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สารบัญ Content
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สารจากผู้อ�านวยการ
Director’s Speech

	 ศูนย ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		เป็นหน่วยงานหลักใน
การผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน	พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงส�าหรับ
นักศึกษา	และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทุก
รูปแบบ

	 ในปีพุทธศักราช	2556		ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา	ได้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ		e-Learning
M-Learning		e-Classroom	SUT	Station	และ	FM	99.5	
MHz	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ผลิตสื่อ
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ	อาทิ		Learning	Object,	
Mobile		Content		สื่อวีดิทัศน์		เสียง	และภาพนิ่ง		เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้ของนักศึกษา		นอกจากนั้นศูนย์
นวัตกรรม	และเทคโนโลยีการศึกษายังได้สนับสนุน
กิจกรรมต ่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	ด ้วยการผลิต
Presentation	สารคดเีชงิข่าว	รายการวทิยแุละโทรทศัน์
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัย

	 ในนามของคณะผู ้บริหารและบุคลากรศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน	มีความภาค
ภูมิใจ	ที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	ขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืกบั
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง
ตลอดมา	คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาทุกคน	มีความตั้งใจ	และมุ่งมั่นที่จะ
ทุม่เท	พลงักาย	พลงัใจ	และสตปัิญญา	ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิ
ให้ดีที่สุดตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธรา		อั่งสกุล)
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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ปณธิาน
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
จะด�ารงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

4 CEIT Annual Report 2013



วิสัยทัศน์
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและ
พัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา		เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและ
พฒันานวตักรรมสือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน		พฒันาระบบการเรยีนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ		สนบัสนนุการฝึกประสบการณ์ขัน้สงูส�าหรบันกัศกึษาและ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ		โดยยึดหลักรวมบริการประสาน
ภารกิจ

ภารกิจ
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก	6	ประการ		ดังนี้
	 1.		 ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
	 2.		 พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 3.		 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
	 4.		 ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาส�าหรับการเรียนการสอน
	 	 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
	 5.		 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
	 6.		 ด�าเนินงานส�านักพิมพ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 แผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ระยะ	5	ปี	
(พ.ศ.	2555	–	2559)	มียุทธศาสตร์	6	ประการ		ได้แก่
	 1.		 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
	 	 ทุกหนทุกแห่ง
	 2.		 การเพิ่มช่องทางเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อการศึกษา
	 3.		 การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษา
	 4.		 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
	 5.		 การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีข้อจ�ากัดทางลิขสิทธิ์
	 6.		 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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วัฒนธรรมองค์กร

Efficiency

Creativity

ความคิดริเริ่ม	สร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี		
มุ่งแสวงหาความรู้		
วิธีการและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการท�างาน ความสามารถที่ท�าให้

เกิดผลในการงาน	
โดยค�านึงถึงความประหยัด	
คุ้มค่า	รวดเร็ว		ตรงเวลา	และ
มีคุณภาพ

มุ่งมั่น  พัฒนา

ความมุง่มัน่	ตัง้ใจ	เพือ่ก้าวสูเ่ป้าหมายแห่ง
ความส�าเร็จรวมถึงความมี
ระเบียบวินัยในการท�างาน
และการพัฒนางานบริการที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

Intention & Development

Teamwork
ท�ำงำนเป็นทีม

การท�างานเป็นทีม	ร่วมคิด	
ร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา	มีน�้าใจ	
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน		
และพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

สร้างสรรค์

Organizational Culture
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ประวัติความเป็นมา
CEIT Background

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดตั้งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล	อุปกรณ์		เครื่องมือ
และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องของโครงการการศกึษาไร้พรมแดน	ทีม่ภีารกจิด้านการวางแผน		เตรยีมการ		ด�าเนนิ
การผลติ		และประเมนิชดุสือ่ประสมส�าหรบัการศกึษาไร้พรมแดนในสาขาวชิาต่าง	ๆ 		และโครงการพฒันาและ
ผลติสือ่การศกึษาทีม่ภีารกจิด้านการผลติและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน	และผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์		
รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ		ตามข้อ
ก�าหนดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี		ว่าด้วย	การจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา	พ.ศ.	2551		
ตัง้แต่วนัที	่11	มถินุายน	พ.ศ.	2551		โดยมหีน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัในการผลติและพฒันา
สือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน		การพฒันาระบบการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ		การวจิยัและ
พฒันานวตักรรมสือ่การเรยีนการสอน		การฝึกประสบการณ์ขัน้สงูให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาการสารสนเทศ		
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์		การด�าเนินงานส�านักพิมพ์		และอื่น	ๆ	ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	
ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ	“รวมบริการ		ประสานภารกิจ”
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	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดองค์กรรองรับการด�าเนินงานตามภารกิจในด้านการ
วางแผนออกแบบและพฒันาสือ่การศกึษา		การผลติสือ่โสตทศัน์		การผลติสือ่คอมพวิเตอร์ในรปูแบบออนไลน์	
และออฟไลน์			การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์		การทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อ		การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มี
คุณภาพ		การพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้		การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอน		การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย		และการให้
บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
 
	 จากการด�าเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษา
หาความรู้จากสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น	โดยใช้บริการเรียนผ่านระบบ
เครอืข่ายของมหาวทิยาลยั		นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาการสารสนเทศจะได้รบัประสบการณ์จากการฝึกปฏบิตัิ
ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ		นอกจากนี้	ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน	ส่งผลให้คณาจารย์มี
สื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบการสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ้น	จึงถือได้ว่าการด�าเนินงานของ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั	ทัง้ยงัสะท้อนภาพลกัษณ์ในการเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีม่คีวามพร้อม
ด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		มีฐานความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มี
ข้อจ�ากัด		และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ
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โครงสร้างองค์กรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา

ฝ่ายผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ส�านักพิมพ์

งานธุรการ

งานการเงินและพัสดุ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานประสานงานและบริการ

งานจัดระบบและออกแบบ

สื่อการศึกษา

งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

งานบริการและเผยแพร่

สื่อการศึกษา

งานจัดการฐานความรู้

งานผลิตสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์

งานผลิตสื่อประสม

งานผลิตสื่อกราฟิก

งานผลิตวีดิทัศน์

งานผลิตด้านเสียง

งานศิลปกรรม

งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

งานเทคนิคและบ�ารุงรักษา

งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบผสมผสาน

งานวิชาการ

งานการตลาด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

นักเทคโนโลยีการศึกษา 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นักเทคโนโลยีการศึกษา 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

อธิการบดี

ผู้อ�านวยการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองผู้อ�านวยการ

หัวหน้าส�านักงาน

นักเทคโนโลยีการศึกษา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 

พนกังานบรกิารโสตทศันปูกรณ์ 

นายช่างศิลป์

วิศวกร 

นักเทคโนโลยีการศึกษา 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายช่างเทคนิค 

บรรณาธิการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
วิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่าย
ผลิตสื่อโสตทัศน์

หัวหน้าฝ่าย
เทคนิควิศวกรรม

คณะกรรมการประจ�า
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้า
ส�านักพิมพ์
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	 การด�าเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคล		โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการประจ�าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด	มีอ�านาจหน้าที่ใน
การก�าหนดนโยบายและแผนการด�าเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	พิจารณาหาแนวทางการ
ประสานภารกิจระหว่างศูนย์กับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอก	ให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้อ�านวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย		

คณะกรรมการประจ�าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย
	 1.		 อธิการบดี	 	 	 ประธาน
	 2.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 รองประธาน
	 3.			 คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 4.			 คณบดีส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 5.			 คณบดีส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 6.			 คณบดีส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 7.			 คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 8.			 คณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 9.			 ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 10.			ผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 11.		 ผู้อ�านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือผู้แทน		กรรมการ
	 12.		 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการการศึกษา	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 13.			ผู้อ�านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 14.			ผู้อ�านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 15.			ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 16.			ผู้อ�านวยการเทคโนธานี	หรือผู้แทน	 กรรมการ
	 17.	 ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 กรรมการและเลขานุการ
	 18.		 รองผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

คณะกรรมการประจ�าศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการประจ�าศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 6 ฝ่าย ดังนี้ 
	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 2.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
	 3.	 ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
	 4.	 ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
	 5.	 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
	 6.	 ส�านักพิมพ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
   1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 	 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ		งานบุคคล	งานแผนงานและงบประมาณ		งานติดตามและรายงานผล
การด�าเนินงาน		งานการเงินและพัสดุ		งานประชาสัมพันธ์		และงานจัดพิมพ์เอกสาร	ต�ารา	เอกสารประกอบการสอน	และสิ่งพิมพ์
ประเภทอื่น	ๆ	ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง	ๆ		แบ่งเป็น		4		งาน		ได้แก่
	 	 -		งานธุรการ
	 	 -		งานการเงินและพัสดุ
	 	 -		งานแผนงานและงบประมาณ
	 	 -		งานประสานงานและบริการ
 2.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
	 	 มหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการวางแผน		ออกแบบและพฒันาสือ่การศกึษา	ประสานงาน	ควบคมุ	ก�ากบัดแูลการผลติสือ่แต่ละ
ประเภท		ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น		ศึกษา		ค้นคว้า		วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ		จัดฝึกอบรม
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา		เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา		รวบรวม
จัดท�าระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา		พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานความรู	้อันได้แก่	การระบุความรู้		การคัดเลือก		การรวบรวม		
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การจัดระบบจัดเก็บความรู้		การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้		การแลกเปลี่ยนความรู้		และพัฒนาระบบ
การเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายเพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัการเรยีนการสอน		และให้บรกิารการเรยีนการสอน
ผ่านเครือข่าย		รวมทั้งด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน		แบ่งเป็น	4	งาน		ได้แก่
	 	 -		งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา
	 	 -		งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา
	 	 -		งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา
	 	 -		งานจัดการฐานความรู้
 3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
											 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน		เตรียมการ	ด�าเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์	สนับสนุนการเรียนการสอน	งานบริการทางวิชาการ	งานฝึกอบรม	และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	เช่น	
ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์		ผลิตสื่อประสม	ผลิตภาพเคลื่อนไหว	ผลิตงานกราฟิกต่าง	ๆ 		เพื่อประกอบรายการ
โทรทัศน์		วีดิทัศน์	และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์		รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ		แบ่งเป็น	3	งาน	ได้แก่
	 	 -		งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
	 	 -		งานผลิตสื่อประสม
	 	 -		งานผลิตสื่อกราฟิก
 4.  ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
	 	 มหีน้าทีร่บัผดิชอบวางแผน		เตรยีมการ		ด�าเนนิการผลติสือ่โสตทศัน์สนบัสนนุการเรยีนการสอน		งาน
บริการวิชาการ	และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	เช่น	การผลิตรายการโทรทัศน	์	ผลิตสื่อวีดิทัศน์			ผลิตรายการ
ด้านเสียง			รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์			ถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอน		ถ่ายภาพบริการทาง
วิชาการ	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	และให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ		แบ่งเป็น	3	งาน		ได้แก่
	 	 -		งานผลิตวีดิทัศน์
	 	 -		งานผลิตด้านเสียง
	 	 -		งานศิลปกรรม
 5.  ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
											 มหีน้าทีร่บัผดิชอบวางแผน	เตรยีมการ		ด�าเนนิการพฒันาระบบปฏบิตักิารเพือ่ให้บรกิารฝึกปฏบิตักิาร
ขั้นสูงส�าหรับนักศึกษา	จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค	ควบคุม	และใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ	จัดหาพัฒนา
และบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอือปุกรณ์การผลติสือ่ให้มปีระสทิธภิาพ	ควบคมุ	ดแูล		ระบบโทรทศัน์เพือ่การศกึษาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรสื่อ		ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน		ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน		
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย		การด�าเนินงานด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง		รวมถึง
การผลติสือ่อเิลก็ทรอนกิส์แบบผสมผสาน	และให้บรกิารระบบสือ่สารสองทางผ่านจอภาพ		แบ่งเป็น	4	งาน		ได้แก่
	 	 -		งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ	
	 	 -		งานเทคนิคและบ�ารุงรักษา
	 	 -		งานสถานีวิทยุโทรทัศน์
	 	 -		งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
 6.  ส�านักพิมพ์
	 	 มหีน้าทีร่บัผดิชอบสนบัสนนุให้มกีารแต่ง		แปล		เรยีบเรยีงต�ารา		เอกสารประกอบการสอน	และสิง่พมิพ์
ประเภทอื่น	ๆ 		เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย		รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม		แบ่งเป็น	2	งาน		ได้แก่	
	 	 -		งานวิชาการ
	 	 -		งานการตลาด
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จ�านวนบุคลากร

บุคลากร
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การพัฒนาบุคลากร

	 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาได้ส่งเสรมิการเพิม่พนูความรู	้การพฒันาทกัษะ	และประสบการณ์
ของบุคลากร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ	
การฝึกอบรมสัมมนา	การศึกษาดูงาน	และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง		ดังนี้

การศึกษาต่อ  
	 บุคลากรอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	โดยเป็นการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานระดับปริญญาเอก		
จ�านวน	1	คน						

การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
	 ด�าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	รวม	4	หลักสูตร		ได้แก่		
	 1.		 การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556		หัวข้อ	Positive	Thinking	
&	EQ		for	SMART	People
	 2.		 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรม	ActionScript	3.0
	 3.		 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาด้วย	Mobile	Application	
ส�าหรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ
	 4.		 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	Adobe	After	Effects	CS6	ขั้นสูง	
  
การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
	 บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวนทั้งสิ้น	38	คน	โดยเป็นการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ	จ�านวน	25	หลักสูตร		และเข้าร่วมการสัมมนา	การประชุมทางวิชาการ	และการ
ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	11	กิจกรรม					
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ผู้อ�านวยการ	 	 310.00	 310.00

รองผู้อ�านวยการ	 7,530.00	 310.00	 7,840.00

หัวหน้าส�านักงาน	 4,130.00	 	 4,130.00

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 1,000.00	 3,795.00	 4,795.00

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา	 24,494.10	 13,930.00	 38,424.10

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์	 16,617.40	 16,836.00	 33,453.40

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์	 7,910.00	 3,418.00	 11,328.00

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	 8,187.00	 6,836.00	 15,023.00

ส�านักพิมพ์	 3,180.00	 4,565.00	 7,745.00

รวม 73,048.50 50,000.00 123,048.50

การใช้จ่ายงบประมาณเพือ่การฝึกอบรม	สมัมนา	ประชมุ		และศกึษาดงูานของบคุลากร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

ผู้บริหาร	/	ฝ่าย
แหล่งงบประมาณ

จ�านวนเงิน	(บาท)
ก ข

หมายเหตุ		 ก	 หมายถึง	 งบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย					
												 ข	 หมายถึง	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556
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การเงินและงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556		ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมเป็นเงิน		5,910,000	บาท	แบ่ง
เป็นหมวดค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ		3,455,000	บาท			หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,310,000	บาท	และ
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,145,000	บาท	จะพบว่าร้อยละ	58.46	ของเงินงบประมาณทั้งหมดเป็นหมวดค่าตอบแทน	
ใช้สอยและวัสดุ		หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ร้อยละ	22.17		และหมวดค่าครุภัณฑ์	ร้อยละ	19.37	ดังแสดง			
รายละเอียด	ดังนี้
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งบประมาณปี 2556
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งบประมาณจ�าแนกตามประเภท

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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รายได้จากการให้บริการ
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รายได้จากการให้บริการ
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ผลงานเด่นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 ได้ด�าเนินงานพัฒนา	 ผลิต	 และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อ

การศึกษา	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์	โดยมีผลงานเด่นในรอบ	5	ปีที่ผ่านมาดังนี้

2551

2553

2552

SUT	e-Learning
LMS	Moodle	version	1.91

หนังสือเล่มแรกของส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
“ปฐมบทสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพของ มทส.”
Green	FM	99.5	MHz

คลังสื่อการศึกษา	My	Media
ระบบทบทวนการเรียนตามอัธยาศัย
(e-Classroom)

3D Virtual Museum Science
and Technology System

Mobile Electronic
Learning Engine (MELE)

สื่อการเรียนรู้สองภาษา
โครงการต�าราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระบบ Digital Storage

SUT Station
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2554

2555

3D	Virtual	Museum	Science
and	Technology	System

Mobile	Electronic
Learning	Engine	(MELE)

สื่อการเรียนรู้สองภาษา
โครงการต�าราเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระบบ	Digital	Storage

SUT	Station

ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	(SUT	Smart	Educational	
Media	Creator	:	SEMC)
สื่อการเรียนรู้	3	มิติ
ระบบ	High	Definition
Digital	Video	Switcher
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ผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556		
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้		โดยจ�าแนกตามผลผลิตดังนี้

1.	 ผลิตสื่อการเรียนการสอน		
				1.1			สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	63	หน่วยการเรียน
	 	 	 -		สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์		ภาษาไทย	42	หน่วยการเรียน
	 	 	 -		สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์		ภาษาไทย	-	ภาษาอังกฤษ	21	หน่วยการเรียน
				1.2	 สื่อการศึกษา	3	มิติ	12	ชิ้นงาน
				1.3	 สื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์	36	ชิ้นงาน	
				1.4	 สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน	14	เรื่อง	
				1.5	 สื่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน	24	รายวิชา	
				1.6	 สื่อเสียง	62	เรื่อง	
				1.7	 งานพิมพ์เอกสารการสอน	448	หน้า	
				1.8	 สื่อภาพถ่ายเพื่อการเรียนการสอน	10	กิจกรรม	
2.		ผลิตสื่อบริการวิชาการ	ประชาสัมพันธ์	และอื่น	ๆ	 		 	
				2.1			สื่อประสม	21	เรื่อง	
				2.2			กราฟิกคอมพิวเตอร์	459	ชิ้นงาน
				2.3			สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	99	เรื่อง	
				2.4			สื่อเสียง	139	เรื่อง	
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	 2.5		 Template	ส�าหรับจัดท�า	PowerPoint	18	แม่แบบ
	 	 	 -	Template	PowerPoint		Logo	ภาษาไทย	12	แม่แบบ	 	
	 	 	 -	Template	PowerPoint		Logo	ภาษาอังกฤษ	6	แม่แบบ	 	
3.	 การให้บริการสื่อโสตทัศน์			 	
				3.1	 บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม	149	กิจกรรม	
				3.2	 บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว	196	กิจกรรม	
				3.3	 บริการห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	1,469	ชั่วโมง
				3.5		 บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์	และอื่น	ๆ	141	กิจกรรม	
4.		ผลิตหนังสือ	ต�ารา	และเอกสารทางวิชาการ			 	
				4.1		 พิมพ์หนังสือ	ต�ารา		และเอกสารทางวิชาการ		4	เรื่อง
				4.2			การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการพิมพ์หนังสือ/ต�ารา	1	ครั้ง
5.		ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
	 5.1		รายวิชาที่ให้บริการผ่านเครือข่าย	682	รายวิชา	
	 5.2			จัดกิจกรรมให้ทุนสนับสนุนส�าหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ	SUT	e-Learning	3	ครั้ง
				5.3			การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	2	ครั้ง
				5.4			ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	1	ครั้ง	
6.		การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา	 		 	
				6.1			ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา	3	ผลงาน	
				6.2			การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา	1	ครั้ง
				6.3			การประชุม/อบรมเผยแพร่ผลงาน		1	ครั้ง	
7.		การบริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงส�าหรับนักศึกษา	 		 	
				7.1			จ�านวนรายวิชาที่ให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูง	1	รายวิชา
				7.2			การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูง	111	ชั่วโมง	30	นาที	
8.		การประกันคุณภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์	 		 	
				8.1	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80		
9.		การบริการวิชาการ	 		 	
				9.1		 การจัดอบรมสัมมนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4	รายการ
				9.2		 จ�านวนผู้รับบริการ	153	คน
				9.3		 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	1	ครั้ง
10.	การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง	 		 	
					10.1	จ�านวนการให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพเพื่อการเรียนการสอน	39	ครั้ง
					10.2	จ�านวนการให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	18	ครั้ง
11.	ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	 	
						 		-	ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน	4.88	(คะแนนเฉลี่ย)		
12.	การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ	 		 	
	 	 		-	งานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ	1	งาน	ได้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม
13.การประกันคุณภาพการศึกษา
							 		-	ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการ	4.79	(คะแนนเฉลี่ย)		
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ผลงานเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย LMS Moodle 2.5
	 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	โดยปรับปรุง	Moodle	version	1.9.15	
เป็น	version	2.5		ซึ่งสนับสนุนการท�างานบนอุปกรณ์มือถือ	และรองรับเนื้อหาการสอนที่เป็น	Multimedia	
ได้มากขึน้	ท�าให้ระบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัใช้งานได้สะดวกและสนบัสนนุการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ			

ระบบสร้างสือ่การเรยีนการสอนอจัฉรยิะแบบส่งเสรมิทกัษะการคดิขัน้สงูด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะฯ	หรือ	SEMC	(SUT	Educational	Media	Creator)	เป็น
ระบบสร้างสื่อการสอนที่ก�าหนดกระบวนการเรียนของผู้เรียน	ภายในระบบมีเครื่องมือและแม่แบบส�าหรับ
สร้างสื่อการสอนที่อ�านวยความสะดวกในการสร้างสื่อการสอน	เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อการสอนที่สร้าง
ขึ้นตามกระบวนการเรียนที่ก�าหนดไว้	ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยประเมินจากเครื่อง
มือวัดทักษะการคิดขั้นสูงที่อยู่ในระบบ	

ระบบบริหารจัดการวีดิทัศน์การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT Tube
	 SUT	Tube	เป็นระบบบริหารจัดการวีดิทัศน์การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	เพื่อการบริหารจัดการ	
จัดเก็บ	และเผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
การเรียนการสอนเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการผลิต	เผยแพร่	และใช้งาน	โดยจะมีรายการที่สามารถรับชมได้	อาทิ	บันทึกการเรียนการสอนย้อนหลัง	
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	สื่อการสอนประเภทวีดิโอคลิป	เป็นต้น	โดยมีฟังก์ชันการท�างานดังนี้
	 1)	 ระบบบริหารจัดการและเผยแพร่วีดิทัศน์
	 2)	 ระบบจัดเก็บวีดิทัศน์จากเครื่องบันทึกวีดิทัศน์การสอน	
	 3)	 ระบบบรรจุขึ้นแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์
	 4)	 ระบบบันทึกสื่อวีดิทัศน์ผ่านเว็บแคม
	 5)	 ระบบจัดการสมาชิก
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การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน  
	 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน	คือ	การน�าเทคโนโลยีความจริงเสมือน	(Augmented	Reality)
มาประยุกต์ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน	เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู	้มุ่งเน้นด้านการพัฒนา	ค้นคว้า	และน�าเทคโนโลยี
มาพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน	และเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพในภารกจิต่าง	ๆ	
ของมหาวิทยาลัย

การผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
	 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาได้ผลติสารคดเีฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร		ใน
โอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์	สาขาวิชาแพทยศาสตร	์	เพื่อเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ		ในวันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นด้วยกราฟิก 2 มิติ  
	 ด�าเนินการผลิตสื่อแอนิเมชั่น	2	มิติ	จ�านวน	2	ชิ้นงาน	ได้แก่	1)	พิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประเมินผล
การศึกษาทั่วประเทศ		ครั้งที่	8		โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ		และ	2)	กิจกรรมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ

การพัฒนาวัตถุการเรียนรู้กราฟิก 3 มิติ
	 ด�าเนินการผลิตสื่อแอนิเมชั่น	3	มิติ	ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์		แพทยศาสตร์		จ�านวน	15	ชิ้นงาน		และสื่อแอนิเมชั่นเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของมหาวทิยาลยัในโอกาสสถาปนา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	ครบ	23	ปี	และงานพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2555

การสนับสนุนการผลิตหนังสือ ต�ารา และผลงานทางวิชาการ
	 ส�านักพิมพ์	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ได้ด�าเนินงานของส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ดังนี้	
	 1.	จัดท�าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เพื่อรองรับการด�าเนินงานของส�านักพิมพ์	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่
		 	 1)		ประกาศ		เรื่อง		หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์	ต�ารา	หนังสือและ									
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	พ.ศ.	2556
	 	 2)		ประกาศ		เรื่อง		หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับ	(Reader)
 
 2.	จัดพิมพ์ต�าราและหนังสือทางวิชาการ	จ�านวน	4	เรื่อง	

       รายการหนังสือ	 	 	 	 	 	 จ�านวน
	 1.		วิศวกรรมสายอากาศ	(Antenna	Engineering)	
	 	 โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์		วงศ์สรรค์	 	 	 	 			500	เล่ม
	 2.		การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
	 	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สถิตย์โชค		โพธิ์สอาด	และคณะ	 	 														300	เล่ม
	 3.		แคลคูลัส	1	(ประมวลสาระวิชา)
	 	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เบญจวรรณ		โรจนดิษฐ์	 	 	 	 2,000	เล่ม
	 4.		พรรณไม้ใน	มทส.		(Flora	of	SUT)
	 	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.หนูเดือน	เมืองแสน	 	 	 	 1,000	เล่ม

 3.	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานเขียนทางวิชาการ		โดยการจัดอบรมความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ		เมื่อวันที่	24	
กันยายน	พ.ศ.	2556		ณ	ห้องประชุม	C124	อาคารวิชาการ	2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		 	

การพัฒนาระบบทบทวนการเรียนตามอัธยาศัย (e-Classroom) ระยะที่ 2    
	 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาได้พฒันาระบบห้องเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Classroom)		ระยะที	่2			ส�าหรบันกัศกึษา	
โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพือ่การทบทวนการเรยีนการสอนตามอธัยาศยั		โดยได้ให้บรกิารห้องเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์	
จ�านวน	13	รายวิชา		มีนักศึกษาเข้าใช้งาน	จ�านวน	2,560	ครั้ง
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บทสัมภาษณ์ผู้รับบริการ

INTERVIEW

อาจารย์ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 “งานที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีข้อบกพร่อง
ด้วยบุคลากรที่มี Service Mind

จึงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”

“ศนท. ให้บริการด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระบบ e-Learning 
นวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศ สื่อออนไลน์ การจัดท�าวีดิทัศน์ คลิปเสียง 
มีสถานีวิทยุ สตูดิโอถ่ายท�ารายการโทรทัศน์  บริการจัดท�าสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทั่วไป 
การออกแบบกราฟิก พิมพ์ไวนิล การประชุมทางไกล ถึงบุคลากรจะน้อย”
แต่ท�างานเต็มความสามารถ”

อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

“สื่อมัลติมีเดีย สามารถท�าลายแนวกั้นความเป็นวิชาการลงไป
ท�าให้เนื้อหาที่น่าเบื่อเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้น...

ได้รับบริการที่ดี เมื่อเข้าไปแล้วเหมือนกับไปพบคนในครอบครัว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

“ศนท. มีบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
การบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน ระบบ SUT e-Learning 
และการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้และผลิตสื่อการสอน 
โดยมีมาตรฐานคุณภาพการบริการดีเทียบเท่าระดับสากล”

อาจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
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“ศนท. มีบริการการผลิตสื่อการสอน LO, Mobile-Content,
e-Learning, การบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน

การบันทึกเสียง บริการถ่ายภาพ โดยควรมีพี่เลี้ยงในการผลิตสื่อ
(ที่ปรึกษาในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา) ให้เพียงพอกับคณาจารย์

การบริการมีความรวดเร็วและน่ารักทุกคนค่ะ”

อาจารย์ศรัญญา จุฬารี  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

“e-learning ท�าให้เข้าถึงวิชาเรียนได้มากขึ้น
และ FM Radio 99.5 MHz ช่วยกระจายข่าวสารภายใน

มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี”

นางสาวจิดาภา มารมย์
สาขาวิศวกรรมการผลิต 

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รหัส B5612703

“ศนท. ให้บริการระบบ e-Learning การผลิตสื่อการศึกษา LO  SEMC Mobile 
และวีดีโอต่าง ๆ ระบบคลังสื่อ Media.sut.ac.th  บันทึกภาพโทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ต่าง ๆ  โดยระบบ e-Learning เป็นประโยชน์ในด้านการเรียน และสะดวก
ในด้านการหาเอกสารการเรียน การได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการสตูดิโอต่าง ๆ  ท�าให้เกิดความรู้
และทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในด้านนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ การผลิตสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และสามารถน�าไปบอกต่อรุ่นน้องได้ 
บุคลากรให้การบริการได้รวดเร็ว และมีความสุภาพ”

นายณัฐพล  สุขปราศรัย  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
รหัส B5472352

“ศนท. ให้บริการการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
SUT e-Learning  ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งจะช่วยในด้านการหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา และการบริการอุปกรณ์ผลิตสื่อ 
โดยบุคลากรให้การบริการเป็นกันเอง น่ารักทุกคนครับ”

นายศิริวุฒิ  พิมพ์บึง
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รหัส B5517763
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บุคลากรในปัจจุบันPersonnel

 ผศ. ดร.ธรา  อั่งสกุล
ผู้อ�านวยการ

ผศ. ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช
รองผู้อ�านวยการ

ถุงเงิน  ดาวเที่ยง
หัวหน้าส�านักงาน	 	

ศิริรัตน์  เนาว์วงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา	

วันชัย  น้อยมะโน
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

นฤดล  ดามพ์สุกรี
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์	

อ�านวย  ทีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	

อรนุช  อวิรุทธไพบูลย์
หัวหน้าส�านักพิมพ์

นิยม  ประทุมมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์

อิสรีย์  ภูมิเนาว์นิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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รัชต์นลิน  บุตรแสงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรรณา  ลีตานา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กมลพรรณ  ชัยบ�ารุง
พนักงานธุรการ

อุบล  ชูรัตน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

พิมพรรณ  อนันต์ชลาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จาริพร  คลองโนนสูง
พนักงานธุรการ

วัยวุฒิ  นาคส�าราญ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

อมรเทพ  เทพวิชิต
นักเทคโนโลยีการศึกษา

จินตนา  อุปพงศ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

วุฒิ  สื่อกลาง
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

สันทัด  เหมจันทึก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์

ขจรศักดิ์  ทองรอด
นักเทคโนโลยีการศึกษา

รวงรัตน์  พิมพ์เชื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คนึง  กานิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธีระพล  ขจัดมลทิน
นักเทคโนโลยีการศึกษา	

ณัฐวุฒิ  วรรณทอง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
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อรรคเดช  โสสองชั้น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์

อ�านาจ  ประพิณ
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

ปฐวี  มีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

มนตรี  อุ่นใจ
นายช่างเทคนิค

วุฒินันท์  วามะกัน
นายช่างเทคนิค

ศุทธินี  ศรีสวัดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เมธี  ประสมทรัพย์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

ชาตรี  แก้วอุดร
นักเทคโนโลยีการศึกษา	

พันทิพา  อมรฤทธิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นิธิกร  หลุ่มใส
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ธิดารัตน์  รายพิมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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บุคลากรในอดีตEx-Personnel

กิตติพงษ์  พุ่มพวง
นักเทคโนโลยีการศึกษา	 	

ไพฑูรย์  นิยมนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ธนินทร์  ระเบียบโพธิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา	 	

ดร.ศยามน  อินสะอาด
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาสื่อการศึกษา
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ผู้อ�านวยการ
ท�าเนียบผู้บริหาร

Director

รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 
ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	
11	มิ.ย.	2551	–	27	มิ.ย.	2551

ผู้อ�านวยการ	
28	มิ.ย.	2551	–	30	ก.ย.	2554

อ. ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร 
ผู้อ�านวยการ	
1	ต.ค.	2554	–	31	ต.ค.	2555	

ศ. ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	
1	พ.ย.	2555	-		31	ม.ค.	2556

ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา 
ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	
1	ก.พ.	2556	–	28	ก.พ.	2556

ผศ. ดร.ธรา  อั่งสกุล 
ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	
1	มี.ค.	2556	–	30	ก.ย.	2556

ผู้อ�านวยการ	
1	ต.ค.	2556	–	ปัจจุบัน
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รองผู้อ�านวยการDeputy
Director

อ. ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร 
รองผู้อ�านวยการ	
26	ต.ค.	2552	–	30	ก.ย.	2554

ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ ค�าสวัสดิ์
รองผู้อ�านวยการ	
16	พ.ย.	54	–	31	ต.ค.	2555

ผู้รักษาการแทน
รองผู้อ�านวยการฯ	
1	พ.ย.	2555	–	21	ก.พ.	2556

ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช 
ผู้รักษาการแทน
รองผู้อ�านวยการ	
21	มี.ค.	2556	–	30	ก.ย.	2556

รองผู้อ�านวยการ	
1	ต.ค.	2556	–	ปัจจุบัน
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คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2556
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Editorial
Board

ที่ปรึกษา 				 :	 ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา		
	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธรา	อั่งสกุล

	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา		
	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจษฎา	ตัณฑนุช

	 	 	 	 หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
	 	 	 	 นายถุงเงิน	ดาวเที่ยง	

คณะผู้จัดท�า :	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	:		นางศิริรัตน์	เนาว์วงษ์
	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา	:		นายพงษ์ศักดิ์	วิทยเกียรติ
	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์	:		นายวันชัย	น้อยมะโน
	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์	:		นายนฤดล	ดามพ์สุกรี
	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม	:		นายอ�านวย	ทีจันทึก
	 	 	 	 หัวหน้าส�านักพิมพ์	:		นางสาวอรนุช	อวิรุทธไพบูลย์
	 	 	 	 นางสาวธิดารัตน์	รายพิมาย

ออกแบบ				 :	 นายขจรศักดิ์	ทองรอด

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111	ถนนมหาวิทยาลัย		ต�าบลสุรนารี		อ�าเภอเมืองนครราชสีมา		จังหวัดนครราชสีมา		30000
โทรศัพท์		0-4422-4972	 โทรสาร		0-4422-4974

http://ceit.sut.ac.th
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