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AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure  

ระดับหลักสูตร : AUN-QA 9.4 (เฉพาะศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 
9. 4 The IT facilities including e- Learning infrastructure are adequate and update to 

support education and research [1, 5, 6] 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน IT, e-Learning ที่เพียงพอ และมีกำรปรับปรุง

เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

ผลการด าเนินงาน  :   
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลิตและพัฒนำสื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน  กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสื่อและต ำรำที่มีคุณภำพ ทันสมัย  ในกำรนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ได้
ด ำเนินกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สนับสนุนกำรเรียนรู้  กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ โดยในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ด ำเนินงำนดังนี้ 
 
ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ส่งเสริมให้คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสื่อกำรศึกษำ
เพ่ือให้สื่อกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้กับกำรเรียนกำรสอนได้จริง โดยด ำเนินกำรพัฒนำสื่อกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำ/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรำยวิชำ (e-Courseware) เพ่ือพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนแบบบูรณำกำรเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษำมีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ออนไลน์ จัดกำรรำยวิชำที่สนับสนุนกำรสอนเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ทุกที่ ทุก
เวลำ มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยปีกำรศึกษำ 2563 มีกำรร่วมมือระหว่ำงคณำจำรย์กับ 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เสนอรำยชื่อวิชำ เพ่ือเข้ำร่วมพัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบ
รำยวิชำ (e-Courseware) จำกส ำนักวิชำ จ ำนวน 6 ส ำนักวิชำ และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 32 
รำยวิชำ ทั้งนี้ในรำยวิชำที่ยังไม่ได้เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตได้มีกระบวนกำรติดตำมเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อไป 
(รำยละเอียดดังตำรำงเอกสำรแนบ AUN-QA 9.4-2) 

2. กำรพัฒนำสื่อกรำฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 
อำทิ เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีควำมจริงเสริม เพ่ือพัฒนำสื่อกำรศึกษำขั้นสูงส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
ร่วมกับคณำจำรย์  โดยในปีกำรศึกษำ 2563  ได้ร่วมกับคณำจำรย์สื่อกำรสอนบนอุปกรณ์มือถือ ประเภท 
Mobile Application จ ำนวน  2 ชิ้นงำน 

ล ำดับที ่ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ ส ำนักวิชำ 
1 716414, 

711409 
 ฝึกปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพ/ปฏิบัติกำรจัดกำรพยำบำล ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร ์

2 701420 วิจัยทำงกำรพยำบำล (Nursing Research)  ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร ์
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3. กำรผลิตหนังสือและต ำรำ  โดยส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ส่งเสริมให้มีกำร
แต่ง แปล เรียบเรียงต ำรำ หนังสือและผลงำนทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรพิมพ์ต ำรำหนังสือ และผลงำน
วิชำกำรท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักพิมพ์ฯ มีจ ำนวนหนังสือท่ีด ำเนินกำรจัดพิมพ์ 
จ ำนวน 3 รำยชื่อ ดังนี้ 

 
รายการหนังสือ/ผู้แต่ง จ านวน (เล่ม) 

1.  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยไพธอน (Computer Programming with Python) 
     โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คะชำ ชำญศิลป์  

2,000 

2.  แคลคูลัส 1 (พิมพ์ครั้งท่ี 8) โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ ์ 500 
3.  คู่มือภำคสนำมรำยวิชำชนบทศึกษำทำงกำรแพทย์ 1-4  (พิมพ์ครั้งท่ี 3) 
    โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พญ.สีขำว เช้ือปรุง 

300 

 
ด้านระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ปัจจุบันกำรเรียนรู้เป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกผู้เรียนศึกษำ ค้นคว้ำด้วยตนเองผ่ำนสำรสนเทศ ซึ่งกำร
เรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 รูปแบบกำรศึกษำต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนประเมินควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรเรียนรู้ของตนเองได้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนที่
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT e-Learning) เป็น
ระบบกำรเรียนกำรสอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลำ โดยคณำจำรย์สำมำรถพัฒนำรำยวิชำออนไลน์
ได้ด้วยตนเอง และน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำภำคปกติหรือส ำหรับกำรศึกษำตลอดชีวิตให้
กลุ่มผู้เรียนใหม่ โดยมีจ ำนวนรำยวิชำที่ใช้กับกำรเรียนกำรสอนจริงจ ำนวน 1,194 รำยวิชำ (รำยละเอียดดัง
ตำรำงเอกสำรแนบ AUN-QA 9.4-1) 

2. ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM โดยจัดหำโปรแกรม 
ZOOM จ ำนวน 130 ยูนิต เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนประจ ำห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรอำคำรเรียน
รวม 1 และอำคำรเรียนรวม 2 จ ำนวน 96 ห้องเรียน และรองรับกำรเรียนกำรสอนนอกตำรำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอีก 34 ห้อง 

3. สนับสนุนกำรจัดสอบออนไลน์ผ่ำนระบบ SUT e-classroom ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ในกำร
สอบประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2563 จ ำนวน 157 รำยวิชำ ที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรเรียนรวม 2
และกำรสอบวัดควำมรู้กำรเรียนล่วงหน้ำส ำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 
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ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรน ำนวัตกรรมด้ำนต่ำง ๆ มำใช้
กับกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรเรียนกำรสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ ในปีกำรศึกษำ 2563 ได้พัฒนำ ห้องเรียน e-Classroom ที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม ผู้สอนสำมำรถใช้สื่อกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ระบบบันทึกกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนขนำดใหญ่ จ ำนวน 10 ห้องเรียน และใช้งำนร่วมกับระบบ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้จัดหำโปรแกรม ZOOM จ ำนวน 
130 ยูนิต เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยติดตั้งประจ ำห้องเรียนทุกห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติกำร ซึ่งส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม และส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ได้ใช้
งำน ห้องเรียน e-Classroom จ ำนวน 31 รำยวิชำ (รำยละเอียดดังตำรำงเอกสำรแนบ AUN-QA 9.4-3)  
 นอกจำกนี้ยังด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำ และด้ำนพัฒนำนวัตกรรม
สื่อกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ ดังนี้  
 1.งำนด้ำนพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำ ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำ 
แชทบอทเผยแพร่ข้อมูลและวิเครำะห์ผู้ใช้งำน : พัฒนำ Chatbot เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร เก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผู้ใช้งำน เพ่ือใช้ข้อมูลในกำร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต “SUTX-Lane” 
 2.งำนด้ำนพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ  ได้ผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ดังนี้ 1) รำยวิชำ 1101143 โครงงำน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชื่อวิชำโครงงำนนวัตกรรมจำกกำรคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรศำสตร์และศิลป์ดิจิทัล 
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จ ำนวน 1 ชิ้นงำน 2) รำยวิชำ 533364 พ้ืนฐำนกำรออกแบบ
ส ำหรับกำรผลิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 3 ชิ้นงำน และ 
3) รำยวิชำ 533491 สหกิจศึกษำ 1 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 
ชิ้นงำน 

ด้านการเป็นห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษา 
 ภำรกิจกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอนโดยเป็นห้องปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์ส ำหรับนักศึกษำ
เป็นภำรกิจหลักประกำรหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรเพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะ
ด้ำนกำรผลิตสื่อ กำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือได้อย่ำงถูกต้อง โดยได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในกำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรศึกษำใน 2 รูปแบบ  ได้แก่  

1. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกำรปฏิบัติกำร ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศ  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ร่วมกับสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินภำรกิจฝึก
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ รำยกำรโทรทัศน์ ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศ
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ศำสตร์ดิจิทัล ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระดับมืออำชีพผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำรโทรทัศน์ก่อนกำรไปสหกิจศึกษำในสถำน
ประกอบกำรจริง ฝึกปฏิบัติกำรในห้องสตูดิโอ และถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 
2563 นักศึกษำได้เข้ำฝึกประสบกำรณ์ จ ำนวน 110 คนจ ำนวน 19 ครั้ง ใน 2 รำยวิชำ 
1.1. รำยวิชำ 224222 กำรเขียนเ พ่ือกำรผลิตสื่ อดิจิทัล  ( WRITING FOR DIGITAL MEDIA 

PRODUCTION) ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 70 คน ภำค
กำรศึกษำที่ 2/2563 จ ำนวน 4 คำบ อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งหทัย 
ขอผลกลำง 

1.2. รำยวิชำ 224357 เทคโนโลยีกำรผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  (ADVANCED TECHNOLOGY OF 
DIGITAL MEDIA PRODUCTION) ส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 
จ ำนวน 40 คน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 จ ำนวน 13 คำบ อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ อำจำรย์ 
ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ 

2. สนับสนุนกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรศึกษำ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำในทุกสำขำวิชำ ที่มีควำมสนใจด้ำนกำรผลิตและพัฒนำ
สื่อกำรศึกษำ ได้ทดลองและฝึกปฏิบัติงำนจริง ดังนี้ 
2.1. กำรฝึกประสบกำรณ์ให้บริกำรถ่ำยทอดสด Live Facebook กิจกรรมของมหำวิทยำลัยทั้งใน

สตูดิโอและนอกสถำนที่ จ ำนวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษำเข้ำร่วมฝึกประสบกำรณ์ จ ำนวน 17 คน 
ได้แก่ 

2.1.1.กิจกรรม ฅนมีของ ในวันที่ 2 เมษำยน 2564 

2.1.2.ประชุมวิชำกำร SUT-IVCST 2021 ในวันที่ 6 สิงหำคม 2564 

2.1.3.กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 9 สิงหำคม 
2564 

2.1.4.กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 
2564 ในวันที่ 10 สิงหำคม 2564 

2.1.5.กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 11 สิงหำคม 
2564 

2.2. กำรฝึกประสบกำรณ์บันทึกเทปวีดิทัศน์ ณ สตูดิโอ 1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 3 กิจกรรม มีนักศึกษำเข้ำร่วมฝึกประสบกำรณ์ จ ำนวน 5 คน ได้แก่ 

2.2.1.กำรสอนออนไลน์ รำยวิชำ 1101041 English for Business Presentations ในวันที่ 3 
มีนำคม – 22 เมษำยน 2563 

2.2.2.กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 22, 29, 30 กรกฎำคม 2-4 
สิงหำคม 2564 

2.2.3.กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียนโรงรียนสุรวิวัฒน์ ในวันที่ 29-30 กรกฎำคม 2564 
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กระบวนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 
 กำรด ำเนินกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
มีระบบศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ก ำหนดกระบวนกำรประเมินเพ่ือน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกระบวนกำร และผลลัพธ์ โดยได้ด ำเนินกำร กำรประเมินผลกำรให้บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนเครือข่ำย SUT e-Learning ในปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
จ ำนวน 154 คน  มีควำมพึงพอใจต่อระบบ SUT e-Learning อยู่ ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.89)  
นอกจำกนี้ ยังได้ปรับปรุงโมดูลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกของระบบ SUT e-Learning โดยน ำเครื่องมือ
วิเครำะห์ Google Analytic และ IntelliBoard เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนของผู้รับบริกำร ศึกษำรูปแบบ
กำรใช้งำน ซึ่งจะน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรปรับปรุงระบบ SUT e-Learning ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรใช้งำนของผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด  
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การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ให้บริกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือรองรับ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 
10) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 และ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  มีค ำสั่งให้ปิดท ำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นกำรชั่งครำว และจัดภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำเป็นกำร
สอนออนไลน์ โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ให้บริกำรรองรับสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังโรคระบำด ตลอดจนสนับสนุน
กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต ดังนี้  

1) เป็นส่วนร่วมในหน่วยให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรสอน online ของ มทส. เป็นกรณีเฉพำะ ตำมประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. เป็นกรณี
เฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน B5201-B5205 อำคำรวิชำกำร 2 ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน 
2564 – 6 พฤษภำคม 2564 ร่วมกับศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ และศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับกำร
บริกำรด้ำนเครือข่ำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของมหำวิทยำลัย  ให้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 
และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที ได้ให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  
2. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์และระบบปฏิบัติกำร สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
3. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย SUT e-Learning 
4. เทคนิคกำรสร้ำงสื่อกำรสอนแบบออนไลน์ 
5. ให้บริกำรห้องส ำหรับกำรสอนออนไลน์ 

2) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM โดยกำรจัดหำโปรแกรม 
ZOOM จ ำนวน 130 ยูนิต เพ่ือรองรับกำรใช้งำน ช่วยในด้ำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กร ใน
สถำนกำรณ์เฝ้ำระวังโรคระบำดฯ  และได้ใช้กำรบริหำรจัดกำรห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ ZOOM 
จ ำนวน 96 ห้องเรียน โดยกำรจองใช้บริกำรห้องเรียนออนไลน์ผ่ำนระบบ SUT e-Booking ส ำหรับจอง
ห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุมออนไลน์ ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

3) จัดอบรมเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ให้กับคณำจำรย์ ผู้ช่วยสอน และผู้สนใจ โดยจัดกำร
อบรมลักษณะ face to face ในห้องปฏิบัติกำรปกติในช่วงต้นของสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังโรคระบำดฯ และกำร
อบรมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 

4) ปรับปรุงและพัฒนำระบบ SUT e-Learning เพ่ือสนับสนุนกำรจัดเรียนกำรสอนออนไลน์อย่ำง
เต็มรูปแบบ ให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบนระบบ SUT e-Learning เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์  ในรำยวิ ช ำที่ เ ปิ ดท ำกำร เ รี ยนกำรสอนในภำคกำรศึ กษำที่  2  และภำคกำรศึ กษำ 
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ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำได้จัดท ำเนื้อหำ บทเรียน และสื่อกำรสอน ใช้งำน
บนระบบเพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ผ่ำนเครือข่ำยจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งยังได้มีกำร
จัดสอบออนไลน์ผ่ำนระบบ SUT e-Learning โดยใช้แนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบเพ่ือกำรจัดสอบออนไลน์ ตำม
แบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ รองรับกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกใน
ขณะเดียวกันของระบบ SUT e-Learning ผ่ำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย ได้ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เร่งด่วนจำกโครงการเฝ้าระวังจากสภาวการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
COVID-19 เพ่ือกำรจัดหำครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ รองรับกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

5) จัดหำชุดอุปกรณ์ส ำหรับผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ เพ่ือให้คณำจำรย์ที่มีควำมต้องกำรที่จะผลิตสื่อกำรสอน เพ่ือประกอบกำรสอนในรำยวิชำที่เปิดกำร
สอนออนไลน์ในปัจจุบันและอนำคต รวมถึงกำรให้บริกำรห้องบันทึกกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเองที่ศูนย์
นวัตกรรมฯ และท่ีหน่วยให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรสอน online ของ มทส. ที่อำคำรเรียนรวม 2 รวมถึงกำรจัดหำ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เพ่ือเสริมศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์
กำรเรียนกำรสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับคณำจำรย์ ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

จำกกำรให้บริกำรในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤต COVID-19 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้
รวบรวมเก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ SUT e-Learning ในกำรสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รองรับสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ได้ทันทอียู่ในระดับ “มำก” (ค่ำเฉลี่ย = 3.73, S.D. = 0.90) 
  



 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

 
 

ระดับหลักสูตร : AUN-QA 11.5 
The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและมีกำรวิเครำะห์ผลที่ได้ว่ำ
เป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืน (benchmarked) 

ผลการด าเนินงาน  :   
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ

กำรให้บริกำร เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยด ำเนินกำรประเมินควำม
พึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อระบบ SUT e-Learning จำกผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ ำนวนทั้งสิ้น 154 คน ผลกำรประเมินพบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ  
SUT e-Learning (ดังแสดงในตำรำงที่ 1) อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.95) โดยพบว่ำผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรระบบ SUT e-Learning โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรใช้งำน SUT e-Learning และกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ย = 3.84)  2) ด้ำนประโยชน์
และแนวโน้มกำรใช้งำน SUT e-Learning (ค่ำเฉลี่ย = 3.95)  3) ด้ำนกำรใช้งำน SUT e-Learning ในกำร
สนับบสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยรองรับสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้
ทันท ี(ค่ำเฉลี่ย = 3.73) 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อระบบ SUT e-Learning 
             ปีกำรศึกษำ 2560-2563 

 

จำกตำรำงที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4 ปีย้อนหลัง พบว่ำ 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อระบบ SUT e-Learning ไม่แตกต่ำงกันมำก และพบว่ำจ ำนวนรำยวิชำที่
ใช้งำนระบบ SUT e-Learning ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน มีแนวโน้มจ ำนวนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงในด้ำนควำมเสถียรของระบบ ในปีงบประมำณ 2564 และ
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบให้ตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ ได้ปรับปรุงโมดูลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกของระบบ SUT e-Learning  โดยน ำ
เครื่องมือวิเครำะห์ Google Analytic และ IntelliBoard  เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำน ศึกษำรูปแบบกำร
ใช้งำนระบบ SUT e-Learning  ของผู้รับบริกำร  เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำระบบต่อไป 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 
ผลประเมินควำมพึงพอใจ 

(ค่ำเฉลี่ย) 
3.93 3.93 4.08 3.95 

จ ำนวนรำยวิชำในระบบ 
(หน่วยนับ : วิชำ) 

600 597 924 1,194 


