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สารจากผู้อำานวยการ
 ปีพุทธศักราช 2557 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอน ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้น
สูงสำาหรับนักศึกษา รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 ในปีที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เปิดให้บริการผลิตสื่อการศึกษาในรูปแบบใหม่ อาทิ 3D- 
Simulation, Mobile Applications, e-Book และ Educational Games เพื่อเป็นสื่อทางเลือกในการสนับสนุนการเรียน
การสอน มีการนำาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาสื่อ เช่น การนำาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality) มาใช้กับหนังสือที่ผลิตโดยสำานักพิมพ์ฯ การนำาเทคนิคสร้างภาพแบบ 2.5D มาใช้กับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ นอกจากนั้น
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายังได้พัฒนานวัตกรรม “ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้น
สูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ประจำาปี 2557 ด้านสังคมศาสตร์ จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 ผมขอขอบคุณ บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน สำาหรับความทุ่มเท และความอุตสาหะในปีที่
ผ่านมา ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
สมำาเสมอ ผมและบุคลากรทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำาให้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น “องค์กรแห่ง
ธรรม นวัตกรรมลำาสมัย ใส่ใจบริการ ผลิตงานตรงเวลา”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล)
ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

้
่
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ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 

THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION 
AND TECHNOLOGY

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำารงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา  

เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน   พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   สนับสนุนการฝึกประสบการณ์

ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ  โดยยึดหลักรวมบริการ 

ประสานภารกิจ
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ภารกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ  ดังนี้

 1. ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

 4. ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาสำาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

 5. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

 6. ดำาเนินงานสำานักพิมพ์

 แผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) มี

ยุทธศาสตร์ 6 ประการ  ได้แก่

 1. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง

 2. การเพิ่มช่องทางเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อการศึกษา

 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษา

 4. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

 5. การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีข้อจำากัดทางลิขสิทธิ์  

 6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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Efficiency

Teamwork

Intention
and Development

Creative

วัฒนธรรมองค์กร
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สร้างสรรค์ (Creativity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

มุ่งมั่น  พัฒนา 
(Intention & Development)  

ทำางานเป็นทีม (Teamwork)

ความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี  

มุ่งแสวงหาความรู้  วิธีการและนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนการทำางาน

ความสามารถที่ทำาให้เกิดผลในการงาน โดยคำานึง

ถึงความประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว  ตรงเวลา และมี

คุณภาพ

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายแห่งความ

สำาเร็จ รวมถึงความมีระเบียบวินัยในการทำางาน

และการพัฒนางานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

การทำางานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา 

มีนำาใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และพร้อมจะแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วน

รวมเป็นสำาคัญ

C

I

E

T
้
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ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดตั้งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์  เครื่องมือ  

และเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องของ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน ที่มีภารกิจด้านการวางแผน  เตรียมการ  ดำาเนิน

การผลิต  และประเมินชุดสื่อประสมสำาหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาขาวิชาต่าง ๆ  และโครงการพัฒนาและ

ผลิตสื่อการศึกษาที่มีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 

รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  ตามข้อ

กำาหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2551  

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551  โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนา

สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน  การฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  การดำาเนินงานสำานักพิมพ์  และอื่น ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดองค์กรรองรับการดำาเนินงานตามภารกิจในด้านการวางแผน

ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา  การผลิตสื่อโสตทัศน์  การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟ

ไลน์  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  การทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อ  การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ  การ

พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรับการเรียนการสอน  การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  และการให้บริการฝึกปฏิบัติการ

ขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

 จากการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษา

หาความรู้จากสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ และทบทวนบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้บริการเรียนผ่านระบบเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือ

อุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน ส่งผลให้คณาจารย์มีสื ่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ใช้ประกอบการสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ศึกษามีส่วนสำาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ใน

การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีความพร้อมด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  มีฐานความรู้ที ่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มีข้อจำากัด  และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ
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โครงสร้างองค์กร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานของ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
 การดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคล  โดยจัด

ให้มีคณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด มีอำานาจหน้าที่ในการ

กำาหนดนโยบายและแผนการดำาเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่างศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก   ให้คำาปรึกษาแก่

ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการประจำาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ประกอบด้วย

 1.  อธิการบดี         ประธาน

 2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้   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       กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร



14 THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 6 ฝ่าย ดังนี้ 

   1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

 3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

 4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

 5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

 6. สำานักพิมพ์

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ  

งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและ

รายงานผลการดำาเนินงาน  งานการเงินและพัสดุ  งาน

ประชาสัมพันธ์  และงานจัดพิมพ์เอกสาร ตำารา เอกสาร

ประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจน

การประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง ๆ  แบ่ง

เป็น  4  งาน  ได้แก่

 -  งานธุรการ

 -  งานการเงินและพัสดุ

 -  งานแผนงานและงบประมาณ

 -  งานประสานงานและบริการ

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน  ออกแบบ

และพัฒนาสื่อการศึกษา ประสานงาน ควบคุม กำากับ

ดูแลการผลิตสื่อแต่ละประเภท  ดำาเนินการทดสอบ

ประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น  ศึกษา  ค้นคว้า  

วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ  จัดฝึกอบรมและให้คำา

ปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา  

เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา  

รวบรวมจัดทำาระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา  พัฒนา

ระบบบริหารจัดการฐานความรู้ อันได้แก่ การระบุความ

รู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดระบบจัดเก็บความ

รู้  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้  การแลกเปลี่ยน

ความรู้  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอน  และให้

บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  รวมทั้งดำาเนิน

การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  แบ่งเป็น 

4 งาน  ได้แก่

 -  งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

 -  งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

 -  งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

 -  งานจัดการฐานความรู้
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For a better tomorrow.
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3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

           มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ ดำาเนิน

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และ ออฟไลน ์

สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ งาน

ฝึกอบรม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตสื่อบท

เรียนคอมพิวเตอร์  ผลิตสื่อประสม ผลิตภาพเคลื่อนไหว 

ผลิตงานกราฟิกต่าง ๆ   เพื่อประกอบรายการโทรทัศน์  วีดิ

ทัศน์ และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติ

การขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  

แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่

 -  งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

 -  งานผลิตสื่อประสม

 -  งานผลิตสื่อกราฟิก

4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ  ดำาเนิน

การผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน  งาน

บริการวิชาการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การ

ผลิตรายการโทรทัศน์  ผลิตสื่อวีดิทัศน์   ผลิตรายการด้าน

เสียง   รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์   ถ่าย

ภาพเพื่อการเรียนการสอน  ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการ

ฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ

สารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน  ได้แก่

 -  งานผลิตวีดิทัศน์

 -  งานผลิตด้านเสียง

 -  งานศิลปกรรม

5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ  ดำาเนิน

การพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการ ฝึกปฏิบัติ

การขั้นสูงสำาหรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทาง

เทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จัดหา 

พัฒนาและบำารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสื่อให้

มีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล  ระบบโทรทัศน์เพื่อการ

ศึกษา  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ  ระบบบันทึก

การสอนในห้องเรียน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการ

เรียนการสอน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความ

ปลอดภัย  การดำาเนินงานด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจาย

เสียง  รวมถึงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน 

และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ  แบ่ง

เป็น 4 งาน  ได้แก่

 -  งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 

 -  งานเทคนิคและบำารุงรักษา

 -  งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

 -  งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

6. สำานักพิมพ์

 มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง  แปล  

เรียบเรียงตำารา  เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์

ประเภทอื่น ๆ  เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม  

แบ่งเป็น 2 งาน  ได้แก่ 

 -  งานวิชาการ

 - งานการตลาด



17THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY



18 THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีบุคลากร  จำานวน  39 คน จำาแนกได้ดังนี้ 

จำานวนบุคลากร  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

บุคลากร
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วุฒิการศึกษาของบุคลากร
 วุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำาแนกตามระดับการศึกษา   

ได้ดังนี้  ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี จำานวน 1 คน  ระดับปริญญาตรี จำานวน 25 คน   ระดับปริญญาโท  

จำานวน 11 คน  และระดับปริญญาเอก จำานวน 2 คน
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้

ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ     และ

ประสบการณ์ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำางาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้สนับสนุนการ

ศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการ

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

 การศึกษาต่อ  มีบุคลากรอยู่ระหว่างการศึกษา

ต่อ โดยเป็นการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน   รวมทั้งสิ้น 

2 คน โดยจำาแนกเป็นระดับปริญญาโท จำานวน 1 คน 

และระดับปริญญาเอก  จำานวน 1 คน  

  การฝึกอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาบุคลากร 

จัดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร  รวม 4 

หลักสูตร ได้แก่

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เรื่อง คิดสร้างสรรค์และการ

สื่อสาร (Creative Thinking and Communications) 

วันที่ 23-26 เมษายน พ.ศ. 2557

 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทฤษฎี

การออกแบบการสอนสู่การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สำาหรับผู้เรียนยุคใหม่ (Generation C)” วันที่ 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ห้องเรียน

ออนไลน์เพื่อการเรียนอย่างไร้ขีดจำากัดด้วย Moodle 

2.5”  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิต

สื่อวีดิทัศน์ในศตวรรษที่ 21” วันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ. 

2557

 

 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 

การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน  

 บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำานวนทั้งสิ้น 39  คน  โดย

เป็นการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  จำานวน  31 หลักสูตร  

และเข้าร่วมการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และ

การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก จำานวน  15 กิจกรรม     

 

 การบริหารจัดการความรู้  

             ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้

ดำาเนินการจัดการความรู้ (CEIT Knowledge Manage-

ment)  โดยมุ่งเน้นการนำาความรู้สู ่ “ปัญญาปฏิบัติ”  

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้ดำาเนินการจัดเก็บ

ความรู้ขององค์กรและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคล

ในองค์กร  เพื่อสร้างองค์ความรู้สู ่การปฏิบัติ  จำานวน  

4 รายการ ดังนี้

       1. การใช้งานโปรแกรม Illustrator CS6 โปรแกรม 

Rhinoceros Vision 4.0 และโปรแกรม Solid Work 

Vision 2010 เพื่อการศึกษา วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556

       2. การจัดตารางงานออนไลน์ด้วย Google Cal-

endar วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

       3. การอบรมโปรแกรม Microsoft Visio 2013  

ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำาฝ่ายทุกฝ่าย  

สำาหรับจัดทำา Flow Chart  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work 

Manual) ซึ่งได้ติดตั้งโปรแกรมและอบรมการใช้งานโดย

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

       4.  การอบรม PAL Script เพื่อจัดการข้อมูล

เสียงสำาหรับออกอากาศ  โดยนำาข้อมูลเสียงบรรจุใน        

Categories การออกอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อลดระยะ

เวลาในการจัดทำา Playlist สำาหรับออกอากาศ    ใน

ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

การพัฒนาบุคลากร
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน  12,037,000 บาท แบ่งเป็น

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,455,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,437,000 บาท และหมวดค่าครุภัณฑ ์

1,145,000 บาท จะพบว่าร้อยละ 28.70 ของเงินงบประมาณทั้งหมดเป็นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ร้อยละ  61.78 และหมวดค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 9.51  ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้

การเงินและงบประมาณ

รายการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จำานวนเงิน ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 9,409,300 5,860,000 6,557,000 54.47

   1.1 แผนงานรองการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เรียนรู้ 9,409,300 5,860,000 6,557,000 54.47

      1.1.1 งานสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 8,099,300 4,550,000 4,550,000 37.80

              การให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 8,099,300 4,550,000 4,550,000 37.80

              -  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,793,100 3,405,000 3,405,000 28.29

              -  หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,306,200 1,145,000 1,145,000 9.51

      1.1.2 โครงการตามแผน ICT 1,310,000 1,310,000 2,007,000 16.67

              -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,310,000 1,310,000 2,007,000 16.67

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและ 

   การบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
50,000 50,000 0.42

   2.1 แผนงานรองการบริการวิชาการ 50,000 50,000 0.42

        2.1.1 งานบริการวิชาการ 50,000 50,000 0.42

                - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 50,000 50,000 0.42

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพภายใต้อัตตาภิบาลของ 

   มหาวิทยาลัย
5,430,000 45.11

  3.1. แผนงานรองการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 1,830,000 15.20

        3.1.1 โครงการตามแผน ICT 1,830,000 15.20 

                -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,830,000 15.20

  3.2 แผนงานรองการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดำารงชีวิตใน 3,600,000 29.91

       มหาวิทยาลัย

      3.2.1 โครงการตามแผน ICT 3,600,000 29.91

              -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,600,000 29.91

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,409,300 5,910,000 12,037,000 100

หมายเหต ุ *รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี 2555 จากรายการเงินสำารองทั่วไป เป็นเครื่องเลือกสัญญาณ  

              (ระบบ Digital Video Mixers) พร้อมติดตั้ง วงเงิน 3,500,000 บาท 
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 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยรวมร้อยละ 103.67 รายละเอียดดังตารางข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณ

 ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

 การบริหารงบประมาณของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้ใช้จ่ายเงิน

ไปทั้งสิ้น 10,224,078.35 บาท  คิดเป็นร้อยละ  84.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
จำานวนเงิน เพิ่ม/(ลด)

ปี 2556 ปี 2557 จำานวนเงิน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 5,910,000 12,037,000 6,127,000 103.67

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,455,000 3,455,000 - -

หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,145,000 1,145,000 - -

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,310,000 7,437,000 6,127,000 467.71

หมวดรายจ่าย

งบ

ประมาณ

ที่ได้รับ

จัดสรร

(บาท)

ใช้ไป

(บาท)

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

ร้อยละ

ใช้ไป

เทียบกับ

งบที่ได้

รับ

ร้อยละ

ใช้ไป

เทียบกับ

หมวด

รายจ่าย

ร้อย

ละ

เงินคง

เหลือ

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,455,000 1,858,153.35 1,596,846.65 15.44 53.78 46.22

หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,145,000 1,128,440.00 16,560.00 9.37 98.55 1.45

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,437,000 7,237,485.00 199,515.00 60.13 97.32 2.68

รวม 12,037,000 10,224,078.35 1,812,921.65 84.94
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีรายได้จากการให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์และสำาเนาสื่อ ค่าพิมพ์สี  โปสเตอร์  

ไวนิล  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจำาหน่ายหนังสือและตำารา  จำานวนทั้งสิ้น 359,520 บาท

รายได้

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3,000 0.84

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (พิมพ์สี) 9,140 2.54

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 19,500 5.42

การจำาหน่ายหนังสือและตำารา 327,880 91.20

รวม 359,520 100

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2557

รายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอน

     1.1    สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียน 81 63 63

          -  สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย หน่วยการเรียน 60 42 54

          - สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียน 21 21 9

    1.2     สื่อการศึกษา 3 มิติ ชิ้นงาน 3 12 10

    1.3     สื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน 158 36 35

    1.4    สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน เรื่อง 15 14 15

    1.5    สื่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน รายวิชา 10 24 18

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557  

บรรลุตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้  โดยจำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

      1.6  สื่อเสียง เรื่อง 49 62 51

     1.7  สื่อภาพถ่ายเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรม 6 10 7

2. ผลิตสื่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 

      2.1  สื่อประสม เรื่อง 42 21 15

      2.2  สื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน 780 459 527

      2.3  สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 106 99 43

      2.4  สื่อเสียง เรื่อง 50 139 84

3. การให้บริการสื่อโสตทัศน์

      3.1  บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม กิจกรรม 129 149 104

      3.2  บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว กิจกรรม 146 196 113

      3.3  บริการถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ กิจกรรม 122 141 134

4. ผลิตหนังสือ ตำารา และเอกสารทางวิชาการ

     4.1  พิมพ์หนังสือ ตำารา  และเอกสารทางวิชาการ เรื่อง - 4 6

5. ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

     5.1  รายวิชาที่ให้บริการผ่านเครือข่าย รายวิชา 416 682 716

6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา

     6.1  ผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษา ผลงาน 2 3 3

7. การบริการวิชาการ 

     7.1  จำานวนผู้รับบริการ คน 106 153 203

     7.2  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและ 

           เทคโนโลยีการศึกษา
ครั้ง - 1 1

8. การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง 

     8.1  จำานวนการให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่าน 

           จอภาพเพื่อการเรียนการสอน
ครั้ง 28 39 46
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ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

    8.2  จำานวนการให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้ง 6 18 36

9. ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ

    9.1 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจของ 

         หน่วยงาน
คะแนน 4.62 4.88 4.81

10.  การประกันคุณภาพการศึกษา

    10.1 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้าน 

           การบริหารจัดการ 
คะแนน 4.91 4.79 4.85

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
LMS Moodle 2.7
 การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรายวิชาบน

ระบบ SUT e-Learning เป็นระบบออนไลน์ที่สามารถ

วิเคราะห์และประเมินคุณภาพรายวิชาที่เปิดใช้งานบน

ระบบ SUT e-Learning ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้กำาหนดขึ้นมา

มากน้อยเพียงใด เช่น การจัดการเนื้อหา การจัดการ

กิจกรรม และ การจัดการเครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

เป็นต้น

 ปรับปรุงรุ่นระบบ SUT e-Learning โดย

ปรับปรุงระบบจาก Moodle รุ่น 2.5 เป็นรุ่น 2.7 เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการทำางานและความปลอดภัย

ของระบบ โดยมีการเพิ่มเครื่องมือที่สนับสนุน  การใช้

งานระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่ให้บริการใน

รูปแบบของ Cloud และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์

มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามมากขึ้น

ระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะแบบส่ง
เสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 การพัฒนาระบบสร้ า งสื ่ อการ เรี ยนการ 

สอนอัจฉริยะฯ หรือ SEMC (SUT Educational Me-

dia Creator) เป็นระบบสร้างสื่อการสอนที่กำาหนด

กระบวนการเรียนของผู้เรียน ภายในระบบมีเครื่องมือ

และแม่แบบสำาหรับสร้างสื่อการสอนที่อำานวยความ

สะดวกในการสร้างสื่อการสอน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาจาก

สื่อการสอนที่สร้างขึ้นตามกระบวนการเรียนที่กำาหนด

ไว้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย

ประเมินจากเครื่องมือวัดทักษะการคิดขั้นสูงที่อยู่ใน

ระบบ ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะฯ ได้รับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำาปี 

2557 ด้านสังคมศาสตร์สาขาการศึกษา นอกจากนี้ยังได้

นำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา

วิชา อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พยาบาล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ ผลการนำาสื่อการสอนที่

พัฒนาจากระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะฯ นักศึกษา

ที่เรียนจากการจัดกิจกรรม     การเรียนการสอนผสม

ผสานกับสื่อการสอนอัจฉริยะฯ มีทักษะการคิดแบบมี

วิจารณญาณสูงขึ้น โดยประเมินจากแบบวัดมาตรฐาน

ทักษะการคิดขั้นสูงของ Cornell

ผลงานเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ระบบบริหารจัดการวีดิทัศน์การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่าย
 การพัฒนาระบบ SUT Tube ให้สามารถ

ควบคุม Hardware ในห้องเรียน เพื่อบันทึกการเรียน

การสอนตามตารางการเรียนได้พร้อมกันหลายห้องใน

รูปแบบอัตโนมัติ และได้นำาระบบสื่อสารสองทางผ่าน

จอภาพมาใช้กับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตร 

สหกิจศึกษามหาบัณฑิต และรายวิชาหลักสูตรสหกิจ

ศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสริม
 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานเทคโนโลยี

ความจริงเสริม คือ การนำาเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ 

เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสาน

เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

และแหล่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นด้านการพัฒนา ค้นคว้า 

และนำาเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอนรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม และ

เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในภารกิจต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  มีผลงานดังนี้

  1. แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์

นวัตกรรม จำานวน 500 ฉบับ 

 2. การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (Aug-

mented Reality : AR) และ QR Code (Quick Re-

sponse Code) ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการถ่ายทอด

ความรู้ : โครงการหนังสือ “พรรณไม้ใน มทส.”

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
 การพัฒนาสื่ อการสอนในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แบบผสมหลากหลายสื่อ 

(Rich-media)    ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ

ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์มากขึ้นกว่าในอดีตที่

ผ่านมา เนื่องจากสามารถเพิ่มสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ 

เสียงบรรยาย ภาพสามมิติเพื่อช่วยกระบวนการเรียน

รู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบ

ด้วย การพัฒนากระบวนการด้านการผลิต การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ และการพัฒนา

ระบบเพื่อรองรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 

การผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการเรียนการสอน
 การพัฒนาสื่ อการ เรี ยนการสอนรูปแบบ

สถานการณ์จำาลอง 3 มิติ โดยจำาลองสถานการณ์จริง

ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กระบวนการหรือเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น  โดยเนื้อหาที่นำามาพัฒนาจะมีคุณลักษณะเป็น

สถานการณ์ที่นำาเสนอโดยภาพจริงได้ยาก ตัวอย่างเช่น  

กลไกการคลอด ระบบขับเคลื่อนรถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า

โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  ระบบไขสันหลัง  

และระบบนำาประปา เป็นต้น

การผลิต Mobile Applications เพื่อการเรียน
การสอน
 การพัฒนาสื่ อการ เรี ยนการสอนรูปแบบ

โปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 

Applications) ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกสถานที่และ

เวลา ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์  Orthopedic Scoring : 

Mading a Decision เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำาหรับ

นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้

แม่นยำายิ่งขึ้น

การสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำารา และผลงาน
ทางวิชาการ

 ดำาเนินงานในรูปแบบ “สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี” ซึ่งทำาหน้าที่ส่งเสริมให้มีการแต่ง  

แปล  เรียบเรียงตำารา  เอกสารประกอบการสอน และสิ่ง

พิมพ์ประเภทอื่น ๆ   เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัด

พิมพ์ตำาราและหนังสือทางวิชาการ จำานวน 6 เรื่อง

้
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รายการหนังสือ จำานวน (เล่ม)

1. แคลคูลัส 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2 )

   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
1,000

2. วงจรไฟฟ้า

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพันธ์ อารีรักษ์
1,000

3. ปัญญาเชิงคำานวณ

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
300

4. การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
300

5. การจัดการขยะมูลฝอย : ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
300

6. การตรวจวัดมลพิษอากาศและเสียง : ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง

    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
300
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บุคลากรในปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก�รศึกษ�

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช
รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก�รศึกษ�

ถุงเงิน  ดาวเที่ยง
หัวหน้�สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�รศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีก�รศึกษ�
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ (หน.ฝ่าย)
นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย 
นางรัชต์นลิน บุตรแสงดี 
นางกมลพรรณ ชัยบำารุง 
นางคนึง กานิล 

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
นายวันชัย น้อยมะโน (หน.ฝ่าย)
นางจินตนา อุปพงศ์ 
นางอุบล ชูรัตน์ 
นายวัยวุฒิ นาคสำาราญ 
นายธีระพล ขจัดมลทิน 
นายวุฒิ สื่อกลาง 
นายณัฐวุฒิ วรรณทอง 
นายปฐวี มีสวัสดิ์ 
นายอำานาจ ประพิณ 
นายธินิกร หลุ่มใส
นางอิสรีย์ ภูมิเนาว์นิล 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ (หน.ฝ่าย)
นายอรรคเดช โสสองชั้น 
นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์ 
นายอมรเทพ เทพวิชิต  
นางพิมพรรณ อนันต์ชลาลัย
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ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
นายนฤดล ดามพ์สุกรี (หน.ฝ่าย)

นายสันทัด เหมจันทึก 
นายขจรศักดิ์ ทองรอด 
นายเมธี ประสมทรัพย ์
นายพรสิงห์ นิลผาย

นางสาวรวงรัตน์ พิมพ์เชื้อ 

ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
นายอำานวย ทีจันทึก (หน.ฝ่าย)

นายนิยม ประทุมมา 
นายมนตรี อุ่นใจ 

นายวุฒินันท์ วามะกัน 
นายชาตรี แก้วอุดร
นางวรรณา ลีตานา 

สำานักพิมพ์
นางสาวอรนุช อวิรุทธไพบูลย์ (หน.สำานักพิมพ์)

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ 





คณะผู้จัดทำารายงานประจำาปี 2557
ที่ปรึกษา   : ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล

  รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช

  หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง 

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

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำาบลสุรนารี  อำาเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท์  0-4422-4994 โทรสาร  0-4422-4974

http://ceit.sut.ac.th
facebook : The Center for Education Innovation and Technology SUT


