งบที่ได้รับ

ร้อยละใช้ไป

เทียบกับ

หมวดรายจ่าย

ร้อยละ

เงินคงเหลือ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 3,793,100 2,205,536 1,587,564 23.44 58.15 41.85

หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,306,200 4,258,633 47,567 45.26 98.90 1.10

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,310,000 736,849 573,151 7.83 56.25 43.75

รวม 9,409,300 7,201,018 2,208,282 76.53

ที่มาของข้อมูล :  งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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แสดงร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555   

จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

 ในปีงบประมาณ 2555  มีรายได้จากการให้บริการถ่ายภาพ การผลิตสื่อวีดิทัศน์

และสำาเนาสื่อ การพิมพ์สีโปสเตอร์  ไวนิล และรายได้จากการจัดฝึกอบรมออนไลน์ จำานวน

ทั้งสิ้น 235,416 บาท

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร 

รายได้จากการให้บริการ ปีงบประมาณ 2555

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 29,336 12.46

การถ่ายภาพ 7,740 3.29

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (พิมพ์สี A3,A4) 8,340 3.54

การฝึกอบรมออนไลน์ 57,000 24.21

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* 133,000 56.50

รวม 235,416 100

หมายเหตุ        *  การจัดอบรมการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Adobe Captivate CS5.5 

            และการจัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning (Moodle 1.9)  

ที่มาของข้อมูล :    งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   

            ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

ร้อยละของการใช้จ่าย

ร้อยละของเงินคงเหลือ 
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7,740  ( 3.29% )

29,336(12.46% )

8,340 (3.54%)

แสดงรายได้จากการให้บริการ ปีงบประมาณ 2555

หน่วย : บาท

ผลิตสื่อวีดีทัศน์

ถ่ายภาพติดบัตร

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์(พิมพ์สี)

จัดฝึกอบรมออนไลน์

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ผลงานในรอบปี

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำาเนินงานพัฒนา ผลิต และส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้

1.  ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนรูปแบบผสมผส�นผ่�นเครือข่�ย
 1.1  การให้บริการระบบ SUT e-Learning

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่าย SUT e-Learning  โดยปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียน

การสอนผ่านเครือข่าย LMS Moodle  เป็นเวอร์ชั่น 1.9.15 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โปรแกรมในด้านการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเพิ่มความเสถียรของระบบ และ

เตรียมการพัฒนาสู่เวอร์ชั่น 2.0   

 
 ในปีงบประมาณ 2555  มีจำานวนรายวิชาที่ใช้ระบบ SUT e-Learning  จำานวน

ทั้งสิ้น 416 รายวิชา  โดยเป็นรายวิชาที่เปิดใหม่  จำานวน 102 รายวิชา  และเพื่อส่งเสริม

ให้มีการใช้ระบบ SUT e-Learning  ในการเรียนการสอน    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุน

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อผ่านระบบเครือข่าย  SUT e-Learning  ให้กับอาจารย์ 

จำานวน 10 ทุนดังนี้
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ที่ รายวิชา ผู้ได้รับทุน

1. สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อาจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล

2. การเขียนบทความและสารคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง

3. English 4 อาจารย์ ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง

4.
Seminar in Logistics

Management
อาจารย์ประภาวี  วงษ์บุตรศรี

5. เทคโนโลยีการสื่อสารการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง

6. English 4 * อาจารย์ ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง

7. New English 4 Read This Book3 อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรฐเสรี

8. English for Communication I อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง

9. New English I – Four Corners 3 อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี

10. Glaze Technology ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ทับสูงเนิน รัตนจันทร์

*  รายวิชา English 4 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและสภาพแวดล้อมบนระบบ SUT e-Learning ใหม่

 1.2  ระบบทบทวนการเรียนตามอัธยาศัยด้วย e-Classroom

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนา“ระบบการห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ : e-Classroom”  สำาหรับให้นักศึกษาใช้ทบทวนการเรียนการสอนตาม

อัธยาศัย  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ทำาให้สามารถบันทึกวีดิทัศน์การ

เรียนการสอนและนำาขึ้นบริการบนระบบเครือข่ายได้ทันที
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 ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้บริการ

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  จำานวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา  ดังนี้

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา

1 202105 General Education II

2 425310 Thermal System Design

3 425203 Engineering Dynamics

4 202205 Man and Society

5 102105 Organic Chemistry

6 103101 Calculus 1

7 103105 Calculus 3

8 431101 Engineering Material

9 202211 Thinking for Development

10 103113 Mathematics in Daily Life

11 202107 Use of Computer and Information

2.  ก�รพัฒน�และผลิตสื่อก�รศึกษ�
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้กำาหนดมาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้านการพัฒนาและการผลิตสื่อการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเพ่ือให้การผลิตส่ือการศึกษา

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยได้ดำาเนินการดังนี้

 2.1  การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษารูปแบบ Mobile Content

 ดำาเนินการพัฒนาส่ือรูปแบบ Mobile Content เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง

ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมผลิตส่ือการศึกษา  รวมท้ังพัฒนาระบบเผยแพร่

ส่ือการศึกษา DMLC : Digital Multimedia Learning Center  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง

สื่อรูปแบบ Mobile Content ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองการศึกษา

ด้วยตนเองแบบทุกท่ี ทุกเวลา  โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ผลิตส่ือรูปแบบ Mobile Content  

จำานวน 30 เรื่อง  ดังนี้ 
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ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง

1. คู่มือออกชุมชน 16. การใช้คำาบุพบท

2. คู่มือออกโรงเรียน 17. การสร้าง Activity Worksheet

3. คู่มือออกโรงงาน 18. Free Hand Sketching

4. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 19. Multiview Projection

5. คำาศัพท์เกี่ยวกับภาพที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

20. การออกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมโดยที่ไม่มี

สัญญาณซ้ำาซ้อน

6. การทำาความสะอาดมือ 21. Present Simple

7. การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ผ้าพัน 22. Present Continuous

8. การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ 23. How do you feel?

9. Describing People 24. การปรับปรุงข้อมูลสินค้าคงคลัง

10. Sports 25. Sales Order Processing & Purchase Order

11. Food 26. การเขียนรูปทรงเรขาคณิต

12. ตัวอย่างการโอน stock สินค้าสำาเร็จรูป 27. การจัดสัมมนาวิชาการ

13. การป้อนข้อมูลสินค้าคงคลัง 28. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

14. การตรวจร่างกายทางระบบประสาท 29. การพูดที่ประชุมชน

15. สัญญะในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ 30. การคำานวณอายุครรภ์และการคะเนกำาหนดวันคลอด
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 2.2  การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 3 มิติ

 เพื่อพัฒนาสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้กับการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจึงพัฒนาต้นแบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 มิติ    โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้ผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

3 มิติ  จำานวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่

ชื่อเรื่อง ชื่อวิชา

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอุตสาหกรรมระบายอากาศ

การเก็บน้ำากาม (Semen collection) การปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

การอินทิเกรต 3 ชั้นกับความหมายในปริภูมิ 3 มิติ Calculus III

 2.3  การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ประเภทวัตถุการเรียนรู้

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำาเนินการผลิตสื่อประเภทวัตถุการ

เรียนรู้ (Learning Object : LO) ตามมาตรฐาน SCORM   โดยในปีงบประมาณ 2555  

ได้ผลิตและพัฒนาสื่อเป็น 2 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

ประกอบด้วย สื่อบทเรียนภาษาไทย  และสื่อบทเรียนภาษาไทย-อังกฤษ  เพื่อเตรียมพร้อม

รับประชาคมอาเซียน โดยได้ดำาเนินการผลิตวัตถุการเรียนรู้ จำานวน 27 เรื่อง (81 หน่วย

การเรียน)   ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อรูปแบบวัตถุการเรียนรู้ 

รวมทั้งสิ้น 177 เรื่อง (531 หน่วยการเรียน)
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การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  ประเภทวัตถุการเรียนเรียนรู้        

ปีงบประมาณ 2555

สำานักวิชา ชื่อเรื่อง ชื่อวิชา

เทคโนโลยีสังคม การชำาระเงินตามสัญญาการซื้อขาย

ระหว่างประเทศ
International Business

Location
การจัดการคลังสินค้าและการ

กระจายสินค้า

Food and restaurant English 2

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ที่มีไข้

การปฐมพยาบาลในสถาน

ประกอบการ

การจัดการความปวดให้ผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

Nursing care of clients with 

neurological disorders
Nursing of Elderly

การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดด้วย

วิธี Ballard’s score

การพยาบาลครอบครัวและการ

ผดุงครรภ์ 1

แพทยศาสตร์ การระบายอากาศในงาน

อุตสาหกรรม

การควบคุมอุตสาหกรรมระบาย

อากาศ

การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ

นำาโรค

สุขลักษณะอาหารและการ

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร

การตรวจวัดเสียงในงาน

อุตสาหกรรม
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Spermogram พยาธิวิทยาคลินิก

การเก็บน้ำากาม 

(Semen collection)
การปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

แนวทางการประเมินระบบการ

จัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาล

การตรวจวัดเสียงสะสมในงาน

อุตสาหกรรม

Industrial Hygiene Sampling 

& Analysis

CRP Test : C-Reactive Protein การปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
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สำานักวิชา ชื่อเรื่อง ชื่อวิชา

วิทยาศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง CALCULUS 1

การหาปริพันธ์และการ

ประยุกต์

CALCULUS 2

ปริพันธ์สองชั้น CALCULUS 2

การอินทิเกรต 3 ชั้น กับความ

หมายในปริภูมิ 3 มิติ

CALCULUS 3

การแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม

ความน่าจะเป็นและสถิติ

วิศวกรรมศาสตร์ กฎพื้นฐานสำาหรับการ

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า

วงจรเรียงกระแสหนึ่งเฟชแบบ

เต็มคลื่น

อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง

ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัด

นิรภัย

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

ขั้นสูง

ระดับการจัดสรรทรัพยากร

และการปรับระดับสมดุล

การบริหารงานก่อสร้าง

เทคนิคการก่อสร้าง Construction technique 

and Equipment

การปฏิบัติการ สวิตซ์ รีเลย์ 

และเซนเซอร์

Manufacturing Engineering 

Laboratory 2

การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรม

และการวิเคราะห์ผลการ

ทดลอง

Mechanical Engineering 

Laboratory 1

การปฏิบัติการการวัดอุณหภูมิ Mechanical Engineering 

Laboratory 1

การประยุกต์พื้นฐานของวงจร

ออปแอมป์แบบเชิงเส้น

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

การปรับระดับสมดุลการจัด

ทรัพยากรด้วยวิธี Minimum 

Moment Algorithm

การบริหารงานก่อสร้าง  

(Construction Management)
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โดยแบ่งกลุ่มของงานออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 

1) Multimedia Presentation งานวิจัย  

2) Multimedia Presentation เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

3) Multimedia Presentation งานบริการวิชาการ

CEIT34

    2.4  การผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา

 สื่อโสตทัศน์เป็นสื่อการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาผลิตเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน  โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้ดำาเนิน

การผลิตส่ือโสตทัศน์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตส่ือวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน  จำานวน 15 เร่ือง  

2) ผลิตสื่อเสียงเพื่อการเรียนการสอน  จำานวน 49 เรื่อง  และ 3) ผลิตสื่อภาพถ่ายเพื่อ

การเรียนการสอน จำานวน 6 กิจกรรม

 

    2.5  การผลิตสื่อบริการวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัย

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อเพื่อบริการวิชาการและกิจกรรม

ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ สื่อ Multimedia Presentation และวีดิทัศน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ จำานวน 106 เรื่อง  บันทึกวีดิทัศน์สารคดีเชิงข่าว  จำานวน 146 

กิจกรรม  บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม  จำานวน 129 กิจกรรม  ผลิตสื่อด้านเสียงเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ จำานวน 50 เรื่อง และสื่อภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำานวน 122 

กิจกรรม
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Multimedia Presentation งานวิจัย
 1.   วีดิทัศน์เรือน้ำาใจปีบทอง

 2.   วีดิทัศน์เรือน้ำาใจปีบทอง (สังกะสี)

 3.   วีดิทัศน์รถลอยน้ำาด้วยผ้าใบ

 4.   วีดิทัศน์รถลอยน้ำาด้วยตาข่ายและผ้าใบ (2)

 5.   วีดิทัศน์ปุ๋ย EM ช่วยเหลือน้ำาท่วม

 6.   วีดิทัศน์ช่วยน้ำาท่วมเครื่องกรองน้ำาดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ มทส.

 7.   วีดิทัศน์ผลงานวิจัย ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ

 8.   วีดิทัศน์ผลงานวิจัย เก้าอี้ออกกำาลังกาย

 9.   วีดิทัศน์ผลงานวิจัย เครื่องบดยา

 10. วีดิทัศน์ผลงานวิจัย จักรยานสีข้าว

 11. วีดิทัศน์ผลงานวิจัย เซรามิกกันกระสุน

 12. วีดิทัศน์ผลงานวิจัย รถเข็นออกกำาลังกาย

 13. วีดิทัศน์ผลงานวิจัย โรงปุ๋ยชีวมวล

 14. วีดิทัศน์ผลงานวิจัย อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น

Multimedia Presentation เพื่อการประชาสัมพันธ์
 1.   วีดิทัศน์ 22 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับภาษาไทย

 2.   วีดิทัศน์ 22 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับภาษาอังกฤษ

 3.   แนะนำาหลักสูตรการปฏิบัติการเพื่อขอ กว.สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

 4.   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

      (สัมภาษณ์ศิษย์เก่า)

 5.   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 6.   วีดิทัศน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 7.   วีดิทัศน์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

 8.   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 9.   วีดิทัศน์บรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน และสถานที่ใน มทส.

Multimedia Presentation งานบริการวิชาการ
 1.  วีดิทัศน์นิทรรศการ 22 ปี มทส. กับการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคม

 2.  วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การสงครามทางอากาศ
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3.  การเผยแพร่และส่งผ่านความรู้
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความสำาคัญกับการนำาส่ือการศึกษาท่ี

ผลิตไปใช้ในการส่งผ่านความรู้สู่ผู้เรียน  โดยพัฒนาช่องทางการเผยแพร่และส่งผ่านความ

รู้ในหลายช่องทาง  ได้แก่

 3.1  SUT e-Learning

 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายท่ีผู้เขียนสามารถแสวงหาและ

สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งบริการสื่อการศึกษาใน

ระบบอื่น ๆ ได้ เช่น e-Classroom, Virtual Learning และ DMLC : Digital Multime-

dia Learning Center  เป็นต้น

 ปัจจุบันมีจำานวนรายวิชาอยู่ในระบบ SUT e-Learning  จำานวนทั้งสิ้น 731 

รายวิชา  โดยมีสถิติการใช้งานระบบ  มากกว่า 25,000 ครั้ง/เดือน

 

 3.2  DMLC : Digital Multimedia Learning Center

 ระบบคลังสื่อการศึกษาดิจิทัลที่เผยแพร่ความรู้ เป็นช่องทางในการเข้าถึงสื่อ

การศึกษาผ่านการดาวน์โหลดผ่านระบบเครือข่าย  เพื่อนำาไปศึกษาด้วยตนเองตามความ

ต้องการ  นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดสื่อการศึกษาผ่านตู้ Kiosk ลงอุปกรณ์เคลื่อนที่

แบบพกพา  ในปีงบประมาณ 2555  มีจำานวนสื่อการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านระบบ DMLC 

จำานวนทั้งสิ้น 2,338 เรื่อง และมีผู้เข้าใช้งานระบบมากกว่า 10,000 view / เดือน

 3.3  SUT Station

 การเผยแพร่และส่งผ่านความรู้โดยการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และรายการ

วิทยุเพื่อการศึกษา  ผ่านระบบเครือข่ายและคลื่นวิทยุความถี่ FM 99.5 MHz.  โดยมี

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  จำานวน 12 รายการ  และรายการวิทยุเพื่อการศึกษา  

จำานวน 15  รายการ

CEIT36



Annual Report 2012

ร�ยก�รโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ�เผยแพร่ท�ง SUT Station

ที่ รายการ ผู้ดำาเนินรายการ

1. Rector’s Time

ตามติดนโยบายบริหาร ศ. ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อย่างใกล้ชิด

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

อธิการบดี

2. Doo Dee on TV

แนะนำาเทคนิคง่าย ๆ ในการปรากฏกายทาง

โทรทัศน์

ผศ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3. SUT News    

รายงานทุกสถานการณ์เด่น ในรอบรั้ว มทส.

ขวัญใจ ธูปแก้ว  

ส่วนประชาสัมพันธ์

4. IT i Talk   

นำาคุณสู่โลกกว้าง เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ธิดารัตน์  รายพิมาย  

พันทิพา  อมรฤทธิ์  

ศุทธินี  ศรีสวัสดิ์  

5. VIP. Time  

สัมผัสบุคคลพิเศษในช่วงเวลาพิเศษ

ผศ.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง  

มนัสวี  บรรลือทรัพย์  

ขวัญใจ ธูปแก้ว 

6. พบแพทย์สุรนารี

พบคำาตอบเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว 

อาจารย์ประจำาสำานักวิชาแพทยศาสตร์

7. การแพทย์ด้วยหัวใจกับนายแพทย์

นิวัฒน์ชัย

แนวทางการสร้างแพทย์ผู้เห็นองค์รวม เห็น

ความทุกข์ เห็นมนุษย์

อ.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล

อาจารย์ประจำาสำานักวิชาแพทยศาสตร์

8. เล่าสู่กันฟัง

หลากหลายสาระน่ารู้

รวงรัตน์  พิมพ์เชื้อ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

9 ป้าปินอินเตอร์

นำาคุณไปสัมผัสบรรยากาศนานาชาติใน มทส.

มัณฑนา  ทยาธรรม

ศูนย์กิจการนานาชาติ
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10. ที่นี่ มทส

รายการที่ทำาให้คุณได้รู้ ได้เห็น ในกิจกรรมที่

เด็ก มทส.เขาทำากัน

ชัยณรงค์ ประเสริฐไทย

ฐานมาศ สารทรัพย์

จุฑามาศ วิเศษทพย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11. You are what you eat with SIWATT

ให้ความรู้ด้านโภชนาการและเทคโนโลยี

อาหาร

ผศ. ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

12. Door to the world

เปิดประตูสู่โลกกว้างเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมจากทั่วโลก

อ.ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
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ร�ยก�รวิทยุเพื่อก�รศึกษ�เผยแพร่ท�ง SUT Station

ที่ รายการ ผู้ดำาเนินรายการ / หน่วยงาน

1. สาระน่ารู้ จาก มทส. พิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง   ส่วนกิจการนักศึกษา และ 

คุณธิติญารัตน์ อัศเวศน์   

ส่วนประชาสัมพันธ์

2. 3 นาทีกับศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง   สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

3. รอบรู้กฎหมาย อาจารย์ราชัย  อัศเวศน์    ส่วนสารบรรณและ

นิติการ และ คุณธิติญารัตน์ อัศเวศน์   

ส่วนประชาสัมพันธ์

4. รายงานข่าว : รอบรั้ว มทส. ธิติญารัตน์ อัศเวศน์   ส่วนประชาสัมพันธ์

5. 30 นาทีกับ มทส. ธิติญารัตน์ อัศเวศน์   ส่วนประชาสัมพันธ์

6. เกษตรสนทนา ธิติญารัตน์ อัศเวศน์   ส่วนประชาสัมพันธ์

7. เพลินเพลงสถาบัน ธิติญารัตน์ อัศเวศน์   ส่วนประชาสัมพันธ์

8. ภาษากับดนตรี อาจารย์กมร  บุตรแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9. เทคโนธานี สาระดี มีประโยชน์ เอกชัย  บุญรสศักดิ์   เทคโนธานี

10. สนทนาประสา มทส. นักศึกษา มทส.   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. คุยกันยามเย็น วัยวุฒิ นาคสำาราญ  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

12. คุยกับนายช่าง นิยม  ประทุมมา  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา และ ชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์,  

ประสิทธิชัย ดำาเนินฐิติกิจ, ประพล จาระตุคุ, 

จำานงค์ ผายสระน้อย, ศรัทธา โพธิ์สว่าง  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. Hi U ชมรมนักศึกษา มทส. สื่อสร้างสรรค์

14. เพื่อนกันวัยทีน นักศึกษา มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

15. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ธิติญารัตน์ อัศเวศน์  ส่วนประชาสัมพันธ์ และ 

วัยวุฒิ นาคสำาราญ  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษา และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการ วิธีการ ตลอดจน 

สื่อการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษา  โดยใน

ปีงบประมาณ 2555  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมทาง 

การศึกษา ดังนี้

1. ระบบ SUT Virtual Mobile
 ระบบ SUT Virtual Mobile เป็นบริการเข้าถึงรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning 

ผ่านอุปกรณ์มือถือ  ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ Moodle  และปัจจุบันได้ทำาการติดตั้งโมดูล MLE 

(Mobile Learning Engine)  และให้บริการในรูปแบบ SUT Virtual Mobile  เพื่อให้ผู้ใช้

สามารถเข้าถึงรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning ผ่านอุปกรณ์มือถือ  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ 

ทุกเวลา 

2. เว็บไซต์ปรับขนาดการแสดงผลแบบอัตโนมัติสำาหรับบทเรียนบนอุปกรณ์มือถือ
 เว็บไซต์ที่สามารถแสดงสื่อ Mobile Content ที่อยู่ในระบบ DMLC : Digital 

Multimedia Learning Center  สำาหรับแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ  ได้แก่  Smart phone 

และ Tablet  ได้พอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์มือถือ  ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อการแสดงสื่อการ

ศึกษารูปแบบ Mobile Content ที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
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 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนได้อย่างเป็นระบบและ

สะดวก  มีการกำาหนดขั้นตอนการนำาสื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้อย่างเป็นระบบ  โดยคาดหวัง

ว่าผู้เรียนผ่านระบบจะเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณขั้นสูง  โดยปีงบประมาณ 2555 ได้

ดำาเนินการพัฒนาโปรแกรมสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะและพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการคิดขั้นสูง  

โดยพัฒนาจาก Cornell Critical Thinking Test Level Z

4. ระบบสนับสนุนการยืม-คืน เครื่องมืออุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาชีพ โดยใช้ RFID
 ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  เป็นระบบจัดเก็บและแสดงผลราย

ละเอียดวัตถุแบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสามารถนำามาใช้จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษาจึงดำาเนินการพัฒนาโดยนำาเทคโนโลยี RFID มาใช้ในระบบยืม-คืนอุปกรณ์

ด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหาร

จัดการเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

3. ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
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การสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำารา และผลงานทางวิชาการ

 ในปีงบประมาณ 2555  สำานักพิมพ์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ได้ดำาเนินงานโครงการสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 และเตรียมการดำาเนินงานของ

สำานักพิมพ์ โดยสรุปดังนี้

 1. โครงการตำาราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สำานักพิมพ์ได้ดำาเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 จนแล้วเสร็จ และเตรียม

การทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอธิการบดี

ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตำาราในโครงการ

 2.  การดำาเนินการจัดทำาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลัก

เกณฑ์การดำาเนินงานของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555  โดย

มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบ  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และกำาหนดให้มีคณะ

กรรมการเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักพิมพ์ จำานวน 2 คณะ ได้แก่

 -  คณะกรรมการบริหารสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่กำาหนด

แนวทางการดำาเนินงานและการบริหารจัดการสำานักพิมพ์ กำาหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าสมนาคุณแก่ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับ (Reader) กำากับ

ดูแลให้การจัดพิมพ์ตำารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดำาเนินไป

อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - คณะกรรมการวิชาการสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าท่ีคัดเลือก

ต้นฉบับงานทางวิชาการ พิจารณาคุณภาพของตำารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ 

เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวหรือหลายคนเป็นคราว ๆ  เพื่อทำาหน้าที่อ่านประเมิน

คุณภาพของต้นฉบับ เพื่อให้การจัดพิมพ์ตำารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยดำาเนินไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ
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การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

1. การพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ดำาเนินการออกแบบ  ประมาณราคา และกำาหนดคุณลักษณะทางเทคนิค

สนับสนุนการเช่าเหมาบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย

อาคารท่ีทำาการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในวงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท 

(สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  และดำาเนินการออกแบบ  ประมาณราคา และกำาหนด

คุณลักษณะทางเทคนิคเพ่ือปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัย

บริเวณเรือนพักบุคลากร วงเงิน 342,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สายใยแก้วนำาแสงที่มีอยู่เดิมได้ 

2. การพัฒนาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) หอพักนักศึกษาและ

เรือนพักบุคลากร
 ดำาเนินการออกแบบ  ประมาณราคา และกำาหนดคุณลักษณะทางเทคนิคเพื่อ

จ้างจัดทำาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) อาคารสุรนิเวศ 1-16  วงเงิน 

งบประมาณ 219,136บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 

และอาคารเรือนพักสุขนิวาส 1- 8  วงเงินงบประมาณ 253,120 บาท (สองแสนห้าหมื่น

สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกดังกล่าว  สามารถใช้งาน

ร่วมกับบัตรประจำาตัวของนักศึกษาและบุคลากรที่มีอยู่เดิมได้  
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การบริการวิชาการแก่สังคม

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดบริการวิชาการให้กับสังคม  โดย

นำาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กร  นำามาถ่ายทอดสู่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกในหลากหลายรูปแบบ 

การจัดอบรมวิชาชีพ

 ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดบริการ

วิชาการ  การฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้กับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป จำานวน 8 หลักสูตร มีดังนี้

 1. หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย e-Learning

 2. จัดการเสวนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วย 

     SUT e-Learning

 3. หลักสูตรการสร้างสื่อ 3 มิติด้วยโปรแกรม Google SketchUp

 4. หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนรูปแบบใหม่ด้วยโปรแกรม Adobe Edge

 5. หลักสูตรบทบาทสำาคัญของ SUT e-Learning กับการเรียนการสอน

 6. หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Adobe Captivate CS5.5

 7. หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning (Moodle 1.9)

 8. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยแท็บเล็ต (Tablet)
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  เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบริการวิชาการ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกล 

รูปแบบเสมือนจริงผ่านเครือข่าย  โดยประยุกต์ใช้ระบบ SUT e-Learning มาใช้ในการ

จัดการอบรม ซึ่งในปี 2555  ได้จัดการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง  จำานวน  

5  หลักสูตร  ได้แก่

 1.  หลักสูตรการตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop CS4

 2.  หลักสูตรการผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4

 3.  หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

 4.  หลักสูตรการสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max

 5.  หลักสูตรการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate

การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 บุคลากรของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในการอบรม สัมมนา  และเป็นอาจารย์พิเศษ  ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  จำานวนรวม 20 ครั้ง  เรื่องที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการใช้งานระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
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การรับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2555

ประเภท ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

ก.  หน่วยงานภายนอก

- วิทยากรอบรมหลักสูตรการ

สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายด้วย 

Adobe Captivate CS 5.5

โรงเรียนห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 8 สิงหาคม 2555

-  วิทยากรบรรยาย เรื่อง 

นวัตกรรมเกมส์และ

สถานการณ์จำาลองบนโลก

เสมือนจริง 3 มิติ เพื่อการ

จัดการสอนแบบออนไลน์

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี

นางสาวพันทิพา  อมรฤทธิ์

30 สิงหาคม 

2555

-  วิทยากรบรรยายการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

ของจังหวัดบึงกาฬ

สำานักงานแรงงานจังหวัด

บึงกาฬ

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง 25 กันยายน 

2555

ข.  หน่วยงานภายใน

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

202102 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 (Information 

Technology I)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ  เทพวิชิต ภาคการศึกษา 

3/2554

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

202103 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 (Information 

Technology II )

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ  เทพวิชิต ภาคการศึกษา 

3/2554

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

423101 Computer Pro-

gramming และ 523101 

Computer Programming I

สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์  

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายอรรคเดช โสสองชั้น

นายนิยม  ประทุมมา

นายขจรศักดิ์  ทองรอด

ภาคการศึกษา 

3/2554

-  วิทยากรบรรยาย รายวิชา 

302489 หัวข้อ เทคนิคการ

ออกแบบ (Graphic Design)

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช  สำานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

นายขจรศักดิ์  ทองรอด 17  ตุลาคม  

2554

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ (Use of 

Computer and Informa-

tion)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายนิยม  ประทุมมา

นายขจรศักดิ์  ทองรอด

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี

นายสันทัด  เหมจันทึก

ภาคการศึกษา 

1/2555
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-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

423101 Computer Pro-

gramming

สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

สำานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายอรรคเดช โสสองชั้น

นายขจรศักดิ์  ทองรอด

นายนิยม  ประทุมมา

ภาคการศึกษา 

1/2555

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

523201 Computer Pro-

gramming II

สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

สำานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายนิยม  ประทุมมา

นายขจรศักดิ์  ทองรอด

นายอรรคเดช โสสองชั้น

ภาคการศึกษา 

1/2555

-  วิทยากรบรรยายการใช้

โปรแกรม Swishmax 

สาขาวิชาชีววิทยา  สำานัก

วิชาวิทยาศาสตร์

นายอมรเทพ  เทพวิชิต 20 มีนาคม 2555

-  พัฒนาระบบสารสนเทศ

ของสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

สำานักงานสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายเมธี  ประสมทรัพย์

มิถุนายน 2555

-  วิทยากรอบรม เรื่อง การใช้

งานระบบการจัดการเรียนการ

สอน  e-Learning

สำานักวิชาแพทยศาสตร์ นายอมรเทพ  เทพวิชิต 11 มิถุนายน 2555

-  ผู้ช่วยเลขานุการในคณะ

กรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน (ระดับหน่วยงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นางสาวอรนุช  อวิรุทธ

ไพบูลย์

16-17 กรกฎาคม 

2555

-  สอนปฏิบัติการ รายวิชา 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ (Use of 

Computer and Information)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ  เทพวิชิต

นายนิยม  ประทุมมา

นายขจรศักดิ์  ทองรอด

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี

นายสันทัด  เหมจันทึก

ภาคการศึกษา 

1/2555

-  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ 

การใช้โปรแกรม Dream 

Weaver และโปรแกรมอื่นๆ 

ในการออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต์ และเทคนิคการดาว์น

โหลดมัลติมีเดียทางเว็บไซต์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอรรคเดช โสสองชั้น 23 กรกฎาคม 2555

-  ผู้ตรวจประเมินผลการ

ดำาเนินกิจกรรม 5 ส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์ 22 กุมภาพันธ์ 2555

การรับเชิญเป็นวิทยากร  อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2555 (ต่อ)
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 ในปีงบประมาณ 2555  มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  

จำานวนทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

แนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning  ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและ

เยี่ยมชมการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

ปีงบประมาณ 2555

วัน/เดือน/ปี คณะผู้เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน หัวข้อ
จำานวน

(คน)

8 พฤศจิกายน 2554 นิสิตและอาจารย์ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning 60

19 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหารและข้าราชการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การผลิตสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning 40

19 มกราคม 2555 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขา

วิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การผลิตสื่อการเรียนการ

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
45

8 มีนาคม 2555 คณะนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวโน้มการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
32

27 มีนาคม 2555 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การผลิตสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning 127

30 มีนาคม 2555 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผลิตสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning
7

4 เมษายน 2555 คณะอาจารย์ และนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

e-Learning
35
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ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

ปีงบประมาณ 2555 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี คณะผู้เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน หัวข้อ
จำานวน

(คน)

10 พฤษภาคม 2555 คณะบุคลากร สำานักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การบริหารจัดการของฝ่าย

ผลิตสื่อโสตทัศน์
55

10 พฤษภาคม 2555 คณะบุคลากร สำานักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การบริหารจัดการของฝ่าย

ผลิตสื่อโสตทัศน์ 55

28 พฤษภาคม 2555 คณะอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การผลิตสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning
5

2 กรกฎาคม 2555 คณะอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

การจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบ ICT

15

6 กรกฎาคม 2555 คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น 

ปวช.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนก

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิค

กาฬสินธุ์

กระบวนการผลิตสื่อและ

ประโยชน์ของการใช้ 

e-Learning
170

10 สิงหาคม 2555           ศูนย์ผลิตตำาราเรียน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การบริหารงานของ

สำานักพิมพ์ มทส.
15

22 สิงหาคม 2555 คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กระบวนงานด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา 40

27 สิงหาคม 2555 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การผลิตสื่อ 

e-Learning
122

31 สิงหาคม 2555 ผู้เข้ารับการอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผลิตสื่อการสอนของ

รายวิชาหลักสูตรพยาบาล 

e-Learning

43

6 กันยายน 2555 นักเรียนโครงการค่ายวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กระบวนงานด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา 35

รวมทั้งสิ้น 901
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สรุปผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำาปีงบประมาณ 2555  บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยจำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิต จำานวน หน่วยนับ

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน

  1.1   สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 81 หน่วยการเรียน

  1.2   สื่อการศึกษา 3 มิติ 3 ชิ้นงาน

  1.3   สื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ 158 ชิ้นงาน

  1.4   สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน 15 เรื่อง

  1.5   สื่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน 40 รายวิชา

  1.6   สื่อเสียง 49 เรื่อง

  1.7   งานพิมพ์เอกสารการสอน 3 รายวิชา

2. ผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

  2.1   สื่อประสม 42 เรื่อง

  2.2   กราฟิกคอมพิวเตอร์ 780 ชิ้นงาน

  2.3   สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ 106 เรื่อง

  2.4   สื่อเสียง 50 เรื่อง

  2.5  Template สำาหรับจัดทำา Power Point 12 แม่แบบ

3. การให้บริการสื่อโสตทัศน์

  3.1 บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม 129 กิจกรรม

  3.2 บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว 146 กิจกรรม

  3.3 บริการห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3,286 ชั่วโมง

  3.4  บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเรียนการสอน 6 กิจกรรม

  3.5  บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 122 กิจกรรม

4. ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

   4.1   รายวิชาที่ให้บริการผ่านเครือข่าย 416 รายวิชา

   4.2   การเข้าใช้งานเนื้อหารายวิชา SUT e-Learning 2,887,554 pageview

   4.3   รายวิชาที่รับทุนสนับสนุนสำาหรับการเรียนการสอน 10 รายวิชา

   4.4   ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาฐานข้อมูล 3 ครั้ง
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ผลผลิต จำานวน หน่วยนับ

5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา

  5.1   ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา 2 ผลงาน

  5.2   การประชุม/อบรมเผยแพร่ผลงาน 1 ครั้ง

6. การบริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา

  6.1   นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ 66 คน

  6.2   การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ 360 ชั่วโมง 

7. การประกันคุณภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์

  7.1   เครื่องมือ/อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80  ร้อยละ

8. การบริการวิชาการ

  8.1   ผลงาน e-Training  1 ผลงาน 

  8.2   หลักสูตรการฝึกอบรม  3 หลักสูตร

  8.3   จำานวนผู้รับการอบรม 106 คน

9. การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

  9.1 จำานวนการให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ   

       เพื่อการสอน

28 ครั้ง

  9.2 จำานวนการให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 6 กิจกรรม

10. ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ

  10.1 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย)  4.62

11. การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ

  11.1  งานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบ   

          บริการเบ็ดเสร็จได้สำาเร็จเป็นรูปธรรม

1 งาน

12.  การประกันคุณภาพการศึกษา

  12.1  ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย)  4.91
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การประกันคุณภาพการศึกษา

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมดำาเนินงานภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

และแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 

 1.   ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    ประธานคณะทำางาน

 2.  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  รองประธานคณะทำางาน

          3.  หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการศูนย ์   คณะทำางาน

         4.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             คณะทำางาน

        5.  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา                    คณะทำางาน

          6.  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์                              คณะทำางาน

         7.  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์                                  คณะทำางาน

          8.  หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม                                 คณะทำางาน

         9.  หัวหน้าสำานักพิมพ์                                        คณะทำางาน

        10. นางสาวพันทิพา  อมรฤทธิ์                                 คณะทำางาน

           11. นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย    คณะทำางานและเลขานุการ
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สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง ประจำาปีการศึกษา 2554

         ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลักด้านการผลิตและพัฒนา

สื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการให้การดำาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย โดยใช้บุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ และเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2554 คณะ

ทำางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยท่ีได้ปรับตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)   โดยกำาหนดองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด  5  ด้าน  11 ตัวบ่งชี้ 

สรุปได้ดังนี้

ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม
 1.  ผลการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในภาพรวมได้

คุณภาพระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 

 2.  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้จากทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้  พบว่า

       2.1  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับได้มาตรฐาน (ได้ 5 คะแนน) 

จำานวน  10 ตัวบ่งชี้  ได้แก่

   1)  ตัวบ่งชี้  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน

         2)  ตัวบ่งชี้  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด  

     ประโยชน์ต่อสังคม

           3)  ตัวบ่งชี้  7.1  ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการประจำาศูนย ์  

     และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน

            4)  ตัวบ่งชี้  7.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้

             5)  ตัวบ่งชี้  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

     การตัดสินใจ

     ก. การบริหารจัดการ

     ข. การเรียนการสอน

         6)  ตัวบ่งชี้  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง

        7)  ตัวบ่งชี้  7.6  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์  

     นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

          8)  ตัวบ่งชี้  12.1  ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน

        9)  ตัวบ่งชี้  12.2  ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการวิชาการ  

       และประชาสัมพันธ์

       10) ตัวบ่งชี้ 12.3  การให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบ  

       เครือข่ายคอมพิวเตอร์

       2.2  ตัวบ่งชี้ที ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงมาตรฐาน (ได้ 

4 คะแนน)  จำานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
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ผลประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำาเนินการ 

(คะแนนเฉลี่ย 5  คะแนน   ระดับดีมาก)

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ การดำาเนินงานเน้นการมีส่วนร่วม มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ

ประจำาปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  และมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนิน

งานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำาปีอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
(คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก)          

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้กำาหนดให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและตาม

ความต้องการของสังคมโดยได้ดำาเนินการจัดฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริงด้านการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนา

เครื่องมืออุปกรณ์ระบบตรวจจับความเร็วรถยนต์ และระบบจุดตรวจตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์ (Red Box 

Check Point System) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  

(คะแนนเฉลี่ย  5 คะแนน  ระดับดีมาก)   

     ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใช้ระบบการบริหารที่มีคณะกรรมการประจำาศูนย์มี

ส่วนสำาคัญในการกำาหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  และให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความรู้ 

เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และ

สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ผ่านทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาระบบ SUT e-Learning เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยปรับปรุงระบบ LMS : Moodle จาก Version 1.9.10 เป็น Version 

1.9.15 เพื่อให้การใช้งานมีความสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และวางแผนพัฒนาไปสู่ 

Moodle Version 2.0  พัฒนาระบบ Digital Media  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำาหรับบริหารจัดการสื่อการ

ศึกษาที่สามารถจัดเก็บ  สืบค้น  ดาวน์โหลดสื่อการศึกษาทุกประเภทของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน   m-Learning (Mobile Learning) เป็นช่องทางใหม่

ที่ส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนบนเว็บไซต์  และพัฒนาระบบ SUT 3D Virtual Learning 

เพื่อจัดห้องเรียนเสมือน 3 มิติ   เพิ่มมิติใหม่ในการจัดการเรียนการสอน   ด้านการบริหารจัดการได้ให้

ความสำาคัญกับระบบสารสนเทศโดยใช้ระบบ SUT-Academic Intelligence (MIS 0.9.1) ซ่ึงเป็น

ระบบสารสนเทศกลาง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงาน  และยังได้พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสนับสนุนการให้บริการตามภารกิจเพ่ิมเติม  ด้านการบริหารความเสี่ยงมีการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน

การบริหารงาน อีกทั้งมีการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น
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องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
(คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน  ระดับดี)     

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความสำาคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

โดยได้จัดระบบ   และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ  

การพัฒนาของหน่วยงาน อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำาหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงาน และมีการนำาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบที่  12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
(คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก)        

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินงานตามภารกิจในด้านการ

ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  โดยให้บริการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  สื่อประสม   

สื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สื่อวีดิทัศน์  สื่อเสียง  บริการถ่ายภาพ  และบริการพิมพ์เอกสาร

การสอน ซึ่งผลการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนและผลงานผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพจากคณะทำางานประเมินคุณภาพสื่อ  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านระบบการ

เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรียนการ

สอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังได้ดำาเนินการพัฒนา

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในหลายลักษณะ       โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน     

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ดำาเนินกิจกรรม

ที่เกิดประโยชน์มากมาย
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การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ

 ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้พัฒนา

นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังได้ดำาเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากมายดังนี้

 1. พัฒนาระบบ MELE (Moodle e-Learning Engine on Mobile) เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้แบบไร้สายโดยได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ครั้งที่ 6  กองทุน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท  

Software 

 2. พัฒนาระบบ 3D Virtual Museum ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้

รับรางวัลที่ 2  ประเภท Software  จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 6 จัดโดยกองทุน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 3. พัฒนานวัตกรรมการเช่ือมโยงความรู้ทางปัญญาสู่สังคมผ่านเครือข่ายเสมือนจริง 

โดยได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Software จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 6 จัดโดย

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอน e-Learning  โดยปรับปรุงระบบ 

LMS : Moodle จาก Version 1.9.10 เป็น Version 1.9.15 เพื่อให้การใช้งานมีความ

สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และวางแผนพัฒนาสู่ Moodle Version 2.0 

เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย 

 5. พัฒนาระบบ Digital Media for U-Learning  เพื่อจัดระบบสื่อการศึกษาไป

สู่รูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกประเภท  สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างสื่อ

แต่ละประเภทได้  สามารถจัดเก็บสื่อ  ค้นหาสื่อได้อย่างเป็นระบบ    

 6. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ m- Learning  โดยการนำาส่งสื่อ

ดิจิทัลทุกรูปแบบไปยังผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย

แบบไร้สาย

 7. พัฒนาระบบ SUT 3D Virtual Learning เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียน

การสอนเสมือนจริงบนเครือข่าย เป็นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
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 8. พัฒนาระบบ SUT Virtual Training เพื่อจัดระบบการฝึกอบรมเสมือนจริง

ผ่านเครือข่าย เป็นการขยายโอกาสทางการฝึกอบรมสู่สังคมออนไลน์

 9. พัฒนาระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 10. พัฒนาต้นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน SCORM  เพื่อยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพสื่อ

 11. พัฒนาช่องทางการส่งผ่านสื่อ โดยจัดทำาระบบ SUT Station ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต และจัดทำาระบบควบคุมการออกอากาศของผังรายการโทรทัศน์                 

(SUT Channel)

 12. ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

 13. จัดพิมพ์ตำาราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จำานวน 7 เรื่อง ได้แก่ 

       1)  พลศาสตร์ไฟฟ้า    

       2)  การควบคุมอัตโนมัติ  

       3)  กระบวนการดูดซับสาร (Adsorption Process)  

       4)  เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน  

       5)  Applied Group Theory  in Physics  

       6)  Optical Target  Recongnition : Fundamentals and Applications         

       7)  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

 14. พัฒนาระบบจุดตรวจตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการลงเวลาจุดตรวจรักษา

ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถานีตำารวจภูธรโพธ์ิกลาง อำาเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา
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เป้าหมายและผลการดำาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
เป้า

หมาย

ผลการ

ดำาเนินงาน

คะแนน

การ

ประเมิน 

ตามเกณฑ์

บรรลุ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5 คะแนน บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการ

ประจำาศูนย์และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน

เรียนรู้

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ

     ก.  การบริหารจัดการ

     ข.  การเรียนการสอน

 

 

5 ข้อ

5 ข้อ

 

 

5 ข้อ

5 ข้อ

 

 

5 คะแนน

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

มากกว่า

หรือ

เท่ากับ 

4.00

คะแนน

เฉลี่ย 4.79

5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7  5 คะแนน บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

8 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 4 คะแนน บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ 12.1 ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียน

การสอน

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.2 ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการ

วิชาการและประชาสัมพันธ์

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 12.3 การให้บริการการเรียนการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 5 คะแนน บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.91 

คะแนน

 (ระดับดี

มาก)

บรรลุทุกตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
เป้า

หมาย

ผลการ

ดำาเนินงาน

คะแนน

การ

ประเมิน 

ตามเกณฑ์

บรรลุ

เป้าหมาย
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ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554

อบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนานอกสถานที่ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส.  

และ อาราน่า ภูพิมาน รีสอร์ท & สปา อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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การเสวนา หัวข้อ ลิขสิทธิ์ควรรู้ในงานสิ่งพิมพ์และงานผลิตสื่อการศึกษา  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

กิจกรรม 5 ส วันทำาความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
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คณะผู้จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก�รศึกษ�
ที่ปรึกษา   : ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

  (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร)

  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  คำาสวัสดิ์)

  หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

  (นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง)

คณะผู้จัดทำา   : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์)

  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา  (นายพงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ)

  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์  (นายนฤดล  ดามพ์สุกรี) 

  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์  (นายวันชัย  น้อยมะโน)

  หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม  (นายอำานวย  ทีจันทึก)

  หัวหน้าสำานักพิมพ์  (นางสาวอรนุช  อวิรุทธไพบูลย์)

  นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย

ออกแบบ  : นายสุจินดา  สาวก

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำาบลสุรนารี  อำาเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์  0-4422-4972 โทรสาร  0-4422-4979       http://ceit.sut.ac.th
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