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	 	รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ	 2553	 ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาฉบับนี	้ จัดทำาขึ้นสำาหรับเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป

โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา	 อันได้แก่	 การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์	 การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา	 โดยมุ่งเน้น

การบริหารงานและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 เพื่อก้าวสู่การเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้	 ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการ

ทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ดำาเนินงาน

ความร่วมมือโครงการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งรายละเอียดผลการดำาเนินงานในภารกิจที่

กล่าวมาปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้ให้การสนับสนุน

การดำาเนินงานของศูนย์ฯ	 เป็นอย่างดียิ่ง	 และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรง	 ร่วมใจ		

ร่วมคิด	 และร่วมทำาให้การดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

และมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเป็นลำาดับ	 สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้รวบรวมไว้ใน

รายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจต่อไป

		(รองศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	 วงศ์สรรค์)

		ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สารจากผู้อำานวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5

ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ

ปณิธาน
  “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำารงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพ

สื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

วิสัยทัศน์
  “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบูรณาการด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัย”

ภารกิจ 
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ ดังนี้

  1. ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

  3. สนับสนุนและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

  4. รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เป็นห้องปฏิบัติการ

   ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

  5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ

  6. บริการผลิตสื่อแก่หน่วยงานภายนอก
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รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา6

ประวัติความเป็นมา
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 จัดตั้ง

ขึ้นโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของโครงการการศึกษาไร้พรมแดน		

ซึ่งมีภารกิจด้านการวางแผน	 เตรียมการ	 ดำาเนินการผลิต

และประเมินชุดสื่อประสมสำาหรับการศึกษาไร้พรมแดน

ในสาขาวิชาต่างๆ	 และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ

ศึกษา	 ซึ่งมีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนและการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งเป็น

ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้กับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ	 ตามข้อกำาหนดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา	พ.ศ.	2551	ตั้งแต่วันที่	11	มิถุนายน	

2551	 โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยใน

การผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 การ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน	 การ

ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ

สารสนเทศ	 การผลิตหนังสือ	 ตำารา	 และเอกสารทาง

วิชาการ	การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์	และอื่นๆ	ตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย		

 

	 ด้านการบริหารงาน	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาได้จัดองค์กรรองรับการดำาเนินงานตามภารกิจ	

ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ	 “รวมบริการ	 ประสาน

ภารกิจ”	 โดยให้บริการด้านการวางแผน	 ออกแบบและ

พัฒนาสื่อการศึกษา	 การผลิตสื่อโสตทัศน์	 การผลิตสื่อ

คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ	 online	 และ	 offline	 การผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์	 การทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อ	 การ

วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ	 การพัฒนาระบบและ

บริหารจัดการฐานความรู้	 การพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการ

สอน	 การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	 และ

การฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ

สารสนเทศ

 

	 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 ส่งผลให้นักศึกษา

สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ

และทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น	 โดยใช้บริการผ่าน

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	 อีกทั้งนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ

ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ	

สำาหรับคณาจารย์จะช่วยในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 แบ่งเบาภาระการเตรียมการสอน	 คณาจารย์มี

เวลาในการวิจ ัยเพิ ่มขึ ้น	 มีส ื ่อที ่ม ีค ุณภาพมาตรฐาน

ใช้ประกอบการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลถึง

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา	 มีความพร้อมด้านการผลิต

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	 มีฐานความรู้ที่มี

คุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มีข้อจำากัด	 สามารถผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์	 ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี

คุณภาพ
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คณะกรรมการ
ประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 	การดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	 โดยจัดให้มี

คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 ซึ่งแต่งตั้งโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 32	 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 พ.ศ.	 2533	 และคำาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ที่	 374/2551	 คณะ

กรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด	 มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและ

แผนการดำาเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย	 พิจารณาหาแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์

กับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 ให้คำาปรึกษาแก่ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย	 

   

  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		 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ประกอบด้วย
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัด

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานเป็นระดับฝ่าย	 5	 ฝ่าย	

ประกอบด้วย

	 1)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 2)	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

	 3)	ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

	 4)	ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

	 5)	สำานักพิมพ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ	

งานบุคคล	 งานแผนงานและงบประมาณ	 งานติดตาม

และรายงานผลการดำาเนินงาน	 งานการเงินและพัสดุ	

งานประชาสัมพันธ์	 และงานจัดพิมพ์เอกสาร	 ตำารา	

เอกสารประกอบการสอนและสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ	

ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุม

ต่างๆ	 แบ่งเป็น	4	งาน	ได้แก่

	 -		งานธุรการ

	 -		งานการเงินและพัสดุ

	 -		งานแผนงานและงบประมาณ

	 -		งานประสานงานและบริการ

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

 มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น	

ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา	 ประสานงาน	

ควบคุมดูแลการผลิตสื่อแต่ละประเภท	 ดำาเนินการ

ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น	 ศึกษา	

ค้นคว้า	วิจัย	เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ	 จัดฝึกอบรม

และให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ

การศึกษา	 เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยี

การศึกษา	 รวบรวมจัดทำาระบบฐานข้อมูลสื่อการ

ศึกษา	 พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้	

อันได้แก่	 การระบุความรู้	 การคัดเลือก	 การรวบรวม	

การจัดระบบจัดเก็บความรู้	 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้าง

เป็นความรู้	 การแลกเปลี่ยนความรู้	 และพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรับการเรียนการสอน	 และให้บริการการเรียน

การสอนผ่านเครือข่าย	 รวมทั้งดำาเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	 แบ่งเป็น	 4	 งาน	

ได้แก่ 

 -		งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

	 -		งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

	 -		งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

	 -		งานจัดการฐานความรู้
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3) ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

		 มีหน้าที่ รับผิดชอบวางแผน	 เตรียมการ	

ดำาเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน	

งานบริการวิชาการ	 และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	

เช่น	 การผลิตรายการโทรทัศน์	 ผลิตสื่อวีดิทัศน์	 ผลิต

รายการด้านเสียง	บริการโทรทัศน์วงจรปิด	รวมทั้งการ

ถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์	 การถ่ายภาพเพื่อการ

เรียนการสอน	 การบริการทางวิชาการ	 และกิจกรรม

ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ให้บริการฝึกปฏิบัติการ

ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ		

ตลอดจนจัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค	 ควบคุม

และใช้อุปกรณ์ในการผลิต	 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ

อุปกรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ	 และการให้บริการ

ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ	 แบ่งเป็น	 4	 งาน	

ได้แก่

		 -		งานผลิตวีดิทัศน์

	 -		งานผลิตด้านเสียง

	 -		งานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

 -  งานศิลปกรรม

4) ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

	 มีหน้าที่ รับผิดชอบวางแผน	 เตรียมการ	

ดำาเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ	online	และ	

offline	 สนับสนุนการเรียนการสอน	 งานบริการทาง

วิชาการ	 งานฝึกอบรม	 และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	

เช่น	 ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	 ผลิตสื่อประสม	

ผลิตภาพเคลื่อนไหว	 ผลิตงานกราฟิกต่างๆ	 เพื่อ

ประกอบรายการโทรทัศน์	 วีดิทัศน์	 และสื่อสิ่งพิมพ์	

รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ	แบ่งเป็น	3	งาน	ได้แก่

	 -		งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

	 -		งานผลิตสื่อประสม

	 -		งานผลิตสื่อกราฟิก

5) สำานักพิมพ์

	 มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง	

แปล		เรียบเรียงตำารา	เอกสารประกอบการสอน	และ	

สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ	 เพื่อการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาที่มี

คุณภาพ	และราคายุติธรรม	แบ่งเป็น	2	งาน	ได้แก่

	 -		งานวิชาการ

	 -		งานการตลาด
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  ในปีงบประมาณ	 	2553	 	ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษาได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก

เดิมมี	5	ฝ่าย	ปรับเพิ่มเป็น	6	ฝ่าย	เพื่อให้การบริหารงาน

ตามภารกิจของศูนย์เกิดความคล่องตัว	 และผู้ปฏิบัติงาน

ได้พัฒนางานตามวิชาชีพของตนเองให้เกิดความชำานาญ

โดยเพิ่ม	 “ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม”	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

การวางแผน	 เตรียมการ	 ดำาเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติ

การเพื่อรองรับการผลิตสื่อ	 และการฝึกปฏิบัติการขั้นสูง

สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ	 จัดระบบ

การปฏิบัติงานทางเทคนิค	 ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์

ในการผลิตสื่อ	 จัดหา	 พัฒนาและบำารุงรักษาเครื่องมือ

อุปกรณ์การผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ	 ควบคุมดูแลระบบ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ	

ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน	 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อการเรียนการสอน	 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษา

ความปลอดภัย	 และด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง	

รวมทั้งผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน	 (Integrated	

Electronic	Media)	 และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่

านจอภาพ	แบ่งเป็น	4	งาน	ได้แก่

	 -		งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ	

	 -		งานเทคนิคและบำารุงรักษา

	 -		งานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 -		งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

	 ทั้งนี้	ได้ทดลองการบริหารงานตามโครงสร้างใหม่		

ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2553	เป็นต้นมา
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บุคลากร
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีบุคลากร	จำานวน	37	คน	จำาแนกตามฝ่าย	ดังนี้

ตารางที่ 1  ข้อมูลจำานวนบุคลากรประจำาปีงบประมาณ 2553 จำาแนกตามฝ่ายและตำาแหน่ง

หมายเหตุ	*	นายช่างเทคนิค	ช่วยงานฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์	จำานวน	1	อัตรา

	 		ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553

ชื่อตำาแหน่ง จำานวนบุคลากร (คน)

		ผู้บริหาร
					1.	ผู้อำานวยการศูนย์ 1
					2.	รองผู้อำานวยการศูนย์ 1
					3.	หัวหน้าสำานักงาน 1
		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
					1.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
					2.	พนักงานธุรการ 3
		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
					1.	นักเทคโนโลยีการศึกษา 3
					2.	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบฯ 1
					3.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
		ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
					1.	นักเทคโนโลยีการศึกษา 6
					2.	วิศวกร 1
					3.	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1
					4.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
					5.	พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3

					6.	นายช่างเทคนิค	* 3

		ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
					1.	นักเทคโนโลยีการศึกษา 4
					2.	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1
					3.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
		สำานักพิมพ์
					1.	บรรณาธิการ	 1
					2.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -

รวม 37
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	 วุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 จÓแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้	

ระดับต่Óกว่าปริ		ญญาตรี	 จÓนวน	 4	 คน	 ระดับปริ		ญญาตรี	 จÓนวน	 23	 คน	 ระดับปริ		ญญาโท	 จÓนวน	 8	 คน	

และระดับปริ		ญญาเอก	จÓนวน	2	คน

ฝ่าย จำานวนชั่วโมง ร้อยละ
		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 	368.50 11
		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 	146.00 4
		ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 	530.00 16
		ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 2,201.50 65
		สำานักพิมพ์ 	119.50 4

รวม 3,365.50 100

ฝ่าย
วุฒิการศึกษา

ต่ำากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
		ผู้อำานวยการ  - - - 1 1
		รองผู้อำานวยการ - - - 1 1
		หัวหน้าสำานักงาน - - 1 - 1
		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 5 1 - 7
		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา - 2 3 - 5
		ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ - 4 2 - 6
		ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 3 11 1 - 15
		สำานักพิมพ์ - 1 - - 1

รวม 4 23 8 2 37

ตารางที่ 2  ข้อมูลบุคลากรจÓแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ตารางที่ 3  ข้อมูลการป¯ิบัติงานเปšนกรณี¾ิเศษ (ล่วงเวลา) ของ¾นักงาน
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รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1514

การพัฒนาบุคลากร
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้	 การพัฒนาทักษะ	 และประสบการณ์ของ

บุคลากร	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	 โดยในปีงบประมาณ	2553	ได้สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ	การฝึกอบรม	 -	

สัมมนา	การศึกษาดูงาน	และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 การศึกษาต่อ	มีบุคลากรอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	โดยเป็นการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน	รวมทั้งสิ้น	9	คน	จำาแนก

เป็น	ระดับปริญญาเอก	จำานวน	1	คน	ระดับปริญญาโท	จำานวน	4	คน	และระดับปริญญาตรี	จำานวน	4	คน

  

ตารางที่ 4  ข้อมูลจÓนวน¼ู้ศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2553

 การฝึกอบรมสัมมนาเ¾ื่อ¾ัฒนาบุคลากร	จัดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร	รวม	4	หลักสูตร	ได้แก่		

	 1.	การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำาปีงบประมาณ	2553	เรื่อง	“การสร้างทีมงานบริการสู่ความสำาเร็จ	:				

								Achieving	Service	Excellence	in	Team”			

	 2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนา	Basic	Mobile	Application	ด้วย	J2Me	

	 3.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	หลักสูตร	“การสร้างเอฟเฟควีดิโอ”		

	 4.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโลกเสมือนด้วย	Second	Life”		

 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน		 จำานวนทั้งสิ้น	 104	

ครั้ง		เป็นการฝึกอบรม	สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย	จำานวน	51	ครั้ง		และฝึกอบรม		สัมมนา		ประชุม	และศึกษา

ดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย	จำานวน	53	ครั้ง		เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการศึกษาและการบริหารจัดการระบบ

เครือข่าย	เป็นต้น

ระดับการศึกษา จำานวนรวม (คน) หมายเหตุ

		ปริญญาเอก 1 อยู่ระหว่างทำาวิทยานิพนธ์
		ปริญญาโท 4
		ปริญญาตรี 4

รวม 9

CEIT2010_my-design_edit130611.indd   17 15/6/2554   10:19:04



รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา16 15

ตารางที่ 5  ข้อมูลการใช้งบประมาณเ¾ื่อการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และดูงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2553

หมายเหตุ				ก	หมายถึง	งบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

	 			ข	หมายถึง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน

    *	 พนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2553	จำานวน	1	คน

ฝ่าย
จำานวน งบประมาณ

รวม
คน ครั้ง ก ข

		หัวหน้าสำานักงาน 1 2 		310.00 - 310.00
		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 26 - 	4,690.00 4,690.00
		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 6* 19 - 21,580.00 21,580.00

		ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 7 11 29,240.00 	2,000.00 31,240.00
		ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 14 43 57,200.00 	7,901.00 65,101.00
		สำานักพิมพ์ 1 3 	1,006.00 		250.00 1,256.00

รวม 36 104 87,756.00 36,421.00 124,177.00
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CEIT		 ศึกษาดูงาน	ณ	สถาบันคอมพิวเตอร์	และ	ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	 

วันที่	21	เมษายน	2553	เพื่อนำาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน	 

ในโครงการ	M-Learning	และ	e-Learning

CEIT			ศึกษาดูงานการดำาเนินงานวิทยุกระจายเสียง	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	วันที่	16	กุมภาพันธ์	2553
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การเงินและงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

 ในปีงบประมาณ	 2553	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 9,336,000	 บาท	 จำาแนกเป็นหมวดค่า

ตอบแทน	 ใช้สอยและวัสดุ	 4,948,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 53.00	 จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด	 หมวดค่าครุภัณฑ์	

1,046,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.20	และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,342,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	35.80	ดังแสดง

รายละเอียดจำาแนกตามแผนงาน	งาน	โครงการ	และหมวดรายจ่าย	ดังนี ้
        

 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพบว่า	ในปีงบประมาณ	2553	ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ	

2552	ร้อยละ	23.41	รายละเอียดดังตารางที่	6

ตารางที่ 6 ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่äด้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 

    จÓแนกตามแ¼นงาน งาน โครงการและหมวดรายจ่าย

    แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 9,336,000 บาท (100%)
      งาน¾ัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 5,994,000  บาท (62.20%)
									-	หมวดค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ 4,948,000 บาท (53.00%)
									-	หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,046,000 บาท (11.20%)
      กลุ่มโครงการเ¾ื่อ¾ัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 3,342,000 บาท (35.80%)
									-	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,342,000 บาท (35.80%)

แ¼นงาน จำานวนเงิน เ¾ิ่มขึ้น
ปี 2552 ปี 2553 จำานวนเงิน ร้อยละ

  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 12,190,000 9,336,000 (2,854,000) (23.41)
    - งาน¾ัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 10,994,000 5,994,000 (5,000,000) (45.48)
									หมวดค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ 5,214,000 4,948,000 (266,000) (5.10)
									หมวดค่าครุภัณฑ์ 5,780,000* 1,046,000 (4,734,000) (81.90)

    - กลุ่มโครงการเ¾ื่อ¾ัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 1,196,000 3,342,000 2,146,000 179.43
										หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,196,000 3,342,000 2,146,000 179.43

                                          

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ	*	ปีงบประมาณ	2552	ได้รับจัดสรร์ครั้งแรก	จำานวน	780,000	บาท	และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

         ระหว่างปคีรั้งที่	2	จำานวน	5,000,000	บาท
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ตารางที่ 7  ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 

ที่มาของข้อมูล	:	งานการเงินและพัสดุ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553

ฝ่าย
งบประมาณ
ที่äด้รับ
จัดสรร

การใช้จ่ายงบประมาณ
รวมการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ
การใช้จ่าย 
งบประมาณ

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดเงิน
อุดหนุน
เฉ¾าะกิจ

หมวดค่า
ครุภัณฑ์

	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 60,000.00 		59,293.00		 - - 		 59,293.00	 	0.64	
	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 1,100,000.00	 	 247,276.00	 	 585,553.00	 - 	 832,829.00	 	8.92	
	ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์์ 1,214,000.00 1,449,468.10 2,153,671.50	 1,013,571.24 4,616,710.84	 49.45	
	ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 4,953,600.00		 	 697,885.00 	 393,757.80	 - 1,091,642.80	 11.69	
	สำานักพิมพ์ 2,008,400.00 	 199,020.00	 - - 	 199,020.00	 	2.13	

รวม 9,336,000.00 2,652,942.10 3,132,982.30 1,013,571.24 6,799,495.64 72.83 

  จากตารางที่	7	พบว่า	การบริหารงบประมาณของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ในปีงบประมาณ	2553

ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น	6,924,886.19	บาท	คิดเป็นร้อยละ	74.17	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

กรา¿ท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีäด้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2552 และปี 2553 จÓแนกตามหมวดรายจ่าย

5,780,000

1,196,000

2552

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,214,000

						หมายเหตุ	*	 ปีงบประมาณ	2552	ได้รับจัดสรรเป็นค่าครุภัณฑ์ครั้งแรก	จำานวน	780,000	บาท	และได้รับการจัดสรร

								 			งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่	2	จำานวน	5,000,000	บาท

2553

4,948,000

*
1,046,000

3,342,000
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กรา¿ท่ี 2 แสดงร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553  จำาแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายได้จากการให้บริการ 
 

 ในปีงบประมาณ	2553	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีรายได้จากการให้บริการถ่ายภาพ	การผลิตสื่อ

วีดิทัศน์และสำาเนาสื่อ	การพิมพ์สีโปสเตอร์-ไวนิล	และรายได้จากการจัดฝึกอบรม	จำานวนทั้งสิ้น	613,591	บาท	รายละเอียด

ดังตารางที่	9

ร้อยละของการใช้จ่าย
ร้อยละของเงินคงเหลือ

หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่าครุภัณฑ์

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

53.62%

46.38%

96.90%

3.10%

93.75%

6.25%

หมวดงบประมาณ งบประมาณที่äด้รับจัดสรร ยอดการใช้จ่าย ร้อยละการใช้äป ร้อยละคงเหลือ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 4,948,000.00	 2,652,942.10	 53.62 46.38
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,046,000.00	 1,013,571.24	 96.90 3.10

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,342,000.00	 3,132,982.30	 93.75 6.25

9,336,000.00 6,799,495.64 72.83 27.17

ตารางที่ 8  ข้อมูลของการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
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รายการ จำานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
			การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 39,000 6.36
			การถ่ายภาพ 110,565 18.02
			การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์	(พิมพ์สี	A3,A4)	 33,526 5.46
			การจัดฝึกอบรมออนไลน์ 102,000 16.62
			การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 328,500 53.54

รวม 613,591 100

                                               

หน่วย	:	บาท

ที่มาของข้อมูล	:	งานการเงินและพัสดุ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

	 						ณ	วันที่	30	กันยายน	2552

กรา¿ที่ 3 รายäด้จากการให้บริการแยกตามประเภทของการให้บริการ ปีงบประมาณ 2552

                                               

หน่วย	:	บาท 

328,500 (53.54%)
110,565 (18.02%)
102,000 (16.62%)
39,000  (6.36%)
33,526  (5.46%)

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายภาพติดบัตร
จัดฝึกอบรมออนไลน์
ผลิตสื่อวีดิทัศน์
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (พิมพ์สี)

ตารางที่ 9  รายäด้จากการให้บริการ ปีงบประมาณ 2553
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ผลงานในรอบปี
การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อการศึกษา
 

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเล็งเห็น

ความสำาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (ICT)	 เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	 และได้พัฒนาระบบ

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท	

โดยมุ่งให้สื่อการศึกษาสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	

เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ของผู้เรียน	 ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยในปีงบประมาณ	 2553	 ได้ดำาเนินการ

สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวรวม	3	กิจกรรม	ดังนี้

	 1.	 การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

¼สม¼สาน ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียน¼่าน 

SUT e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้

เรียนมากยิ่งขึ้น	 โดยการจัดสรรทุนส่งเสริมการผลิตและ

การใช้สื่อผ่านระบบเครือข่ายให้แก่คณาจารย์	 และมอบ

รางวัล	Best	Practice	e-Learning	จำานวน	14	ทุน	ให้

แก่ผู้สอนที่ใช้งาน	e-Learning	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 รายวิชาที่ได้รับทุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อ

ผ่านระบบเครือข่าย	 (SUT	 e-Learning)	 ปีงบประมาณ	

2553	มีดังนี้

1.		รหัสวิชา	204206		หลักการออกแบบและการสร้างสาร																		

2.		รหัสวิชา	204207		เทคโนโลยีในการสื่อสารสังคม	และ	 	

	 	 					ประชานิเทศ

3.		รหัสวิชา	203305		ภาษาอังกฤษ	5

4.		รหัสวิชา	205303		จริยธรรมทางธุรกิจ

5.		รหัสวิชา	203101		ภาษาอังกฤษ	1

6.		รหัสวิชา	204414		พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์กร

7.		รหัสวิชา	204220		การสื่อสารธุรกิจ

8.		รหัสวิชา	427434		ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม	2

9.		รหัสวิชา	203401		ภาษาจีน	1

10.	รหัสวิชา	203321		ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ

11.	รหัสวิชา	205351		การจัดการการขนส่ง

12.	รหัสวิชา	202111		ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

13.	รหัสวิชา	204235		การออกแบบและพัฒนาระบบ	 	
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 2. โครงการจัดการศึกษาทางäกลรูปแบบการฝึกอบรมออนäลน	์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ในรูปแบบการศึกษาทางไกล	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคลากรด้านการศึกษา	รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน	โดยการพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์	จำานวน	16	หลักสูตร	ดังนี้

ลำาดับท ี่ หลักสูตร

1 English	for	Future	Career	1	
2 การใช้งาน	Microsoft	Office	2007	

3 การใช้โปรแกรม	IIIustrator	CS3

4 การออกแบบเว็บไซต์ด้วย	Dreamweaver	CS3

5 การสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วย	Adobe	Flash	CS3

6 การสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม	SWiSH	Max	2	

7 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย	ASP.NET	2008

8 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย	PHP	My	SQL

9 การตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม	Adobe	Premiere	CS3

10 การใช้งาน	PhotoShop	CS3

11 การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม	PhotoShop	CS4

12 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียสำาหรับ	e-Learning	ด้วย	Adobe	Captivate	CS4

13 การทำาภาคเทคนิคพิเศษ	(Special	Effect)	ด้วยโปรแกรม	Adobe	After	Effect	CS4	

14 การสร้างเว็บไซต์ด้วย	Joomla

15 การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม	3d	Max

16 การใช้งาน	Moodle	สำาหรับผู้สอน	
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 3. โครงการ¾ัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning	เพื่อรองรับเทคโนโลยี	Ubiquitous	ในอนาคต	

โดยการเพิ่มช่องทางนำาส่งสื่อการศึกษาดิจิทัล	 Learning	Object	ที่นำาเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบไปยัง

ผู้เรียนและผู้สอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย	เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ทุกหนทุกแห่ง	เปิดให้บริการ	2	จุด	

คือที่บริเวณอาคารเรียนรวม	1	และอาคารเรียนรวม	2

การผลิตสื่อการเรียนการสอน

 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์		ประเภทออบเจ็กต์การเรียนรู้	(Learning	Object	:	LO)

 ในปัจจุบัน	 สื่อการศึกษาประเภทสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ	 ให้เป็นสื่อการเรียนที่มีเนื้อหา

จำานวนไม่มาก	แบ่งเป็นเรื่องย่อยและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง	สามารถแลกเปลี่ยนหรือร่วมใช้สื่อการศึกษาทั้งแบบ	online	

และ	off	line	โดยมีมาตรฐานเดียวกัน	สื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้เรียกว่า	ออบเจ็กต์การเรียนรู้	หรือ	Learning	Object	

ในปีงบประมาณ	 2553	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินการผลิตออบเจ็กต์การเรียนรู้	 จำานวน	 30	 เรื่อง	

(90	หน่วยการเรียน)	รายละเอียดดังตารางที่	10

	 ปัจจุบันมีจำานวนออบเจ็กต์การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น	120	เรื่อง	(360	หน่วยการเรียน)	โดยผู้เรียนสามารถใช้งานผ่าน	

http://ceit.sut.ac.th/ecourse/	หรือดาวน์โหลดผ่านตู้	Kiosk	ของมหาวิทยาลัย	และยังสามารถส่งผ่านออบเจ็กต์การเรียน

รู้ในระบบ	Mobile	Learning	ผ่านอุปกรณ์มือถือ	ซึ่งทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่ง	ทุกที่และทุกเวลา
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ตารางที่ 10  ข้อมูลการ¼ลิตสื่อบทเรียนคอม¾ิวเตอร์ ประเภทออบเจ็กต์การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553

สำานักวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง

	เทคโนโลยีการเกษตร SOILLESS	CULTURE การปลูกพืชในสารละลาย

	เทคโนโลยีสังคม MASS	COMMUNICATION ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

INTERPERSONAL	AND	GROUP	COMMUNICATION กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล

ENGLISH	III Adjectives		and		Adverbs

ภาษาอังกฤษ The	Name	Game

	พยาบาลศาสตร์ SEXOLOGY	AND	THE	WAY	TO	START	A	HEALTHY	FAMILY การวางแผนครอบครัว

FIRST	AID	AT	WORKPLACE กระดูกหักและการดาม

FIRST	AID	AT	WORKPLACE การช่วยเหลือในภาวะที่มีบาดแผลต่างๆ	ของร่างกาย

SEXOLOGY	AND	THE	WAY	TO	START	A	HEALTHY	FAMILY สารสื่อประสาทกับความรัก

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หลักการวัดสัญญาณชีพ

การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ การช่วยเหลือในภาวะบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าและความร้อน

จิตวิทยา สุขภาพจิตและการปรับตัว

การพยาบาลเบื้องต้น การใส่สายยางเพื่อให้อาหารทางรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร

การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ การช่วยคลอดฉุกเฉิน

NUTRITION	FOR	PUBLIC	HEALTH โภชนาการตามวัย	(1)

	แพทยศาสตร์ INDUSTRIAL	HYGIENE	SAMPLING	AND	ANALYSIS การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก

INTRODUCTION	TO	CLINICAL	MEDICINE การฉีดยา

โภชนาการสาธารณสุข โภชนาการตามวัย	(2)

ERGONOMICS	AND	WORK	PHYSIOLOGY การประยุกต์ใช้ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในการออกแบบงาน

ทักษะทางคลินิก การใส่สายสวนปัสสาวะ

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน การบำาบัดและกำาจัดสิ่งปฏิกูล

INDUSTRIAL	SAFETY	MANAGEMENT การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

	วิทยาศาสตร์ CALCULUS	3 การหาค่าปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว

	วิศวกรรมศาสตร์ DATA	COMMUNICATIONS	AND	NETWORKS การกำาหนดเลขหมายในเครือข่ายทีซีพี/ไอพี

FUNDAMENTAL	OF	ELECTRONIC	DEVICES Semiconductor	Diode

AUTOMOTIVE	ENGINEERING	II ระบบห้ามล้อ

CONSTRUCTION	MANAGEMENT การคำานวณวิเคราะห์เน็ตเวิร์ค

การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบตัวแบ่งกำาลังและคัลเปอร์แบบมีทิศทาง

ระบบส่งจ่ายกำาลังไฟฟ้า
หลักการพื้นฐานการคำานวณกำาลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากำาลัง

กระแสสลับ

FUNDAMENTAL	OF	ELECTRONIC	DEVICE Bipolar	Junction	Transistors
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การผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 

และอื่น ๆ 

  ในปีงบประมาณ	 2553	 ศูนย์นวัตกรรมและ	

เทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบ

บทเรียน	จำานวน	15	เรื่อง	บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน

ในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาใช้ทบทวน	จำานวน	38	รายวิชา	

ผลิตสื่อด้านเสียง	 จำานวน	 42	 เรื่อง	 รวมทั้งการจัดทำาสื่อ	

Multimedia	 Presentation	 ด้านอื่นๆ	 จำานวน	 14	 เรื่อง	

ผลิตสื่อด้านเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์	 จำานวน	 39	 เรื่อง	

และสื่อภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์	 จำานวน	 143	 กิจกรรม		

ตัวอย่างสื่อบริการวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิต	

ได้แก่

• วีดิทัศน์สารคดีเฉลิม¾ระเกียรติ

 วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จัดทำาขึ้นเนื่องในโอกาส

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญา

วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (นิเทศศาสตร์)	

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

และได้นำาเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 ตุลาคม	 2553	 ซึ่งตรง

กับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ประจำาปีการศึกษา	2552	ณ	

อาคารสุรพัฒน์	2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• วีดิทัศน์และสื่อคอม¾ิวเตอร์เ¾ื่อจัดฉายในหอประวัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

			1)		ประวัติ	ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	

			2)		ประวัติ	พลเอก	ชาติชาย	ชุณหะวัณ

			3)		บุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญของมหาวิทยาลัย

			4)		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับราชวงศ์จักรี

			5)		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

			6)		จากมหาวิทยาลัยในกระดาษสู่ความเป็นจริง	

			7)		บันทึกไว้ใต้ร่มปีบทอง	

			8)		เพลงประจำาสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

			9)		แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

		10)		แผนผังภายในหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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• Multimedia Presentation งานวิจัย  

			1)		งานวิจัยเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา	

			2)		ผลงานวิจัยเซรามิกพรุนโครงสร้างแบบไม้

			3)		ผลงานวิจัยโคพันธุ์โคราช

			4)		งานวิจัยเรื่องการวัดขนาด

			5)		งานวิจัยเรื่องวิธีเตรียมสไลด์สำาหรับดูสด

			6)		งานวิจัยเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

• Multimedia Presentation แนะนำาหน่วยงาน   

			1)		20	ปี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ฉบับภาษาไทย	

			2)	 20	ปี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับภาษาอังกฤษ	

			3)		แนะนำาสถานพัฒนาคณาจารย์

			4)		แนะนำาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

			5)		1	นาทีกับ	ศบส.

			6)		ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

			7)		แนะนำาสาขาวิชา	:	กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

			8)		Presentation	สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

			9)		แนะนำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

			10)	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

• Multimedia Presentation บริการวิชาการ  

			1)		กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเทคโนธานี

			2)		งานอบรมสหกิจศึกษาไทยของ

	 	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

			3)		สรุปการดำาเนินงานโครงการการพัฒนา  

	 	เครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

	 	ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียน

	 	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 	นครราชสีมา	(SUT	LLEN)	ของสำานักวิชา

	 	วิทยาศาสตร์

			4)		แนะนำาการใช้พจนานุกรมจีน	-	ไทย	

	 	จำานวน	3	ตอน	ของสำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

			5)		สรุปกิจกรรมเข้าค่ายการพัฒนาภาวะผู้นำา

	 	วิชา	205302	การพัฒนาภาวะผู้นำา	

	 	ของสำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

			6)		ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการจัดประชุม		

        วิชาการ	SAADC	2011	ของสำานักวิชา

							เทคโนโลยีการเกษตร
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การพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอน

อัตโนมัติ 

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้นำา

ระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ	 (Echo360)	 มาใช้

เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ	สะดวก	รวดเร็ว	และนำาไปสู่ระบบ	Digital	

Media	 สามารถจัดเก็บสื่อและนำาสื่อมาใช้บริการได้อย่างมี

ระบบ	นักศึกษาสามารถ	Download	File	ข้อมูลเพื่อนำาไป

ทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา	

การพัฒนาระบบประเมินผลการใช้งาน

SUT e-Learning
 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นำาระบบ	 SUT	

e-Learning	 มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนตั้งแต่ปี	

2547	 โดยมีการพัฒนาและติดตามประเมินผลการใช้งาน

อย่าง	 ต่อเนื่องเป็นลำาดับ	 ในปีงบประมาณ	 2553	 ศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบประเมิน

ผลการใช้งาน	 SUT	 e-Learning	 ขึ้นใหม่	 ระบบดังกล่าว

สามารถรายงานสถิติการใช้งาน	โดยจำาแนกจำานวนรายวิชา	

จำานวนผู้เรียน	จำานวนผู้สอน-ผู้ช่วยสอน	และการเข้าใช้งาน	

รวมถึงการประมวลผลการใช้งาน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การบริหารจัดการระบบ	 SUT	 e-Learning	 ให้สามารถให้

บริการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 นอกจากนี้	 ยังได้ทำาการสำารวจออนไลน์	เรื ่อง	

“การใช้	 SUT	 e-Learning	 เพื ่อพัฒนาการสอนที่เน้น

ผ ู ้ เร ียนเป ็นส ำาค ัญ”	เพ ื ่อร ับทราบความคิดเห ็นและ

ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ผู้ใช้งานระบบ	SUT	e-Learning	

และเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการ	 SUT	 e-

Learning	ให้ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน

ออนไลน์	 และอำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

 

	 การให้บริการ	SUT	e-Learning	เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์	 จำาเป็นต้องคำานึงถึงระบบ

รักษาความปลอดภัยเป็นสำาคัญ	 ศูนย์ฯ	 จึงนำาระบบรักษา

ความปลอดภัยมาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบการทำางานของ	

Server	ตลอด	24	ชั่วโมง	 โดยสามารถตรวจสอบการเข้า

ใช้งานระบบ	 สถานะการให้บริการของ	 Server	 และการ

โจมตีจากผู้ไม่หวังดี	ซึ่งจะสนับสนุนการให้บริการได้อย่างมี

เสถียรภาพ
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การพัฒนาระบบปฏิบัติการทางเทคนิค

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบปฏิบัติการทางเทคนิค	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 1.	โครงการจัดทำาต้นแบบสื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์	โดยสร้างระบบ	Sensor	สำาหรับการตรวจสอบ

	 		การฝังเข็มที่ถูกต้อง	สร้างต้นแบบระบบสื่อการศึกษาที่นำาระบบ	Microprocessor	มาใช้งาน

	 2.	ออกแบบระบบทางเทคนิคและประมาณการงบประมาณ	แผนแม่บทระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความ	

	 		ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 3.	พัฒนาระบบ	Timer	Control	ควบคุมระบบการปิด-เปิดสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 4.	พัฒนา	PAL	Scrip	ของ	SAM	Broadcaster	สำาหรับควบคุมระบบการออกอากาศรายการวิทยุของสถานีวิทยุ

	 		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 5.	ออกแบบระบบปฏิบัติการทางเทคนิค	ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออพติกไปยัง		

	 		อาคารบริหาร	อาคารเรียนรวม	อาคารวิชาการ	อาคารเทคโนธานี	อาคารสุรพัฒน์	2	และกลุ่มอาคารหอพัก	

	 		นักศึกษา	เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

	 6.	พัฒนาระบบ	Real	Time	CG	บนสื่อนำาเสนอ	ประกอบการปาฐกถาของ	ดร.เลอรอย	เฉียว	ในงานเฉลิม

	 		ฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ครบ	20	ปี	ในวันที่	29	กรกฎาคม	2553	โดยมีข้อความ	

	 		บรรยายภาษาไทยแบบเวลาจริง	(Real	Time)	เพื่อให้นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	รับฟังได้อย่างเข้าใจ

	 7.	พัฒนาและติดตั้งระบบส่งข้อมูลพิกัดตำาแหน่งจากรถประจำาทางสาธารณะไป		Server		ของโครงการพัฒนา 

	 		ระบบรายงานพิกัดจราจรของรถประจำาทางสาธารณะสายต่างๆ	ด้วย	GPS	แบบเวลาจริง	(Real	Time)

	 		เพื่ออำานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 8.	พัฒนาระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสำาหรับตรวจสอบการใช้บริการตู้	Kiosk
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การดำาเนินงานสำานักพิมพ์

 ในปีงบประมาณ	2553	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์หนังสือ	เอกสาร	

และร่วมดำาเนินงานด้านสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	รวม	5	รายการ	ดังนี้

1.	หนังสือ	“รายงานประจำาปี	2552	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา”	จำานวนพิมพ์	:	200	เล่ม

2.	หนังสือ	“รายงานผลการดำาเนินงานกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี								

		ปีงบประมาณ	2547-2552”	จำานวนพิมพ์	:	1,000		เล่ม				

		หน่วยงานผู้รับบริการ	:	กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

3.	สูจิบัตรงาน	20	ปี	สุรนารีนิทรรศน์	จำานวนพิมพ์	:	5,000		เล่ม								

		หน่วยงานผู้รับบริการ	:	ฝ่ายพิธีการ	/	คณะกรรมการดำาเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนา	มทส.	

		ครบ	20	ปี

4.	หนังสือ	“INTERNATIONALISATION	OF	SUT:	20	YEARS	OF	CREATING	GLOBAL	PARTNERSHIPS”

		จำานวนพิมพ์	1,000	เล่ม	

		หน่วยงานผู้รับบริการ	:	ศูนย์กิจการนานาชาติ

5.	ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำาหนังสือที่ระลึก	20	ปี	มทส.	จำานวนพิมพ์	:	2,000	เล่ม

		โดยรับผิดชอบเนื้อหา	4	หัวข้อ	ได้แก่	บริการวิชาการแก่สังคม	3	มุมมองผู้บริหารรดับสูง	เสียงสะท้อนจากกัลยาณมิตร

		และบันทึกใต้ร่มปีบทอง

1 2 3 4
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การบริการวิชาการ
 

 การจัดอบรมวิชาชีพ

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการวิชาการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป	 โดย

ได้จัดการฝึกอบรมเป็นบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์	บุคลากรของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป	จำานวน	12	หลักสูตร	

มีผู้เข้ารับการอบรม	จำานวนทั้งสิ้น	822	คน		

ตารางที่ 11 ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553

หลักสูตร
จำานวน

ครั้ง คน

	1.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การพัฒนา	e-Learning	ยุค	2010	ด้วยระบบการจัดการเรียน

				การสอนผ่านเครือข่าย	Moodle	1.9.5”		จำานวน	2	รุ่น

				รุ่นที่	1		อบรมระดับผู้ดูแลจัดการระบบ	Moodle	1.9.5 1 54

				รุ่นที่	2		อบรมระดับผู้ใช้งาน 1 74

	2.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การใช้งานระบบ	Digital	Media	for	U-Learning	

				เพื่อการสอนยุคใหม่”		จำานวน	3	รุ่น

				รุ่นที่	1		การใช้งานระบบ	Digital	Media	for	U-Learning	สำาหรับนักศึกษา 1 25

				รุ่นที่	2		การใช้งานระบบ	Digital	Media	for	U-Learning	สำาหรับนักศึกษา 1 30

				รุ่นที่	3		การใช้งานระบบ	Digital	Media	for	U-Learning	สำาหรับคณาจารย์ 1 22

	3.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การสร้างนวัตกรรมสื่อ	Learning	Object	

				แบบ	Interactive	Multimedia”
1 29

	4.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การพัฒนา	Basic	Mobile	Application	ด้วย	J2ME” 1 8

	5.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“เทคนิคการผลิตนวัตกรรม	e-Learning	ยุค	2011”				 1 62
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หลักสูตร
จำานวน

ครั้ง คน

	6.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการ

				การเรียนการสอนบนเครือข่าย	e-Learning	ยุค	2011”		จำานวน	5	หลักสูตร

				1.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Photoshop	CS4 1 112

				2.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Flash	CS4 1 130

				3.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Captivate	CS4 1 76

				4.	หลักสูตรการใช้งาน	Moodle	1.9.9	สำาหรับผู้ดูแลระบบ 1 90

				5.	หลักสูตรการใช้งาน	Moodle	1.9.9	สำาหรับผู้สอน 1 90

	7.	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโลกเสมือนด้วย	Second	Life” 1 20

รวม 14 822

ตารางที่ 11  ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
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 การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

	 บุคลากรของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากร	 ในการอบรม	 สัมมนา	 และเป็น

อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	จำานวน	18	ครั้ง	เรื่องที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่าย	เป็นต้น

ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเปšนวิทยากร อาจารย์¾ิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2553

ประเภท ¼ู้รับบริการ ¼ู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

 ก. หน่วยงานภายนอก

		-		วิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	แนวทาง

				การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย									

				ยุคใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางศยามน	อินสะอาด 12	ตุลาคม	2552

		-		วิทยากร	โครงการสัมมนาและอบรมเชิง

				ปฏิบัติการ	e-Learning	ด้วย	LMS	:	Moodle

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายอมรเทพ	เทพวิชิต 13	ตุลาคม	2552

		-		วิทยากร	หลักสูตรการพัฒนา	

				e-Learning	ยุค	2011	ด้วยระบบ

				การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

				Moodle	1.9.5	รุ่นที่	1	(ผู้ดูแลระบบ)	

คณาจารย์และผู้สนใจ

จากหน่วยงานภายนอก

นายอมรเทพ	เทพวิชิต 19-20	ตุลาคม	2552

		-		วิทยากร	หลักสูตรการพัฒนา	

				e-Learning	ยุค	2011	ด้วยระบบ

				การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

				Moodle	1.9.5	รุ่นที่	2	(ผู้ใช้งานระบบ)	

คณาจารย์และผู้สนใจ

จากหน่วยงานภายนอก

นางศยามน	อินสะอาด

นายอมรเทพ	เทพวิชิต

21-22	ตุลาคม	2552

		-		วิทยากร	หลักสูตรการถ่ายทอด	

				และการใช้สื่อที่เหมาะสม

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5

จ.นครราชสีมา

นายไพฑูรย์	นิยมนา

นายพงษ์ศักดิ์	วิทยเกียรติ

17	ธันวาคม	2552
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ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเปšนวิทยากร อาจารย์¾ิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

ประเภท ¼ู้รับบริการ ¼ู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

		-		วิทยากร	หลักสูตรการใช้โปรแกรมนำาเสนอ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5

จ.นครราชสีมา

รศ.	ดร.รังสรรค์	วงศ์สรรค์

นายไพฑูรย์	นิยมนา

นายพงษ์ศักดิ์	วิทยเกียรติ

18	ธันวาคม	2552

		-		ผู้ช่วยติดตั้งระบบและแนะนำาการใช้งานระบบ

				บริหารจัดการเว็บไซต์	Joomla		

ศูนย์การสงครามทางอากาศ

กองบิน	1

นายอรรคเดช	โสสองชั้น 14	มกราคม	2553

		-		วิทยากร	หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมสื่อ				

				Learning	Object	แบบ	Interactive	

				Multimedia

คณาจารย์และผู้สนใจ

จากหน่วยงานภายนอก

นายนฤดล	ดามพ์สุกรี

นายสันทัด	เหมจันทึก

นายวัยวุฒิ	นาคสำาราญ

นายขจรศักดิ์	ทองรอด

นายชาตรี	แก้วอุดร

1-2	เมษายน	2553

		-		ผู้ตรวจสอบภาพถ่ายโทรทัศน์วงจรปิด

				เพื่อประกอบคดี	

สถานีตำารวจภูธรบัวใหญ่		

จ.นครราชสีมา

นายนฤดล	ดามพ์สุกรี 26	มิถุนายน	2553

ข. หน่วยงานภายใน

		-		ผู้สอนบรรยายรายวิชา	204202	ระบบสำานักงาน

				อัตโนมัติ	(Office	Automation)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายถุงเงิน	ดาวเที่ยง 2,	9	ตุลาคม	2552

		-		ผู้สอนบรรยายรายวิชา	302489	เทคนิคการ

				ออกแบบ	Graphic	Design

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	

สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นายขจรศักดิ์	ทองรอด 7	ตุลาคม	2552

		-		วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพ

				ด้านซอฟต์์แวร์เสรีสำาหรับเยาวชน	(รุ่นที่	1)	

นักเรียน	นักศึกษา	ในโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้	เทคโนธานี

นายอมรเทพ	เทพวิชิต		

นายธนินทร์	ระเบียบโพธิ์

นายชาตรี	แก้วอุดร

22-23	พฤศจิกายน	2552
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ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเปšนวิทยากร อาจารย์¾ิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

ประเภท ¼ู้รับบริการ ¼ู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

		-		วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพ

				ด้านซอฟต์์แวร์เสรีสำาหรับเยาวชน	(รุ่นที่	2)	

นักเรียน	นักศึกษา	ในโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้	เทคโนธานี

นายอมรเทพ	เทพวิชิต		

นายธนินทร์	ระเบียบโพธิ์

นายชาตรี	แก้วอุดร

28-29	พฤศจิกายน	2552

		-		วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรม

				คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการความรู้

คณาจารย์ในโครงการพัฒนา

เครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการ

เรียนรู้สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอมรเทพ	เทพวิชิต

นายอรรคเดช	โสสองชั้น

5, 8 เมษายน 2553

		-		ผู้สอนปฏิบัติการรายวิชา	202102

				เทคโนโลยีสารสนเทศ	1

				(Information	Technology	I)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ	เทพวิชิต

นายสันทัด	เหมจันทึก

นายขจรศักดิ์	ทองรอด

นายนฤดล	ดามพ์สุกรี

นายนิยม	ประทุมมา

24	พฤษภาคม	-	

16	สิงหาคม	2552

		-		ผู้สอนปฏิบัติการรายวิชา	213521	Introduction	

				to	Computer-Assisited	Language	Learning		

			หัวข้อ	“การใช้โปรแกรม	Flash	ในการเขียน

			บทเรียนและแบบทดสอบภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นายอมรเทพ	เทพวิชิต 23,	30	มิถุนายน	2553

		-		ผู้สอนบรรยายรายวิชา	302489		

				เทคนิคการออกแบบ	Graphic	Design

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช		

สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นายขจรศักดิ์	ทองรอด 2	กรกฎาคม	2553

		-		ผู้ติดตั้งระบบข้อมูลพิกัดตำาแหน่งรถประจำาทาง	

				ในโครงการจราจรรถยนต์สาธารณะภายใน

				มหาวิทยาลัยโดยใช้	GPS

สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ	(MIS)

นายอำานวย	ทีจันทึก 27	พฤษภาคม	2553
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

	 ในปีงบประมาณ	2553		มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน		จำานวนทั้งสิ้น	19	หน่วยงาน		โดยส่วน

ใหญ่ให้ความสนใจศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน	 	 แนวทางการพัฒนาระบบ	 e-Learning	 	 ระบบการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนผ่านเครือข่าย	และการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	เป็นต้น

ตารางที่ 13  ข้อมูล¼ู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2553

วัน/เดือน/ปี คณะ¼ู้เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน หัวข้อ จำานวน (คน)

15	ตุลาคม	2552 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	

สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางพยาบาล

รุ่นที่	 1	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ		

โรงพยาบาลตำารวจ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

เทคโนโลยีการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 13

18	พฤศจิกายน	2552 ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช	จังหวัดอุบลราชธานี

การผลิตสื่อ	e-Learning 150

26	พฤศจิกายน	2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-5

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 นักเรียนใน

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 180

17	ธันวาคม	2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย	และโรงเรียนสังขะ	

นักเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	

เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 73

19	มกราคม	2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร	 นักเรียนใน

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 30

16	กุมภาพันธ์	2553 คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

เทคโนโลยีการสื่อสาร

และการผลิตสื่อการศึกษา

16

16	กุมภาพันธ์	2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และ	5	

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	จังหวัดบุรีรัมย์		

นักเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน		

เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 46

3	มีนาคม	2553 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนาสื่อการศึกษาระบบ	

e-Learning

8
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วัน/เดือน/ปี คณะ¼ู้เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน หัวข้อ จำานวน (คน)

9	มีนาคม	2553 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย	

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

57

19	เมษายน	2553 นักเรียนโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

(The	NECTEC	eCamp)

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 30

20	เมษายน	2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ของสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา	นักเรียนในโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 40

26	พฤษภาคม	2553 คณาจารย์และนิสิต	ชั้นปีที่	4	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ

การจัดทำาสื่อการเรียนการสอน			

e-Learning

100

11	สิงหาคม	2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย	และโรงเรียนสังขะ	

นักเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	

เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 70

19	สิงหาคม	2553 ผู้บริหารและบุคลากรสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การจัดทำาสื่อการเรียนการสอน			

e-Learning

12

20	สิงหาคม	2553 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา		

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 18

20	สิงหาคม	2553 ผู้บริหารและคณาจารย์	โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม	

และโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

การจัดการเรียนการสอนในระบบ	

Learning	Management	System

50

23	สิงหาคม	2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย	

และโรงเรียนสังขะ	นักเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชน	เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 76

6	กันยายน	2553 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา	

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบริหารและจัดระบบบริการสื่อ

และเทคโนโลยีการศึกษา

35

27	กันยายน	2553 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	

สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางพยาบาล	รุ่นที่	2

คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ

วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ	โรงพยาบาลตำารวจ	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

เทคโนโลยีการพัฒนาและผลิตสื่อ

การศึกษา

25

รวมทั้งสิ้น 19 คณะ 1,029

ตารางที่ 13  ข้อมูล¼ู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ประจำาปีงบประมาณ	2553	บรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยจำาแนกตามภารกิจ	ดังนี้

 1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน  

					 	 1.1		สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์	:	Learning	Object	(LO)	 	 90	 หน่วยการเรียน	

				 	 1.2		กราฟิกคอมพิวเตอร์		 	 	 	 	 34	 ชิ้นงาน

				 	 1.3		สื่อสิ่งพิมพ์	:	จัดพิมพ์เอกสารการสอน			 	 	 9	 รายวิชา	

				 	 1.4		บันทึกเทปวีดิทัศน์การเรียนการสอนในห้องเรียน		 	 38	 รายวิชา	

				 	 1.5		สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน	 	 	 	 	 15	 เรื่อง	

				 	 1.6		สื่อด้านเสียง	:	บันทึกเสียงประกอบสื่อการเรียนการสอน		 42	 เรื่อง	

				 	 1.7		ถ่ายภาพนิ่ง			 	 	 	 	 	 4	 กิจกรรม

 2. ผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ  

					 	 2.1		สื่อประสม			 	 	 	 	 	 13	 เรื่อง	

					 	 2.2		กราฟิกคอมพิวเตอร์			 	 	 	 	 530	 ชิ้นงาน

					 	 2.3		Template	สำาหรับจัดทำา	Power	Point	 		 	 10	 แบบ

					 	 2.4		ถ่ายภาพนิ่ง								 																								143 กิจกรรม 

					 	 2.5		บันทึกเสียง/ผลิตสื่อเสียง	 			 	 	 	 39	 เรื่อง	

					 	 2.6		ผลิตรายการวิทยุ						 	 	 	 	 14/171	รายการ/ครั้ง

					 	 2.7		บันทึกเทปวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม	 			 	 	 65	 กิจกรรม	

					 	 2.8		บันทึกเทปวีดิทัศน์เชิงข่าว																						 177 กิจกรรม 

					 	 2.9		ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์				 	 	 	 51	 เรื่อง	
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 3. การบริการวิชาการ  

					 	 3.1		หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์	SUT	e-Training		 			 	 16	 หลักสูตร	

					 	 3.2		รายวิชาที่ใช้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	Internet	 	 663	 วิชา	

					 	 3.3		ผู้ใช้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	 	 	 	 15,300		คน	

					 	 3.4		รายวิชาที่ขอรับทุนสนับสนุนสำาหรับการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	 14	 วิชา	

					 	 3.5		การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่าย	 				 	 	 9	 ครั้ง	

 4. การพัฒนาผลงาน e-Training  

					 	 4.1		ผลงาน	e-Training						 	 	 	 	 	 1	 ผลงาน	

											 				-	หนังสือ	แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค	2011

 5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา  

					 	 5.1		ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา		 				 	 	 	 2	 ผลงาน

		 	 				-		ระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลสื่อการศึกษาระหว่างตู้	Kiosk	กับมือถือแบบไร้สาย

	 	 				-		ระบบ	Moodle	Mobile		 	

					 	 5.2		การประชุม/อบรมเผยแพร่ผลงาน		 				 	 	 	 1	 ครั้ง	

 6. การผลิตหนังสือและตำาราทางวิชาการ  

					 	 6.1		จำานวนหนังสือและเอกสารที่จัดพิมพ์						 	 	 	 4	 เรื่อง	

 7. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ  

					 	 7.1		สื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการขององค์กร		 				 	 	 3	 ชุด	

 8. การให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ  

					 	 8.1		จำานวนครั้งในการให้บริการ																															 47	 ครั้ง
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การประกันคุณภาพการศึกษา
	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยบุคลากรทุกคน

ได้มีส่วนร่วมดำาเนินงาน	ภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ประกอบด้วย

 1.		ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 	 ประธานคณะทำางาน

	 2.		นายถุงเงิน	ดาวเที่ยง		 	 	 	 	 คณะทำางาน

	 3.		นายไพฑูรย์	นิยมนา		 	 	 	 	 คณะทำางาน

	 4.		นางสาวอรนุช	อวิรุทธไพบูลย์		 	 	 	 คณะทำางาน

	 5.		นางศยามน	อินสะอาด	 	 	 	 	 คณะทำางาน

	 6.		นายพงษ์ศักดิ์	วิทยเกียรติ	 	 	 	 	 คณะทำางาน

	 7.		นายอำานวย	ทีจันทึก		 	 	 	 	 คณะทำางาน

	 8.		นางสาวธิดารัตน์	รายพิมาย	 	 	 	 	 คณะทำางานและเลขานุการ

สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง  ประจำาปีการศึกษา 2552

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลักด้านการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิผล	มีการบริหารจัดการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	โดยใช้บุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุน

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการ

เรียนรู้	 ในปีการศึกษา	 2552	 คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัย	ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	โดยกำาหนดองค์

ประกอบคุณภาพทั้งหมด	6	ด้าน	18	ตัวบ่งชี้	สรุปได้ดังนี้
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ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม
	 1.	ผลการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในภาพรวม	ได้คุณภาพระดับดีมาก	

        คะแนนเฉลี่ย 2.89 จากคะแนนเต็ม 3 

	 2.	เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้จากทั้งหมด	18	ตัวบ่งชี้	พบว่า

	 	 2.1	มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับได้มาตรฐาน	(ได้	3	คะแนน)	จำานวน	16	ตัวบ่งชี้	ได้แก่

	 	 	 1)		ตัวบ่งชี้	 1.1	มีการกำาหนดปรัชญาหรือปณิธาน	ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์

          แผนดำาเนินงาน	และมีการกำาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำาเร็จของการ  

                    ดำาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

							 	 2)		ตัวบ่งชี้	 5.1	มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของหน่วยงาน

	 	 	 3)		ตัวบ่งชี้	 5.4	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ													

	 	 	 4)		ตัวบ่งชี้	 7.1	คณะกรรมการประจำาศูนย์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

	 	 	 	 			 			 และสามารถผลักดันหน่วยงานให้แข่งขันได้ในระดับสากล

	 	 	 5)		ตัวบ่งชี้	 7.2	ภาวะผู้นำาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน

	 	 	 6)		ตัวบ่งชี้	 7.3	มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้

	 	 	 7)		ตัวบ่งชี้		7.4	มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำารงรักษาไว้ให้

	 	 	 	 						 บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

	 	 	 8)		ตัวบ่งชี้		7.5	ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	การเรียนการสอน	และการวิจัย

	 	 	 9)		ตัวบ่งชี้		7.8	มีการนำาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

										 	 10)	ตัวบ่งชี้		7.9	ระดับความสำาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้	และเป้าหมายของระดับองค์กร

	 	 	 	 	 	สู่ระดับบุคคล

	 	 	 11)	ตัวบ่งชี้		8.2	มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน

	 	 	 12)	ตัวบ่งชี้		9.1	มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

	 	 	 	 							บริหารการศึกษา

											 	 13)	ตัวบ่งชี้		9.3	ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

										 	 14)	ตัวบ่งชี้	10.1	ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน

	 	 	 15)	ตัวบ่งชี้	10.2	ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

	 	 	 16)	ตัวบ่งชี้	10.3	การให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.2	มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงมาตรฐาน	(ได้	2	คะแนน)	จำานวน	2	ตัวบ่งชี้	ได้แก่		

ตัวบ่งชี้		1.2		ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำาหนด	และตัวบ่งชี้ที่	7.6	ระดับความสำาเร็จ

ในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
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ผลประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการดำาเนินการ    

(คะแนนเฉลี่ย	2.5	คะแนน	ระดับดีมาก)				

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้กำาหนด

ปณิธาน	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจไว้ชัดเจน	 มีแผนกลยุทธ์	

แผนการดำาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำาปีสอด	

คล้องกัน	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย	

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

(คะแนนเฉลี่ย	3	คะแนน	ระดับดีมาก)										

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้กำาหนด

ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหนึ่งของ

หน่วยงาน	 โดยมุ ่งเน้นบริการวิชาการตามความถนัด	

ในด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	และการผลิตสื่อการศึกษา

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

(คะแนนเฉลี่ย	2.88	คะแนน	ระดับดีมาก)			

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใช้ระบบ

การบริหารที่มีคณะกรรมการประจำาศูนย์	 ซึ่งมีส่วนสำาคัญ

ในการกำาหนดทิศทาง	ยุทธศาสตร์	นโยบาย	และให้ความ

สำาคัญในการบริหารจัดการความรู้	 เพื่อให้หน่วยงานเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้	โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

หน่วยงานอย่างเป็นระบบ	 และสร้างบรรยากาศของการ

เรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน	ได้พัฒนาระบบ	SUT	

e-Learning	 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือ-

ข่าย	 โดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน	(Learn-

ing	Management	System	:	Moodle)	เป็นฐานในการ

ให้บริการ		และพัฒนาระบบ	Digital	Media	เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลสำาหรับบริหารจัดการสื่อการศึกษาที่สามารถจัดเก็บ	

สืบค้น	 และดาวน์โหลดสื่อการศึกษาทุกประเภทของศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 ทั้งยังได้พัฒนาระบบ

การจัดการเรียนการสอน	M-Learning	(Mobile	Learning)	

เป็นช่องทางใหม่ที่ส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียน	 นอกเหนือจาก

การเรียนบนเว็บไซต์	 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในด้านการบริหาร	

และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ

กำาหนดเป้าประสงค์และตัวบ่งชี้เพื่อนำาสู่การปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   

(คะแนนเฉลี่ย	3	คะแนน	ระดับดีมาก)	

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีแผนการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

และภายนอกมหาวิทยาลัย	เช่น	การใช้ระบบสื ่อสาร

สองทางผ่านจอภาพเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม	

โครงการความร่วมมือในการผลิตสื่อโสตทัศน์กับสถาบัน

อุดมศึกษา	 และภาคเอกชนภายในจังหวัดนครราชสีมา
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

(คะแนนเฉลี่ย	3	คะแนน	ระดับดีมาก)					

					ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ	โดยได้จัดระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน	 ทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำาหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	 และมีการนำาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงานของหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง		

องค์ประกอบที่ 10  การดำาเนินงานตามภารกิจหลัก  

(คะแนนเฉลี่ย	3	คะแนน	ระดับดีมาก)								

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน	 สื่อบริการวิชาการ	 และ

ประชาสัมพันธ์	 อันได้แก่	 สื่อวีดิทัศน์	 สื่อด้านเสียง	 สื่อคอมพิวเตอร์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 กระบวนการดำาเนินงานมีการประเมิน

ผลการดำาเนินงาน	และนำาผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตสื่อ	อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	(SUT	e-Learning)	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในหลายลักษณะ		

โดยได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เห็นความสำาคัญและเข้าร่วมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	 (Learning	Object)	 และร่วมใช้ประโยชน์ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	 (SUT	 e-Learning)	 เพื่อ

รองรับเทคโนโลยีสื่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัล	 โดยได้ดำาเนินการ	 (1)	พัฒนาระบบ	Digital	Media	 for	

U-Learning	ซึ่งเป็นการจัดระบบสื่อการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 สามารถบูรณาการสื่อ

ในแต่ละประเภทได้	(2)	พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน	M-Learning	(Mobile	Learning)	และ	(3)	พัฒนาระบบ

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในลักษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	(Blended	Learning)
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ตารางที่ 14  เป้าหมายและ¼ลการดำาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

 องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ¼ลการดำาเนินงาน
คะแนนการประเมิน 

ตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแ¼นการดำาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1		มีการกำาหนดปรัชญาหรือปณิธาน	ตลอดจนมีกระบวนการ			

										พัฒนากลยุทธ์	แผนดำาเนินงาน	และมีการกำาหนดตัวบ่งชี้	

										เพื่อวัดความสำาเร็จของการดำาเนินงานตามแผนให้ครบ

										ทุกภารกิจ

ระดับ	7 ระดับ	7 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.2		ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติ

										งานที่กำาหนด

มากกว่าร้อย	80 ร้อยละ	81.13 2	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 2.5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.1		มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม

										ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 5.4		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยมากกว่า	4 ค่าเฉลี่ย	4.3 3	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 3 คะแนน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.1		คณะกรรมการประจำาศูนย์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

										บริหารจัดการและสามารถผลักดันหน่วยงานให้แข่งขัน

										ได้ในระดับสากล

ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.2		ภาวะผู้นำาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ระดับ	4 ระดับ	4 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.3		มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ ระดับ	4 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.4		มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

										เพื่อพัฒนาและธำารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ

										และประสิทธิภาพ

ระดับ	6 ระดับ	6 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.5		ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	

										การเรียนการสอน	และการวิจัย

										ก.	ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

										ข.	ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน

ระดับ	5

ระดับ	5

ระดับ	5

ระดับ	5

3	คะแนน

3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.6		ระดับความสำาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคล

										ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
ระดับ	3 ระดับ	3 2	คะแนน
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ตารางที่ 14  เป้าหมายและ¼ลการดำาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (ต่อ)

 องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ¼ลการดำาเนินงาน
คะแนนการประเมิน 

ตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ 7.8		มีการนำาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร

          การศึกษา

ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 7.9		ระดับความสำาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ

										ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ระดับ	7 ระดับ	8 3	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 2.88 คะแนน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.2		มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 3 คะแนน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลäกการประกันคุณภา¾

ตัวบ่งชี้ 9.1		มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง

										ของกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ	6 ระดับ	7 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 9.3		ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ	4 ระดับ	5 3	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 3 คะแนน

องค์ประกอบที่ 10 การดำาเนินงานตามภารกิจหลัก

ตัวบ่งชี้ 10.1	ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 10.2	ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

ตัวบ่งชี้ 10.3	การให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

										คอมพิวเตอร์

ระดับ	5 ระดับ	5 3	คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10 3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
2.89 คะแนน

(ระดับดีมาก)
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จุดแข็ง
	 1.		มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์		แผนกลยุทธ์		แผนปฏิบัติการประจำาปีที่ชัดเจน

	 2.		มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน	และกำาหนดเป็นรายบุคคล	โดยคำานึงถึงสมรรถนะ

	 			(Competency)	ของบุคลากร

	 3.		บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

	 4.		มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อนำาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้	และจัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้

	 				อย่างประจักษ์ชัด

	 5.		ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความเป็นผู้นำาสูง

	 6.		มีนวัตกรรมที่สนองตอบต่อระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความเป็นผู้นำาทางด้าน

	 				วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ควรเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยงานที่สามารถดำาเนินการหารายได้

	 			เข้าสู่มหาวิทยาลัย

	 2.		หากภารกิจด้าน	“สำานักพิมพ์”	จะมุ่งสู่การเป็น	University	Press	น่าจะทบทวนว่าควรจะเป็นภารกิจของ

    ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาหรือไม่

	 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	(ระดับสถาบัน)	ปีการศึกษา	2552	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		

ระหว่างวันที่	9-11	สิงหาคม	2553	คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2553	โดยได้วิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	และข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานไว้ดังนี้
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ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก

1.  กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในงานแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลอง 20 ปี   

    แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “20 ปี สุรนารีนิทรรศน์” 

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ศึกษา	 ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ครบ	 20	 ปี	 เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อม

ในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์ฯ	 ให้เป็นที่ประจักษ์		

โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำาด้านเทคโนโลยี	 จัดแสดงเทคโนโลยีอันทันสมัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการผลิตและ

พัฒนาสื่อการศึกษา	โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

	 กิจกรรมที่	1		การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสื่อการศึกษา

	 กิจกรรมที่	2		การจัดสัมมนาหัวข้อ	“แนวโน้ม	Digital	Content	ในอนาคต”

	 กิจกรรมที่	3		การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“หลักสูตรเทคนิคการผลิตนวัตกรรม	e-Learning	ยุค	2011”

	 กิจกรรมที่	4		การประกวดวีดิทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในหัวข้อ	“We	love	SUT”

	 งบประมาณในการดำาเนินงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	จำานวน	300,000	บาท	(สามแสนบาทถ้วน)	

เพื่อจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 	 และใช้จ่ายงบประมาณดำาเนินการทั้งสิ้น	 258,191.90	 บาท	

(สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
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 กิจกรรมที่ 1  การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสื่อการศึกษา

 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมสื่อการศึกษา	 มุ่งนำาเสนอนิทรรศการเทคโนโลยี	

Digital	Content	สำาหรับการจัดการศึกษายุค	Ubiquitous	

Learning	 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในโลกแห่ง

อนาคต	 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้สนใจด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา	 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ	

ประกอบด้วย

	 -	 นิทรรศการและการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อ

การศึกษา	 Digital	 Multimedia	 ของศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา	 ได้แก่	 การผลิตสื่อการเรียนการสอน	

การบริหารจัดการสื่อการศึกษา	 การจัดเก็บและการเผย

แพร่สื่อการเรียนการสอน	ทั้งรูปแบบออนไลน์	มือถือ	และ

อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุก

แห่ง	 (Ubiquitous	 Learning)	 รวมถึงผลงานการพัฒนา	

e-Learning,	Learning	Object,	Mobile	Learning,	ระบบ

คลังสื่อการศึกษา	Digi	Media	และ	SUT	Kiosk		ตู้คลังสื่อ

การศึกษาที่สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนผ่าน	Bluetooth	

ลงอุปกรณ์ไร้สายทุกประเภท	 ได่แก่	 ipod,	 Flash	 drive,	

mobile	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแห่งแรกของประเทศไทย

	 -	การจัดแสดงเทคโนโลยีการผลิต	การจัดเก็บ	และ

การเผยแพร่สื่อ	 Digital	 จากบริษัทเอกชน	 โดยได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทชั้นนำาด้านเทคโนโลยีร่วมจัดแสดง	ดังนี้

	 1.		บริษัท	โซนี่ไทย	จำากัด	

	 			(Sony	Thai	Co.,	Ltd.)

	 2.		บริษัท	สตาร์คาสท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

	 			(Starcast	Corporation	Co.,	Ltd.)

	 3.		บริษัท	วันสเต็ปอะเฮด	เทคโนโลยี	จำากัด	

	 			(One	Step	Ahead	Technology	Co.,	Ltd.)	

	 4.		บริษัท	เตียวฮงอิเล็กโทรซิสเตม	จำากัด	

	 			(Teo	Hong	Electro-System	Co.,	Ltd.)	

	 5.		บริษัท	แอดวานซ์	บรอดคาสท์	คอร์ปอเรชั่น	

	 			จำากัด	(Advance	Broadcast	Corporation	

	 			Co.,	Ltd.)	

	 การแสดงเทคโนโลยีของบริษัทเอกชนได้นำาเสนอ

เทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์จริงที่ทันสมัยและใช้วิทยาการขั้นสูง	

ได้แก่	 ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและระบบบจัดเก็บสื่อ

ดิจิทัล	 ระบบ	 Tapeless	 สำาหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์	

ระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลวีดิทัศน์ที่มี

คุณภาพสูง	 เทคนิคการถ่ายทำาสื่อดิจิทัลในระบบ	 Virtual	

Studio	เทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ	Hi-Definition	

นิทรรศการ	Digital	Content	แห่งอนาคตในภาคธุรกิจและ

ภาคการศึกษา	และการจัดแสดงภาพยนตร์	3	มิติ
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รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา52

 กิจกรรมที่ 2  การจัดสัมมนาหัวข้อ	“แนวโน้ม	Digital	Content	ในอนาคต”

	 การจัดสัมมนาหัวข้อ	 “แนวโน้ม	 Digital	 Content	 ในอนาคต”	 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท	

โซนี่	ไทย	จำากัด		และบริษัท	แอดวานซ์	บรอดคาสท์	คอร์ปอร์เรชั่น	จำากัด		ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้าน

แนวโน้ม	Digital	Content	แห่งอนาคตในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อบรรยาย วิทยากร บริษัท

3D	Technology	Introduction คุณปิยะชาติ	พรอิสสระเสรี โซนี่	ไทย	จำากัด

File	Base	Work	Flow	for	Content	Creation คุณอภินันท์	ลิ้มไพฑูรย์ โซนี่	ไทย	จำากัด

Content	Management	 System	for	Education	 คุณเอกลักษณ์	ทองใหญ่ โซนี่	ไทย	จำากัด

Sensor	less	Virtual	Studio	Concept คุณสมมณี	อัครพงศ์พิศักดิ์ แอดวานซ์	บรอดคาสท์	

คอร์ปอร์เรชั่น	จำากัด

 ในการนี้	มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำานวนทั้งสิ้น	218	คน	จากการดำาเนินการรวม	3	รอบ	ดังนี้

	 •	วันที่	27	กรกฎาคม	2553		เวลา	10.00-12.00	น.	

	 •	วันที่	28	กรกฎาคม	2553		เวลา	13.30-15.30	น.

	 •	วันที่	29	กรกฎาคม	2553		เวลา	09.00-10.40	น.	รอบพิเศษสำาหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ	

								“การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ครั้งที่	22”	(WUNCA	22nd)
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54 รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 กิจกรรมที่ 3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“หลักสูตรเทคนิคการผลิตนวัตกรรม	e-Learning	ยุค	2011”

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม	 ทุกหลักสูตร

ที่ผ่านมา	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกศิษย์เก่าร่วมกัน	 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้		

ทักษะเทคนิคการสร้างสื่อ	e-Learning	รูปแบบใหม่	และสามารถนำาไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	โดยจัดอบรม	

3	หลักสูตร	มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	ทั้ง	3	หลักสูตร	จำานวนทั้งสิ้น	62	คน

หัวข้อบรรยาย วิทยากร วันและเวลาการอบรม

1.	เทคนิคการสร้าง	Cartoon	Character	Animation คุณสันทัด		เหมจันทึก 29	กรกฎาคม	2553	เวลา	09.30-12.00	น.

2.	เทคนิคการสร้าง	Cartoon	Walking	Animation คุณนฤดล		ดามพ์สุกรี 29	กรกฎาคม	2553	เวลา	13.30-16.00	น.

3.	เทคนิคการสร้าง	e-Learning	อย่างง่ายด้วย	Captivate คุณอรรคเดช		โสสองชั้น 30	กรกฎาคม	2553	เวลา	09.30-12.00	น.
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 กิจกรรมที่ 4  การประกวดวีดิทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ในหัวข้อ	“We	love	SUT”

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดการประกวดวีดีทัศน์	 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ความยาว	 5-7	 นาที	 เนื้อหาของวีดิทัศน์มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์	

การนำาเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัย		ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		ผู้ผ่านการ

คัดเลือกจะได้รับทุนการผลิตวีดิทัศน์ทีมละ	15,000	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)	พร้อมเกียรติบัตร

	 ผลการประกวดมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการผลิตวีดิทัศน์		จำานวน	3	ราย		ดังนี้		

	 1)		นายอัครพล	ด่านทองหลาง				 ชื่อผลงาน	“Life	in	SUT”

	 2)		นางสาวชฏาภา	อนันต์กิตติกุล		 ชื่อผลงาน	“Because”

	 3)		นายมงคล	ธัญญผลพลาการ			 ชื่อผลงาน	“รุ่นหาบนำ้า”
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2.  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย

    e-Learning ยุค 2011

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โดย	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ได้รับมอบหมายจากสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	ให้ดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์		

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง		โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการจำานวนทั้งสิ้น	

1,000,000	บาท		(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ

เรียนการสอนผ่านเครือข่าย	และการผลิตสื่อการสอนออนไลน์	รูปแบบ	e-Learning	และแบบผสมผสานในห้องเรียน	เป็น

เครื่องมือและช่องทางส่งผ่านความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัด	โครงการ

¾ัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย e-Learning ยุค 2011	 ในระหว่างวันที่	

6-17	กันยายน	2553	โดยจัดการฝึกอบรมจำานวน	5	หลักสูตร	มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	498	คน	ดังนี้

ชื่อหลักสูตร จำานวน¼ู้เข้าร่วมอบรม

1.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Photoshop	CS 112		คน

2.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Flash	CS4 130		คน

3.	หลักสูตรการใช้โปรแกรม	Adobe	Captivate	CS4 76		คน

4.	หลักสูตรการใช้งาน	Moodle	สำาหรับผู้ดูแลระบบ 90		คน

5.	หลักสูตรการใช้งาน	Moodle	สำาหรับผู้สอน 90		คน

สรุปรวม 498  คน
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3. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  FM 99.5 MHz

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 และ	 ส่วนประชาสัมพันธ์	 เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกระจาย

เสียงเฉพาะกิจ	คลื่นความถี่	FM	99.5	MHz	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระหว่างการจัดกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัย

เป็นประจำาทุกปี	 อาทิ	 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 การจัดงานเกษตรสุรนารี	 และกิจกรรมสำาคัญอื่นๆ	 ต่อมา

ได้พัฒนาระบบสู่การกระจายเสียงสาธารณะ	 เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ความรู้	 ข่าวสารและสาระ

ประโยชน์	 เป็นบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน	 มหาวิทยาลัยจึงได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงสาธารณะในนาม	 “สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”	 ยื่นต่อคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กทช.)	ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา	ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับสิทธิให้สามารถออกอากาศทุกวัน	ระหว่างเวลา	06.00	–	20.00	น.	ด้วยกำาลังส่งออกอากาศ	1	กิโลวัตต์

4. ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ดาราศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 โดย	 ส่วนอาคารสถานที่และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	 ได้ร่วมมือ

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ในโครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์	 (ท้องฟ้าจำาลอง)	 และศูนย์วิทยาศาสตร์	

14	โซน	ณ	โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา	ซึ ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง		

งบประมาณก่อสร้าง	 155,580,000	 บาท	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับ

นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในการนี้	ส่วนอาคารสถานที่รับเป็นที่ปรึกษา

ด้านการก่อสร้าง	 การจัดทำาคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบดาราศาสตร์	 (ท้องฟ้าจำาลอง)	 สำาหรับใช้ในการประมูลจ้าง

ก่อสร้าง	 รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้าง	และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ 

CEIT2010_my-design_edit130611.indd   60 15/6/2554   10:21:03



รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 59

5. ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	และ	ส่วนอาคารสถานที่	ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ได้รับเป็น

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งได้ดำาเนินการก่อสร้างและผลิต

ชิ้นงาน	 โดยที่ปรึกษาต้องทำาหน้าที่ในการให้คำาปรึกษา	 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	 โดยศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษารับเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตชิ้นงาน	 การจัดแสดงนิทรรศการ	 และด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์	 และ

ส่วนอาคารสถานที่รับผิดชอบด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
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6.  โครงการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วรถยนต์

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ร่วมกับ	สถานีตำารวจภูธรโพธิ์กลาง	จังหวัดนครราชสีมา	ได้พัฒนาระบบ

ตรวจจับความเร็วรถยนต์	 สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้รถวิ่งเร็วเกินกว่าอัตราที่

กฎหมายกำาหนด	โดยได้พัฒนาเครื่องตรวจสอบความเร็วรถยนต์บนถนนแบบอัตโนมัติ	ที่สามารถบันทึกภาพ	วัน	เดือน	ปี	

เวลา	และความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งเกินกว่ากฎหมายกำาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยใช้งบประมาณไม่สูงนักและอุปกรณ์

มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ	ทั้งนี้ได้ส่งมอบให้กับสถานีตำารวจภูธรโพธิ์กลาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อ

ใช้ประโยชน์ต่อไป
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Difference
Happiness

Simplify
Application
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คณะผู้จัดทำารายงานประจำาปี 2553

 

     ที่ปรึกษา    : ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

    รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

    รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

    อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร

    หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

    นายถุงเงิน ดาวเที่ยง

 บรรณาธิการ    :  นางสาวอรนุช อวิรุทธไพบูลย์

 

 คณะผู้จัดทำา    : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป : นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์

    หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา : นางศยามน อินสะอาด

    หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ : นายวันชัย น้อยมะโน

    หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ : นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ

    หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม : นายอำานวย ทีจันทึก

    หัวหน้าสำานักพิมพ์ : นางสาวอรนุช อวิรุทธไพบูลย์

    นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย

 ออกแบบ   : นายศิริพงษ์ กลิ่นชาวนา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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