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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่)
ผู้อ�นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

(1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2562)สารจากผู้อำ�นวยการ
  รายงานผลการด�เนินงานประจ�ปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาฉบับนี้ ได้จัด
ท�ขึ้นส�หรับเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและผลการ 
ด�เนินงานตามภารกิจหลักของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อันได้แก่ การผลิตส่ือเพื่อการศึกษาและ 
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาส่ือเพื่อสนับสนุน
การศึกษา  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการทางวิชาการกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด�เนินงานความร่วมมือโครงการทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดผลการด�เนินงานในภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมามีอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว
 
  ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการประจ�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะผู้บริหาร
และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง และขอบคุณบุคลากรศูนย์
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทุกท่านทีไ่ด้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก�ลังความสามารถ ส่งผลให้เกดิ
ความส�เร็จเป็นที่น่าพอใจและบรรลุตามเป้าหมาย กระผมขออวยพรให้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาประสบแต่
ผลส�เร็จและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล)
ผู้อ�นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

(1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน)สารจากผู้อำ�นวยการ
   ในนามคณะผู้บรหิารและบุคลากรศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการ
ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและของประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัยทีไ่ด้ใหค้วามร่วมมือศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาเป็นอย่างดยีิง่ตลอดมา   คณะผู้บรหิารและบุคลากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และสติปัญญา  
ที่จะปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด และสานต่อความส�เร็จจากผู้บริหารชุดก่อนหน้านี้  เพื่อให้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศึกษามีความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาส่ือการศึกษา และมีส่วนช่วยมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนตามนโยบาย  
SUT Re-profile 2020



ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
จะดำ�รงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพส่ือำการศึกษา
ให้ไดำ้มาตรฐานเพ่ือำพัฒนาสู่การเป็นอำงค์กรแห่งการเรียนรู้      

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเลิศในการผลิต
และพัฒนาส่ือำการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานหลัก
ในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อำสนับสนุนการเรียน
การสอำน พัฒนาระบบการเรียนการสอำนโดำยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงส�หรับ
นักศึกษา และผลิตสื่อำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ในทุกรูปแบบ โดำยยึดำหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
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ภารกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564
มียุทธศาสตร์ 4 ประการ ไดำ้แก่
 1. การพัฒนาสื่อำการศึกษาเพื่อำสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดำิจิทัลเพื่อำเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       3. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นหน่วยงานคุณภาพ
 4. การสร้างเครือำข่ายความร่วมมือำดำ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจหลัก 6 ประการ  ดำังนี้

1. ผลิตและพัฒนาสื่อำสนับสนุนการเรียนการสอำน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอำนโดำยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อำการเรียนการสอำน
4. ฝึกประสบการณ์ขัน้สูงให้แก่นกัศึกษาส�หรบัการเรยีนการสอำนหลกัสูตร
   วิทยาการสารสนเทศ
5. ผลิตสื่อำเพื่อำการประชาสัมพันธ์
6. ดำ�เนินงานส�นักพิมพ์
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E I T
Creativity Efficiency Intention

&
Development

Teamwork
C

ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งแสวงหา

ความรู ้วธีิการและนวตักรรม
เพื่อสนับสนุนการท�งาน

ความสามารถที่ท�ให้เกิดผล
ในการงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยค�นึงถึงความประหยัด 
คุ้มค่า รวดเร็ว ตรงเวลา  

และมีคุณภาพ

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าว
สู่เป้าหมายความส�เรจ็ 

รวมถึงความมีระเบียบวินัย
ในการท�งาน และการพฒันา

งานบริการที่เปี่ยมด้วย
คุณภาพ

การท�งานเป็นทีม ร่วมคิด
ร่วมท� ร่วมแก้ปัญหา  

มีน�า้ใจ ให้เกยีรตซ่ึิงกนัและกนั
และพร้อมจะแลกเปล่ียน
เรียนรู ้  โดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส�คัญ

สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ มุ่งมั่น พัฒนา ท� งานเป็นทีม

ค่านิยม
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
จัดตั�งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์
เคร่่องม่อและเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้้องข้องโครงการ
การศึกษาไร้พรมแดน ท่ีมีภารกิจด้านการวางแผน   
เตรียมการ  ดำเนินการผลิต  และประเมินชุดส่่อประสม
สำหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาข้าวิชาต่าง ๆ  และ 
โครงการพัฒนาและผลิตส่่อการศึกษา ท่ีมีภารกิจด้าน
การผลิตและพัฒนาส่่อการเรียนการสอน และผลิตส่่อ
เพ่่อการประชาสัมพันธ์  รวมทั�งเป็นห้องปฏิบัติการเพ่่อ
ฝึกึประสบการณ์ข้ั�นสงูใหกั้บนักศกึษาหลักสตูรวิทยาการ
สารสนเทศ  ตามข้้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ว่าด้วย การจัดตั�งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา พ.ศ. 2551  ตั�งแต่วันท่ี 11 มิถุุนายน 
พ.ศ. 2551  โดยมีหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางข้อง
มหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส่่อการเรียนการสอน  การฝึึกประสบการณ์ข้ั�นสูงให้
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  การผลิต
ส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์  การดำเนินงานสำนักพิมพ์
  และอ่่น ๆ ตามภารกิจข้องมหาวิทยาลัย  ภายใต้หลัก
การบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัด
องค์กรรองรับการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการ
วางแผนออกแบบ  และพัฒนาส่่อการศึกษา   การผลิต
ส่่อโสตทัศน์  การผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์ การผลติส่อ่สิง่พมิพ ์ การทดสอบ
ประสิทธิภาพและประเมินส่่อ  การวิจัยเพ่่อพัฒนาส่่อให้  

มีคุณภาพ การพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐาน
ความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน 
เครอ่ข่้ายเพ่่อเตรียมความพร้อมรองรบัการเรยีนการสอน
การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเคร่อข้่าย  และ
การให้บริการฝึึกปฏิบัติการข้ั�นสูงสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
 จากการดำเนินงานข้องศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถุ
ศึกษาหาความรู้จากส่่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ และ
ทบทวนบทเรยีนได้สะดวกย่ิงข้ึ�นโดยใช้บรกิารเรยีนผ่าน
ระบบเคร่อข้่ายข้องมหาวิทยาลัย  นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการ
ฝึึกปฏิบัติด้วยเคร่่องม่ออุปกรณ์ข้ั�นสูงเทียบเท่าสถุาน
ประกอบการ  นอกจากนี� ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
พฒันาส่อ่การเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน ส่งผลให้
คณาจารย์มีส่่อท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบ
การสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มข้ึ�น จึงถุ่อได้ว่าการ
ดำเนินงานข้องศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา
มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนข้องมหาวิทยาลัย ทั�งยังสะท้อนภาพลักษณ์
ในการเป็นผู ้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศึกษา ท่ีมีความพร้อมด้านการผลิตส่่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  มีฐานความรู้ท่ีมีคุณภาพเพ่่อ
ให้ผูเ้รยีนเข้้าถุงึโดยไม่มีข้้อจำกัด  และสามารถุผลติส่อ่
ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจข้องมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
คุณภาพ

ประวัติความเป็นมา
Background
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โครงสร้างอำงค์กร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงาน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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 การดำ เนินงานข้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคล  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ประจำ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด  มีอำ นาจหน้าท่ีในการกำ หนดนโยบายและแผนการ 
ดำ เนินงานข้องศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่างศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั�งภายในและภายนอก 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 นักวิชาสาธารณสุข้ศาสตร์ 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 นวยการสถุาบันวิจัยและพัฒนา หร่อผู้แทน    กรรมการ
  18.  ผู้อำ นวยการเทคโนธานี หร่อผู้แทน     กรรมการ
  19.  ผู้อำ นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      กรรมการและเลข้านุการ
  20.  รองผู้อำ นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการและผูช้ว่ยเลข้านุการ

คณะกรรมการ
ประจ�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
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ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดำโครงสร้างอำงค์กรประกอำบดำ้วย 7 ฝ่าย ดำังนี ้
 1. ฝึ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. ฝึ่ายวิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา
 3. ฝึ่ายผลิตส่่อคอมพิวเตอร์
 4. ฝึ่ายผลิตส่่อโสตทัศน์
 5. ฝึ่ายเทคนิควิศวกรรม
 6. สำ นักพิมพ์
 7. ฝึ่ายพัฒนานวัตกรรม

หน้าที่และความรับผิดำชอำบ
         1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ  งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและรายงานผลการ
ดำ เนินงาน งานการเงนิและพสัด ุงานประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนการประสานงานดา้นบรกิารและการประชมุตา่ง ๆ  แบง่เปน็ 4 งาน  
ได้แก่
  -  งานธุรการ
  -  งานการเงินและพัสดุ
  -  งานแผนงานและงบประมาณ
  -  งานประสานงานและบริการ
          2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อำการศึกษา
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการวางแผน  ออกแบบและพัฒนาส่่อการศึกษา ประสานงาน ควบคุม กำ กับดูแลการผลิต
ส่่อแต่ละประเภท  ดำ เนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินส่่อที่ผลิตข้ึ�น  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยเพ่่อพัฒนาส่่อให้มีคุณภาพ  
จัดฝึึกอบรมและให้คำ ปรึกษาแนะนำ เก่ียวกับการผลิตและการใช้ส่่อการศึกษา  เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา  รวบรวมจัดทำ ระบบฐานข้้อมูลส่่อการศึกษา  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานความรู้ อันได้แก่ การระบุความรู้  การคัด
เล่อก  การรวบรวม  การจัดระบบจัดเก็บความรู้  การเข้้าถุึงข้้อมูลเพ่่อสร้างเป็นความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้  และพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนผ่านเคร่อข่้ายเพ่่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอน  และให้บริการการเรียนการสอนผ่าน 
เคร่อข้่าย  รวมทั�งงานประกันคุณภาพการศึกษาข้องหน่วยงาน  แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก่

ภาระหน้าที่และความรับผิดำชอำบ 
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  -  งานจัดระบบและออกแบบส่่อการศึกษา
  -  งานวิจัยและประเมินส่่อการศึกษา
  -  งานบริการและเผยแพร่ส่่อการศึกษา
  -  งานจัดการฐานความรู้
 3. ฝ่ายผลิตสื่อำคอำมพิวเตอำร์
           มีหน้าท่ีรบัผดิชอบวางแผน  เตรยีมการ ดำ เนินการผลติส่อ่คอมพวิเตอรใ์นรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์ สนับสนุน
การเรยีนการสอน งานบรกิารทางวชิาการ งานฝึกึอบรม และกิจกรรมข้องมหาวทิยาลยั เชน่ ผลติส่่อบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 
ผลิตส่่อประสม ผลิตภาพเคล่่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่าง ๆ  เพ่่อประกอบรายการโทรทัศน์  วีดิทัศน์ และเพ่่อประกอบ
ส่่อสิ่งพิมพ์  รวมทั�งให้บริการฝึึกปฏิบัติการข้ั�นสูงสำ หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
  -  งานผลิตส่่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
  -  งานผลิตส่่อประสม
  -  งานผลิตส่่อกราฟิก
 4. ฝ่ายผลิตสื่อำโสตทัศน์
 มีหน้าท่ีรบัผดิชอบวางแผน  เตรยีมการ  ดำ เนินการผลติส่่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรยีนการสอน  งานบรกิารวชิาการ 
และกิจกรรมข้องมหาวทิยาลยั เชน่ การผลติรายการโทรทัศน์  ผลติส่่อวดีทัิศน์   ผลติรายการดา้นเสยีง   รวมทั�งการถุ่าย 
ภาพนิ่งประกอบส่่อสิ่งพิมพ์   ถุ่ายภาพเพ่่อการเรียนการสอน  ถุ่ายภาพบริการทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ข้อง
มหาวิทยาลัย และให้บริการฝึึกปฏิบัติการข้ั�นสูงสำ หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 งาน  ได้แก่
  -  งานผลิตวีดิทัศน์
  -  งานผลิตด้านเสียง
  -  งานศิลปกรรม
 5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ  ดำ เนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพ่่อให้บริการ ฝึึกปฏิบัติการข้ั�นสูง
สำ หรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ในการผลิตส่่อ จัดหา พัฒนาและบำ รุงรักษา
เคร่่องมอ่อุปกรณ์การผลติส่่อใหมี้ประสทิธภิาพ ควบคมุ ดแูลระบบโทรทัศน์เพ่อ่การศกึษา  ระบบบรหิารจดัการทรพัยากร
ส่่อ  ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน  ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่่อการเรียนการสอน  และด้านเทคนิคสถุานีวิทยุกระจาย
เสยีง  รวมถุงึผลติส่อ่อิเลก็ทรอนิกสแ์บบผสมผสาน และใหบ้รกิารระบบส่อ่สารสองทางผา่นจอภาพ  แบง่เปน็ 4 งาน  ไดแ้ก่
  -  งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
  -  งานเทคนิคและบำ รุงรักษา
  -  งานสถุานีวิทยุโทรทัศน์
  -  งานผลิตส่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
       6. ส� นักพิมพ์
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง  แปล  เรียบเรียงตำ รา  หนังส่อ ผลงานทางวิชาการ และส่ิงพิมพ์ประเภท
อ่่น ๆ   เพ่่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้องมหาวิทยาลัย  รวมทั�งสนับสนุนภารกิจข้องมหาวิทยาลัยในด้านการผลิต
ส่่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม  แบ่งเป็น 2 งาน  ได้แก่ 
  -  งานวิชาการ
  -  งานการตลาด
 7. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
 มีหน้าท่ีรบัผดิชอบวางแผน  ออกแบบ และพฒันานวตักรรมดา้นเคร่่องม่ออุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกตส์นับสนุน 
การเรียนการสอน  งานบริการทางวิชาการ และกิจกรรมข้องมหาวิทยาลัย รวมทั�งให้บริการผลิตส่่อเฉพาะทางแบ่งเป็น
2 งาน ได้แก่  
  -  งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  -  งานผลิตส่่อเฉพาะทาง
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วุฒิการศึกษา
 วุฒิการศึกษาข้องบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำ แนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี�  ระดับ
ต่ำ กว่าปริญญาตรี จำ นวน 1 คน  ระดับปริญญาตรี จำ นวน 28 คน   ระดับปริญญาโท  จำ นวน 10 คน   และระดับ
ปริญญาเอก จำ นวน 2 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ข้้อมูลบุคลากรจำ แนกตามวุฒิการศึกษา 

ฝ่าย
วุฒิการศึกษา

ต่� กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอำก รวม

ผู้อำ� นวยการ - - - 1 1
รอำงผู้อำ� นวยการ - - - 1 1
หัวหน้าส� นักงาน - - 1 - 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - 8 - - 8
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อำการศึกษา - 1 5 - 6
ฝ่ายผลิตสื่อำคอำมพิวเตอำร์ - 2 3 - 5
ฝ่ายผลิตสื่อำโสตทัศน์ 1 8 - - 9
ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม - 5 1 - 6
ส� นักพิมพ์ - 1 - - 1
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม - 3 - - 3

รวม 1 28 11 2 41
ข้้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน  2562

การพัฒนาบุคลากร
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ข้อง
บุคลากร เพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึึกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเข้้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเน่่อง ดังนี�
การฝึึกอบรมสัมมนาเพ่่อพัฒนาบุคลากร  จัดการฝึึกอบรมสัมมนาเพ่่อพัฒนาบุคลากร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เร่่อง “Smart Working”   
 2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Open edx เพ่่อการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนในระบบเปิด 
     Thai MOOC ภาคตะวันออกเฉียงเหน่อตอนล่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  - อบรม “การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT E-Learning เพ่่อการเรียนการสอน 
       Active Learning” (หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน) วันที่ 19 มีนาคม 2562
  - อบรม “การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT E-Learning เพ่่อการเรียนการสอน 
      Active Learning” (การจัดการกิจกรรมรูปแบบ Gamification) วันที่ 27 มิถุุนายน 2562
  - อบรมความรู้ด้านลิข้สิทธิ์ หัวข้้อ “เข้ียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิข้สิทธิ์”  
     วันที่ 10 กันยายน 2562   
  - อบรม และ Show & Share หลักสูตร “การบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล 
     Digital Asset Management  (DAM)” วันที่ 10 กันยายน 2562    



  3. การสัมมนาทางวิชาการ “Smart Education for Life Long Learning” วันที่ 27 กันยายน 2562  ณ 
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีการจัดอบรม และ Workshop จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี�
  - การออกแบบส่่อแบบ Responsive ด้วย Mobirise
  - การพัฒนาส่่อวีดิทัศน์ด้วย Smart Devices 
  - การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
  - การใช้งาน Game Engine with Hardware Sensor for 21st Century Skill
 4. ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ครั�ง
  - วิทยากรบรรยายหัวข้้อ  “การทำคลิปวีดิโอ”  ให้กับนักศึกษา รายวิชา 323251 
      ระบบการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  - วิทยากรบรรยายหัวข้้อ “การผลิตส่่อวีดิทัศน์สำหรับการนำเสนอโครงงานเบ่�องต้น”
     ให้กับนักศึกษาสาข้าวิศวกรรมเคร่่องกล สาข้าวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และสาข้าวิชาวิศวกรรม   
          อากาศยาน    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   - วิทยากรบรรยายหัวข้้อ  “การทำคลิปวีดิโอ” ให้กับนักศึกษา รายวิชา 323442 การผลิตสัตว์น��า
      ประยุกต์ สาข้าวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอำบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดำูงาน  
 บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้้ารับการฝึึกอบรม จำนวนทั�งสิ�น 27  คน  โดยเป็นการฝึึก
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 12 หลักสูตร  และเข้้าร่วมการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอก จำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ข้้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่่อการฝึึกอบรม สัมมนา ประชุมและศึกษาดูงานข้องบุคลากร 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้บริหาร / ฝ่าย
แหล่งงบประมาณ จ� นวนเงิน

(บาท)ก ข

ผู้อำ นวยการ 7,060.00 3,421.00 10,481.00

รองผู้อำ นวยการ 8,477.75 3,421.00 11,898.75

หัวหน้าสำ นักงาน 14,590.00 - 14,590.00

ฝึ่ายบริหารงานทั่วไป 550.00 757.50 1,307.50

ฝึ่ายวิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา 18,241.00 4,545.00 22,786.00

ฝึ่ายผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ 2,830.00 14,937.50 17,767.50

ฝึ่ายผลิตส่่อโสตทัศน์ 2,990.00 10,757.50 13,747.50

ฝึ่ายเทคนิควิศวกรรม 12,000.00 9,550.50 21,550.50

ฝึ่ายพัฒนานวัตกรรม - 10,028.00 10,028.00

รวม 66,738.75 57,418.00 124,156.75

หมายเหตุ ก  หมายถุึง  งบประมาณจากส่วนกลางข้องมหาวิทยาลัย     
                   ข้  หมายถุึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรข้องหน่วยงาน



 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่่อใช้ในการดำ เนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,864,120 บาท แบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  2,451,620 บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,080,000 บาท และหมวดค่าครุภัณฑ์ 1,332,500 บาท 
จะพบว่าร้อยละ 50.40 ข้องเงินงบประมาณทั�งหมด เป็นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ร้อยละ 22.20 และหมวดค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 27.40 รายละเอียดดังนี�  
                           หน่วย : บาท

รายการ
ปี 2562

วงเงิน ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 4,864,120 100.00
แผนงานรอำง Learning  Environment 4,341,500 89.25
งานสนับสนุนและพัฒนาดำ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อำการเรียนการสอำน 3,261,500 67.05
   - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,938,000 39.84
   - หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,323,500 27.21
โครงการตามแผนปฏิบัติการดำิจิทัล 1,080,000 22.20
   -  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,080,000* 22.20
งบกลาง 522,620 10.75
   - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 513,620 10.56
   - หมวดค่าครุภัณฑ์ 9,000 0.19
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,864,120 100.00

หมายเหตุ   * ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปี จำ นวน 2 โครงการ วงเงิน 1,080,000 บาท 
 1) โครงการสนับสนุนการใช้ระบบ E-Learning วงเงิน 580,000 บาท
          2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำ นวนมาก 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT MOOC) วงเงิน 500,000 บาท

  เม่่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยรวมร้อยละ 38.51 รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ข้้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ แนกตามหมวดรายจ่าย
            หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ นวนเงิน 
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,068,216 2,451,620 (616,596) (20.10)
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,463,350 1,080,000 (2,383,350) (68.82)
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,378,300 1,332,500 (45,800) (3.32)

รวมทั�งสิ�น 7,909,866 4,864,120 (3,045,746) (38.51)

การเงินและงบประมาณ



ตารางที่ 4  ข้้อมูลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฝึ่าย

งบ
ประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) ร้อยละ
การใช้
จ่าย
งบ

ประมาณ

หมวดค่า
ตอบแทน
ใช้สอยและ

วัสดุ

หมวด
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ รวม

ฝึ่ายบริหารงานทั่วไป  
(งบกลาง)

 522,620  378,542.90  9,000.00  387,542.90 74.15

วิจัยและพัฒนาส่่อการศึกษา 1,233,000* 152,941.00 1,048,000.00 - 1,200,941.00 97.40
ผลิตส่่อคอมพิวเตอร์ 80,000 20,486.20 - - 20,486.20 25.61
ผลิตส่่อโสตทัศน์ 1,383,000 261,213.85 - 1,087,486.86 1,348,700.71 97.52
เทคนิควิศวกรรม 960,500 739,281.80 - 208,085.00 947,366.80 98.63
สำ นักพิมพ์ 540,000 436,591.50 - - 436,591.50 80.85
พัฒนานวัตกรรม 145,000 133,150.07 - - 133,150.07 91.83

รวม 4,864,120 2,122,207.32 1,048,000.00 1,304,571.86 4,474,779.18 92.00

ข้้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2562
หมายเหต ุ   * เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ 153,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปี จำ นวน 2 โครงการ
                วงเงิน 1,080,000 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,233,000 บาท
 1) โครงการสนับสนุนการใช้ระบบ E-Learning วงเงิน 580,000 บาท
  2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำ นวนมาก 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT MOOC) วงเงิน 500,000 บาท
จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงบประมาณข้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้
จ่ายเงินไปทั�งสิ�น 4,474,779.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ข้องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางที่ 5 ข้้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ แนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ 
คงเหล่อ (บาท)

ร้อยละ
การใช้จ่าย 
งบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,451,620 2,122,207.32 329,412.68 86.56
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,080,000 1,048,000.00 32,000.00 97.04
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,332,500 1,304,571.86 27,928.14 97.90

รวม 4,864,120 4,474,779.18 389,340.82 92.00

รายไดำ้จากการให้บริการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้จากการให้บริการ จำ นวนทั�งสิ�น 449,301.00 บาท  รายละเอียดดังตารางที่ 6

 ตารางที่ 6 รายได้จากการให้บริการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     หน่วย : บาท
รายการ จำ นวนเงิน (บาท) ร้อยละ

การจำ หน่ายหนังส่อตำ รา 429,541 95.60
การพิมพ์สี (โปสเตอร์  ไวนิล) 10,760 2.40
การผลิตส่่อวีดิทัศน์ 9,000 2.00

รวม 449,301 100.00
ข้้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2562



ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั�งไว้  โดยจำ แนกตามผลผลิตดังนี�

ผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล ร้อำยละ
1. ผลิตส่่อการเรียนการสอน
   1.1 ส่่อ 3 มิติ เพ่่อการเรียนการสอน ชิ�นงาน 6 8 100.00*
   1.2 ส่่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ�นงาน 40 32 80.00
   1.3 Mobile Application ชิ�นงาน 4 3 75.00
   1.4 ส่่อวีดิทัศน์เพ่่อการเรียนการสอน เร่่อง 10 36 100.00*
   1.5 ส่่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน เร่่อง 20 46 100.00*
   1.6 ส่่อเสียง เร่่อง 50 26 52.00
2. ผลิตส่่อบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และอ่่น ๆ
   2.1  ส่่อประสม เร่่อง 8 35 100.00*
   2.2  ส่่อ 3 มิติ เพ่่อการประชาสัมพันธ์  ชิ�นงาน 6 5 83.33
   2.3  ส่่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ ชิ�นงาน 60 121 100.00*
   2.4  ส่่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เร่่อง 12 8 66.67
   2.5  ส่่อเสียง เร่่อง 40 85 100.00*
3. การให้บริการส่่อโสตทัศน์
   3.1  บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม กิจกรรม 80 155 100.00*
   3.2  บันทึกวีดิทัศน์เชิงข้่าว กิจกรรม 200 151 75.50
   3.3  บริการถุ่ายภาพนิ่งเพ่่อประชาสัมพันธ์ และอ่่น ๆ กิจกรรม 120 112 93.33
4. ผลิตหนังส่อ ตำ รา และเอกสารทางวิชาการ
    พิมพ์หนังส่อ ตำ รา และเอกสารทางวิชาการ เร่่อง 8 7 87.50
5. การจัดการเรียนการสอนผ่านเคร่อข้่าย
    รายวิชาที่ให้บริการผ่านเคร่อข้่าย รายวิชา - 597 -
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่่อการศึกษา
    ผลงานนวัตกรรมส่่อการศึกษา ผลงาน 4 4 100.00
7. การบริหารจัดการและการให้บริการ
    ความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจข้องหน่วยงาน ระดับ 4.80 4.88 100.00*

หมายเหตุ :  * ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำ หนด

การประเมินความพึงพอำใจขอำงผู้รับบริการตามภารกิจขอำงหน่วยงาน
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสำ คัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ   โดยดำ เนิน
การประเมินความพึงพอใจข้องผู้รับบริการเพ่่อนำ ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาภารกิจในด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาได้ประเมนิความพึงพอใจข้องผู้รับบรกิารทีม่ตี่อบริการด้านต่าง ๆ  โดยใช้แบบ
ประเมินออนไลน์ที่พัฒนาข้ึ�น (https://ceit.sut.ac.th/qn/) 
 ผลการประเมินความพงึพอใจข้องผูร้บับรกิารท่ีมีตอ่บรกิารข้องศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา ทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ด้านกระบวนการและข้ั�นตอนการให้บริการ  2) ด้านผลงานและชิ�นงานข้องการให้บริการ   และ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ   
ผูใ้ชบ้รกิารมีความพงึพออยู่ในระดบัมากท่ีสดุในทุกดา้น และระดบัความพงึพอใจในภาพรวมข้องการใหบ้รกิารผูร้บับรกิารมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.88)



ข้้อมูลถุึง 30 กันยายน 2562 

ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจ และงานสนับสนุน
การบริหารจัดำการอำงค์กร
  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ เนินงานตาม
ภารกิจ และงานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร  โดยสรุปดังนี�
 1. ผลิตและพัฒนาส่่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่่อการเรียนการสอน
 4. ฝึึกประสบการณ์ข้ั�นสูงให้แก่นักศึกษา
 5. ผลิตส่่อเพ่่อการประชาสัมพันธ์
 6. ดำ เนินงานสำ นักพิมพ์
 7. สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
 8. บริการทางวิชาการ

1. ผลิตและพัฒนาสื่อำสนับสนุนการเรียนการสอำน
 1.1  พัฒนาและผลิต E-Coursewares
 การพฒันาและผลติ E-Coursewares ดำ เนินงานภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร ์ การพฒันามหาวทิยาลัย
ท่ีเป็นเลิศ  โดยการพัฒนาระบบส่่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Coursewares)  เพ่่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Teaching and Learning)  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดำ เนินการพัฒนา E-Learning Coursewares ร่วมกับ
คณาจารย์ จำ นวนทั�งสิ�น 28 บทเรียน  ดังนี�

ส� นักวิชา รายวิชาที่ไดำ้รับทุน จ� นวนบทเรียน
เทคโนโลยีการเกษตร 322330  เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพ่ช 9
เทคโนโลยีสังคม 211122  ความรู้เบ่�องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1

พยาบาลศาสตร์
703202  การพยาบาลสุข้ภาพจิตและจิตเวช 2 4
701215  การพยาบาลพ่�นฐาน 1

สาธารณสุข้ศาสตร์ 618498  ความปลอดภัยด้านสารเคมี 1

วิศวกรรมศาสตร์

530233  อุทกวิทยา 6
531101  วัสดุวิศวกรรม 2
528311  หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 2
530442  วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง 2

ด้านกระบวนการ
และข้ั�นตอนการให้บริการ

ด้านผลงานและชิ�นงาน
ข้องการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ



 1.2  ผลิตสื่อำ 3 มิติ : แอำปพลิเคชัน “PeriodicTableAR” 
 การร่วมม่อกับคณะครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพ่่อพัฒนาส่่อการเรียนรู้ตารางธาตุสำ หรับใช้ ณ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยสามารถุดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และ
สแกนไปที่ภาพตารางธาตุ เป็นการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมแสดงผลภาพแอนิเมชัน 3 มิติ โครงสร้างและการ
เคล่่อนที่ข้องโปรตอน (p), นิวตรอน (n) และอิเล็กตรอน (e) ในอะตอม ทำ ให้เข้้าใจโครงสร้างและการเคล่่อนที่ได้
อย่างชัดเจน

           

 1.3  ผลิตสื่อำ 3 มิติ : แอำปพลิเคชัน “ SWSGeoStudy ” 
 การร่วมม่อกับคณะครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เพ่่อพัฒนาส่่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถุเรียนรู้ในรายวิชา
ภูมิศาสตร์ ตำ แหน่งสำ คัญทางภูมิศาสตร์ และเกมตอบคำ ถุามประกอบการเรียนรู้ โดยสามารถุดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชันและสแกนไปที่แผนที่โลกที่อยู่ตามผนังภายในห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม



 1.4  ผลิตส่่อวีดิทัศน์การเรียนการสอน
  - วีดิทัศน์ E-Courseware รายวิชา 528401 วัสดุวิศวกรรม 
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถุิตกุล

  - วีดิทัศน์ E-Courseware รายวิชา 528311 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2  
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์



  -  วีดิทัศน์  E-Courseware รายวิชา 530233 อุทกวิทยา  
                     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

   

  -  วีดิทัศน์  E-Courseware รายวิชา การพยาบาลสุข้ภาพจิตและจิตเวช 2 
      โดย อาจารย์ ดร.ปิยอร  วจนะทินภัทร



   - วีดิทัศน์  E-Courseware รายวิชา 701215 การพยาบาลพ่�นฐาน 
     โดย อาจารย์ณัฐจิรา วินิจฉัย 

   - วีดิทัศน์การอบรมหลักสูตรมาตรฐานการเลี�ยงแมลงเศรษฐกิจและการแปรรูปแมลงกิน  
       โดย สำ นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 



   - วีดิทัศน์การอบรม Machine and deep Learning ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

   - วีดิทัศน์การประชุมวิชาการโครงงานเกษตรแห่งชาติ ครั�งที่ 25 
     และการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั�งที่ 5 สำ นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  - วีดำิทัศน์โครงการอำบรมหลักสูตร การพัฒนาและยกระดำับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่เชิงพาณิชย์ 
    โดำย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำร.พิทยา ใจค�   
   - วีดำทิศัน์โครงการเพ่ิมศักยภาพความสามารถดำา้นอำตุสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ
    ขั้นสูง ส� นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร



2. ผพัฒนาระบบการเรียนการสอำนโดำยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1  การให้บริการและสนับสนุนการจัดำการเรียนการสอำนผ่านเครือำข่าย SUT E-Learning 
 เพ่่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตามยุทธศาสตร์การสร้าง
นักศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Excellent Student Profile)  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบ 
SUT E-Learning ให้สามารถุสนับสนุนและตอบสนองความต้องการข้องคณาจารย์ผ่านระบบ E-Learning 
เพ่่อให้เกิดการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา  ปีการศึกษา 2561 มีจำ นวนรายวิชาที่ใช้ E-Learning จำ นวน 673 
รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 32.54 ข้องจำ นวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั�งหมด ในปีการศึกษา 2561  
(2,068 รายวิชา)

กราฟแสดำงร้อำยละขอำงจ� นวนรายวิชาระดำับปริญญาตรีที่เปิดำสอำนและใช้ E-Learning 
จ� แนกตามปีการศึกษา

หมายเหตุ :  ปีการศึกษา 2562 เป็นข้้อมูลเฉพาะภาคการศึกษา 1/2562  

  จากกราฟอนุมานไดว้า่การใช ้E-Learning ข้องคณาจารย์มีแนวโน้มเพิม่ข้ึ�น  เน่่องจากคณาจารย์มีความ
สนใจและใหค้วามสำ คญัตอ่การใช ้E-Learning และศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดด้ำ เนินนโยบายเชงิ
รุกหลายประการ  โดยเฉพาะการจัดให้มี E-Learning Help Desk เพ่่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำ ปรึกษาด้าน
การใช้ SUT E-Learning ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา  นอกจากนั�นยังได้ตั�งกลุ่มไลน์ @sutelearning เพ่่อ
เป็นช่องทางในการติดต่อแจ้งปัญหาและแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ SUT E-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง
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2.2  การจัดำการฝึกอำบรมเชิงปฏิบัติการดำ้านการใช้ระบบ SUT E-Learning
 เพ่่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบ SUT E-Learning สนับสนุนการเรียนการ
สอนข้องคณาจารย์  ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา เลง็เหน็ความสำ คญัในการ
สรา้งความเข้า้ใจและทักษะการใชง้าน ระบบ SUT E-Learning ใหกั้บคณาจารย์  จงึได้
จัดหลักสูตรการฝึึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบ SUT E-Learning  โดย
ใช้งบประมาณจากงบกลางข้องมหาวิทยาลัย (งบประมาณจากฝึ่ายทรัพยากรบุคคล)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดการอบรม
จำ นวน 2 หลักสูตร ดังนี�
 1)  หลักสูตร “การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT E-Learning เพ่่อ
การเรียนการสอน Actived Learning”  เม่่อวันที่ 19 มิถุุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ 7 มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้้ารับการอบรมจำ นวน 34 คน  โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการฝึึกอบรม อยู่ในระดับ มาก ” (x = 4.14)
 2)  หลกัสตูร “การบรหิารจดัการรายวชิาบนระบบ SUT E-Learning เพ่อ่การ
เรยีนการสอน Actived Learning (การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ Gamification)”  
เม่่อวันที่ 27 มิถุุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 มีคณาจารย์ให้ความ
สนใจเข้้าร่วมฝึึกอบรมจำ นวน 44 คน  โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึึก
อบรม อยู่ในระดับ มาก  (x = 4.19)



                           2.3  การพัฒนาระบบ SUT E-Learning Outcome based
               ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใช้ระบบ SUT E-Learning  เพ่่อการ             
                       จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcome  โดยการพัฒนา 
                   ระบบต้นแบบ SUT E-Learning Outcome based ให้ระบบบริหารจัดการการเรียนการ 
                  สอนผ่านเคร่อข้่าย  สามารถุสนับสนุนการรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำ หนดไว้  เม่่อผู้เรียน 
              ทำ กิจกรรมระบบจะประมวลผลคะแนนและสรุปผลการเรียนรู้ข้องผู้เรียนทำ ให้ผู้สอนทราบผลลัพธ์ 
       การเรียนรู้ในแต่ละด้านข้องผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว  พัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นท่ี 
      เรียบร้อยและได้ทดสอบระบบ  โดยสร้างต้นแบบรายวิชาและจำ ลองผู้เรียนในการเข้้าทำ กิจกรรม   
       ผลการเรียนรู้ที่ระบบรายงานผลออกมาปรากฏดังภาพ

2.4  การพัฒนาห้อำงผลิตสื่อำการสอำนดำ้วยตนเอำง
 เพ่อ่สนับสนุนใหค้ณาจารย์ท่ีตอ้งการผลติส่่อการเรยีนการสอนในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ศนูย์
นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาจงึไดพ้ฒันาหอ้งผลติส่อ่การสอนดว้ยตนเองท่ีสามารถุเลอ่กรปูแบบการผลติ
ส่่อการสอนได้ 2 รูปแบบ ค่อ
 1) การผลิตส่่อการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเปิดส่่อการสอนและเข้ียนรายละเอียดลงบนจอภาพ(Smart 
Board) และบันทึกการสอนผ่านกล้องวีดิทัศน์
 2) การผลิตส่่อการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเปิดส่่อการสอนและเข้ียนรายละเอียดการสอนผ่านกระดาน
ชนวนอิเล็กทรอนิกส์ (WACOM) และบันทึกการสอนผ่านกล้อง Webcam



3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อำการเรียนการสอำน
 3.1  การวิจัยดำ้านการเรียนการสอำน
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ร่วม
กับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์  วิจัย
ด้านการเรียนการสอน เร่่อง “การศึกษาผลเจตคติต่อ
การใช้ส่่อ E-Courseware กับการเรียนการสอนแบบ 
กลับด้าน (Flipped Classroom) รายวิชา Application of 
Biotechnology in Crop Production ข้องนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร”ี  โดยศกึษาเจตคติ
ข้องนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ส่่อ E-Courseware กับการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น  เปรยีบเทียบกับการเรยีนการสอนแบบ
บรรยายอย่างเดยีว  พบวา่ นักศกึษามีเจตคตท่ีิดตีอ่การใชก้าร
สอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นสงูกวา่การสอนแบบบรรยายอย่าง
เดยีวในทุกประเดน็  นอกจากความยากในการเรยีนท่ีพบวา่การ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านยากกว่าการเรียนแบบบรรยาย
อย่างเดียว  และความพึงพอใจข้องนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ส่่อ 
E-Courseware กับการเรียนการสอนแบบกลับด้านอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด (x = 4.38, SD = 0.66)

  3.2  การพัฒนาเครื่อำงเตือำนการเปลี่ยนต� แหน่งพัน 
O2 probe ในทารกแรกเกิดำ
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับ  
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
 พัฒนาเคร่่องเต่อนการเปลี่ยนตำ แหน่งพัน O2 probe ใน
ทารกแรกเกิด เวอร์ชันที่ 2 เพ่่อติดตามระดับความอิ่มตัวข้อง
ออกซิเจนในเล่อด โดยสามารถุส่งสัญญาณแบบไร้สายและ
ทำ งานร่วมกับแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึ�น ทำ ให้สามารถุดูแล
ทารกไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากข้ึ�น โดยงานพฒันานวตักรรม
ชิ�นนี�ได้ต่อยอดในเชิงการวิจัยจนได้รับรางวัล “Best Poster 
Award” ในงาน “30th International Conference on 
Pediatric Nursing & Healthcare” ณ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ และได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมสิ่ง
ประดิษฐ์เพ่่อสุข้ภาพในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั�งที่ 13 
ณ กรุงเทพมหานคร



 3.3  การพัฒนาเครื่อำงตรวจจับความชื้นแบบไร้สายส� หรับป้อำงกันแผลกดำทับ (Smart Blue Pad)
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์บัณฑิตานฤมาณเดชะ  สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
พฒันาเคร่่องตน้แบบตรวจจบัความช่�นแบบไรส้ายสำ หรบัปอ้งกันแผลกดทับ  โดยเคร่่องจะแจง้เต่อนใหผู้ด้แูลไดท้ราบวา่
ผู้ป่วยมีการข้ับถุ่ายหร่อไม่ ซึ่งการแจ้งเต่อนผ่านระบบไร้สาย ให้ผู้ดูแลสามารถุช่วยเหล่อผู้ป่วยได้โดยทันทีก่อน
ทีจ่ะเกิดปัญหาความช่�นที่นำ ไปสู่การเกิดแผลกดทับ



 
  3.4  แอำปพลิเคชันแบบคัดำกรอำงการประเมินความเสี่ยงต่อำการเกิดำโรคหลอำดำเลือำดำสมอำง 
 SUT Stroke Risk Screening Tool (SSRST) เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดข้ึ�นจากความร่วมม่อข้องศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กับอาจารย์สำ นักวิชาพยาบาลศาสตร์ท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้้อมูลข้อง
ประชากรในแต่ละชุมชน และนำ มาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหลอดเล่อดสมอง โดยแอปพลิเคชัน
จะเก็บข้้อมูล สุข้ภาพ อาหารการกิน ลักษณะพฤติกรรมการดำ เนินชีวิตประจำ วันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเล่อดสมอง แล้วนำ มาสรุปเป็นระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
 แอปพลิเคชันจะเก็บข้้อมูลลงโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสามารถุอัพข้ึ�นคลาวด์ได้
เม่อ่มีสญัญาณ ทำ ใหส้ามารถุนำ แอปพลเิคชนัไปใชง้านในพ่�นท่ีหา่งไกลซ่ึงไม่มีสญัญาณอินเทอรเ์น็ตได ้แอปพลเิค

ชันนี�สามารถุทำ งานได้ทั�งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในสมาร์ตโฟนส่วนใหญ่ในท้องตลาด
3.5 แอำปพลิเคชัน แบบคัดำกรอำงการประเมินความเสี่ยงต่อำการเกิดำโรคมะเร็งปากมดำลูก  
 เปน็แอปพลเิคชนัท่ีเกิดข้ึ�นจากความรว่มม่อข้องศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา กับอาจารย์สำ นัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้้อมูลข้องประชากรในแต่ละชุมชน และนำ มาวิเคราะห์ประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยแอปพลิเคชันจะเก็บข้้อมูล สุข้ภาพ ลักษณะพฤติกรรมการดำ เนินชีวิต
ประจำ วนั ท่ีมีปจัจยัเสีย่งตอ่การเกิดโรคมระเรง็ปากมดลกู แลว้นำ มาสรปุเปน็ความเสีย่งตอ่โอกาสการเปน็มะเรง็
ปากมดลูก
 แอปพลเิคชนัจะเก็บข้อ้มูลลงโทรศพัท์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีสญัญาณอินเทอรเ์น็ต และสามารถุสง่ข้ึ�นคลาวดไ์ดเ้ม่่อ
มีสัญญาณ ทำ ให้สามารถุนำ แอปพลิเคชันไปใช้งานในพ่�นที่ห่างไกลซึ่งไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ แอปพลิเคชัน
นี�สามารถุทำ งานได้ทั�งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในสมาร์ตโฟนส่วนใหญ่ในท้องตลาด





3.6  การพัฒนาต้นแบบ Light Board เพื่อำสนับสนุนการผลิตสื่อำ E-courseware
 ต้นแบบ Light Board เพ่่อสนับสนุนการผลิตส่่อ E-courseware เป็นเคร่่องม่อที่นำ เอาหลักการข้อง
การใชแ้สงสะท้อนบนฉากอะครลิคิใส ทำ ใหผู้ส้อนสามารถุเขี้ยนอธบิายเน่�อหาตา่ง ๆ  ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะเปน็การ
ลดความผิดพลาดจากการผลิตส่่อด้วยกระบวนการผลิตส่่อแบบอ่่น ๆ ได้ และด้วยหลักการนี�ทำ ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในด้านการสร้างส่่อ สามารถุบันทึกบทเรียนการสอนโดยลดข้ั�นตอนในกระบวนการสร้างส่่อได้ ส่่อ
ท่ีบนัทึกไดส้ามารถุนำ ไปใชใ้นการเผยแพรไ่ดง้า่ยและรวดเรว็ขึ้�น ทำ ใหก้ารผลติส่อ่ E-courseware เพิม่เคร่่องมอ่
ในการผลิตส่่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึ�น
3.7  การพัฒนาต้นแบบการสร้างสื่อำโมเดำลสามมิติจากรูปภาพ เพื่อำใช้สนับสนุนการเรียนการสอำน



 คณะผู�จัดท�าได�ท�าการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบการสร้างส่่อโมเดลสามมิติจากรูปภาพ 
เพ่่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่่อให้ได้
แนวทางในการน�ากระบวนการมาสร�างส่่อในรูป
แบบเทคนิคใหม่ โดยต้นแบบการสร้างส่่อโมเดล 
สามมิติจากรูปภาพนี� ใช้หลักการข้องการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงรูปภาพให้เป็นไฟล์
งานสามมิติในรูปแบบข้อง CAD Model เพ่่อนำ 
ไฟล์ท่ีได้ไปใช้เขี้ยนโปรแกรม G-Code เพ่่อสั่ง
การเคร่่องพิมพ์สามมิติและผลิตโมเดลต้นแบบได้
อย่างถูุกต้อง ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากข้ึ�นจากเดมิท่ีใชว้ธิกีารเรยีนรูจ้าก
การดูรูปภาพ  ต้นแบบการสร้างส่่อสามมิติจาก
รูปภาพนี�จะทำ ให้นักศึกษาสัมผัสกับชิ�นงานจริงได้
และนำ ไปปรับใช้กับการผลิตส่่อในเน่�อหาต่าง ๆ ได้
เช่น งานทางด้านการสร้างภาพถุ่ายทางอากาศ 
งานดา้นดาราศาสตร ์งานดา้นการสรา้งแผนท่ี งาน
ด้านวัสดุศาสตร์ เป็นต้น 



4. ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษา

 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ไดด้ำ เนินการฝึกึประสบการณ์ข้ั�นสงูใหแ้ก่นักศกึษา
สำ หรบัการเรยีนการสอน  ในภาคการศกึษา 2561  
รายละเอียดดังนี�
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
-  ฝึึกปฏิบัติการแก่นักศึกษาสาข้าวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั�นปีที่ 1 จำ นวน 64 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 214103 การส่่อสารในยุคดิจิทัล 
(COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE) 
จำ นวน 8 คาบ ๆ ละ 3 ชั่วโมง
-  ฝึึกปฏิบัติการวิชาชีพถุ่ายทอดสดนอกสถุานที่ 
จำ นวน 5 กิจกรรม  ได้แก่ 1) ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่  2) งานบายศรีสู่ข้วัญ  3) พิธีไหว้ครู   
4) SUT Freshmen Night  และ 5) งานสุร
จันทรา ดารานารี 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
-  ฝึกึปฏบิตักิารแก่นักศกึษาหลกัสตูรนิเทศศาสตร์
ดิจิทัล ชั�นปีท่ี 2 จำ นวน 73 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 224222 การเข้ียนเพ่่อการผลิต
ส่่อดิจิทัล 1 (WRITING FOR DIGITAL MEDIA 
PRODUCTION 1) จำ นวน 18 คาบ ๆ  ละ 3 ชัว่โมง
-  ฝึึกปฏิบัติการวิชาชีพถุ่ายทอดสดนอกสถุาน
ที่  จำ นวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) วันเด็กแห่งชาติ        
2) SUT Portfolio  3) Grand Opening Week 
Innovation Playground และ 4) ละครเวที เร่อ่ง
หอมไอดิน กลิ่นความฝึัน วันจากบ้านนา (จำ นวน 
2 รอบ)
ภาคการศึกษาที่ 3/2561
-  ฝึกึปฏบิตักิารแก่นักศกึษาหลกัสตูรนิเทศศาสตร์
 ชั�นปีที่ 3  จำ นวน 54 คน ก่อนออกสหกิจศึกษา 
จำ นวน 17 คาบ ๆ ละ 3 ชั่วโมง
-  ฝึึกปฏิบัติการวิชาชีพถุ่ายทอดสดนอกสถุานที่
 จำ นวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)  งานแสดงผลงาน
ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มทส. และ 2) งาน
ปัญญาชนฅนดนตรี ครั�งที่ 24





5. ผลิตสื่อำเพื่อำการประชาสัมพันธ์
 5.1  การสร้างส่่อ 3 มิติเพ่่อการประชาสัมพันธ์ โมเดลต้นแบบโครงสร้าง Juno Supporting Truss
 ต้นแบบการสร้างส่่อโมเดลด้วยวิธีพิมพ์สามมิติโครงการ Juno Supporting Truss เพ่่อให้เข้้าใจหลัก
การทำ งานข้องระบบเบ่�องต้น ใช้ประกอบการนำ เสนองานโครงการข้องสาข้าวิชาฟิสิกส์ สำ นักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 5.2  การผลิตส่่อวีดิทัศน์เพ่่อการประชาสัมพันธ์
 -  วีดิทัศน์ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีบทองช่อที่ 22
 -  วีดิทัศน์บัณฑิตเข้็มทองคำ  ปีบทองช่อที่ 22
 -  วีดิทัศน์ผู้เกษียนอายุการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2562 จำ นวน 13  คน
 -  วีดิทัศน์แนะนำ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 -  วีดิทัศน์แนะนำ พนักงานใหม่สายวิชาการ 
 -  วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย “Research university”
 -  วีดิทัศน์สถุาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 29 ปี 
 -  วีดิทัศน์แนะนำ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



6. ดำ เนินงานสำ นักพิมพ์ 
 6.1  จัดพิมพ์ตำ ราและหนังส่อทางวิชาการ จำ นวน  6  เร่่อง

ล� ดำับ รายการหนังสือำ/ผู้แต่ง
จ� นวน 
(เล่ม)

1. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยอิทธิพลยีนแบบบวกสะสม : รศ. ดร.อมรรัตน์  โมฬี 300
2. คู่ม่อภาคสนามรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4  (พิมพ์ครั�งที่ 2) : ผศ. พญ.สีข้าว เช่�อปรุง 400
3. การพยาบาลผู้ใหญ่ (พิมพ์ครั�งที่ 2) : ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬารี 300
4. แคลคูลัส 1 (พิมพ์ครั�งที่ 6 และ 7) : ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ 1,300
5. คู่ม่อการเข้ียนวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล : รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรนัย 300
6. คู่ม่อการเรียนวิชาระบบควบคุม : รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ 400

  6.2 จัดจำ หน่ายหนังสอ่ท่ีจดัพมิพโ์ดยสำ นักพมิพม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีผา่นศนูย์บรรณสารและ
ส่่อการศึกษาและศูนย์หนังส่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายได้รวมทั�งสิ�น 429,541 บาท  

 6.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำ เนินงานสำ นักพิมพ์ ดังนี�
  6.3.1  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในงาน Book Fair 
2018 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561  ณ ศูนย์บรรณสารและส่่อการศึกษา



  6.3.2  จดัการอบรมความรูด้า้นลขิ้สทิธิ ์หวัข้้อ “เขี้ยนผลงานทางวชิาการอย่างไรไม่ละเมิดลขิ้สทิธิ์
“ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้องเรียนทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา วิทยากรโดย
 รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้้าอบรม :  จำ นวน 55 คน  
ค่าใช้จ่ายในการดำ เนินงาน : จำ นวนเงินทั�งสิ�น 23,171.50 บาท  ผลการประเมินการอบรม : ผู้เข้้าร่วมการอบรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทุกด้า 

7. สนับสนุนการบริหารจัดำการอำงค์กร
  7.1  การพัฒนาระบบบริหารจัดำการครุภัณฑ์
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดพ้ฒันา
ซอฟต์แวร์เพ่่อช่วยในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่
เป็นจำ นวนมาก ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาใน
การสำ รวจครุภัณฑ์ประจำ ปี โดยการเก็บบันทึกข้้อมูล
ครภุณัฑอ์ย่างเปน็ระบบ และเปน็ประโยชน์ในการวางแผน
การซ่อมบำ รุงรักษา และจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน  ทั�งนี� ได้
ดำ เนินการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคลากร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่่อน�าไปใช�ประโยชน์ 
อีกด้วย



7.2  การประดำิษฐ์ถังขยะอำัจฉริยะ
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้
เสนอข้อรับทุนอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมข้อง
มหาวิทยาลัยเพ่่อจัดสร้างต้นแบบถุังข้ยะอัจฉริยะ ที่มี
ความสามารถุในการรายงานปรมิาณข้ยะท่ีอยู่ในถัุงให้
ผู้จัดเก็บทราบได้ และจัดสร้าง Mobile Application 
ท่ีสามารถุติดต่อกับถุังข้ยะและยังทราบปริมาณข้ยะ 
รไีซเคลิท่ีอยู่ในถัุงได ้ ซ่ึงจะทำ ใหไ้ม่ตอ้งเสยีเวลาและสิ�น
เปล่องเช่�อเพลิงในการไปจัดเก็บถุ้าข้ยะยังไม่เต็ม

7.3  การให้บริการระบบสื่อำสารผ่านจอำภาพ
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้
บรกิารระบบส่อ่สารผา่นจอภาพ (Video Conference 
System)  เพ่่อการเรียนการสอนและการประชุมทาง
วิชาการ  โดยได้จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนใน
ห้องประชุมทางไกล ข้นาด 20 ที่นั่ง และห้องเรียนทาง
ไกล ข้นาด 40 ที่นั่ง  

7.4  การให้บริการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
FM 99.50 MHz
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดูแล
รับผิดชอบด้านเทคนิคการออกอากาศข้องสถุานีวิทยุ
กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี FM 
99.50 MHz  โดยจะทำ หน้าที่ควบคุมด้านเทคนิคการ 
ออกอากาศตามผังรายการ  รวมทั�งตรวจสอบบำ รุง
รกัษาเคร่่องม่อและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออกอากาศข้อง
สถุานีวิทยุให้สามารถุใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7.5  การให้บริการ SUT Station 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการถุ่ายทอดสดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น  Facebook Live, Youtube  
เพ่อ่ใหผู้ส้นใจเข้า้ชมกิจกรรมผา่นชอ่งทาง Social Media โดยกิจกรรม
ที่ให้บริการ ได้แก่ 
 1)  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  พิธีบายศรีสู่ข้วัญ  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พิธีไหว้ครู  พิธีมอบเข้็มสัญลักษณ์  กิจกรรม 
SUT Freshmen Night
 2)  กิจกรรมวันสถุาปนามหาวิทยาลัยครบ 29 ปี มทส.  
ณ ห้องวิทยพัฒน์ และอาคารสุรพัฒน์ 2
 3)  ถุ่ายทอดสดการจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 
SUT ACT FEST 2019 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
 4)  ถุ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำ ทุกเด่อน

7.6  การให้บริการถ่ายทอำดำสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดำ
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการถุ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในการเผยแพร่งานกิจกรรมต่าง ๆ ข้อง
มหาวิทยาลัย ได้แก่
 1)  การรับสมัครนักศึกษาโควตา  ณ ห้องวิทยพัฒน์  และ
อาคารเรียนรวม 1
 2)  การประชุม “มหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาล HACC 
FORUM ครั�งที่ 13” ณ สุรสัมมนาคาร
 3)  การถุา่ยทอดโทรทัศน์วงจรปดิ งานพระราชทานปรญิญา
บัตร ประจำ ปีการศึกษา 2561
 4)  การจัดงานเชิดชูเกียรติและข้อบคุณแด่ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเข้็มกิตติการทองคำ  ณ ห้องสารวิธาน  
อาคารบริหาร

7.7  การให้บริการสนับสนุนดำ้านเทคนิค 
 ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาจดัเจา้หน้าท่ีสนับสนุน
ด้านเทคนิคดให้บริการแก่ผู้ข้อใช้งานสตูดิโอ เช่น การผลิตส่่อวีดิทัศน์  
การฝึึกประสบการณ์ข้องนักศึกษานิเทศศาสตร์  เพ่่อให้เคร่่องม่อและ
อุปกรณ์พร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. บริการทางวิชาการ



 8.1  การจัดำสัมมนาวิชาการ เรื่อำง “Smart Education 
for Lifelong Learning”
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้ความสำ คัญต่อ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดจิทัิลเพ่อ่การเรยีน
การสอนให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทั�งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่่อง “Smart Education for Lifelong 
Learning”  ภายใต้แนวคิดการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนและตัวอย่างท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพ่่อ
การศกึษาตลอดชวีติ วทิยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ถุนอมพร  
เลาหจรัสแสง  จัดเม่่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สุรสัมมนาคาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีจำ นวนผู้เข้้าร่วมสัมมนา  จำ นวน
ทั�งสิ�น 212 คน
 ผลการประเมินการจัดสัมมนาวิชาการในครั�งนี�  พบว่า  
ผูเ้ข้้ารว่มสมัมนาทางวชิาการฯ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั  มากท่ีสดุ  
(x = 4.62, SD = 0.48)

 8.2  การอำบรมการใช้งานแอำปพลิเคชัน และการจัดำท�  
Facebook Page
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับสำ นักวิชา
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีดำ เนินงานโครงการ
เรียนรู้กับชุมชนเพ่่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุข้ภาพข้อง
ประชาชนและทีมสุข้ภาพ  บริการวิชาการให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำ บลคลองไผ่ เทศบาลตำ บลคลองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข้
ภาพตำ บลคลองไผ ่อ.สคีิ�ว จงัหวดันครราชสมีา ไดร้ว่มเผยแพรค่วาม
รู้ในการอบรมการใช้งาน
แอพพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ และการจัดทำ  Facebook Page ให้
กับสมาชกิอาสาสมัครสาธารณสขุ้ประจำ หมู่บา้น (อสม.) ตำ บลคลอง
ไผ ่ในโครงการเรยีนรูกั้บชมุชนเพ่่อพฒันาศกัยภาพการพึง่ตนเองดา้น
สุข้ภาพข้องประชาชนและทีมสุข้ภาพ นอกจากนี�ยังจัดฝึึกอบรมการ
ทำ เว็บเพจด้วยซอฟท์แวร์ Mobirise ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำ บลคลองไผ่อีกด้วย





คณะผู้จัดำท�รายงานประจ�ปี 2562
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ปรึกษา   : ผู �อ �านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  ผู �ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั ่งสกุล 
  รองผู �อ �านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ �มสกุล 
  หัวหน�าส�านักงานผู �อ �านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  นายถุุงเง ิน  ดาวเที ่ยง 

คณะผู �จ ัดท�า   :  
   หัวหน�าฝึ่ายบริหารงานทั ่วไป :  นางอิสรีย ์  ด ันน์
  ห ัวหน�าฝึ่ายวิจ ัยและพัฒนาส่ ่อการศึกษา :  นายพงษ์ศ ักดิ ์  ว ิทยเกียรติ
  หัวหน�าฝึ่ายผลิตส่ ่อคอมพิวเตอร์ :  นายนฤดล  ดามพ์ส ุกรี
  ห ัวหน�าฝึ่ายผลิตส่ ่อโสตทัศน์ :  นายวันชัย  น�อยมะโน
  หัวหน�าฝึ่ายพัฒนานวัตกรรม :  นายเมธี  ประสมทรัพย์ 
  หัวหน�าฝึ่ายเทคนิควิศวกรรม :  นายวิษณุ  ก ุหลาบ 
  หัวหน�าส�านักพิมพ์ :  นางสาวอรนุช  อวิร ุทธไพบูลย์
  นายประพันธ์  พันธุ ์อนุก ูล
  นายวัยวุฒิ  นาคส�าราญ
  นางสาวธิดารัตน์  รายพิมาย



ออกแบบ จัดวางเน่�อหาและภาพประกอบ :    
นายข้จรศักดิ์  ทองรอด
ภาพประกอบเพ่่อการประชาสัมพันธ์  :  
ฝึ่ายผลิตส่่อโสตทัศน์ และนางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถุนนมหาวิทยาลัย  ต�าบลสุรนารี  อ�าเภอเม่องนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ 0-4422-4972  โทรสาร 0-4422-4974


