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สารผู้อำานวยการMESSAGE
DIRECTOR’S

 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2554 ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาฉบับนี้ 

จัดทำาขึ้นสำาหรับเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป  โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและ

ผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อันได้แก่ การผลิตส่ือเพ่ือการศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุน

การศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อก้าวสู่การเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการทางวิชาการกับ 

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำาเนินงานความร่วมมือโครงการทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดผลการดำาเนินงานในภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมาปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนสำาคัญในการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรม 

และเทคโนโลยกีารศกึษาจนมคีวามกา้วหนา้และบรรลตุามเป้าหมาย                   หวงัอยา่งยิง่วา่ขอ้มลูตา่ง     ๆ     ท่ีไดร้วบรวมไว้ในรายงาน 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจต่อไป

                                                                  (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร)

                                                                  ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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ปณิธาน

ภารกิจ

วิสัยทัศน์

VISION MISSION
PLEDGE

  “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำารงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

   “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อบูรณาการด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัย”

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ  ดังนี้
 1.  ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 2.  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.  สนับสนุนและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
 4.  รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
            ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
  5.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ
 6.  บริการผลิตสื่อแก่หน่วยงานภายนอก
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดต้ัง
โดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องของโครงการการศึกษาไร้พรมแดน    
ที่มีภารกิจด้านการวางแผน  เตรียมการ  ดำาเนินการผลิต 
และประเมินชุดสื่อประสมสำาหรับการศึกษาไร้พรมแดนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
ท่ีมีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นห้อง
ปฏิบัติการเพ่ือฝึกประสบการณ์ข้ันสูงให้กับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศตามข้อกำาหนดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2551  ต้ังแต่วันท่ี 11 มิถุนายน 2551 
โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
การวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
การฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจด้านสำานักพิมพ์และอ่ืน ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ  ประสาน
ภารกิจ”  
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัด
องค์กรรองรับการดำาเนินงานตามภารกิจในด้านการวางแผน
ออกแบบและพัฒนาส่ือการศึกษาการผลิตส่ือโสตทัศน์     การ
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ online และ offl ine การ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การทดสอบประสิทธิภาพและการประเมิน
ส่ือการศึกษา  การวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือให้มีคุณภาพ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการฐานความรู้ การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเรียน
การสอน  การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและ
การให้บริการฝึกปฏิบัติการข้ันสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมาHISTORy

 จากผลการดำ า เนินงานส่ งผลให้นักศึกษา
สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากส่ือการเรียนท่ีมีคุณภาพและ
สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้บร ิการ
เรียนผ่่่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อีกท้ังนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่า
สถานประกอบการ  สำาหรับคณาจารย์จะช่วยในการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเบาภาระในการเตรียม
การสอน ส่งผลให้คณาจารย์มีเวลาในการวิจ ัยเพ ิ ่มข ึ ้น
และมีสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบการสอน   
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านการผลิตส่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน มีฐานความรู้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าถึงโดยไม่มีข้อจำากัดและสามารถผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
สื่อตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ

รวมบริการประสานภารกิจ
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โครงสร้างองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อธิการบดี

คณะกรรมการประจำาศูนย์ฯ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

หัวหน้าสำานักงาน
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7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.4 ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

- งานธุรการ

- งานการเงินและพัสดุ

- งานแผนงานและงบประมาณ

- งานประสานงานและบริการ

- งานผลิตวีดิทัศน์

- งานผลิตด้านเสียง

- งานศิลปกรรม

- งานจัดระบบและออกแบบส่ือการศึกษา

- งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

- งานบริการและเผยแพร่ส่ือการศึกษา

- งานจัดการฐานความรู้

- งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

- งานเทคนิคและบำารุงรักษา

- งานสถานีวิทยุ-โทรทัศน์

- งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  แบบผสมผสาน

- งานวิชาการ

- งานการตลาด

- งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

- งานผลิตสื่อประสม

- งานผลิตสื่อกราฟิก

7.2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 

7.5 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

7.3 ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

7.6 สำานักพิมพ์

7หัวหน้าสำานักงาน
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คณะกรรมการ
ประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาBOARD

คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย

 การดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคล โดยจัดให้มี 
คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนด
นโยบายและแผนการดำาเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่าง
ศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้คำาปรึกษาแก่ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา             
และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  

   1.  อธิการบดี   ประธาน

   2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธาน

   3.  คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ

  4.  คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือผู้แทน   กรรมการ

  5.  คณบดีสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ

  6.  คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน    กรรมการ

  7.  คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ

  8.  คณบดีสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน   กรรมการ

  9.  ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผู้แทน   กรรมการ

10.  ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน   กรรมการ

11.  ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน    กรรมการ

12.  ผู้อำานวยการศูนย์บริการการศึกษา หรือผู้แทน   กรรมการ

13.  ผู้อำานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ หรือผู้แทน   กรรมการ

14.  ผู้อำานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือผู้แทน   กรรมการ

15.  ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผู้แทน   กรรมการ

16.  ผู้อำานวยการเทคโนธานี หรือผู้แทน     กรรมการ

17.  ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

18.  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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	 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ 
ปรับโครงสร้างการบริหารงาน	เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา 
งานตามวิชาชีพให้ เกิดทักษะความชำานาญโดยเพิ่ม	 
“ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม”	ซ่ึงแยกภาระงานบางส่วนออกจาก 
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์และเพิ่มภาระงานใหม่เกี่ยวกับการ 
พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการฝึกปฏิบัติการ
ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ	
(นิเทศศาสตร์)	 การพัฒนาและบำารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
การผลติสือ่		การดแูลรับผดิชอบด้านเทคนคิระบบโทรทศัน์ 
เพ่ือการศึกษา		ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือการเรียนการสอน 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือการรักษาความปลอดภัย	งานด้าน 
เทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง		และการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบผสมผสาน	(Integrated	Electronic	Media)		

ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ RESPONSIBILITy

	 จากการได้ทดลองบริหารงานตามโครงสร้างใหม่
ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2553	เป็นที่ประจักษ์ว่าตรงตาม 
วัตถุประสงค์โดยมีผลการดำาเนินการปรากฏเด่นชัด	ก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย	และโครงสร้าง
การบริหารงานดังกล่าวมีภาระงานท่ีไม่ซ้ำาซ้อนกับหน่วยงาน 
ใดในมหาวทิยาลยั										จงึมีการปรบัโครงสร้างการบรหิารงาน 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนงาน
ภายใน	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2554	โดยศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา	 	 จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานเป็น
ระดับฝ่าย		6		ฝ่าย		ประกอบด้วย
	 1)		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 2)		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
	 3)		ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
	 4)		ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
	 5)		ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
	 6)		สำานักพิมพ์
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หน้าที่และภารกิจ

          1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ  
งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตาม 
และรายงานผลการดำาเนินงาน  งานการเงินและพัสดุ  
งานประชาส ัมพ ันธ ์   และงานจัดพิมพ์เอกสาร ตำารา 
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพ ิมพ์ประเภทอื่น ๆ 
ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุม 
ต่าง ๆ  แบ่งเป็น  4  งาน  ได้แก่
 -  งานธุรการ
 -  งานการเงินและพัสดุ
 -  งานแผนงานและงบประมาณ
 -  งานประสานงานและบริการ

          2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
         มหีน้าท่ีรับผิดชอบด้านการวางแผน  ออกแบบและ
พัฒนาสื่อการศึกษาประสานงานควบคุม  กำากับดูแลการ
ผลิตสื่อแต่ละประเภท ดำาเนินการทดสอบประสิทธิภาพ

และประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น ศึกษา ค้นคว้า วิจัย   เพื่อพ ัฒนา 
ส่ือให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำาเก่ียว 
กับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา เผยแพร่ผลงานและ
ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมจัดทำาระบบฐาน
ข้อมูลสื่อการศึกษา  พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐาน 
ความรู้ อันได้แก่  การระบุความรู ้ การคัดเลือก  การรวบ 
รวม การจัดระบบจัดเกบ็ความรู้            การเขา้ถงึข้อมลูเพือ่สร้าง 
เป็นความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาระบบการ 
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเรียนการสอน  และใหบ้ริการการเรียนการสอน 
ผ่านเครือข่าย  รวมท้ังดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงาน  แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก่
 -  งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา
 -  งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา
 -  งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา
 -  งานจัดการฐานความรู้
 

       3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
          มีหน้าท่ีรับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ ดำาเนินการ 
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ online และ offline  
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ 
งานฝึกอบรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิต
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อประสม ผลิตภาพ
เคลื่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่าง ๆ  เพื่อประกอบรายการ
โทรทัศน์ วีดิทัศน์และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้ง     ให้ 
บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
 -  งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
 -  งานผลิตสื่อประสม
 -  งานผลิตสื่อกราฟิก
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 4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
	 มีหน้ าที่ รั บผิดชอบวางแผนเตรี ยมการ		
ดำ า เนินการผลิตสื่ อ โสตทัศน์สนับสนุนการ เรียน
การสอน	 งานบริการวิชาการ	 และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย	 เช่น	 การผลิตรายการโทรทัศน์	 	 ผลิต
สื่อวีดิทัศน์			ผลิตรายการด้านเสียง			รวมทั้งการถ่าย
ภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์	 ถ่ายภาพเพื่อการเรียน
การสอน	 ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ	 และกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลัย	และให้บริการฝึกปฏิบัติการ
ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ		
แบ่งเป็น	3	งาน		ได้แก่
	 -		งานผลิตวีดิทัศน์
	 -		งานผลิตด้านเสียง
	 -		งานศิลปกรรม

           6. สำานักพิมพ์
	 มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง	แปล 
เรียบเรียงตำารา	 	 เอกสารประกอบการสอน	และสิ่งพิมพ์ 
อื่น				ๆ 			เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการ 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ	 และราคายุติธรรมแบ่งเป็น 
2	งาน					ได้แก่ 
	 -		งานวิชาการ
	 -		งานการตลาด

     5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
																																							มีหน้าท่ีรับผิดชอบวางแผน	เตรียมการ	ดำาเนินการ 
พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการฝึกปฏิบัติการ 
ข้ันสูงสำาหรับนักศึกษา	 จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค 
ควบคุม	และใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ	จัดหา	พัฒนาและ 
บำารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิตส่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ควบคุม	ดูแลระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา		ระบบบริหาร 
จัดการทรัพยากรสื่อ	 ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือการเรียนการสอน		ระบบโทรทัศน์ 
วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย	และด้านเทคนิคสถานี
วิทยุกระจายเสียง	 รวมทั้งผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ผสมผสาน	(Integrated		Electronic		Media)	และให้ 
บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ		แบ่งเป็น	4	งาน
ได้แก่
	 -		งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ	
	 -		งานเทคนิคและบำารุงรักษา
	 -		งานสถานีวิทยุ-โทรทัศน์
	 -		งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
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บุคลากรHUMAN 
RESOURCES

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีบุคลากร จำานวน  38 คน จำาแนกตามฝ่ายดังนี้ 

ตารางที่ 1  ข้อมูลจำานวนบุคลากรประจำาปีงบประมาณ 2554  จำาแนกตามฝ่ายและตำาแหน่ง

หมายเหตุ  *  นายช่างเทคนิค  ช่วยงานฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์จำานวน 1 อัตรา  

      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ชื่อตำาแหน่ง จำานวนบุคลากร (คน)

       ผู้บริหาร                                        1. ผู้อำานวยการศูนย์ 1

                                                             2. รองผู้อำานวยการศูนย์ 1

                                                             3. หัวหน้าสำานักงาน 1

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                        1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

                                                             2. พนักงานธุรการ 3

       ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา      1. นักเทคโนโลยีการศึกษา 4

                                                             2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1

                                                             3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

       ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์                   1. นักเทคโนโลยีการศึกษา 6

                                                             2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

                                                             3. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 1

                                                             4. พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 2

                                                             5. นายช่างเทคนิค * 1

       ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์                1. นักเทคโนโลยีการศึกษา 3

                                                             2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1

                                                             3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

       ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม                     1. วิศวกร 1

                                                             2. นักเทคโนโลยีการศึกษา 1

                                                             3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1

                                                             4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป์ 1

                                                             5. นายช่างเทคนิค 2

       สำานักพิมพ์                                    1. บรรณาธิการ 1

รวม 38
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ตารางที่ 2   ข้อมูลบุคลากรจำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 3   ข้อมูลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ (ล่วงเวลา) ของพนักงาน

ฝ่าย จำานวนชั่วโมง จำานวนเงิน (บาท) ร้อยละ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 56 3,360 2.80

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 547 32,820 27.38

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 154 9,240 7.71

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 1,241 74,460 62.11

รวม 1,998 119,880 100

ฝ่าย
วุฒิการศึกษา

ต่ำากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ผู้อำานวยการ - - - 1 1

รองผู้อำานวยการ - - - 1 1

หัวหน้าสำานักงาน - - 1 - 1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 5 - - 6

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา - 2 3 1 6

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 1 10 - - 11

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ - 2 3 - 5

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 1 4 1 - 6

สำานักพิมพ์ - 1 - - 1

รวม 3 24 8 3 38

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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การพัฒนาบุคลากรHR
DEVELOPMENT

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
 
 การศึกษาต่อ  มีบุคลากรอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ โดยเป็นการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน   รวมทั้งสิ้น 7 คน โดย
จำาแนกเป็นระดับปริญญาโท  จำานวน 4 คน  และระดับปริญญาตรี  จำานวน  3  คน  

 การฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร จัดการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร รวม 2 หลักสูตร  ได้แก่  
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำาปีงบประมาณ 2554  เร่ือง การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การสร้างเอฟเฟคขั้นพื้นฐาน    

 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการและการศึกษาดูงาน	 จำานวนท้ังส้ิน	 109	คร้ัง		
เป็นการฝึกอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย	 จำานวน	 64	 ครั้ง	 และฝึกอบรม	 	 สัมมนา	 	 ประชุม	 และดูงานภายนอก
มหาวิทยาลัย		จำานวน	45	ครั้ง			

ตารางที่ 4  ข้อมูลจำานวนผู้ศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2554

ระดับการศึกษา จำานวนรวม (คน) หมายเหตุ

     ปริญญาโท 4       อยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์ 3 คน

     ปริญญาตรี 3  

     รวม 7  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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 ตารางที่ 5   ข้อมูลการใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและศึกษาดูงานของบุคลากร        
                ปีงบประมาณ 2554

ฝ่ายงาน
จำานวน งบประมาณ

รวม
คน ครั้ง ก ข

หัวหน้าสำานักงาน 1 4 16,552 16,552

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 26 4,428 6,858 11,286

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 6* 29 12,603 12,603

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 10 15 12,855 12,855

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 6 15 1,250 1,250

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม 6 19 20,750 20,750

สำานักพิมพ์ 1 1 10,000 10,000

รวม 36 109 4,428 80,868 85,296

หมายเหตุ     ก  หมายถึง  งบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

                      ข  หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน 

                     *  หมายถึง  พนักงานบรรจุใหม่ เมื่อวันที่  1 เมษายน  2554  จำานวน  1 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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การเงินและงบประมาณFINANCE
       &BUDGET

 ในปีงบประมาณ 2554  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,732,600 บาท แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  3,843,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.70 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,639,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.13 และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.17 ดังแสดงรายละเอียดจำาแนกตาม
แผนงาน  งาน  โครงการ  หมวดรายจ่าย ดังนี้

 ตารางที่ 6   ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2553 และปี 2554  
               จำาแนกตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน
จำานวนเงิน เพิ่ม/(ลด)

ปี 2553 ปี 2554 จำานวนเงิน ร้อยละ

แผนงานพัฒนา และจัดหาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 9,336,000 7,732,600 (1,603,400) (17.17)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 9,336,000 7,732,600 (1,603,400) (17.17)

      -  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,948,000 3,843,100 (1,104,900) (22.33)

      -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,342,000 1,250,000 (2,092,000) (62.60)

      -  หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,046,000 2,639,500 1,593,500.00 152.34

งบประมาณ

แผนงานพัฒนา และจัดหาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 7,732,600 บาท (100%)
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 7,732,600 บาท  (100%)
          -  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,843,100           บาท (49.70%)
          -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 1,250,000           บาท (16.17%)
          -  หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,639,500 บาท (34.13%)

 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพบว่าปีงบประมาณ   2554  ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 
 2553 โดยรวมร้อยละ 17.17 รายละเอียดดังตารางที่ 6
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กราฟที่ 1   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2553 และปี 2554
             จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางที่ 7  ข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554

ฝ่าย
งบประมาณที่

ได้รับ

การใช้จ่ายงบประมาณ

รวมการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละการใช้จ่าย

งบประมาณ

เทียบกับงบประมาณ

ที่ได้รับ

หมวดค่า

ตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ

หมวดเงิน

อุดหนุน

เฉพาะกิจ

หมวดค่า

ครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 110,000 66,383.50   66,383.50 0.86

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 365,000* 318,186.00   318,186.00 4.11

ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 550,000 513,818.50   513,818.50 6.64

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์  2,567,600 272,339.00  2,271,776.70 2,544,115.70 32.90

เทคนิควิศวกรรม 2,690,000 1,074,222.40 1,149,000 327,239.89 2,550,462.29 32.98

สำานักพิมพ์ 1,450,000** 1,016,459.76   1,016,459.76 13.15

รวมทั้งสิ้น 7,732,600 3,261,409.16 1,149,000 2,599,016.59 7,009,425.75 90.65

หมวดค่าตอบแทน
 ใช้สอย และวัสดุ 

2553

2554

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์

หมายเหต   *   ได้รับจัดสรรครั้งแรก จำานวน  315,000 บาท และได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
                       เป็นค่าเช่าซอฟแวร์เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและพัฒนา  ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
 จากรายการค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจัดทำาหนังสือและเอกสารทางวิชาการ จำานวน 50,000 บาท  

                 **  ได้รับจัดสรรครั้งแรก  จำานวน 1,500,000 บาท โอนไปเป็นค่าเช่าซอฟแวร์เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย     
                       และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำานวน 50,000 บาท 

ที่มาของข้อมูล :   งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

 จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารงบประมาณของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ในปีงบประมาณ 2554  
ได้ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น 7,009,425.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

หน่วย : บาท

หมวดค่าตอบแทน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์

หน่วย : บาท
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5,000,000
4,948,000

3,843,100

3,342,000

1,046,000

2,639,500

1,250,000



CEIT  ANNUAL REPORT 18

ตารางที่ 8   ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 2554 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย     

หมวดรายจ่าย

 งบประมาณท่ี 

 ได้รับจัดสรร 

(บาท)

ใช้ไป

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

ร้อยละใช้ไป

เทียบกับ

งบท่ีได้รับ

ร้อยละใช้ไป

เทียบกับ

หมวดรายจ่าย

ร้อยละ

เงินคงเหลือ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 3,843,100 3,261,409.16 581,690.84 42.18 84.86 15.14

หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,639,500 2,599,016.59 40,483.41* 33.61 98.47 1.53

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,250,000 1,149,000.00 101,000 14.86 91.92 8.08

รวม 7,732,600 7,009,425.75 723,174.25 90.65

กราฟที่ 2   แสดงร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554  จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
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หมวดค่าตอบแทน
 ใช้สอย และวัสดุ 

ร้อยละของค่าใช้จ่าย

ร้อยละของเงินคงเหลือ

หมวดเงินอุดกนุนเฉพาะกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ    *  เงินคงเหลือจากซื้อครุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว

ที่มาของข้อมูล  : งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ตารางที่ 9  รายได้จากการให้บริการ ประจำาปีงบประมาณ 2554 
                 หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 9,670 2.72

การถ่ายภาพ 110,730 31.15

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (พิมพ์สี A3,A4) 24,560 6.91

การผลิต Presentation และ Multimedia 15,000 4.22

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ 97,500 27.43

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* 98,000 27.57

รวม 355,460 100

รายได้จากการให้บริการ

 ในปีงบประมาณ 2554  มีรายได้จากการให้บริการถ่ายภาพ การผลิตสื่อวีดิทัศน์และสำาเนาสื่อ การพิมพ์       
สีโปสเตอร์  ไวนิล และรายได้จากการจัดฝึกอบรมออนไลน์  จำานวนทั้งสิ้น 355,460 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 9

หมายเหตุ       *    1. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน e-Learning ยุค 2011 (Moodle 1.9.10 สำาหรับผู้สอน)

                           2. นวัตกรรมการพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นเพื่อการเรียนการสอนยุค 2011 (Adobe Flash CS4)

ที่มาของข้อมูล  :   งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

กราฟแสดงรายได้จากการให้บริการ ประจำาปีงบประมาณ 2554

9,670 (2.72%)

98,000 (27.57%)

97,500 (27.43%)

15,000 (4.22%)

110,730 (31.15%)

24,560 (6.91%)

ถ่ายภาพติดบัตร

หน่วย : บาท

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (พิมพ์สี)
การผลิต Presentation และ Multimedia
การจัดฝึกอบรมอนไลน์
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อวิดีทัศน์
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ผลงานในรอบปี

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับ
รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 6 โดยกองทุน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้ 
 -  รางวัลที่  2  ประเภท Software ระดับทั่วไป   
ช่ือผลงาน “ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนสามมิติด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี”
 -  รางวัลที่ 3 ประเภท Software ระดับทั่วไป   
ช่ือผลงาน“นวัตกรรมการเช่ือมโยงความรู้ทางปัญญา 
สู่สังคมผ่านเครือข่ายเสมือนจริง”

 -  รางวัลที่ 3 ประเภท Software ระดับทั่วไป 
ช่ือผลงาน “MELE ระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบไร้สาย”

การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อการศึกษา

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนผ่าน SUT e-Learning
 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรทุนส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้สื่อผ่านระบบเครือข่ายให้แก่คณาจารย์ จำานวน 12  ทุน 
และมอบรางวัล Best Practice e-Learning ให้แก่ 
ผู้สอนที่ใช้งาน e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายวิชาท่ีได้รับทุนส่งเสริมการผลิตและการใช้ส่ือผ่านระบบเครือข่าย (SUT e-Learning) ปีงบประมาณ 2554

งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบการศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน  โดยจัด
โครงการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริงผ่านเครือข่าย (SUT Virtual Distance Training)   จำานวน 9 หลักสูตร 
ดำาเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554 และฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  1-5 สิงหาคม 2554 มี 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 320 คน

      1.  รหัสวิชา  204227    DATA STRUCTURE AND ALGORITHM

    2.   รหัสวิชา  204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่

    3.   รหัสวิชา  203204 ภาษาอังกฤษ

    4.   รหัสวิชา  619102 เพศศึกษาและการสร้างครอบครัวอบอุ่น

    5.   รหัสวิชา  204408 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

    6.   รหัสวิชา  204304 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

    7.   รหัสวิชา  203203 ภาษาอังกฤษ 3

    8.   รหัสวิชา  204230 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT

    9.   รหัสวิชา  204330 WEB APPLICATION

  10.   รหัสวิชา  204354 เทคโนโลยีการจัดผังรายการสื่อสารมวลชน

  11.   รหัสวิชา  203101 ภาษาอังกฤษ 1

  12.   รหัสวิชา  203203 NEW ENGLISH3”
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1.  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค 2011-2012

2.  M-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยีแบบพกพา

3.  สื่อใหม่กับนวัตกรรมการเรียนรู้

4.  การออกแบบสื่อการสอนยุคดิจิทัล

5.  สังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Networking)

6.  เทคนิคการใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน

7.  การสร้างสื่อการสอนด้วย Photoshop

8.  การผลิตสื่อแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash

9.  หลักสูตรเทคนิคความสำาเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning

หลักสูตรการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2554

การผลิตสื่อการเรียนการสอน
 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  ประเภทออบเจ็กต์การเรียนรู้ (Learning Object : LO)
 สื่อการศึกษาประเภทสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสื่อการเรียนที่มีเนื้อหา
จำานวนไม่มาก แบ่งเป็นเรื ่องย่อย และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถแลกเปลี่ยนหรือร่วมใช้สื่อการศึกษาทั้งแบบ      
on line และ off line โดยมีมาตรฐานเดียวกัน ส่ือคอมพิวเตอร์ในลักษณะน้ีเรียกว่า   ออบเจ็กต์การเรียนรู้  หรือ Learning Object
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เร่ิมดำาเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ประเภทออบเจ็กต์การเรียนรู้
เมื่อปีงบประมาณ 2550  โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้ดำาเนินการผลิตออบเจ็กต์การเรียนรู้ จำานวน 30 เร่ือง (90 หน่วยการเรียน)  
รายละเอียดดังตารางที่ 10 ปัจจุบันมีจำานวนออบเจ็กต์การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 150 เรื่อง (450 หน่วยการเรียน)  โดยผู้
เรียนสามารถใช้งานผ่านช่องทาง http://ceit.sut.ac.th/ecourse/ และสามารถโหลดผ่านตู้ Kiosk  ของมหาวิทยาลัย  
และยังสามารถส่งผ่านออบเจ็กต์การเรียนรู้ในระบบ Mobile Learning  โดยผ่านอุปกรณ์มือถือทำาให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง  ทุกที่และทุกเวลา
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ตารางที่ 10  ข้อมูลการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  ประเภทออบเจ็กต์การเรียนรู้  ปีงบประมาณ 2554

สำานักวิชา ชื่อวิชา ชื่อเรื่อง

เทคโนโลยีสังคม ธุรกิจระหว่างประเทศ SWOP

SUPPLy AND INVENTORy MANAGEMENT REAL TIME

การพยาบาลพื้นฐาน การให้สารน้ำาทางหลอดเลือดดำา

พยาบาลศาสตร์ FOUNDATION OF NURSING WOUND CARE

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เทคนิคการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ     

แบบครอบจักรวาล

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 การล้างมือ การสวมเสื้อกาวน์ และการใส่ถุงมือ  

เพื่อการผ่าตัด

NURSING OF ADULTS 2 การพยาบาลสาธารณภัย

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรถ์ การตรวจครรภ์ทางหน้าท้อง

แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน ผู้สัมผัสอาหาร

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก CLINICAL LABBORATORy FINDINGS OF ANEMIA

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม

การประเมินก๊าซและไอระเหยในสิ่งแวดล้อมการทำางาน

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ

โภชนาการสาธารณสุข โภชนาการตามวัย 3

พยาธิวิทยาคลินิก SPECIMEN COLLECTION

หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การคัดแยกขนาดอนุภาคด้วย Andersen Cascade 

Impactors

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน การบำาบัดน้ำาเสีย

บทนำาคลินิก THE SCREENING NEUROLOGICAL ExAMINATION

วิทยาศาสตร์ CALCILUS I อนุพันธ์

MAN AND ENVIRONMENT กำาเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก

CALCULUS 1 ฟังก์ชั่นผกผัน

CALCULUS 3 การหาปริพันธ์ 3 ชั้น ในพิกัดทรงกระบอก

CALCULUS 2 สมการเส้นตรงใน 3 มิติและระนาบ

PROBABILITy AND STATISTICS ตัวแปรสุ่มและค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง ระบบป้องกันเบรคล็อค

ระบบจ่ายกำาลังไฟฟ้า การคำานวณกำาลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำาลัง 3 เฟส

ENGINEERING MATERIAL MAGNETIC PROPERTIES

วงจรไฟฟ้า การตอบสนองทางธรรมชาติของวงจร PL และ PC

อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง วงจรเรียงกระแส 1 เฟสแบบครึ่งคลื่น

วิศวกรรมยานยนต์ 2 คลัตซ์
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การผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ  
 ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน 
จำานวน 17 เรื่อง บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาใช้ทบทวน จำานวน 38  รายวิชา ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนด้านเสียง จำานวน  48  เร่ือง ส่ือภาพน่ิงเพ่ือการเรียนการสอน จำานวน 8 กิจกรรม  การจัดทำาส่ือ Multimedia 
Presentation และวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ จำานวน 88 เรื ่อง  บันทึกวีดิทัศน์สารคดีเชิงข่าว จำานวน 237 กิจกรรม  
บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม จำานวน 119 กิจกรรม ผลิตส่ือด้านเสียงเพ่ือประชาสัมพันธ์ จำานวน 139 เร่ือง และส่ือภาพน่ิง 
เพื่อประชาสัมพันธ์ จำานวน 205 กิจกรรม

 

ตัวอย่างสื่อบริการวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิต  

Multimedia Presentation งานวิจัย
 1)    งานวิจัยเครื่องกำาจัดลูกน้ำายุงลาย
 2)    งานวิจัย “การออกเสียงภาษาอังกฤษ”

 3)    วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมการนำาเศษวัสดุและพืชผลเกษตรที่เสียหายจากภัยน้ำาท่วมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 4)    วีดิทัศน์เรื่อง คลังย่าโม
 5)    วีดิทัศน์เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ
 6)    วีดิทัศน์เรื่อง เครื่องต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล
 7)    วีดิทัศน์เรื่อง เครื่องไล่ค้างคาวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 8)    วีดิทัศน์เรื่อง ผลิตภัณฑ์แป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
 9)    วีดิทัศน์เรื่อง สารลดแรงตึงผิว
 10)  วีดิทัศน์เรื่อง ไก่เนื้อโคราช
 11)  วีดิทัศน์เรื่อง ปลาสวายโมง
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Multimedia Presentation เพื่อการประชาสัมพันธ ์  

Multimedia Presentation งานบริการวิชาการ

   1) 21 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับภาษาไทย
   2)   21 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับภาษาอังกฤษ
   3)   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
   4)   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   5)   วีดิทัศน์ KM เปิดตำานานอุทยานผีเสื้อจากรุ่นสู่รุ่น
   6)   วีดิทัศน์แนะนำาการยืม-คืนด้วยตนเองของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
   7)   วีดิทัศน์แนะนำาการใช้สาธารณประโยชน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
   8)   วีดิทัศน์แนะนำาการใช้ห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
   9)   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
 10)   วีดิทัศน์แนะนำาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสำาหรับผู้เยี่ยมชม
 11)   วีดิทัศน์แนะนำาการใช้สาธารณสมบัติของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 12)   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

 1)   วีดิทัศน์ประกอบการประเมินปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส. เรื่อง Oral Reading 
        Comprehension
 2)   วีดิทัศน์ประกอบการประเมินปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส. เร่ือง Silent Reading
 3)   วีดิทัศน์โครงการประกวด SCB Challenge ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
 4)   วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ประกอบนิทรรศการกุ้งการ์ตูน/กุ้งมดแดง
 5)   วีดิทัศน์นำาชมนิทรรศการพระกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำาริในอาคารกาญจนาภิเษก
 6)   วีดิทัศน์นำาชมนิทรรศการ Go Green Go Organic ของเทคโนธานี
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การพัฒนาระบบปฏิบัติการทางเทคนิค
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบปฏิบัติการทางเทคนิค  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 1.    พัฒนาระบบออกอากาศและโปรแกรมควบคุมการออกอากาศสำาหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีสุรนารี
 2.     ออกแบบระบบปฏิบัติการทางเทคนิค ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติกไปยัง
                     อาคารบริหาร อาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ อาคารเทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 2 และกลุ่มอาคารหอพัก 
                     นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
 3.    ให้บริการระบบบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ และเผยแพร่สื่อการศึกษาจากห้องเรียน e-Classroom
 4.    พัฒนาระบบบันทึกภาพอัตโนมัติสำาหรับตรวจสอบการใช้บริการตู้ Kiosk
             5. พัฒนาต้นแบบ “ระบบเซ็นเซอร์เพื ่อจำาลองตำาแหน่งการตรวจรักษาทางการแพทย์”  โดยนำาระบบ 
 Microprocessor มาใช้งานร่วมกับโมเดลแขนเทียมสำาหรับฝึกฉีดยา ซึ่งใส่ตัวนำาไฟฟ้าฝังในเส้นเลือดเทียม 
 และเชื่อมต่อกับระบบ Microprocessor ควบคุมการทำางานและทำาหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 
 สัญญาณทางไฟฟ้าของตัวนำาไฟฟ้า หากเข็มฉีดยาแทงเข้าเส้นเลือดตามตำาแหน่งท่ีกำาหนดไว้ Microprocessor 
  จะประมวลผลและส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ซึ่งสื่อการศึกษาทางการแพทย์ดังกล่าวได้ผ่านการ 
 ประเมินรับรองคุณภาพในภาพรวมจากผู ้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย ์ พยาบาล และ 
 นักเทคนิคการแพทย์ ว่าระบบการทำางานมีความเหมาะสม  สามารถนำาไปบูรณาการเพื่อใช้งานในลักษณะ 
 อื่น ๆ ได้ 
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 ในปีงบประมาณ 2554 สำานักพิมพ์ได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์หนังสือตำารา และเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
รวม 5 รายการ จำานวน 11  เร่ือง ประกอบด้วย 

 2.  รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำานวนพิมพ์ 200 เล่ม

 3.  เรียบเรียงและจัดทำาเอกสารข้อเสนอโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2554  เพื่อนำาเสนอกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  จำานวนพิมพ์ 80 เล่ม  

 4.  สรุปผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย

ยุค 2011 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือนำาเสนอสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวนพิมพ์ 15 เล่ม

 5. รายงานการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        

จำานวนพิมพ์ 200 เล่ม

รายชื่อตำารา ผู้แต่ง

1.   การควบคุมอัตโนมัติ ศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

2.   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม

3.   Optical Target Recognition: Fundamentals and 

     Applications

Prof. Dr. Joewono Widjaja

4.   Applied Group Theory in Physics Prof. Dr. yupeng yan

5.   พลศาสตร์ไฟฟ้า ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

6.   กระบวนการดูดซับสาร ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย

7.   เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 

 1.ตำาราในโครงการตำาราเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา   7  รอบ   5   ธันวาคม   2554  โดยการ
รวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดพิมพ์
เป็นตำาราวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

การดำาเนินงานสำานักพิมพ์
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การบริการวิชาการ  

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งให้บริการวิชาการกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปในหลาย รูปแบบ  ในปีงบประมาณ 2554  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้จัดการฝึกอบรมให้คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลภายนอกเป็นงานบริการวิชาการ  
จำานวน 4 หลักสูตร  มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 158 คน  

การจัดอบรมวิชาชีพ

ตารางที่ 11  ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมบริการวิชาการ  ประจำาปีงบประมาณ 2554

หลักสูตร จำานวน (คน)

       1.  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการสอน 

            ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ”

28

       2.  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน e-Learning และ 

           การพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นเพื่อการเรียนการสอน ยุค 2011” 

            -  หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  e-Learning  ยุค 2011 (Moodle 1.9.10 

                สำาหรับผู้สอน)  

             -  หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นเพื่อการเรียนการสอนยุค 2011  

               (Adobe Flash CS5) 

14

18

       3.  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายมิติใหม่ยุคดิจิทัล” 98

รวม 158
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การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

 บุคลากรของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม สัมมนาและเป็นอาจารย์ 
พิเศษให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมเป็นจำานวน 27 ครั้ง  เรื่องที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 
ผ่านเครือข่าย  

ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554

ประเภท ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

ก.  หน่วยงานภายนอก

     -   วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         เรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle    
         e-Learning 

คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายอมรเทพ  เทพวิชิต 28-29 ตุลาคม 2553

     -   ตรวจสอบภาพถ่ายโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเป็น 
         ข้อมูลประกอบคดี

สถานีตำารวจภูธรบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี
นายขจรศักดิ์  ทองรอด
น.ส.รวงรัตน์  พิมพ์เชื้อ

12 มกราคม 2554

     -  วิทยากรอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 
         รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง 27-30 มีนาคม 2554
4-6 เมษายน 2554

     -  วิทยากรบรรยาย หลักสูตร  
         “การสร้างระบบจัดการเรียนการสอน 
         ด้วยโปรแกรมอีเลิร์นนิ่ง Moodle”

โรงเรียนบุญวัฒนา นายอมรเทพ  เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น

4-5 เมษายน 2554

   -   วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนด้วย   
       โปรแกรม Flash”

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า

นายนฤดล  ดามพ์สุกรีย์
นายอมรเทพ  เทพวิชิต
นายสันทัด  เหมจันทึก
นายอรรคเดช  โสสองชั้น

9-11 พฤษภาคม 2554

     -   การบรรยายพิเศษ โครงการสาธิตการนำาเสนอ 
         ผลงานวิชาการผ่านโลกเสมือนสามมิติ ในงาน    
         สัมมนาวิชาการ  RSU Research Conference    
         2011

มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ
การศึกษา

5 เมษายน 2554

     -  วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “อาชีพเลขานุการ 
         และประสบการณ์”

แผนกวิชาการเลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา

น.ส.ธิดารัตน์ รายพิมาย 27 กรกฎาคม 2554

     -   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถาม 
         ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

นายอำานวย  ทีจันทึก 21 กรกฎาคม 2554

     -  กรรมการตัดสินและจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต 
        หมากฮอส  หมากรุก  คัดเลือกตัวแทน 
        ระดับจังหวัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า จังหวัดนครราชสีมา

นายนิยม  ประทุมมา 27 กรกฎาคม 2554
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ประเภท ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

ข.  หน่วยงานภายใน

					-		วิทยากรบรรยาย	หัวข้อ	เทคนิคการออกแบบ		 
								(Graphic	Design)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช		
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นายขจรศักดิ์		ทองรอด 16		ตุลาคม		2553

					-		วิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรม		
								Moodle

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอรรคเดช		โสสองชั้น 29	ตุลาคม	2553

					-		วิทยากรฝึกปฏิบัติการ	การอบรมโปรแกรม 
								คอมพิวเตอร์สำาหรับเยาวชนหลักสูตร 
								“การใช้งานและจัดทำาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น”

ฝ่ายบริการวิชาการ		เทคโนธานี นายชาตรี		แก้วอุดร 1-2	พฤศจิกายน	2553

					-		วิทยากรบรรยายรายวิชา	213522	
								Online	Learning	in	Second	and	
								Foreign	Language	Education	หัวข้อ			
								“การใช้โปรแกรม	DreamWeaver	ในการเขียน 
								บทเรียนภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ		เทพวิชิต 16	พฤศจิกายน	2553

					-		วิทยากรบรรยายในรายวิชา	สัมมนา		
								302489	สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี	
								หัวข้อ	“เทคนิคการออกแบบ	(Graphic	Design)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช		
สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นายขจรศักดิ์		ทองรอด 26	มกราคม	2554

					-		วิทยากรบรรยายในรายวิชาระดับ	
								บัณฑิตศึกษา	รายวิชา	213521	
								Introduction	to	Computer-Assisted			
								Language	(CALL)	Development		
								หัวข้อ	“การใช้โปรแกรม	Flash	ในการ	
								เขียนบทเรียนภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอมรเทพ		เทพวิชิต 2	กุมภาพันธ์	2554	

					-		ผู้ให้ความรู้	(Best	Practice)	การแลกเปล่ียน 
								เรียนรู้	หัวข้อ	“องค์ความรู้ข้อมูลด้านโครงการ
								และงบประมาณในอดีตที่สำาคัญของ	มทส.	 
								กรณี	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม”

ส่วนแผนงาน	
สำานักงานอธิการบดี

นางศิริรัตน์		เนาว์วงษ์ 3	กุมภาพันธ์	2554	

					-		วิทยากรบรรยายหัวข้อการใช้โปรแกรม 
								SwishMax

สาขาวิชาชีววิทยา		
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

คุณอมรเทพ		เทพวิชิต 22	มีนาคม	2554

					-		วิทยากรบรรยาย	หลักสูตร	“เพื่อคัดเลือกเป็น 
								ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน		เทคโนธานี

นายถุงเงิน		ดาวเที่ยง 14-15	มีนาคม	2554

					-		วิทยากรบรรยายการจัดทำาสื่อการสอน
								ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
หนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ		
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอมรเทพ		เทพวิชิต
นายอรรคเดช	โสสองชั้น
น.ส.พันทิพา		อมรฤทธิ์

11-12	พฤษภาคม	2554

ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)
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ประเภท ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

     -    สอนปฏิบัติการรายวิชา 202107  
          การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
          (Use of Computer and Information) 

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายนฤดล  ดามพ์สุกรี
นายอมรเทพ  เทพวิชิต
นายนิยม  ประทุมมา
นายสันทัด  เหมจันทึก
นายขจรศักดิ์  ทองรอด

30 พฤษภาคม - 
15 สิงหาคม 2554

     -    สอนปฏิบัติการรายวิชา 423101  
          Computer Programming 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นายอมรเทพ  เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น

30 พฤษภาคม - 
15 สิงหาคม 2554

     -    สอนปฏิบัติการรายวิชา 423307   
          Microprocessor

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นายอำานวย  ทีจันทึก 30 พฤษภาคม -
15 สิงหาคม 2554

     -    วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การใช้โปรแกรม 
          DreamWeaver ในการออกแบบและ 
          พัฒนาเว็บไซต์ และเทคนิคการดาวน์โหลด   
          มัลติมีเดียทางเว็บไซต์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
สำานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

นายอรรคเดช โสสองชั้น 13 กรกฎาคม 2554

ตารางที่ 12  ข้อมูลการรับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)

ประเภท ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ วัน/เดือน/ปี

     -   บันทึกภาพวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 
         การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำาปี
         ของนิสิต ช้ันปีท่ี 2,3 และ 4 ทุกคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

นางจินตนา  อุปพงศ์ 11-12 ธันวาคม 2553

     -    ถ่ายทำาวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
          ศูนย์การสงครามทางอากาศ

ศูนย์การสงครามทางอากาศ 
กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ 30 พฤษภาคม 2554

     -    พิธีกรงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส 
          วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 21 ปี 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงาน
เลี้ยงรับรองฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

น.ส.อรนุช  อวิรุทธไพบูลย์ 27 กรกฏาคม 2554

ตารางที่ 13  ข้อมูลการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2554
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การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 ในปีงบประมาณ 2554 มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานจำานวนท้ังส้ิน 23 หน่วยงาน   
โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเย่ียมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาระบบ e-Learning  
ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเย่ียมชมการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตารางที่ 14  ข้อมูลผู้เย่ียมชมและศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2554

วัน/เดือน/ปี คณะผู้เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน หัวข้อ จำานวน (คน)

13 ตุลาคม 2553 นักเรียนโครงการค่ายวิชาการ “STP Academic 

Camp’2110”

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 80

16 พฤษจิกายน 2553 Mr.มงซิฟ เมดเดบ  ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือ

ทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย สอท.ฝรั่งเศส

ประเทศไทยและคณะ

การผลิตสื่อของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา

10

25 พฤษจิกายน 2553 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

จ.นครราชสีมา โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

เทคโนธานี

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 35

20 มกราคม 2554 คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 20

25 มกราคม 2554 Dr.Francois laurent และคณะนักวิทยาศาสตร์ชาว

ฝรั่งเศส จาก French National Institute for  

Agricultural Research

กระบวนการผลิตสื่อ 3

2 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเรียนรู้อุปกรณ์ในห้องสตูดิโอ และอุปกรณ์

สื่อโสตทัศนูปกรณ์

94

2 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้

ในการศึกษาและธุรกิจต่าง ๆ

46

21 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การให้บริการจัดการเรียนการสอน 

ผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

69

22 กุมภาพันธ์ 2554 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 19

9 มีนาคม 2554 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 65

18 มีนาคม 2554 คณะอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 8
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ตารางที่ 14  ข้อมูลผู้เย่ียมชมและศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2554 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี คณะผู้เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน หัวข้อ จำานวน (คน)

29 เมษายน 2554 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การผลิตสื่อการเรียนการสอน 48

3 พฤษภาคม 2554 นักเรียนในโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา 91

10 มิถุนายน 2554 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาศาสตร์
และศิลปะการสอนทางพยาบาล คณะพยาบาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล
ตำารวจ โรงพยาบาลตำารวจ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

การผลิตสื่อการเรียนการสอน 35

11 กรกฎาคม 2554 นักศึกษาระดับปริญญาเอกและคณาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารและการจัดการองค์การ 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

20

10 สิงหาคม 2554 บุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และบุคลากร
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
e-Learning

18

10 สิงหาคม 2554 อาจารย์และบุคลากร  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานการผลิตสื่อที่ได้ทำาการเผยแพร่ 50

15 สิงหาคม 2554 คณะบุคลากร สังกัดสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 
e-Learning

50

26 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

การจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ 
e-Learning

37

29 สิงหาคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสำานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT 170

7 กันยายน. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 13

23 กันยายน 2554 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ โรงพยาบาลตำารวจ 
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

การผลิตสื่อการสอนของหลักสูตรพยาบาล 
(e-Learning)

35

28 กันยายน 2554 คณะอาจารย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-Learning 35

รวมทั้งสิ้น 1,061
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 2554 บรรลุตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจำาแนกตามภารกิจดังนี้

     1.1  สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์        90 หน่วย
     1.2  กราฟิกคอมพิวเตอร์                     93 ชิ้นงาน
     1.3  สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน       17 เรื่อง 
     1.4  สื่อวีดิทัศน์ที่บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน                  38 รายวิชา 
     1.5  สื่อเสียง          48 เรื่อง 
     1.6  งานพิมพ์เอกสารการเรียนการสอน        5 รายวิชา 

      4.1  หนังสือและเอกสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์      11 เรื่อง 

     2.1  สื่อประสม         11 เรื่อง 
     2.2  กราฟิกคอมพิวเตอร์      832 ชิ้นงาน
     2.3  สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์       88 เรื่อง 
     2.4  สื่อเสียง       139 เรื่อง 
     2.5  Template สำาหรับจัดทำา Power Point      10 แม่แบบ

     3.1  บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม     119 กิจกรรม 
     3.2  บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว     237 กิจกรรม 
     3.3  บริการห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง         3,712.30 ชั่วโมง
     3.4  บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเรียนการสอน       8 กิจกรรม 
     3.5  บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ                205 กิจกรรม 

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน

4. ผลิตหนังสือและตำาราทางวิชาการ

2. ผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ

3. การให้บริการสื่อโสตทัศน์

สรุปผลการดำาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการACHIEVEMENT
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      5.1  รายวิชาที่ให้บริการผ่านเครือข่าย    394 รายวิชา 
      5.2  การเข้าใช้งานเนื้อหารายวิชา SUT e-Learning         1,831,033 pageview 
      5.3  รายวิชาที่รับทุนสนับสนุนสำาหรับการเรียนการสอน     12 รายวิชา 
      5.4  ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาฐานข้อมูล        4 ครั้ง 
      5.5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                 4.54 คะแนน

      6.1  ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา        2  ผลงาน 
      6.2  การประชุม อบรม เผยแพร่ผลงาน        1 ครั้ง 
      6.3  นวัตกรรมที่ผ่านการประกวด         1  ผลงาน 

      7.1  นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ      130 คน 
      7.2  การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ     608 ชั่วโมง

      8.1  เครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     80  ร้อยละ

5. ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา

7. การบริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา              

8. การประกันคุณภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์

     9.1  ผลงาน e-Training         1 ผลงาน 
     9.2  หลักสูตรการฝึกอบรม        4 หลักสูตร
     9.3  ผู้รับการอบรม      197 คน
     9.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                4.38 คะแนน

      10.1  การให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ
    เพื่อการเรียนการสอน                        25 ครั้ง
        10.2  จำานวนการให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    19 ครั้ง

9. การบริการวิชาการ

10. การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
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        11.1  สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานขององค์กร      2 ชุด 

        12.1 งานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการภายใน              1:1  งาน:งาน  
                หน่วยงานต่อจำานวนงานทั้งหมด     

        13.1  ผลประเมินคุณภาพหน่วยงานในภาพรวม               4.91 คะแนน
        13.2  ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 4.79  คะแนน

       14.1 จำานวนงานท่ีมีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ           1 งาน 
               (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)     

        15.1 จำานวนบุคลากรของหน่วยงานท่ีเข้ารับการพัฒนา                          36:36  คน:คน 
                ต่อจำานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน     

11. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ

12. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

13. ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ

14. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

15. การพัฒนาบุคลากร
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การประกันคุณภาพการศึกษา EDUCATIONAL 
 QUALITy ASSURANCE

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมดำาเนินงานภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

1.  ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา          ประธานคณะทำางาน

2.  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        รองประธานคณะทำางาน

3.  นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง                                                          คณะทำางาน

4.  นางสาวอรนุช  อวิรุทธไพบูลย์                                                คณะทำางาน

5.  นางศยามน  อินสะอาด                                                        คณะทำางาน

6.  นายพงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ                                                     คณะทำางาน

7.  นายวันชัย  น้อยมะโน                                                            คณะทำางาน

8.  นายอำานวย  ทีจันทึก                                                             คณะทำางาน

9.  นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์                                                           คณะทำางาน

10. นางสาวพันทิพา  อมรฤทธิ์                                                    คณะทำางาน

11. นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย                                                  คณะทำางานและเลขานุการ

คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลักด้านการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ให้เกิดประสิทธิผลมีการบริหารจัดการให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้บุคลากรและเคร่ืองมือที่มีอยู่อย่างมี 
ประสิทธิภาพ                       เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ 
เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2553 คณะทำางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตาม 
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกำาหนดองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด  5  ด้าน  11 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้

สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง ประจำาปีการศึกษา 2553  
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 1.  ผลการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในภาพรวม ได้คุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย  
4.91  จากคะแนนเต็ม 5
  2.  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้จากทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้  พบว่า
      2.1  มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับได้มาตรฐาน (ได้ 5 คะแนน) จำานวน 10 ตัวบ่งชี้  ได้แก่
 1) ตัวบ่งชี้  1.1    กระบวนการพัฒนาแผน
       2) ตัวบ่งชี้   5.2    กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
                   3)  ตัวบ่งช้ี   7.1     ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการประจำาศูนย์และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
                            4)  ตัวบ่งชี้   7.2    การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
                         5)  ตัวบ่งชี้   7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
               ก. การบริหารจัดการ
               ข. การเรียนการสอน
                            6)   ตัวบ่งชี้   7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง
                            7)   ตัวบ่งชี้   7.5    ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ
                            8)   ตัวบ่งชี้   9.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
           9) ตัวบ่งชี้  12.2  ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
           10) ตัวบ่งชี้  12.3  การให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      2.2  มีตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงมาตรฐาน (ได้ 4 คะแนน) จำานวน 1 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่   
                           ตัวบ่งช้ี 12.1 ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผลประเมินคุณภาพในภาพรวม

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้กำาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ชัดเจน  อีกทั้งมีแผน
กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำาปีสอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผน

พัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากำาหนดให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหน่ึงของหน่วยงาน
โดยมุ่งเน้นให้การบริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ และตามความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการจัด 
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมถึงการผลิตสื่อการศึกษา

ผลประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำาเนินการ
(คะแนนเฉลี่ย  5 คะแนน  ระดับดีมาก)

องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
(คะแนนเฉลี่ย  5 คะแนน  ระดับดีมาก)          
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใช้ระบบการบริหารท่ีมีคณะกรรมการประจำาศูนย์มีส่วนสำาคัญในการ
กำาหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  และให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ผ่านทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาระบบ SUT e-Learning 
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning  Management  
System : Moodle) เป็นฐานในการให้บริการ  พัฒนาระบบ Digital Media  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำาหรับบริหารจัดการ
สื่อการศึกษาที่สามารถจัดเก็บ สืบค้น ดาวน์โหลดสื่อการศึกษาทุกประเภทของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน M-Learning (Mobile Learning) เป็นช่องทางใหม่ที่ส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียน
นอกเหนือจากการเรียนบนเว็บไซต์  และพัฒนาระบบ SUT 3D Virtual Learning เพื่อจัดห้องเรียนเสมือน 3 มิติ เพิ่มมิติ
ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน   ด้านการบริหารจัดการได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง  และการสำารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
(คะแนนเฉลี่ย  5 คะแนน  ระดับดีมาก)   

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยได้จัดระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สำาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และมีการนำาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดำาเนินการผลิตส่ือการเรียนการสอน ส่ือบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่  สื่อวีดิทัศน์  สื่อด้านเสียง  สื่อคอมพิวเตอร์  สื่อสิ่งพิมพ์  โดยการดำาเนินงานมีกระบวนการการประเมินผลการ
ดำาเนินงานและนำาผลการประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตสื่อ  อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในหลายลักษณะ  
โดยได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เห็นความสำาคัญ และเข้าร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object)  และร่วมใช้ประโยชน์ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning) 
ซ่ึงได้พัฒนาระบบโดยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งผู้เรียนและผู้สอน  
เพื่อรองรับเทคโนโลยีสื่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัล  โดยได้ดำาเนินการ (1) พัฒนาระบบ Digital  
Media for U-Learning  ซึ่งเป็นการจัดระบบสื่อการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ 
บูรณาการสื่อในแต่ละประเภทได้  (2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน M-Learning (Mobile Learning) เพื่อ
การเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย  (3) พัฒนาระบบ SUT 3D Virtual Learning เพื่อจัด
ห้องเรียนเสมือน 3 มิติ  และ (4) พัฒนาระบบผลิตสื่อการศึกษารูปแบบ Rapid e-Learning ที่สามารถบันทึกการสอนใน
ห้องเรียน และแปลงไฟล์นำาขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ได้แบบทันทีทันใด

องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
(คะแนนเฉลี่ย  5 คะแนน  ระดับดีมาก)     

องค์ประกอบที่  12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  
(คะแนนเฉลี่ย  4 คะแนน  ระดับดีมาก)        
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ตารางท่ี 15  เป้าหมายและผลการดำาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการ

ดำาเนิน

งาน

คะแนน

การประเมิน 

ตามเกณฑ์

บรรลุ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน /

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน
บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.2    กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน /

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5 คะแนน
บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.1   ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการประจำาศูนย์และผู้บริหารทุกระดับ  
                     ของหน่วยงาน

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน
/

ตัวบ่งชี้ 7.2    การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน /

ตัวบ่งชี้ 7.3    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
                    ก.  การบริหารจัดการ
                    ข.  การเรียนการสอน

       
 5 ข้อ
5 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

/

ตัวบ่งชี้ 7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน /

ตัวบ่งชี้ 7.5    ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.00

4.79 5 คะแนน
/

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 5 คะแนน
บรรลุครบท้ัง 

5 ตัวบ่งช้ี = 100%

องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน        

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 5 คะแนน
บรรลุครบ

ตัวบ่งชี้ = 100%

องค์ประกอบที่ 12   การบริหารจัดการภารกิจหลัก

ตัวบ่งชี้ 12.1   ศักยภาพของการผลิตสื่อการเรียนการสอน 5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน /

ตัวบ่งชี้ 12.2  ศักยภาพของการผลิตสื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน /

ตัวบ่งชี้ 12.3   การให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน /

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 4.66 คะแนน
บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ 

จาก 3 ตัวบ่งช้ี = 67%

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบ
4.91 คะแนน 
(ระดับดีมาก)    

บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้ 
จาก 11 ตัวบ่งชี้  

= 90.90%
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกCOOPERATION

1.  ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ดาราศาสตร์

2.  โครงการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วรถยนต์

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับสถานี

ตำารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาได้พัฒนาระบบ

ตรวจจับความเร็วรถยนต์ เวอร์ชั่น 2  วัตถุประสงค์เพื่อใช้สนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำารวจในการสอดส่องดูแลไม่ให้รถ

วิ่งเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด โดยสามารถใช้งานได้จริง 

ใช้งบประมาณไม่สูงนัก

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความ 

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา          ในการจ ัดท ำา 

คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของระบบดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำาลอง) และ 

ระบบศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน สำาหรับใช้ในการประมูลจ้างก่อสร้าง   

ศูนย์การเรียนรู้ระบบดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการ

ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ระบบดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
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 คณะผู้จัดทำารายงานประจำาปี 2554
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ที่ปรึกษา     : ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร

  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  คำาสวัสดิ์

  หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง

บรรณาธิการ :  นางสาวอรนุช  อวิรุทธไพบูลย์

คณะผู้จัดทำา  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป : นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์
  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา : นายพงษ์ศักดิ์  วิทยเกียรติ
  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ : นายนฤดล  ดามพ์สุกรี
  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ : นายวันชัย  น้อยมะโน
  หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม : นายอำานวย  ทีจันทึก
  หัวหน้าสำานักพิมพ์ : นางสาวอรนุช  อวิรุทธไพบูลย์
  นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย

ออกแบบ     : นางสาวเด่นเดือน  เลิศทยากุล



ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4972 โทรสาร : 0-4422-4974

http://ceit.sut.ac.th
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