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(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่่�งสกุุล)
ร่กุษากุารแทนผู้้�อั่ำนวยกุารศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา

สารจากผู�อำนวยการ

ผู�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั�งสกุล
 ในช่่วงวิกุฤติกุารระบาดขอั่งโรคติดเช่้ �อั่ไวร่สโคโรนา (COVID-19) 
ปีี 2563 ศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา มีความภาคภ้มิใจที�ได�มีส่วน
ร่วมในกุารสน่บสนุนกุารเรียนกุารสอั่นแบบอั่อั่นไลน์ในช่่วงสถานกุารณ์์ไม่ปีกุติ 
อั่าทิ กุารมีส่วนร่วมในหน่วยให�คำปีรึกุษาด�านกุารสอั่นอั่อั่นไลน์ กุารปีร่บปีรุงระบบ   
e-learning ให�รอั่งร่บผู้้�ใช่�งานมากุขึ�น กุารผู้ลิตส้�อั่ในร้ปีแบบ e-Courseware 
กุารจ่ดอั่บรมเพื่้�อั่ให�กุารสอั่นและกุารปีระเมนิผู้ลผู้า่นระบบอั่อั่นไลนเ์กุดิปีระสทิธภิาพื่ส้งสดุ
ตลอั่ดจนกุารให�บริกุารกุารปีระชุ่มอั่อั่นไลน์  ซึ่ึ�งเอั่้�อั่อั่ำนวยให�คณ์าจารย์ น่กุศึกุษา และ
บคุลากุรสามารถปีรบ่ตว่ตามวถิกีุารเรยีนกุารสอั่นและกุารปีฏิบ่ิตงิานในร้ปีแบบ new normal 
ได�อั่ย่างดียิ�ง ส่งผู้ลให�มหาวิทยาล่ยสามารถกุ�าวผู้่านวิกุฤติในสถานกุารณ์์ไม่ปีกุติได�อั่ย่างมี
ปีระสิทธิภาพื่

 ผู้้�บริหารและบุคลากุรศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษาทุกุคนมีความต่�งใจ และมุ่งม่�นที�จะ
ทุ่มเทพื่ล่งกุาย พื่ล่งใจ และสติปีัญญา ที�จะปีฏิิบ่ติภารกุิจให�ดีที�สุด เพื่้�อั่สน่บสนุนนโยบายขอั่งมหาวิทยาล่ย
ส่งเสริมกุารเรียนร้�ตลอั่ดช่ีวิต มีส่วนช่่วยยกุระด่บกุารศึกุษาขอั่งมหาวิทยาล่ยเทคโนโลยีสุรนารีและขอั่ง
ปีระเทศ
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วิสัยทัศน์

พัันธกิจ

ศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา
จะดำรงความเปี็นเลิศในกุารพื่่ฒนาคุณ์ภาพื่ส้�อั่กุารศึกุษาให�ได�มาตรฐาน
เพื่้�อั่พื่่ฒนาส้่กุารเปี็นอั่งค์กุรแห่งกุารเรียนร้�      

ศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษาเปี็นเลิศในกุารผู้ลิตและพื่่ฒนา
ส้�อั่กุารศึกุษาสน่บสนุนกุารเรียนร้�ในศตวรรษที� 21

ศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา เป็ีนหน่วยงานหล่กุในกุารผู้ลิตและ
พื่่ฒนานว่ตกุรรมส้�อั่สน่บสนุนกุารเรียนกุารสอั่น พื่่ฒนาระบบกุารเรียน
กุารสอั่นโดยใช่�เทคโนโลยีสารสนเทศ สน่บสนุนกุารฝึึกุปีระสบกุารณ์์ข่�นส้ง
สำหร่บน่กุศึกุษา และผู้ลิตส้�อั่ปีระช่าส่มพื่่นธ์มหาวิทยาล่ยในทุกุร้ปีแบบ 
โดยยึดหล่กุ “รวมบริกุาร ปีระสานภารกุิจ”

ปณิิธาน

องค์กรแห่งธรรม 
นวัตกรรมล้ำ สมัย
ใส่ใจบริการ 
ผลิตงานตรงเวลา
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ภารกิจ

ยุทธศาสตร์การพััฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564
มียุทธศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่
 1. การพัฒนาส่่อการศึกษาเพ่่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       3. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นหน่วยงานคุณภาพ
 4. การสร้างเคร่อข่่ายความร่วมม่อด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจหลัก 6 ประการ  ดังนี้

1. ผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่่อการเรียนการสอน
4. ฝึึกประสบการณ์ข่ั้นสูงให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตร
   วิทยาการสารสนเทศ
5. ผลิตส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์
6. ดำเนินงานสำนักพิมพ์

ANNUAL REPORT 2020PAGE  6



THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
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Creativity
สร�างสรรค์

Efficiency
ประสิทธิภาพั

Intention
&

Development
มุ่งมั�น พััฒนา

Teamwork
ทำ งานเป็นทีม

 ความคิดริ เริ่ม สร้างสรรค์ 
ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งแสวงหา
 ความรู้ วิธีการและนวัตกรรม
เพ่่อสนับสนุนการทำงาน

ความสามารถท่ีทำให้เกิดผลใน
การงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงความประหยัด 
คุ้มค่า รวดเร็ว ตรงเวลา และ
มีคุณภาพ

ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เพ่่อก้าวสู่
เป้าหมายแห่งความสำเร็จ รวม
ถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ทำงาน และการพัฒนางาน
บริการท่ีเป��ยมด้วยคุณภาพ

การทำงานเป็นทีม ร่วมคิด 
 ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา มีน�้าใจ
ให้เกยีรติซึ่ึง่กันและกนั และพรอ้ม
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคำนึง
ถึงผลประโยชน์ข่องส่วนรวม
เป็นสำคัญ

ANNUAL REPORT 2020 PAGE  7



 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
จัดตั้งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์
เคร่่องม่อและเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข่้องข่องโครงการ
การศึกษาไร้พรมแดน ท่ีมีภารกิจด้านการวางแผน   
เตรียมการ  ดำเนินการผลิต  และประเมินชุดส่่อประสม
สำหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาข่าวิชาต่าง ๆ  และ 
โครงการพัฒนาและผลิตส่่อการศึกษา ท่ีมีภารกิจด้าน
การผลิตและพัฒนาส่่อการเรียนการสอน และผลิตส่่อ
เพ่่อการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพ่่อ
ฝึกึประสบการณข์่ัน้สงูใหแ้กน่กัศกึษาหลกัสตูรวทิยาการ
สารสนเทศ  ตามข่้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา พ.ศ. 2551  ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551  โดยมีหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางข่อง
มหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส่่อการเรียนการสอน  การฝึึกประสบการณ์ข่ั้นสูงให้
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  การผลิต
ส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์  การดำเนินงานสำนักพิมพ ์
และอ่่น ๆ ตามภารกิจข่องมหาวิทยาลัย  ภายใต้หลัก
การบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัด
องค์กรรองรับการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการ
วางแผนออกแบบและพัฒนาส่่อการศึกษา   การผลิต
ส่่อโสตทัศน์  การผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์ การผลติส่อ่สิง่พมิพ์  การทดสอบ
ประสิทธิภาพและประเมินส่่อ  การวิจัยเพ่่อพัฒนาส่่อให้  
มีคุณภาพ การพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐาน
ความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน 
เคร่อข่่าย เพ่่อเตรียมความพร้อมรองรบัการเรียนการสอน
การให้บรกิารการเรียนการสอนผ่านเครอ่ข่า่ย  และการ
ให้บริการฝึึกปฏิบัติการข่ั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศ

 จากการดำเนินงานข่องศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาหาความรู้จากส่่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ และ
ทบทวนบทเรียนไดส้ะดวกย่ิงข่ึน้โดยใช้บรกิารเรยีนผ่าน
ระบบเคร่อข่่ายข่องมหาวิทยาลัย  นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการ
ฝึึกปฏิบัติด้วยเคร่่องม่ออุปกรณ์ข่ั้นสูงเทียบเท่าสถาน
ประกอบการ  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
พฒันาส่่อการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน ส่งผลให้
คณาจารย์มีส่่อท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบ
การสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มข่ึ้น จึงถ่อได้ว่าการ
ดำเนินงานข่องศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา
มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนข่องมหาวิทยาลัย ท้ังยังสะท้อนภาพลักษณ์
ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศึกษา ท่ีมีความพร้อมด้านการผลิตส่่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  มีฐานความรู้ท่ีมีคุณภาพเพ่่อ
ใหผู้เ้รยีนเข่า้ถงึโดยไมม่ขี่อ้จำกัด  และสามารถผลติส่อ่
ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจข่องมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
คุณภาพ

ประวัติความเป็นมา
Background
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โครงสร�างองค์กร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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โครงสร�างการบริหารงาน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 

¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃâÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³�

¹ÒÂª‹Ò§ÈÔÅ»Š

ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ
¼ÅÔµÊ×èÍâÊµ·ÑÈ¹�

ÇÔÈÇ¡Ã 

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 

¹ÒÂª‹Ò§à·¤¹Ô¤

ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ
à·¤¹Ô¤ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ
ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ  

¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ
¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

ËÑÇË¹ŒÒ
ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�
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 การดำ เนินงานข่องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคล  ซึ่ึ่งมีคณะกรรมการ
ประจำ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด  มีอำ นาจหน้าท่ีในการกำ หนดนโยบายและแผนการ 
ดำ เนินงานข่องศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่างศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ท้ังภายในและภายนอก ใหค้ำ ปรกึษาแก่ผูอ้ำ นวยการศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา และปฏบิตังิานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการประจำ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ประกอบด้วย
  1.  อธิการบดี        ประธาน
  2.  รองอธิการบดีฝึ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล       รองประธาน
  3.  คณบดีสำ นักวิชาวิทยาศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  4.  คณบดีสำ นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หร่อผู้แทน   กรรมการ 
  5.  คณบดีสำ นักวิชาเทคโนโลยีสังคม หร่อผู้แทน     กรรมการ
  6.  คณบดีสำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ    
  7.  คณบดีสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  8.  คณบดีสำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  9.  คณบดีสำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  10. คณบดีสำ นักวิชาสาธารณสุข่ศาสตร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  11.  ผู้อำ นวยการศูนย์เคร่่องม่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หร่อผู้แทน  กรรมการ
  12. ผู้อำ นวยการศูนย์กิจการนานาชาติ หร่อผู้แทน    กรรมการ
  13. ผู้อำ นวยการศูนย์บรรณสารและส่่อการศึกษา หร่อผู้แทน   กรรมการ
  14. ผู้อำ นวยการศูนย์บริการการศึกษา หร่อผู้แทน    กรรมการ
  15. ผู้อำ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หร่อผู้แทน    กรรมการ   
  16. ผู้อำ นวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หร่อผู้แทน   กรรมการ
  17. ผู้อำ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หร่อผู้แทน    กรรมการ
  18. ผู้อำ นวยการเทคโนธานี หร่อผู้แทน     กรรมการ
  19. ผู้อำ นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      กรรมการและเลข่านุการ
  20. รองผู้อำ นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการและผูช้ว่ยเลข่านุการ

คณิะกรรมการ
ประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร�างองค์กรประกอบด�วย 7 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ฝึ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. ฝึ่ายวิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา
 3. ฝึ่ายผลิตส่่อคอมพิวเตอร์
 4. ฝึ่ายผลิตส่่อโสตทัศน์
 5. ฝึ่ายเทคนิควิศวกรรม
 6. สำ นักพิมพ์
 7. ฝึ่ายพัฒนานวัตกรรม

หน�าที�และความรับผิดช่อบ
         1. ฝ่ายบริหารงานทั�วไป
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ  งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและรายงานผล
การดำ เนินงาน งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง ๆ แบ่ง
เป็น 4 งาน  ได้แก่
  -  งานธุรการ
  -  งานการเงินและพัสดุ
  -  งานแผนงานและงบประมาณ
  -  งานประสานงานและบริการ
          2. ฝ่ายวิจัยและพััฒนาสื�อการศึกษา
 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน  ออกแบบและพัฒนาส่่อการศึกษา ประสานงาน ควบคุม กำ กับดูแลการผลิต
ส่่อแต่ละประเภท  ดำ เนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินส่่อที่ผลิตข่ึ้น  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเพ่่อพัฒนาส่่อให้มีคุณภาพ  
จัดฝึึกอบรมและให้คำ ปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ส่่อการศึกษา  เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการ
ศกึษา  รวบรวมจดัทำ ระบบฐานข้่อมูลส่่อการศกึษา  พฒันาระบบบรหิารจดัการฐานความรู ้อันไดแ้ก่ การระบคุวามรู ้ การคดั
เล่อก  การรวบรวม  การจัดระบบจัดเก็บความรู้  การเข่้าถึงข่้อมูลเพ่่อสร้างเป็นความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้  และพัฒนา
ระบบการเรยีนการสอนผา่นเคร่อข่า่ยเพ่อ่เตรยีมความพรอ้มรองรบัการเรยีนการสอน  และใหบ้รกิารการเรยีนการสอนผา่น 
เคร่อข่่าย  รวมทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษาข่องหน่วยงาน  แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก่
  -  งานจัดระบบและออกแบบส่่อการศึกษา
  -  งานวิจัยและประเมินส่่อการศึกษา
  -  งานบริการและเผยแพร่ส่่อการศึกษา
  -  งานจัดการฐานความรู้
 3. ฝ่ายผลิตสื�อคอมพัิวเตอร์
           มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  เตรียมการ ดำ เนินการผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สนับสนุน
การเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ งานฝึึกอบรม และกิจกรรมข่องมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตส่่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ผลิตส่่อประสม ผลิตภาพเคล่่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่าง ๆ   เพ่่อประกอบรายการโทรทัศน์  วีดิทัศน์ และเพ่่อประกอบ
ส่่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้งให้บริการฝึึกปฏิบัติการข่ั้นสูงสำ หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
  -  งานผลิตส่่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
  -  งานผลิตส่่อประสม
  -  งานผลิตส่่อกราฟิก

ภาระหน�าที�และความรับผิดช่อบ 
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 4. ฝ่ายผลิตสื�อโสตทัศน์
 มีหน้าท่ีรบัผดิชอบวางแผน  เตรยีมการ  ดำ เนินการผลติส่่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรยีนการสอน  งานบรกิารวชิาการ 
และกิจกรรมข่องมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์  ผลิตส่่อวีดิทัศน์   ผลิตรายการด้านเสียง   รวมทั้งการถ่าย 
ภาพน่ิงประกอบส่่อสิ่งพิมพ์   ถ่ายภาพเพ่่อการเรียนการสอน  ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ข่อง
มหาวิทยาลัย และให้บริการฝึึกปฏิบัติการข่ั้นสูงสำ หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน  ได้แก่
  -  งานผลิตวีดิทัศน์
  -  งานผลิตด้านเสียง
  -  งานศิลปกรรม
 5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ  ดำ เนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพ่่อให้บริการ ฝึึกปฏิบัติการข่ั้นสูงสำ หรับ
นักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ในการผลิตส่่อ จัดหา พัฒนาและบำ รุงรักษาเคร่่องม่อ
อุปกรณ์การผลิตส่่อให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลระบบโทรทัศน์เพ่่อการศึกษา  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรส่่อ  ระบบ
บันทึกการสอนในห้องเรียน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่่อการเรียนการสอน  และด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง  รวมถึง
ผลิตส่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน และให้บริการระบบส่่อสารสองทางผ่านจอภาพ  แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก่
  -  งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
  -  งานเทคนิคและบำ รุงรักษา
  -  งานสถานีวิทยุโทรทัศน์
  -  งานผลิตส่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
       6. สำ นักพัิมพั์
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง  แปล  เรียบเรียงตำ รา  หนังส่อ ผลงานทางวิชาการ และส่ิงพิมพ์ประเภทอ่่น ๆ  
เพ่อ่การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการข่องมหาวทิยาลยั  รวมท้ังสนับสนุนภารกิจข่องมหาวทิยาลยัในดา้นการผลติส่่อสิง่พมิพ์
ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม  แบ่งเป็น 2 งาน  ได้แก่ 
  -  งานวิชาการ
  -  งานการตลาด
 7. ฝ่ายพััฒนานวัตกรรม
 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านเคร่่องม่ออุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุน 
การเรียนการสอน  งานบริการทางวิชาการ และกิจกรรมข่องมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการผลิตส่่อเฉพาะทางแบ่งเป็น
2 งาน ได้แก่  
  -  งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  -  งานผลิตส่่อเฉพาะทาง
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วุฒิการศึกษา
 วฒิุการศกึษาข่องบคุลากรศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา จำ แนกตามระดบัการศกึษา ไดด้งัน้ี ระดบัต่ำ 
กว่าปริญญาตรี จำ นวน 1 คน  ระดับปริญญาตรี จำ นวน 28 คน   ระดับปริญญาโท  จำ นวน 9 คน  และระดับปริญญาเอก 
จำ นวน 2 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที� 1  ข่้อมูลบุคลากรจำ แนกตามวุฒิการศึกษา 

ฝ่าย
วุฒิการศึกษา

ต�ำ กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ผู�อำ นวยการ - - - 1 1
รองผู�อำ นวยการ - - - 1 1
หัวหน�าสำ นักงาน - - 1 - 1
ฝ่ายบริหารงานทั�วไป - 7 - - 7
ฝ่ายวิจัยและพััฒนาสื�อการศึกษา - 1 4 - 5
ฝ่ายผลิตสื�อคอมพัิวเตอร์ - 2 3 - 5
ฝ่ายผลิตสื�อโสตทัศน์ 1 8 - - 9
ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม - 6 1 - 7
สำ นักพัิมพั์ - 1 - - 1
ฝ่ายพััฒนานวัตกรรม - 3 - - 3

รวม 1 28 9 2 40
ข่้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน  2563

การพััฒนาบุคลากร
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ  และประสบการณ์ข่อง
บุคลากร เพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึึกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเข่้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเน่่อง ดังนี้

การฝึึกอบรมสมัมนาเพ่่อพฒันาบุคลากรจัดการฝึึกอบรมสมัมนาเพ่่อพฒันาบคุลากรในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้แก่
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เร่่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพ่่อตอบสนอง SUT Re-profile 2020” วันที่ 4 มีนาคม 2563    
 2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - อบรม และ Show & Share เร่่อง  “สร้างองค์ความรู้การใช้ระบบการผลิตส่่อการเรียนการสอน 
                      ด้วยตนเอง” วันที่ 25 กันยายน 2563
 3. ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรบรรยาย จำนวน 19 ครั้ง
  - วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การเตรียมความพร้อมในการใช้กระดานสนทนา (Forum) 
     ผ่าน e-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  -  วิทยากรบรรยาย กิจกรรม Photography Workshop & Exhibition “Zootopia: นครสัตว์
     มหาสนุก เม่่อการถ่ายภาพได้มากกว่าภาพถ่าย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.  
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
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  - วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การผลิตส่่อวีดิทัศน์สำหรับการนำเสนอโครงงานเบ่้องต้น ให้กับนักศึกษา  
     สาข่าวิชาวิศวกรรมเคร่่องกล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
  - วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การทำคลิปวิดีโอให้นักศึกษาสาข่าวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์   
     รายวิชา 323251 ระบบการผลิตสัตว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  
   -  วิทยากรบรรยายและกรรมการตัดสิน TECH-FEST ธีม Path to Zero Waste เพ่่อสังคม มทส.    
     ที่น่าอยู่และอย่างยั่งย่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  
  -  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จัดทำส่่อหัวข่้อ 
      เทคนิคการสร้างส่่อ Motion Graphic และส่่อรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ ระหว่างวันที่ 23-24       
           ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่่อการศึกษานครราชสีมา
  -  วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การสร้างผลิตภัณฑ์์ด้วยโปรแกรม Rhinoceros รายวิชา 528313 
      วัสดุพอลิเมอร์ (Polymeric Material)  วันที่ 18 มกราคม 2563  
   -  วิทยากรบรรยาย กิจกรรม SUT Startup Camp ครั้งที่ 18 : ZERO WASTE ระหว่างวันที่ 
     24-26 มกราคม 2563 
  -  วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การอบรมเพ่่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 1 
      เร่่อง การทำส่่อการสอน วันที่ 28 มกราคม 2563 
  -  วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ สารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ให้กับสาข่าการพยาบาลสุข่ภาพจิตและ
         จิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา รุ่นที่ 2 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563  
  -  วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การนำเสนอข่้อมูลในการจัดการข่้อมูลและสารสนเทศ ให้กับ สาข่าการ   
      พยาบาลสุข่ภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2563  
  -  วิทยากรบรรยาย กิจกรรม SUT Energy Innovation Boot Camp-Hybrid Program ระหว่าง 
     วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563
  - วิทยากรบรรยาย หัวข่้อ การผลิตส่่อวีดิทัศน์สำหรับการนำเสนอโครงงานเบ่้องต้น ให้กับนักศึกษา 
     สาข่าวิชาวิศวกรรมเคร่่องกล วันที่ 24 สิงหาคม 2563  
  -  วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข่้อมูลเข่้าเว็บไซึ่ต์ประจำหน่วยงาน  จำนวน  2 ครั้ง ได้แก่  
     ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
   -  วิทยากรอบรม การประยุกต์ใช้โปรแกรม Rhinoceros สำหรับการสร้างโมเดลสามมิติ 
     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2  
     วันที่ 3 กันยายน 2563
    - วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข่้อ เทคนิคการสร้างส่่อออนไลน์ ให้กับครูผู้สอนและบุคลากร 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่่อการศึกษานครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563  
  -  วิทยากรบรรยายการอบรมการใช้ห้องและอุปกรณ์การผลิตส่่อการสอนด้วยตนเอง 
      วันที่ 25 กันยายน 2563
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การส่งบุคลากรเข่้ารับการฝึึกอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
 บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข่้ารับการฝึึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20  คน  โดยเป็นการฝึึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 15 หลักสูตร  และเข่้าร่วมการสัมมนา การประชุม ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน 7 กิจกรรม  มีการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที� 2  ข่้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่่อการฝึึกอบรม  สัมมนา  ประชุม  และศึกษาดูงานข่องบุคลากร  
              ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่าย
แหล่งงบประมาณิ จำ นวนเงิน

(บาท)ก ข
ฝึ่ายวิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา 320 - 320

ฝึ่ายผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ 1,520 24,141 25,661

รวม 1,840 24,141 25,981

หมายเหตุ ก  หมายถึง  งบประมาณจากส่วนกลางข่องมหาวิทยาลัย     
                   ข่  หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรข่องหน่วยงาน

การเงินและงบประมาณิ
 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพ่่อใช้ในการดำ เนิน
งานตามกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 81,278,900 บาท แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  3,087,300 บาท  
(ร้อยละ 3.80) หมวดค่าสาธารณูปโภค 21,600 บาท (ร้อยละ 0.03) และหมวดค่าครุภัณฑ์์ 78,170,000 บาท   
(ร้อยละ 96.18) รายละเอียดดังน้ี้ี  
                           หน่วย : บาท

รายการ
ปี 2563

วงเงิน ร�อยละ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 81,278,900 100
แผนงานรอง Learning  Environment 78,625,700 96.64
งานสนับสนุนและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่่อการเรียนการสอน 78,625,700 96.64
       - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 874,100 1.08
       - หมวดค่าสาธารณูปโภค 21,600 0.03
       - หมวดค่าครุภัณฑ์์ 77,730,000 95.63
              - งบประมาณมหาวิทยาลัย 1,323,500 1.63
              - งบประมาณแผ่นดิน 76,406,500 94.01
แผนงานรอง E-learning courseware 2,000,000 2.46
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2,000,000 2.46
       - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,560,000 1.92
       - หมวดค่าครุภัณฑ์์ 440,000  0.54
งบกลาง  653,200 0.80
       - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 653,200 0.80

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,278,900  100
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ตารางที� 3  ข่้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
              และป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ แนกตามหมวดรายจ่าย
            หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณิที�ได�รับจัดสรร จำ นวนเงิน 
เพัิ�ม/(ลด) ร�อยละ

ปี 2562 ปี 2563
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,830,020      3,087,300 257,280 9.09
ค่าสาธารณูปโภค  21,600 21,600                -   0.00
ค่าครุภัณฑ์์ - งบประมาณมหาวิทยาลัย
               - งบประมาณแผ่นดิน

2,012,500 1,763,500 (249,000) (12.37)
- 76,406,500 76,406,500 100

รวมทั้งสิ้น 4,864,120 81,278,900 76,414,780

ตารางที� 4  ข่้อมูลการบริหารงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
                   หน่วย : บาท

ฝ่าย

งบ
ประมาณิ
ที�ได�รับ

การใช่�จ่ายงบประมาณิ ร�อยละ
การใช่�
จ่าย
งบ

ประมาณิ

หมวดค่า
ตอบแทน
ใช่�สอยและ

วัสดุ

หมวด
สาธารณิูปโภค

หมวด
ค่าครุภัณิฑ์ รวม

บริหารงานทั่วไป 653,200
(งบกลาง)

469,090.00 - - 469,090.00 71.81

วิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา 35,000 33,993.18 - - 33,993.18 97.12
ผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ 2,000,000 1,445,920.00 - 426,860.00 1,872,780.00 93.64
ผลิตส่่อโสตทัศน์ 1,043,500 118,521.76 - 923,222.50 1,041,744.26 99.83
เทคนิควิศวกรรม 77,337,200 505,573.83 21,600.00 76,739,444.99 77,266,618.82 99.91
สำ นักพิมพ์ 200,000 189,500.00 - - 189,500.00 94.75

พัฒนานวัตกรรม 10,000 5,940.00 - - 5,940.00 59.40

รวม 81,278,900 2,768,538.77 21,600.00 78,089,527.49 80,879,666.26 99.51

ข�อั่ม้ล  ณ์  ว่นที�  30 กุ่นยายน 2563
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ตารางที� 5 ข่้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำ แนกตามหมวดรายจ่าย 
            หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณิ 
ที�ได�รับ

งบประมาณิ 
ที�ใช่�ไป

งบประมาณิ 
คงเหลือ

ร�อยละ
การใช่�จ่าย 
งบประมาณิ

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,087,300 2,768,538.77 318,761.23 89.68
ค่าสาธารณูปโภค 21,600 21,600.00 0.00 100
ค่าครุภัณฑ์์ - งบประมาณมหาวิทยาลัย                     

     - งบประมาณแผ่นดิน
1,763,500 1,683,082.49 80,417.51 95.44

76,406,500 76,406,445.00 55.00 100

รวม 81,278,900 80,879,666.26 399,233.74 99.51

 จากตารางท่ี 5 พบว่า การบริหารงบประมาณข่องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 99.51 ข่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายได้จากการให้บริการ จำ นวนทั้งสิ้น 476,342 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 6   

รายได�จากการให�บริการ 
ตารางที� 6  รายได้จากการให้บริการ ประจำ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
            หน่วย : บาท

รายการ จำ นวนเงิน (บาท) ร�อยละ
ค่าจำ หน่ายหนังส่อที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ 304,182.00 63.86
ค่าบริการออกแบบส่่อสิ่งพิมพ์ 5,500.00 1.15
ค่าบริการการพิมพ์ 10,660.00 2.24
ค่าบริการสำ หรับผลิตส่่อวีดิทัศน์ 112,000.00 23.51
ค่าบริการสำ หรับการบันทึกเสียง 1,000.00 0.21
ค่าบริการสำ หรับผลิตส่่อเว็บแอปพลิเคชัน 43,000.00 9.03

รวม 476,342.00 100.00
ข่้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2563
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ผลการดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยจำ แนกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล ร�อยละ
1. ผลิตส่่อการเรียนการสอน
   1.1 ส่่อ 3 มิติ ชิ้นงาน 7 7 100.00
   1.2 ส่่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน 30 7 23.33
   1.3 Mobile Application ชิ้นงาน 7 4 57.14
   1.4 ส่่อวีดิทัศน์เพ่่อการเรียนการสอน เร่่อง 30 32 100.00*
   1.5 ส่่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน เร่่อง 40 54 100.00*
   1.6 ส่่อเสียง เร่่อง 45 28 62.22
2. ผลิตส่่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอ่่น ๆ
   2.1  ส่่อประสม เร่่อง 14 22 100.00*
   2.2  ส่่อ 3 มิติ ชิ้นงาน 4 10 100.00*
   2.3  ส่่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน 50 40 80.00
   2.4  ส่่อวีดิทัศน์ เร่่อง 6 7 100.00*
   2.5  ส่่อเสียง เร่่อง 65 67 100.00*
3. การให้บริการส่่อโสตทัศน์
   3.1  บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม กิจกรรม 110 113 100.00*
   3.2  บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่่าว กิจกรรม 180 116 64.44
   3.3  บริการถ่ายภาพนิ่งเพ่่อประชาสัมพันธ์ และอ่่น ๆ กิจกรรม 120 81 67.50
4. ผลิตหนังส่อ ตำ รา และเอกสารทางวิชาการ

    พิมพ์หนังส่อ ตำ รา และเอกสารทางวิชาการ เร่่อง 6 3 50.00
5. การจัดการเรียนการสอนผ่านเคร่อข่่าย
    รายวิชาที่ให้บริการผ่านเคร่อข่่าย รายวิชา - 1,099 -
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่่อการศึกษา
    ผลงานนวัตกรรมส่่อการศึกษา ผลงาน 1 1 100.00
7. การบริหารจัดการและการให้บริการ
    ความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจข่องหน่วยงาน ระดับ 4.80 4.83 100.00*

หมายเหตุ :  *  ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
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การประเมินความพัึงพัอใจของผู�รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ โดยดำเนินการ 
ประเมินความพึงพอใจข่องผู้รับบริการเพ่่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาภารกิจในด้านต่าง ๆ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาไดป้ระเมนิความพงึพอใจข่องผูรั้บบรกิารท่ีมีตอ่บริการด้านตา่ง ๆ  โดยใชแ้บบประเมนิออนไลน์
ที่พัฒนาข่ึ้น (https://ceit.sut.ac.th/qn/) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจข่องผู้รับบริการที่มีต่อบริการข่องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านกระบวนการและข่ั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านผลงานและชิ้นงานข่องการให้บริการ  และ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 199 คน   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน และระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมข่องการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  (     = 4.92)

ข่้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ผลการดำ เนินงานตามภารกิจและงานสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร
 ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจและงานสนับสนุนอ่่น ๆ  
โดยสรุปดังนี้
 1. ผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. พัฒนานวัตกรรมส่่อการเรียนการสอน
 4. ฝึึกประสบการณ์ข่ั้นสูงให้แก่นักศึกษา
 5. ผลิตส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์
 6. ดำเนินงานสำนักพิมพ์
 7. สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
 8. สนับสนุนภารกิจในช่วงสถานการณ์การระบาดข่องโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. ผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 1.1 การพัฒนาส่่อ e-Courseware เพ่่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21
 การพฒันาและผลติ e-Courseware ดำ เนินงานภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัท่ีเปน็เลศิ
  โดยการพัฒนาระบบส่่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Courseware)  เพ่่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Teaching and Learning) ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาดำ เนินการพัฒนา e–Learning Courseware ร่วมกับคณาจารย์
มีรายละเอียด ดังนี้
  ก. จำ นวนส่่อ : ผลิตได้ 18 รายวิชา จำ นวน 186 บทเรียน  จำ แนกเป็น
   - ส่่อการสอนในรายวิชาที่ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จำ นวน 11 รายวิชา
   - ส่่อการสอนในรายวิชาที่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จำ นวน 7 รายวิชา
  ข่. รูปแบบส่่อ : การเรียนการสอนรูปแบบวีดิทัศน์แบบประสมประสาน ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้
ออนไลน์ (SUT e-Learning)
  ค. การนำ ไปใช้ : 
   - นำ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ SUT e-Learning
   - นำ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนชุดวิชาในหลักสูตร Modular Curriculum
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รายวิชาที่ผลิตและพัฒนาส่่อ e-Courseware เพ่่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำ ดับ สำ นักวิช่า/รหัสวิช่า/ช่ื�อวิช่า
จำ นวนบท

เรียน

1
2
3

สำ นักวิชาวิทยาศาสตร์ 30
102101 เคมี 1 (Chemistry I)
103101 แคลคูลลัส 1 (Calculus I)
103109 แคลคูลลัสพ่้นฐาน (Essential Calculus)

11
8
11

4
5
6

สำ นักวิชาเทคโนโลยีสังคม 33
202108 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
202111 ภาษาไทยเพ่่อการส่่อสาร (Thai for Communication)
202331 อาเซึ่ียนศึกษา (Asean Studies)

11
11
11

7
8

สำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 17
523101 การเข่ียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I (Python))
530233 อุทกวิทยา (Hydrology)

11
6

9
สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ 6
703202 การพยาบาลสุข่ภาพจิตและจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 6

10
11

สำ นักวิชาสาธารณสุข่ศาสตร์ 22
802101 หลักวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (Principles of Environmental Health) 11
803101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพ่้นฐาน (Basic Occupational Health and Safety) 11

12
13
14
15
16
17

18

หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 77
204450 ข่้อมูลธุรกิจเชิงลึกและการวิเคราะห์ข่้อมูล (Business Insights and Data Analytics) 11
1101011 เทคโนโลยีดิจิทัลเบ่้องต้น (Digital Technology Foundation) 11
1101012 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) 11
1101013 การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Services) 11
1101092 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Programming) 11
1101201 พ่้นฐานความมั่นคงปลอดภัยข่องสารสนเทศและเคร่อข่่าย (Foundation in Information 
and Network Security)

11

1102011 หลักการเบ่้องต้นข่องส่่อดิจิทัล (Fundamentals of Digital Media) 11

 1.2  การผลิตส่่อวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ผลิตส่่อวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน 
จำ นวน 7 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เน่้อหาออนไลน์
 2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข่้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
 3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่่อนที่
 4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำ หรับส่่อดิจิทัล
 5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตข่องสรรพสิ่ง
 7. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซึ่อฟต์แวร์สมัยใหม่
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 1.3 การพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลโมเดลสามมิติออนไลน์
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ทำ การพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลโมเดลสามมิติออนไลน์ เพ่่อลด
ข่้อจำ กัดในการแสดงผลเน่้อหาบทเรียนที่ไม่สามารถแสดงได้ในระบบสองมิติ ทำ ให้คณาจารย์สามารถเข่้าถึงบทเรียน
เพ่่อทำ การสอนนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

 1.4 การพัฒนาเคร่่องเต่อนการเปลี่ยนตำ แหน่งพัน O2 probe ในทารกแรกเกิด 
 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษารว่มกับ อาจารย์ภทัรภร สฤษชสมบตั ิสำ นักวชิาพยาบาลศาสตร ์พฒันา
เคร่อ่งเตอ่นการเปลีย่นตำ แหน่งพนั O2 probe ในทารกแรกเกิด เวอรช์นั 3 เพ่อ่ตดิตามระดบัความอ่ิมตวัข่องออกซึ่เิจน
ในเล่อด  โดยสามารถสง่สญัญาณแบบไรส้าย และทำ งานรว่มกับแอปพลเิคชนัท่ีพฒันาข่ึน้ งานพฒันานวตักรรมชิน้น้ีได้
ต่อยอดโดยการนำ ไปใช้งานจริงที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพ่่อประกอบการสอนในรายวิชา 714309 ปฏิบัติ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum)
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2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1 การให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเคร่อข่่ายระบบ SUT e-Learning
 เพ่่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตามยุทธศาสตร์การสร้างนักศึกษาที่
เป็นเลิศ (Excellent Student Profile) ด้วยการใช้ e-Learning ในกระบวนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์
นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดใ้หบ้รกิารระบบ SUT e-Learning เพ่่อสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนผา่น
เคร่อข่่ายแบบทุกที่ทุกเวลา   โดยป�การศึกษา 2562 มีรายวิชาที่ใช้ระบบ SUT e-Learning จำ นวน 882 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 40.38 ข่องจำ นวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งหมด (2,184 วิชา)  และในภาคการศึกษาที่ 
3/2562 ไดมี้การใชบ้รกิารระบบเพ่อ่จดัการเรยีนการสอนออนไลน์เตม็รปูแบบ  ในการเรยีนและการสอบออนไลน์ผา่น
ระบบ SUT e-Learning  เน่่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข่องโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ SUT e-Learning 
 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาเลง็เหน็ความสำ คญัในการสรา้งความเข่า้ใจและเสรมิทักษะการใชง้าน
ระบบ SUT e-Learning ให้กับคณาจารย์ เพ่่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบ SUT e-Learning สนับสนุนการเรียน
การสอน จึงได้จดัหลกัสูตรการฝึึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใชง้านระบบ SUT e-Learning ทัง้ระดบัพ่น้ฐานและ
ระดับสูง โดยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดข่องโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจัดอบรมทั้งสิ้น    
15 ครั้ง แบ่งเป็นการอบรมการใช้งานระบบเพ่่อจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ 12 ครั้ง และการใช้งาน
โปรแกรม Zoom เพ่่อการเรียนการสอน 3 ครั้ง   
 นอกจากน้ีไดจ้ดัทำ แนวทาง คูม่่อ และคลปิวดิโีอการสอน ไดแ้ก่ แนวทางการจดัสอบออนไลน์ข่องมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่่อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning  คู่ม่อการใช้งานโปรแกรม Zoom เพ่่อการสอน
ออนไลน์สำ หรบัคณาจารย์  คูม่อ่การใชง้านโปรแกรม Zoom เพ่อ่การเรยีนออนไลน์สำ หรบันักศกึษา  คลปิวดิโีอแนะนำ 
การบันทึกการสอนด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams เพ่่อนำ ไปเผยแพร่บนระบบ SUT e-Learning  
คู่ม่อการสร้างข่้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง  และคู่ม่อการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเคร่อข่่ายสำ หรับผู้สอน

กราฟแสดงร้อยละข่องจำ นวนรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนและใช้ระบบ SUT e-Learning จำ แนกตามป�การศึกษา
หมายเหตุ : ป�การศึกษา 2563 เป็นข่้อมูลเฉพาะภาคการศึกษา 1/2563 
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 2.3 การให้บริการฝึึกอบรมออนไลน์ผ่านเคร่อข่่ายระบบ SUT e-Learning
 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาใหบ้รกิารระบบ SUT e-Learning เพ่อ่การฝึกึอบรมออนไลน์ใหแ้ก่ผู้
สนใจท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั โดยผูเ้ข่า้รบัการอบรมสามารถศกึษาเน่อ้หา แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทำ แบบ
ทดสอบผ่านระบบเพ่่อประเมินผล  ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรบนระบบได้เม่่อผ่านเกณฑ์์การประเมิน
ข่องแต่ละหลักสูตร หน่วยงานข่องมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการระบบ SUT e-Learning เพ่่อการฝึึกอบรมออนไลน์มี
ดังนี้
 1) เทคโนธานี : หลักสูตรอบรมเพ่่อยกระดับสมรรถนะกำ ลังคนวัยแรงงานเพ่่ออนาคต Upskill-Reskill  
จำ นวน 13 หลักสูตร 71 ชุดวิชา
  2) ศูนย์เคร่่องม่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและ 
สารเคมี จำ นวน 1 หลักสูตร
 3) ศูนย์บรรณสารและส่่อการศึกษา : หลักสูตรด้านการใช้ห้องสมุด จำ นวน 2 หลักสูตร
 4) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ : หลักสูตรด้านสหกิจศึกษา จำ นวน 3 หลักสูตร
 5) สถานพัฒนาคณาจารย์ : หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ จำ นวน 6 หลักสูตร

ANNUAL REPORT 2020 PAGE  27



3. พัฒนานวัตกรรมส่่อการเรียนการสอน
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนา
นวัตกรรมส่่อการเรียนการสอน โดยการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสามมิติในการนำ เสนอส่่อในรูปแบบใหม่ ด้วย
การนำ ภาพระบายสีมาสแกนและใช้เทคนิคการห่อหุ้มวัตถุ 
3D Model ด้วยรูปภาพ 2D (UV Mapping) เพ่่อห่อหุ้ม
วัตถุสามมิติและแสดงผลภาพในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ
ผ่านจอภาพ ท้ังน้ีได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในฐานการ
เรียนรู้กระบวนการทำ งานด้านส่่อสามมิติ ในกิจกรรมเปิด
บ้านสุรวิวัฒน์ 2563 - SWS Open House 2020 วันที่
 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4. ฝึึกประสบการณ์ข่ั้นสูงให้แก่นักศึกษา 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ เนิน
การฝึกึประสบการณ์ข่ัน้สงูใหแ้ก่นักศกึษาสำ หรบัการเรยีน
การสอน ในป�การศึกษา 2562 ดังนี้
 - ฝึกึปฏบิตักิารแก่นักศกึษาหลกัสตูรนิเทศศาสตร์
ดิจิทัล ชั้นป�ที่ 2 จำ นวน 52 คน รายวิชา 224222 การ
เข่ียนเพ่่อการผลิตส่่อดิจิทัล 1 (Writing for Digital 
Media Production)  จำ นวน 11 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
 - ฝึึกปฏิบัติการวิชาชีพถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี 
จำ นวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) งานวันเด็กแห่งชาติ และ 2) 
งานสุรจันทรา ดารานารี 2563
 - กิจกรรมสนามเด็กเล่น “CEIT Playground 
2020 เรียนจริง รู้จริง ลุยจริง” เพ่่อเสริมสร้างทักษะท่ี
จำ เปน็ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นตา่ง ๆ  อาทิ ทักษะชวีติ ทักษะ
อาชีพ การตั้งเป้าหมาย การทำ งานเป็นทีม  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรม Workshop หัวข้่อ “เทคนิคการถ่าย
ภาพ Portrait และ Poster Design” โดยมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากสำ นักวิชาเทคโนโลยี
สังคม  ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และส�านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จำ นวน 20 คน  เข่้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 19, 21 และ 22 สิงหาคม 2563
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5. ผลิตส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์
 5.1 การผลติส่อ่สามมิตเิพ่อ่การประชาสมัพนัธ์
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้
ร่วมผลิตส่่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ โดยได้จำ ลองหลัก
การท�างานข่องระบบการท�างานข่องเคร่่องก�าเนิด
ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซึ่ด์แบบอุณหภูมิต่ำ ในรูปแบบ
แอนิเมชันสามมิติ เพ่่อให้ผู้ที่สนใจมีความเข่้าใจในหลัก
การทำ งานข่องระบบได้มากข่ึ้น ซึ่ึ่งส่่อที่ผลิตได้นำ ไปใช้
ในการประชาสมัพนัธใ์นงานดา้นนวตักรรมตา่ง ๆ  ข่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 5.2 การผลติส่อ่วดีทัิศน์เพ่อ่การประชาสมัพนัธ์
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้
ดำ เนินการผลิตส่่อวีดิทัศน์เพ่่อการประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนกิจกรรมข่องมหาวิทยาลัย ดังนี้
       - วีดิทัศน์ผู้บริหารแสดงความยินดีกับบัณฑ์ิต 
ป�บทองช่อที่ 23
       - วีดิทัศน์บัณฑ์ิตเข่็มทองคำ  ป�บทองช่อที่ 23
      - วดีทัิศน์ผูเ้กษียณอายุการปฏบิตังิาน ประจำ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     - วีดิทัศน์สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครบ 30 ป�
      - วีดิทัศน์แนะน�าพนักงานใหม่สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      - วีดิทัศน์แนะนำ การเข้่าใช้ห้องสมุด “New 
Normal@Sut Library” ศูนย์บรรณสารและส่่อการ
ศึกษา
     - วดีทัิศน์แนะนำ หอ้งผลติส่อ่การเรยีนการสอน
ด้วยตนเอง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ANNUAL REPORT 2020 PAGE  29



ANNUAL REPORT 2020PAGE  30



6. ดำ เนินงานสำ นักพิมพ์ 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำ เนินงาน “สำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  โดยมีหน้าที่
ส่งเสริมให้มีการแต่ง  แปล  เรียบเรียง  ตำ รา  หนังส่อ  ผลงานทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์อ่่น ๆ เพ่่อการเผยแพร่
ผลงานและความเข่้มแข่็งทางวิชาการข่องมหาวิทยาลัย  ผลการดำ เนินงานสำ นักพิมพ์ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีดังนี้
 6.1  จัดพิมพ์ตำ ราและหนังส่อทางวิชาการ จำ นวน  3  เร่่อง

ลำ ดับ รายการหนังสือ/ผู�แต่ง
จำ นวน
(เล่ม)

1 การเข่ียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยไพธอน (Computer Programming with Python)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา ชาญศิลป์ 

2,000

2 แคลคูลัส 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8)  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ 

500

3 คู่ม่อภาคสนามรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4  (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สีข่าว เช่้อปรุง

300

 6.2  จัดจำ หน่ายหนังส่อที่จัดพิมพ์โดยสำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านศูนย์บรรณสารและ
ส่่อการศึกษา และศูนย์หนังส่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 304,182 บาท  (สามแสนสี่พัน 
หนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

 6.3  จัดแสดงนิทรรศการสำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ 
หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU) อาคารกีฬาสุรเริงไชย
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7. สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
 7.1 การให้บริการระบบส่่อสารผ่านจอภาพ
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการ
ระบบส่อ่สารผา่นจอภาพ (Video Conference System)  
เพ่อ่การเรยีนการสอนและการประชมุทางวชิาการ  โดยได้
จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนในห้องประชุมทางไกล  
ข่นาด 20 ที่นั่ง และห้องเรียนทางไกล ข่นาด 40 ที่นั่ง  ใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ให้บริการ จำ นวน 30 ครั้ง  
จำ แนกเป็นบริการเพ่่อการเรียนการสอน จำ นวน 18 ครั้ง 
และเพ่่อการประชุม จำ นวน 12 ครั้ง

 7.2 การให้บริการห้องประชุมออนไลน์ 
 การใหบ้รกิารหอ้งประชมุออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม  
Zoom Cloud meeting ท่ีจัดซึ่่้อเพ่่อใช้สำ หรับจัดการ
ประชมุและการเรยีนการสอน ในชว่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดข่องโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตั้งแต่เด่อนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเด่อนเมษายน พ.ศ. 
2564  โดยบรหิารจดัการการใชง้านตามการข่อใชบ้รกิาร
และหมุนเวียนการใช้โปรแกรมลิข่สิทธิ์ท่ีมีอยู่อย่างจำ กัดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 7.3 การให้บริการ SUT Station  
 การให้บริการ SUT Station  ถ่ายทอดสดผ่าน
ทาง Facebook และช่องทางอ่่น ๆ เป็นการให้บริการแก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีมีความ
ต้องการให้ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น  Facebook Live, Youtube  เพ่่อให้ผู้
สนใจเข่า้ชมกิจกรรมผา่นทางชอ่งทาง Social Media โดย
กิจกรรมที่ให้บริการได้แก่ 
 1) กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ครบ 30 ป� ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
 2) พธิปีระดบัแถบหมวก มอบเข่ม็วทิยฐานะบณัฑ์ติ
พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8 และพิธีมอบหมวก เข่็มสัญลักษณ์
และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 10 
ประจำ ป�การศึกษา 2562 ณ ห้องวิทยพัฒน์  อาคาร 
เรียนรวม 1
 3) การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำ ทุกเด่อน 
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 7.4 การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
วงจรปิด
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้
บรกิารถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปดิ ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัย ได้แก่
 1)  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ป�การ
ศึกษา 2562  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
 2)  งานเชดิชเูกียรตแิละข่อบคณุแดด่ษุฎบีณัฑ์ติ
กิตตมิศกัดิ ์และผูไ้ดร้บัเข็่มกิตตกิารทองคำ  ณ หอ้งสาร
วิธาน  อาคารบริหาร

 7.5 การให้บริการเผยแพร่ข่่าวสารผ่านสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  FM 
99.50 MHz
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษารับผิด
ชอบการด�าเนินงานด้านเทคนิคการออกอากาศข่อง
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
FM 99.50 MHz  โดยทำ หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ  บำ รุง
รักษาเคร่่องม่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกอากาศข่อง
สถานีวทิยุใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ รวม
ถึงการดำ เนินการต่ออายุใบอนุญาตผู้ทดลองประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามระเบียบข่อง
สำ นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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8. สนับสนุนภารกิจในช่วงสถานการณ์การระบาดข่องโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ในช่วงสถานการณ์การระบาดข่องโรคติดเช้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้กำ หนด
มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติเป็นการสอนผ่านระบบทางไกลแบบส่่อประสม ศูนย์
นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาถ่อเปน็หน่วยงานหลกัท่ีตอ้งใหบ้รกิารสนับสนุนภารกิจการเรยีนการสอนออนไลน์ 
โดยให้บริการในสองลักษณะดังนี้ 
 8.1 ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  เพ่่อรองรับการใช้งานและ
สนับสนุนการดำ เนินงานข่ององค์กรในสถานการณ์เฝึ้าระวังโรคระบาด โดยการจัดหาโปรแกรม Zoom และ อ่่น ๆ  
มีการบริหารจัดการห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ Zoom (รองรับ 100 คน) จำ นวน 10 ห้องเรียนและห้องเรียน
ออนไลน์ Zoom (รองรับ 300 คน) จำ นวน 30ห้องเรียน ซึ่ึ่งผู้ข่อใช้บริการจองห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุม
ออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผ่านระบบ SUT e-Booking 
 การจดัหาโปรแกรมและพฒันาระบบเพ่อ่รองรบัการจดัการเรยีนการสอนและการปฏบิตังิานในสถานการณ์
ไม่ปกติ เบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเฝึ้าระวังจากสภาวการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดข่องไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,187,033.86 บาท ดังนี้

ลำ ดับ รายการ จำ นวนเงิน (บาท)
1 จัดซึ่่้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่่ายสำ หรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำ นวน 1 ระบบ  2,000,000.00
2 จัดซึ่่้อโปรแกรม Zoom แบบรองรับ 300 participant จำ นวน 30 Unit 85,065.00
3 จัดซึ่่้อโปรแกรม Zoom Conference Room Connector 

จำ นวน 3 ลิข่สิทธิ์ เพ่่อให้ระบบ conference ข่องมหาวิทยาลัยทำ งานร่วมกันได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

35,005.05

4 จัดซึ่่้อโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Education จำ นวน 13 ลิข่สิทธิ์ และ 
Large Meeting Add On 2 Unit เพ่่อรองรับจำ นวนผู้เรียนสำ หรับ 600 ที่นั่ง
และ 1,500 ที่นั่ง

66,963.81

รวม 2,187,033.86

 8.2  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
          8.2.1 การร่วมดำ เนินงานในหน่วยให้คำ ปรึกษาด้านการสอน online ข่อง มทส. เป็นกรณีเฉพาะ      
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่่อง จัดตั้งหน่วยให้คำ ปรึกษาด้านการสอน online ข่อง มทส. เป็น
กรณีเฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 โดยร่วมกับ ศูนย์บรรณ
สารและส่่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่่อรองรับการบริการด้านเคร่อข่่าย และการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ข่องมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความราบร่่น และแก้ไข่ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างทันท่วงที 
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผู้ข่อใช้บริการ จำ นวน 87 ครั้ง  
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  8.2.2  การให้บริการผลิตส่่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยให้บริการผลิตส่่อบันทึกการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง OBS Studio/ Facebook Live จำ นวน 131 ครั้ง
  8.2.3  การจัดอบรมให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งการอบรมลักษณะ face to 
face ในห้องประชุมปกติในช่วงต้นข่องสถานการณ์เฝึ้าระวังโรคระบาด และการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  
จำ นวน 10 หลักสูตร 17 ครั้ง ดังนี้
ลำ ดับ หัวข�อ/หลักสูตร ผู�เข�าอบรม/ผู�ร่วมจัด จำ นวน

1 การผลิตวีดิทัศน์การสอนและซึ่อฟต์แวร์เพ่่อจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วยตนเอง (FLRU) 
ครั้งที่ 1  วันที่ 11 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2  วันที่ 12 มีนาคม 2563

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน  
ร่วมกับ สถานพัฒนาคณาจารย์

200 คน

2 การผลิตวีดิทัศน์การสอนและซึ่อฟต์แวร์เพ่่อจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  วันที่ 12 มีนาคม 2563

คณาจารย์สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์
และสำ นักวิชาแพทยศาสตร์ 

50 คน

3 “การทำ แบบทดสอบออนไลน์”  ในกิจกรรมสัมมนาผู้สอนหัวข่้อ
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ Online Course 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน สาข่าวิชาวิศวกรรม
เคร่่องกล และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

สำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

30 คน

4 การใช้เทคโนโลยีการส่่อสารทางการพยาบาล หัวข่้อ “การสร้าง
โปสเตอร์เพ่่องานวิชาการและการใช้ Google สำ หรับการเรียนการ
สอนแบบร่วมม่อ และการสร้าง e-Portfolio” รายวิชา  712101 
Nursing Informatics  วันที่ 21 มีนาคม 2563

นักศึกษาพยาบาล 
สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์

288 คน

5 การสร้างแบบทดสอบบนระบบ SUT e-Learning 
วันที่ 2 เมษายน 2563

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20 คน

6 การสร้างแบบทดสอบบนระบบ SUT e-Learning
วันที่ 8 เมษายน 2563

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน 100 คน

7 การสร้างแบบทดสอบบนระบบ SUT e-Learning และแนวทาง
การจัดสอบออนไลน์ วันที่ 13 เมษายน 2563

คณาจารย์ ร่วมกับ สถานพัฒนาคณาจารย์ 10 คน

8 การสร้างแบบทดสอบบนระบบ SUT e-Learning และแนวทาง
การจัดสอบออนไลน์ วันที่ 14 เมษายน 2563

คณาจารย์ ร่วมกับ สถานพัฒนาคณาจารย์ 20 คน

9 การสร้างรายวิชาออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning
วันที่ 20 เมษายน 2563 

คณาจารย์สำ นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 20 คน

10 การสร้างกิจกรรมในรายวิชาออนไลน์ด้วยเคร่่องม่อบนระบบ
SUT e-Learning วันที่ 21 เมษายน 2563

คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สำ นักวิชา
แพทยศาสตร์  โรงพยาบาล มทส. และโรงพยาบาล

ร่วมผลิตแพทย์ฯ 3 แห่ง

50 คน

11 การใช้งานระบบ SUT e-Learning ข่ั้นสูง (advance) 
สำ หรับผู้สอน  วันที่ 27 เมษายน 2563 

คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สำ นักวิชา
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มทส. และโรงพยาบาล

ร่วมผลิตแพทย์ฯ 3 แห่ง 

50 คน

12 การสร้างข่้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning 
อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง วันที่ 28 เมษายน 2563

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน 100 คน

13 การสร้างข่้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning 
อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน  50 คน

14 การสร้างข่้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning 
อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน   30 คน
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ลำ ดับ หัวข�อ/หลักสูตร ผู�เข�าอบรม/ผู�ร่วมจัด จำ นวน
15 การอบรมเพ่่อพัฒนาการเรียนการสอนสำ หรับคณาจารย์ รุ่นที่ 2

หัวข่้อ “การทำ ส่่อการสอน” วันที่ 9 มิถุนายน 2563 
คณาจารย์  

ร่วมกับ สถานพัฒนาคณาจารย์
30 คน

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข่้อ “การบริการจัดการรายวิชาและ
สมาชิกบนระบบ SUT e-Learning” วันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน 30 คน

17 การอบรมเพ่่อพัฒนาการเรียนการสอนสำ หรับคณาจารย์ รุ่นที่ 3 
หัวข่้อ “การทำ ส่่อการสอน” วันที่  29 กันยายน 2563

คณาจารย ์
ร่วมกับ สถานพัฒนาคณาจารย์

10 คน

  นอกจากน้ี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายังได้สนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้ร่วมออกแบบและ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ เช่น อุปกรณ์ป้องกัน Face Shield วาล์ว
สำ หรบัตอ่ท่ออากาศ เพ่อ่ใชส้นับสนุนภารกิจตา่ง ๆ  เพ่อ่ปอ้งกันการระบาดข่องเช่อ้ COVID-19  ซ่ึึ่งอุปกรณ์ท่ีผลติได้
ส่งมอบไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ศูนย์อนามัยชุมชน เป็นต้น
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ภาพับุคลากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั�งสกุล
ผู�อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

(รักษาการแทน)

อาจารย์ ดร.สรช่ัย กมลลิ้มสกุล
รองผู�อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

(รักษาการแทน)

นายถุุงเงิน ดาวเที�ยง
หัวหน�าสำนักงานอำนวยการ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ผู�บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั�วไป

นางอิสรีย์  ดันน์
หัวหน�าฝ่ายบริหารงานทั�วไป

นางรัช่ต์นลิน  บุตรแสงดี
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางคนึง  กานิล
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางพัิมพัรรณิ  อนันต์ช่ลาลัย 
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางวรรณิา  ลีตานา
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางสาวธิดารัตน์  รายพัิมาย
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางกมลพัรรณิ  ช่ัยบำรุง
เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นางสาวธาริณิี  เภากลาง
พันักงานธุรการ
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ฝ่ายวิจัยและพััฒนาสื�อการศึกษา

ฝ่ายผลิตสื�อคอมพัิวเตอร์

นายอรรคเดช่  โสสองช่ั้น
เจ�าหน�าที�วิเคราะห์ระบบคอมพัิวเตอร์

นายนฤดล  ดามพั์สุกรี
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายอมรเทพั  เทพัวิช่ิต
หัวหน�าฝ่ายวิจัยและพััฒนา
สื�อการศึกษา (รักษาการแทน)

นายสันทัด  เหมจันทึก
หัวหน�าฝ่ายผลิตสื�อคอมพัิวเตอร์ 
(รักษาการแทน)

นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายวัยวุฒิ  นาคสำราญ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายขจรศักดิ์ ทองรอด
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายพัรสิงห์  นิลผาย
นักเทคโนโลยีการศึกษา
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ฝ่ายผลิตสื�อโสตทัศน์

นายวันช่ัย  น�อยมะโน
หัวหน�าฝ่ายผลิตสื�อโสตทัศน์

นายณิัฐวุฒิ   วรรณิทอง
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายจิรายุ  ศรีช่ัยรมย์รัตน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นางอุบล  ชู่รัตน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายอำนาจ  ประพัิณิ
พันักงานบริการโสตทัศนูปกรณิ์

นายเจษฎากร  ดุมภ์ใหม่
พันักงานบริการโสตทัศนูปกรณิ์

นายวุฒิ  สื�อกลาง
พันักงานโสตทัศนูปกรณิ์

นายปฐวี  มีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายธีระพัล  ขจัดมลทิน
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายช่ัยกมล  พัรหมจิต
นักเทคโนโลยีการศึกษา
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ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

ฝ่ายพััฒนานวัตกรรม

สำนักพัิมพั์

นายวิษณิุ  กุหลาบ
หัวหน�าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

นายเมธี  ประสมทรัพัย์
หัวหน�าฝ่ายพััฒนานวัตกรรม

นางสาวอรนุช่  อวิรุทธไพับูลย์
หัวหน�าสำนักพัิมพั์

นายนิยม  ประทุมมา
เจ�าหน�าที�วิเคราะห์ระบบคอมพัิวเตอร์

นายจิรภัทร  แซ่่พัั�น
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายประพัันธ์  พัันธุ์อนุกูล
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายธิติน์  แก�วอุดร
เจ�าหน�าที�วิเคราะห์ระบบคอมพัิวเตอร์

นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก
เจ�าหน�าที�วิเคราะห์ระบบคอมพัิวเตอร์

นายวุฒินันท์  วามะกัน
วิศวกร

นายรพัีพังศ์  คินขุนทด
นายช่่างเทคนิค

นายธนกร  วิช่ิตกิ�ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายนิธิกร  หลุ่มใส
พันักงานบริการโสตทัศนูปกรณิ์

นายมนตรี  อุ่นใจ
นายช่่างเทคนิค
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คณิะผู�จัดทำรายงานประจำปี 2563

ที�ปีรึกุษา   : ผู้้�อั่ำนวยกุารศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา (ร่กุษากุารแทน)
  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อ่ั่�งสกุุล 

  รอั่งผู้้�อั่ำนวยกุารศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา (ร่กุษากุารแทน)  
  อั่าจารย์ ดร.สรช่่ย  กุมลลิ�มสกุุล 

  ห่วหน�าสำน่กุงานผู้้�อั่ำนวยกุารศ้นย์นว่ตกุรรมและเทคโนโลยีกุารศึกุษา
  นายถุงเงิน  ดาวเที�ยง 

คณ์ะผู้้�จ่ดทำ   : ห่วหน�าฝ่ึายบริหารงานท่�วไปี : นางอิั่สรีย์  ด่นน์
  ห่วหน�าฝ่ึายวิจ่ยและพ่ื่ฒนาส้�อั่กุารศึกุษา :  นายอั่มรเทพื่  เทพื่วิชิ่ต (ร่กุษากุารแทน)
  ห่วหน�าฝ่ึายผู้ลิตส้�อั่คอั่มพิื่วเตอั่ร์ :  นายส่นท่ด  เหมจ่นทึกุ (ร่กุษากุารแทน)
  ห่วหน�าฝ่ึายผู้ลิตส้�อั่โสตท่ศน์ :  นายว่นช่่ย น�อั่ยมะโน
  ห่วหน�าฝ่ึายเทคนิควิศวกุรรม : นายวิษณุ์  กุุหลาบ
  ห่วหน�าสำน่กุพิื่มพ์ื่ :  นางสาวอั่รนุช่  อั่วิรุทธไพื่บ้ลย์
  ห่วหน�าฝ่ึายพ่ื่ฒนานว่ตกุรรม : นายเมธี  ปีระสมทร่พื่ย์ 
  นายปีระพ่ื่นธ์  พ่ื่นธ์ุอั่นุกุ้ล
  นายว่ยวุฒิ  นาคสำราญ
  นางสาวธิดาร่ตน์ รายพิื่มาย

อั่อั่กุแบบ  จ่ดวางเน้�อั่หาและภาพื่ปีระกุอั่บ  :   นายขจรศ่กุดิ�  ทอั่งรอั่ด
ภาพื่ปีระกุอั่บเพ้ื่�อั่กุารปีระช่าส่มพ่ื่นธ์  :  ฝ่ึายผู้ลิตส้�อั่โสตท่ศน์ และ นางสาวศุทธินี ศรีสว่สดิ�
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ศน้ย์นวต่กุรรมและเทคโนโลยกีุารศกึุษา
มหาวทิยาลย่เทคโนโลยสุีรนารี
111 ถนนมหาวทิยาล่ย ตำบลสรุนาร ีอั่ำเภอั่เม้อั่งนครราช่สมีา 
จ่งหวด่นครราช่สมีา  30000
โทรศพ่ื่ท์ 0-4422-4972  โทรสาร 0-4422-4974

http://ceit.sut.ac.th
https://www.facebook.com/Ceit.Sut 


