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� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนท่ีสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคติดเช้�อไวรัส
โคโรนา� (COVID-19)� ช่วยสนับสนุนให้� คณาจารย์� นักศึกษา� และบุคลากรสามารถ
ปรับตัวตามวิถี� New� Normal� ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวผ่านวิกฤติใน
สถานการณ์ไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ� อาทิ� สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลออนไลน์ผ่าน� SUT� e-Learning� สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ผ่าน� SUT� X-lane� และส้่อ� e-Courseware� สนับสนุนการจัดประชุมและจัดกิจกรรม 
ต่าง� ๆ� ในรูปแบบออนไลน์� รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต� (Metaverse)� 
เพ้่อสนับสนุนการดำเนินการในทุกมิติของมหาวิทยาลัย� ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาชุดปัจจุบัน� และขอแสดงความช้่นชมกับบุคลากรทุก
ทา่นท่ีไดทุ่้มเทในการทำงาน�จนผลงานเปน็ท่ีประจกัษแ์กป่ระชาคมชาวมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

(รองศาสตราจารย์�ดร.ธรา�อั่งสกุล)
อดีตผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

(1�ตุลาคม�2563�-�30�กันยายน�2564)
สารจากผู้��อำ�นวยการ
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� ตลอดปีท่ีผ่านมา�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจเพ่้อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย� ผลการปฏิบัติงานในรายงาน
ประจำปีฉบับนี�เป็นเคร่้องย้นยันว่า�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นกลไกสำคัญท่ีทำให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโรคติดเช้�อไวรัสโคโรนา�
2019� (COVID-19)� ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ�น�
� ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ยังคงมุ่งม่ันในการปฏิบัติ
ทุกภารกิจเพ่้อยกระดับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย� ส่งเสริมการ
ศึกษาตลอดชีวิต� และพัฒนานวัตกรรมเพ่้อการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของประเทศ� เพ่้อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา�ผู้เรียน�อาจารย์�และมหาวิทยาลัย�เพ่้อก้าวสู่�SUT�2025�Innovation�
and� Sustainable� University

(1�ตุลาคม�2564�-�ปัจจุบัน)

(อาจารย์�ดร.สรชัย�กมลลิ�มสกุล)
�รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สารจากผู้��อำ�นวยการ
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วิสัยทััศน์

พัันธกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
จะดำรงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพส้่อการศึกษาให้ ได้
มาตรฐานเพ้่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้������

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนา
ส้่อการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่�21

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและ
พัฒนานวัตกรรมส้่อสนับสนุนการเรียนการสอน�พัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ�สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั�นสูง
สำหรับนักศึกษา�และผลิตส้่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ�
โดยยึดหลัก�“รวมบริการ�ประสานภารกิจ”

ปณิิธาน
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ภารกิจ

ยุทัธศาสตร์การพััฒนา
��แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�พ.ศ.�2561�-�2564
��มียุทธศาสตร์�4�ประการ�ได้แก่
� 1.�การพัฒนาส้่อการศึกษาเพ้่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่�21
��� 2.�การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ้่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่�21�
������� 3.�การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นหน่วยงานคุณภาพ
� 4.�การสร้างเคร้อข่ายความร่วมม้อด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�มีภารกิจหลัก�6�ประการ��ดังนี�

1.�ผลิตและพัฒนาส้่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.�พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส้่อการเรียนการสอน
4.�ฝึกประสบการณ์ขั�นสูงให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตร
���วิทยาการสารสนเทศ
5.�ผลิตส้่อเพ้่อการประชาสัมพันธ์
6.�ดำเนินงานสำนักพิมพ์

CEIT ANNUAL REPORT 2021 PAGE  7



THE CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
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Creativity

Efficiency

Intention & Development

Teamwork

สร�างสรรค์

ประสิทัธิภาพั

มุ่งมั่น พััฒนา

ทั� งานเป็นทัีม

 ความคิดริเริ่ม�สร้างสรรค์�ก้าวทันเทคโนโลยี�มุ่งแสวงหาความรู้�วิธีการและนวัตกรรม
เพ้่อสนับสนุนการทำงาน

ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงความประหยัด�คุ้มค่า�รวดเร�ว�ตรงเวลา�และมีคุณภาพ

 ความมุ่งมั่น�ตั�งใจ�เพ้่อก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร�จ�รวมถึงความมีระเบียบวินัย 
ในการทำงาน�และการพัฒนางานบริการที่เปี�ยมด้วยคุณภาพ

 การทำงานเป็นทีม�ร่วมคิด�ร่วมทำ�ร่วมแก้ปัญหา�มีน��าใจ�ให้เกียรติซึ่ึ่งกันและกัน 
และพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้�โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ค่านิยม
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� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� � จัดตั�งโดยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล� อุปกรณ์เคร้่องม้อ
และเทคโนโลยี� ท่ีเก่ียวข้องของโครงการการศึกษาไร้พรมแดน� ท่ีมีภารกิจด้านการวางแผนเตรียมการ� � ดำเนิน
การผลิต� � และประเมินชุดส้่อประสมสำหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาขาวิชาต่าง� ๆ� � และ� โครงการพัฒนาและ 
ผลิตส้่อการศึกษา� ท่ีมีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาส้่อการเรียนการสอน� และผลิตส้่อเพ้่อการประชาสัมพันธ์
รวมทั�งเป็นห้องปฏิบัติการเพ้่อฝึกประสบการณ์ขั�นสูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศตามข้อกำหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย� การจัดตั�ง� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� พ.ศ.� 2551� � ตั�งแต่ 
วันที่�11�มิถุนายน�พ.ศ.�2551�โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาส้่อสนับสนุน
การเรียนการสอน� � การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส้อ่การเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์ขั�นสงูให้แก่นักศกึษาหลกัสตูรวิทยาการสารสนเทศ��การผลติส้อ่เพ้อ่การ
ประชาสัมพันธ์��การดำเนินงานสำนักพิมพ์และอ้่น�ๆ�ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย��ภายใต้หลักการบริหารจัดการ
แบบ�“รวมบริการ�ประสานภารกิจ”��
� ศนูย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จดัองคก์รรองรบัการดำเนินงานตามภารกิจในดา้นการวางแผน
ออกแบบและพัฒนาส้่อการศึกษา���การผลิตส้่อโสตทัศน์��การผลิตส้่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
การผลติส้อ่สิง่พมิพ�์�การทดสอบประสทิธภิาพและประเมนิส่้อ��การวิจยัเพ้อ่พัฒนาส่้อให้�มีคุณภาพ�การพฒันาระบบ
และบริหารจัดการฐานความรู้� การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย� เพ่้อเตรียมความพร้อมรองรับการ
เรียนการสอนการใหบ้รกิารการเรยีนการสอนผา่นเครอ้ขา่ย��และการใหบ้รกิารฝกึปฏบิตักิารขั�นสงูสำหรบันกัศกึษา
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
� จากการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ได้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษา
หาความรู้จากส้่อการเรียนท่ีมีคุณภาพ� และทบทวนบทเรียนได้สะดวกย่ิงขึ�นโดยใช้บริการเรียนผ่านระบบเคร้อข่าย
ของมหาวิทยาลัย� � นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยเคร้่องม้อ
อุปกรณ์ขั�นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ� � นอกจากนี�� ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาส้่อการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ้่อแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน�ส่งผลให้คณาจารย์มีส้่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ใช้ประกอบการสอนและมีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ�นจึงถ้อได้ว่าการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศึกษา� มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย� ทั�งยังสะท้อนภาพลักษณ์
ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ท่ีมีความพร้อมด้านการผลิตส้่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน��มีฐานความรู้ที่มีคุณภาพเพ้่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มีข้อจำกัด��และสามารถผลิตส้่อประชาสัมพันธ์ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา
Background
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½†ายºรÔËาร§าน·Ñèวä»
§าน¸Øรการ
§านการà§ÔนáÅÐ¾Ñส´Ø
§านáผน§านáÅÐ§º»รÐÁา³
§าน»รÐสาน§านáÅÐºรÔการ

½†ายวÔจÑยáÅÐ¾Ñ²นาส×èอการÈÖกÉา
§านจÑ´รÐººáÅÐออกáººส×èอการÈÖกÉา
§านวÔจÑยáÅÐ»รÐàÁÔนส×èอการÈÖกÉา
§านºรÔการáÅÐàผยá¾ร‹ส×èอการÈÖกÉา
§Ò¹¨Ñ´¡ÒÃ°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ

½†ÒÂ¼ÅÔµÊ×èÍ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
§Ò¹¼ÅÔµÊ×èÍº·àÃÕÂ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
§านผÅÔµส×èอผสÁ
§Ò¹¼ÅÔµÊ×èÍ¡ÃÒ¿�¡

½†ÒÂ¼ÅÔµÊ×èÍâÊµ·ÑÈ¹�
§Ò¹¼ÅÔµÇÕ´Ô·ÑÈ¹�
§Ò¹¼ÅÔµ´ŒÒ¹àÊÕÂ§
§านÈÔÅ»กรรÁ

½†ÒÂ¼ÅÔµÊ×èÍâÊµ·ÑÈ¹�
§าน¾Ñ²นารÐºº»¯ÔºÑµÔการ
§Ò¹à·¤¹Ô¤áÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
§Ò¹Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ-â·Ã·ÑÈ¹�
§Ò¹¼ÅÔµÊ×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹

ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�
§านวÔªาการ
§านการµÅา´

½†าย¾Ñ²นานวÑµกรรÁ
§าน¾Ñ²นานวÑµกรรÁ
§านผÅÔµส×èอà©¾าÐ·า§

โครงสร�างอำงค์กร
ศ�นย์นวัตกรรมและเทัคโนโลยีการศึกษา
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โครงสร�างการบริหารงาน
ศ�นย์นวัตกรรมและเทัคโนโลยีการศึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผูอำนวยการ

หัวหนาสำนักงาน

หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป

 • เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
 • พนักงานธุรการ

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • เจาหนาที่วิเคราะห
   ระบบคอมพิวเตอร

 • วิศวกร
 • เจาหนาที่วิเคราะห
   ระบบคอมพิวเตอร
 • นายชางเทคนิค

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • เจาหนาที่วิเคราะห
   ระบบคอมพิวเตอร

หัวหนาฝาย
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร

หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย
เทคนิควิศวกรรม

Lo

พัฒนานวัตกรรม

รองผูอำนวยการ

คณะกรรมการประจำศูนยฯ

หัวหนาฝาย
วิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

 • นักเทคโนโลยีการศึกษา
 • เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

หัวหนาฝาย
ผลิตสื่อโสตทัศน

• นักเทคโนโลยีการศึกษา
• พนักงานโสตทัศนูปกรณ
• นายชางศิลป

หัวหนาสำนักพิมพ

 • บรรณาธิการ
 • เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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� การดำ�เนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายึดหลักบริหารโดยองค์คณะบุคคลซึ่ึ่งมีคณะกรรมการ
ประจำ�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นคณะผู้บริหารสูงสุด� มีอำ�นาจหน้าท่ีในการกำ�หนดนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย� พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจระหว่างศูนย์กับหน่วยงาน
ต่าง� ๆ� ทั�งภายในและภายนอก� ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้อำ�นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� และปฏิบัติงานตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย��

� คณะกรรมการประจำ�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา��ประกอบด้วย
� 1.��อธิการบดี� � � � � � � � ประธาน
� 2.��รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ� � � � รองประธาน
� 3.��คณบดีสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 4.��คณบดีสำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร�หร้อผู้แทน� � � กรรมการ
� 5.��คณบดีสำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 6.��คณบดีสำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 7.��คณบดีสำ�นักวิชาแพทยศาสตร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 8.��คณบดีสำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 9.��คณบดีสำ�นักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 10.�คณบดีสำ�นักวิชาสาธารณสุขศาสตร์�หร้อผู้แทน�� � � กรรมการ
� 11.�ผู้อำ�นวยการศูนย์เคร้่องม้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี�หร้อผู้แทน��� กรรมการ
� 12.�ผู้อำ�นวยการศูนย์กิจการนานาชาติ�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 13.�ผู้อำ�นวยการศูนย์บรรณสารและส้่อการศึกษา�หร้อผู้แทน�� � กรรมการ
� 14.�ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการการศึกษา�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 15.�ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 16.�ผู้อำ�นวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ�หร้อผู้แทน�� � กรรมการ
� 17.�ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา�หร้อผู้แทน� � � � กรรมการ
� 18.�ผู้อำ�นวยการเทคโนธานี�หร้อผู้แทน� � � � � กรรมการ
� 19.�ผู้อำ�นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ���� � กรรมการและเลขานุการ
� 20.�รองผู้อำ�นวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�� � กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิะกรรมการ
ประจ�ศ�นย์นวัตกรรมและเทัคโนโลยีการศึกษา
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 ศ�นย์นวัตกรรมและเทัคโนโลยีการศึกษา จัดโครงสร�างอำงค์กรประกอำบด�วย 7 ฝ่าย ดังนี้ 
� 1.�ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
�� 2.�ฝ่ายวิจัยและพัฒนาส้่อการศึกษา
� 3.�ฝ่ายผลิตส้่อคอมพิวเตอร์
� 4.�ฝ่ายผลิตส้่อโสตทัศน์
� 5.�ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
� 6.�สำ�นักพิมพ์
� 7.�ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

หน�าทัี่และความรับผู้ิดชอำบ
         1. ฝ่ายบริหารงานทัั่วไป
� มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ� � งานบุคคล� งานแผนงานและงบประมาณ�
งานติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน�งานการเงินและพัสดุ�งานประชาสัมพันธ์�ตลอดจนการ
ประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง�ๆ�แบ่งเป็น�4�งาน��ได้แก่
� � -��งานธุรการ
� � -��งานการเงินและพัสดุ
� � -��งานแผนงานและงบประมาณ
� � -��งานประสานงานและบริการ
          2. ฝ่ายวิจัยและพััฒนาสื่อำการศึกษา
� มีหน้าท่ีรบัผดิชอบดา้นการวางแผน��ออกแบบและพฒันาส่้อการศกึษา�ประสานงานควบคมุ
กำ�กับดูแลการผลิตส้่อแต่ละประเภท� � ดำ�เนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินส้่อท่ีผลิตขึ�น�� 
ศึกษา� � ค้นคว้า� � วิจัยเพ่้อพัฒนาส่้อให้มีคุณภาพ� � จัดฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เก่ียวกับ 
การผลิตและการใช้ส้่อการศึกษา� � เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษารวบรวมจัด
ทำ�ระบบฐานข้อมูลส้่อการศึกษา��พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานความรู้�อันได้แก่การระบุความรู้�� 
การคัดเล้อก� � การรวบรวม� � การจัดระบบจัดเก�บความรู้� � การเข้าถึงข้อมูลเพ้่อสร้างเป็นความรู้�� 
การแลกเปลี่ยนความรู้� � และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่ายเพ้่อเตรียมความพร้อม
รองรบัการเรยีนการสอน��และใหบ้รกิารการเรยีนการสอนผา่นเคร้อขา่ย��รวมทั�งงานประกันคณุภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน��แบ่งเป็น�4�งาน��ได้แก่
� � -��งานจัดระบบและออกแบบส้่อการศึกษา
� � -��งานวิจัยและประเมินส้่อการศึกษา
� � -��งานบริการและเผยแพร่ส้่อการศึกษา
� � -��งานจัดการฐานความรู้
 3. ฝ่ายผู้ลิตสื่อำคอำมพัิวเตอำร์
�����������มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน��เตรียมการ�ดำ�เนินการผลิตส้่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์�สนับสนุนการเรียนการสอน�งานบริการทางวิชาการ�งานฝึกอบรม�และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย� เช่น� ผลิตส้่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผลิตส้่อประสม� ผลิตภาพเคล้่อนไหว� ผลิตงาน
กราฟิกต่าง�ๆ��เพ้่อประกอบรายการโทรทัศน์��วีดิทัศน์�และเพ้่อประกอบส้่อส่ิงพิมพ์��รวมทั�ง
ให้บริการฝึกปฏิบัติการขั�นสูงสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศแบ่งเป็น�3�งาน�ได้แก่

ภาระหน�าทัี่และความรับผู้ิดชอำบ 
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� � -��งานผลิตส้่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
� � -��งานผลิตส้่อประสม
� � -��งานผลิตส้่อกราฟิก
 4. ฝ่ายผู้ลิตสื่อำโสตทััศน์
� มีหน้าท่ีรับผิดชอบวางแผน��เตรียมการ��ดำ�เนินการผลิตส่้อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน
งานบริการวิชาการ� และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย� เช่น� การผลิตรายการโทรทัศน์� � ผลิตส่้อวีดิทัศน์���
ผลิตรายการด้านเสียง���รวมทั�งการถ่ายภาพนิ่งประกอบส้่อสิ่งพิมพ์���ถ่ายภาพเพ้่อการเรียนการสอน
ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ�และกิจกรรมต่าง�ๆ�ของมหาวิทยาลัย� และให้บริการฝึกปฏิบัติการขั�นสูง
สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ��แบ่งเป็น�3�งาน��ได้แก่
� � -��งานผลิตวีดิทัศน์
� � -��งานผลิตด้านเสียง
� � -��งานศิลปกรรม
 5. ฝ่ายเทัคนิควิศวกรรม
� � � � � � � � � � มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน� เตรียมการ� �ดำ�เนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพ้่อให้บริการ� 
ฝึกปฏิบัติการขั�นสูงส�าหรับนักศึกษา� จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค� ควบคุม� และใช�อุปกรณ์ 
ในการผลิตส่้อ� จัดหา� พัฒนาและบำ�รุงรักษาเคร่้องม้ออุปกรณ์การผลิตส่้อให้มีประสิทธิภาพ� ควบคุม
ดูแลระบบโทรทัศน์เพ้่อการศึกษา��ระบบบริหารจัดการทรัพยากรส้่อ��ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน��
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ้่อการเรียนการสอน��และด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง��รวมถึงผลิตส้่อ
อิเล�กทรอนิกส์แบบผสมผสาน�และให้บริการระบบส้่อสารสองทางผ่านจอภาพ��แบ่งเป็น�4�งาน��ได้แก่
� � -��งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ�
� � -��งานเทคนิคและบำ�รุงรักษา
� � -��งานสถานีวิทยุโทรทัศน์
� � -��งานผลิตส้่ออิเล�กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
       6. ส� นักพัิมพั์
� มีหน้าท่ีรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง��แปล��เรียบเรียงตำ�รา��หนังส้อ�ผลงานทางวิชาการ�และ 
ส่ิงพิมพ์ประเภทอ่้น�ๆ ��เพ้อ่การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลยั��รวมทั�งสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านการผลิตส้่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม��แบ่งเป็น�2�งาน��ได้แก่�
� � -��งานวิชาการ
� � -��งานการตลาด
� 7.�ฝ่ายพััฒนานวัตกรรม
� มีหน้าท่ีรบัผดิชอบวางแผน��ออกแบบและพฒันานวตักรรมดา้นเคร่้องม้ออุปกรณ์�และโปรแกรม
ประยุกต์สนับสนุนการเรียนการสอน��งานบริการทางวิชาการ�และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย�รวมทั�งให้
บริการผลิตส้่อเฉพาะทางแบ่งเป็น�2�งาน�ได้แก่��
� � -��งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
� � -��งานผลิตส้่อเฉพาะทาง
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บุคลากร

ËÁÒÂàËµØ : * ºØ¤ÅÒ¡ÃÊ¶Ò¹ÐÅÙ¡¨ŒÒ§ªÑèÇ¤ÃÒÇÃÒÂà´×Í¹ µÓáË¹‹§¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ¨Ó¹Ç¹ 2 ¤¹ 
     áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃâÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³� ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤¹  (¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564) 

¼ÙŒºÃÔËÒÃ        3 ¤¹
½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»  8 ¤¹ ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  4 ¤¹

½†ÒÂ¼ÅÔµÊ×èÍ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�  5 ¤¹

½†ÒÂ¼ÅÔµÊ×èÍâÊµ·ÑÈ¹�  10 ¤¹

½†ÒÂà·¤¹Ô¤ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ  8 ¤¹

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ËÑÇË¹ŒÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ
¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¾¹Ñ¡§Ò¹âÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³�
¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃâÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³�

ÇÔÈ¡Ã
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
¹ÒÂª‹Ò§à·¤¹Ô¤

ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�  2 ¤¹
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ  3 ¤¹
¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 3*

1
1

4
1

7*
1
2*

2
3
3

7
1

3
1

1
1
1
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วุฒิการศึกษา
� วฒิุการศกึษาของบคุลากรศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา�จำ�แนกตามระดบัการศกึษา�ไดด้งันี��ระดบัต่ำ�
กว่าปริญญาตรี�จำ�นวน�1�คน��ระดับปริญญาตรี�จำ�นวน�28�คน���ระดับปริญญาโท��จำ�นวน�9�คน��และระดับปริญญาเอก�
จำ�นวน�2�คน��รายละเอียดดังตารางที่�1

ตารางทัี่ 1��ข้อมูลบุคลากรจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา�

ฝ่าย
วุฒิการศึกษา

ต่� กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโทั ปริญญาเอำก รวม

ผู้��อำ� นวยการ - - - 1 1
รอำงผู้��อำ� นวยการ - - - 1 1
หัวหน�าส� นักงาน - - 1 - 1
ฝ่ายบริหารงานทัั่วไป - 8 - - 8
ฝ่ายวิจัยและพััฒนาสื่อำการศึกษา - 1 3 - 4
ฝ่ายผู้ลิตสื่อำคอำมพัิวเตอำร์ - 2 3 - 5
ฝ่ายผู้ลิตสื่อำโสตทััศน์ 1 9 - - 10
ฝ่ายเทัคนิควิศวกรรม - 7 1 - 8
ส� นักพัิมพั์ - 1 1 - 2
ฝ่ายพััฒนานวัตกรรม - 3 - - 3

รวม 1 31 9 2 43
ข้อมูล�ณ�วันที่��30�กันยายน��2564

การพััฒนาบุคลากร
�� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้� การพัฒนาทักษะ� และประสบการณ์ของ
บุคลากร�เพ้่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน��โดยในปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564��ได้สนับสนุนการศึกษาต่อ�การฝึกอบรม
สัมมนา� การศึกษาดูงาน� และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่าง� ๆ� อย่างต่อเน้่อง� ดังนี�

� การฝึกอบรมสัมมนาเพ้่อพัฒนาบุคลากร��จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน�ดังนี�
� � 1.� อบรมการใช้งานระบบ� SUT� e-Learning� สำหรับผู้สอน� ให้กับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่าง
ประเทศ�(ภาษาอังกฤษ)�สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม�ในวันท่ี�17�พฤศจิกายน�2563�เวลา�13.00-15.00�น.�ณ�ห้องคอมพิวเตอร์�
หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง� (FLRU)� มีผู้เข้าอบรม� จำนวน� 20� คน
� � 2.�อบรมการใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�สำหรับผู้สอน�ให้กับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน)�สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม�ในวันที่�17�พฤศจิกายน�2563�เวลา�15.30-17.30�น.�ณ�ห้องคอมพิวเตอร์�หน่วย
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง� (FLRU)� มีผู้เข้าอบรม� จำนวน� 7� คน
� � 3.�อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน�สำหรับการสอนแบบไฮบริด�ครั�งท่ี�1�ในวันท่ี�7�มกราคม�2564�
ณ�ห้องเรียนทางไกลศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�มีผู้เข้าอบรม�จำนวน�17�คน
� � 4.�อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน�สำหรับการสอนแบบไฮบริด�ครั�งที่�2�ในวันที่�
8�มกราคม�2564�ณ�ห้องเรียนทางไกลศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�มีผู้เข้าอบรม�จำนวน�16�คน
� � 5.�อบรมแบบไฮบริด�เร้่อง�“การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ�SUT�e-Learning�อย่างปลอดภัยและ
ใช้สอบได้จริง”� ครั�งที่� 1� ในวันที่� 15� มกราคม� 2564� เวลา� 9.00� -� 12.00� น.

CEIT ANNUAL REPORT 2021PAGE  16



ณ� ห้องเรียนทางไกลศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� และออนไลน์ผ่านโปรแกรม� ZOOM� มีผู้เข้าอบรม� จำนวน 
141�คน
� � 6.� จัดอบรมร่วมกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ� สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม� เร้่อง� การสร้างข้อสอบ
ออนไลน์�ผ่านระบบ�SUT�e-Learning�และ�SUT�OnlineExam�ในวันที่�4�มิถุนายน�2564�เวลา�10.00-12.00�น.�ณ�
ห้องคอมพิวเตอร์� หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง� (FLRU)� มีผู้เข้าอบรม� จำนวน� 10� คน
� � 7.��อบรมออนไลน์�เร้่อง�“การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ�SUT�e-Learning�อย่างปลอดภัยและใช้
สอบได้จริง”�ครั�งที่�2�ในวันที่�14�มิถุนายน�2564�เวลา�10.00-12.00�น.�เป็นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
ผ่านโปรแกรม� ZOOM� มีผู้เข้าอบรม� จำนวน� 121� คน

การส่งบุคลากรเข้�ารับการฝึกอำบรม สัมมนา การ
ประชุมทัางวิชาการ และการศึกษาด�งาน  
� บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม� จำนวนทั�งสิ�น� 19� � คน� � โดยเป็นการฝึก
อบรมในหลักสูตรต่าง� ๆ� จำนวน� 6� หลักสูตร� � และเข้าร่วมการสัมมนา� การประชุมทางวิชาการ� และการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอก�จำนวน�7�กิจกรรม��โดยใช้จ่ายงบประมาณ�ทั�งสิ�นจำนวน�3,249.25�บาท�(สามพันสองร้อยสี่สิบเก้า
บาทยี่สิบห้าสตางค์)� ได้แก่

ลำดับ วันที่ การฝึกอบรมหลักสูตร�(6�หลักสูตร)

1 7-8�มค.�64 อบรมเชิงปฏิบัติการ�หลักสูตร�"การใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียนสำหรับการสอนแบบไฮบริด"
2 15�มค.�64 อบรม�เร้่อง�"การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ�SUT�e-Learning�อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง"
3 23�ก.พ.�64 อบรมผู้สอนปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
4 22�มิ.ย.�64 อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบออนไลน์
5 24�ส.ค.�64 อบรมออนไลน์�"สร้าง�Video�Content�อย่างไร?�ให้�Touch�ใจลูกเพจ"
6 16-27�ส.ค.64 อบรมคอร์สออนไลน์�"การพัฒนาเกมแบบใช้งานจริงเพ้่อการพัฒนาส้่อการเรียนการสอนรูปแบบเกม

ลำดับ วันที่ กิจกรรม�(7�กิจกรรม)

1 21�ม.ค.�64 เข้าร่วมกิจกรรม�Show�&�Share�แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2 22�ม.ค.�64 ประชุมรับฟังการจัดทำแผนกิจกรรมของ�PBM�ให้มีความสอดคล้องกับ�KPI
3 11�ก.พ.�64 ประชุมเพ้่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน�ประจำภาค�1/2563
4 17�มี.ค.�64 เข้าร่วมกิจกรรม�Show&share�ชี�แจงแนวปฏิบัติและขั�นตอนการให้บริการ�สถานที่แก่หน่วยงานภายนอก
5 20�พ.ค.�64 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถอดบทเรียนโอกาสการเกิดทุจริตในหน่วยงาน
6 21�ก.ย.�64 เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอโครงการคุมสอบระยะไกลด้วยไบโอเมตริกส์และปัญญาประดิษฐ์
7 23�ก.ย.�64 กิจกรรม�Show�&�Share�"การตรวจสอบ�SOP�และระบบบริหารคุณภาพ�ISO"
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รางวัลเกียรติยศเชิดช�ทัี่บุคลากรได�รับ
� � � � นายธิติน์�แก้วอุดร�พนักงานดีเด่น�ประจำปี�พ.ศ.�2564�สายปฏิบัติการวิชาชีพ
���� � � � และบริหารทั่วไป�กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ�ระดับปฏิบัติการ

� � � � นายวุฒินันท์�วามะกัน��พนักงานดีเด่น�ประจำปี�พ.ศ.�2564�สายปฏิบัติการวิชาชีพ
��� � � � และบริหารทั่วไป�กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน�และ/หร้อ�
�� � � � ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน�และมหาวิทยาลัย�ระดับ���
�� � � � ปฏิบัติการ

มาตรการป้อำงกัน และแนวทัางแก�ปัญหาการทุัจริต
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ได้ดำ�เนินการเพ่้อรองรับและสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส�
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ�(Integrity�and�Transparency�Assessment:�ITA)��โดยได้ดำ�เนินการดังนี�
� 1.�จัดทำ�ประกาศศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�เร่้อง�มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาการทุจริต
� 2.�กำ�หนดมาตรการป้องกัน�อันได้แก่�มาตรการจัดการเร่้องร้องเรียนการทุจริต�มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการดำ�เนินงาน� มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม� มาตรการป้องกันการรับ
สินบน
� 3.�จัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
� 4.�รายงานสรุปข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะประจำ�เด้อน
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การเงินและงบประมาณิ
 

� ในปีงบประมาณ�พ.ศ.� 2564� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ� � เพ่้อใช้ในการ
ดำ�เนินงานตามกิจกรรมต่าง�ๆ�รวมเป็นเงิน�3,547,100�บาท�แบ่งเป็น���หมวดค่าตอบแทน�ใช้สอย�วัสดุ��2,978,300�บาท� 
(ร้อยละ�83.96)��หมวดค่าสาธารณูปโภค�21,600�บาท�(ร้อยละ�0.61)�และหมวดค่าครุภัณฑ์�547,200�บาท��(ร้อยละ�15.43)� 
รายละเอียดดังนี�  
ตารางทัี่ 2�งบประมาณที่ได้รับจัดสรร�ประจำ�ปี�พ.ศ.�2564                                           หน่วย�:�บาท

รายการ
ปี 2563

วงเงิน ร�อำยละ
ยุทัธศาสตร์การสร�างความเป็นเลิศทัางวิชาการ 3,547,100 100
งานสนับสนุนและพััฒนาด�านนวัตกรรมและเทัคโนโลยีการศึกษา เพัื่อำการเรียนการสอำน 1,521,600 42.90
     - หมวดค่าตอำบแทัน ใช�สอำย วัสดุ 1,195,000 33.69
     - หมวดค่าสาธารณิ�ปโภค 21,600 0.61
     - หมวดค่าครุภัณิฑ์ 305,000 8.60
โครงการตามแผู้นปฏิบัติการ 1,000,000 28.19
     - หมวดค่าตอำบแทัน ใช�สอำย วัสดุ 1,000,000 28.19
งบกลาง 1,025,500 28.91
     - หมวดค่าตอำบแทัน ใช�สอำยและวัสดุ 783,300 22.08
     - หมวดค่าครุภัณิฑ์ 242,200 6.83

ยุทัธศาสตร์การสร�างความเป็นเลิศทัางวิชาการ

งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

งบกลาง

งบกลาง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

42.90%28.19%

28.91%

หมวดคาสาธารณูปโภค

33.69%

8.60%

0.61%

หมวดคาครุภัณฑ

หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

28.19% หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

22.08%

6.83% หมวดคาครุภัณฑ

หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

42
.9

0%
28

.9
1%

28
.19

%

โดยสามารถแสดงเป็นแผู้นภ�มิได�ดังนี้
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งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

งบกลาง

งบกลาง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

42.90%28.19%

28.91%

หมวดคาสาธารณูปโภค

33.69%

8.60%

0.61%

หมวดคาครุภัณฑ

หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

28.19% หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

งานสนับสนุนและพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

22.08%

6.83% หมวดคาครุภัณฑ

หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

42
.9

0%
28

.9
1%

28
.19

%

หมวดคาครุภัณฑ

2,978,300

-3.53%

-68.97%

3,087,300

หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

2563 2564

21,600

2563 2564

หมวดคาสาธารณูปโภค

งบประมาณมหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน

21,600

1,763,500

2563 2564

547,200

-100%

76,406,500

2563 2564

0

ตารางทัี่ 3��ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564
���������������และปีงบประมาณ�พ.ศ.�2563�จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย����
            หน่วย�:�บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณิทัี่ได�รับจัดสรร จ� นวนเงิน 
เพัิ่ม/(ลด) ร�อำยละ

ปี 2563 ปี 2564
ค่าตอบแทน�ใช้สอยและวัสดุ �����3,087,300� 2,978,300 (109,000)� (3.53)�
ค่าสาธารณูปโภค 21,600 21,600 0    0.00�
ค่าครุภัณฑ์�-�งบประมาณมหาวิทยาลัย
               -�งบประมาณแผ่นดิน

1,763,500 547,200 (1,216,300) (68.97) 
76,406,500 0 (76,406,500)� (100.00)�

รวมทั�งสิ�น 81,278,900 3,547,100 (77,731,800)� �(95.64)
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ตารางทัี่ 4��ข้อมูลการบริหารงบประมาณ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�
                   หน่วย�:�บาท

ฝ่าย
งบประมาณิ

ทัี่ได�รับ

การใช�จ่ายงบประมาณิ ร�อำยละ
การใช�จ่าย

งบ
ประมาณิ

หมวดค่า
ตอำบแทัน

ใช�สอำยและวัสดุ

หมวด
สาธารณิ�ปโภค

หมวด
ค่าครุภัณิฑ์ รวม

บริหารงานทั่วไป�(งบกลาง) 1,025,500 318,264.35 241,890.00 560,154.35 54.62

ผลิตส้่อคอมพิวเตอร์ 1,000,000 900,000.00 900,000.00 90.00
เทคนิควิศวกรรม 936,600 650,816.04 21,600.00 198,000.00 870,416.04 92.93
ผลิตส้่อโสตทัศน์ 275,000 188,525.28 61,500.00 250,025.28 90.92
สำ�นักพิมพ์ 250,000 248,798.00 248,798.00 99.52
วิจัยและพัฒนาส้่อการศึกษา 50,000 0.00 0.00
พัฒนานวัตกรรม 10,000 9,664.60 9,664.60 96.65

รวม 3,547,100 2,316,068.27 21,600 501,390 2,839,058.27 80.04

ข้อมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2564

ขอมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหมวดรายจาย (ภาพรวม)

-95.64%

81,278,900

3,547,100

2563 2564

ขอมูลการเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ. 2564

54.62%

90.00%

90.92%

92.93%

99.52%

0%

บริหารงานทั่วไป ผลิตสื่อคอมพิวเตอร เทคนิควิศวกรรม ผลิตสื่อโสตทัศน สำนักพิมพ วิจัยและพัฒนาฯ พัฒนานวัตกรรม

96.65%
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ตารางทัี่ 5�ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย�
            หน่วย�:�บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณิ 
ทัี่ได�รับ

งบประมาณิ 
ทัี่ใช�ไป

งบประมาณิ 
คงเหลือำ

ร�อำยละ
การใช�จ่าย 
งบประมาณิ

ค่าตอบแทน�ใช้สอยและวัสดุ 2,978,300 2,316,068.27 662,231.73 77.76
ค่าสาธารณูปโภค 21,600 21,600.00 0 100.00
ค่าครุภัณฑ์��������������������� 547,200 501,390.00 45,810.00 91.63

รวม 3,547,100 2,839,058.27 708,041.73 80.04

ขอมูลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจาย

77.76%

100%

91.63%

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ  

� จากตารางที่�5�พบว่า�การบริหารงบประมาณของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�ในปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�
ได้ใช้จ่ายเงินไปคิดเป็นร้อยละ�80.04�ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร��
� ในปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�มีรายได้จากการให้บริการ�จำ�นวนทั�งสิ�น�402,755.60�บาท��รายละเอียดดังตารางที่�6

ตารางทัี่ 6��รายได้จากการให้บริการ�ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�
            หน่วย�:�บาท

รายการ จ� นวนเงิน (บาทั) ร�อำยละ
ค่าจำ�หน่ายหนังส้อที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์� 268,535.60 66.67
ค่าบริการสำ�หรับผลิตส้่อวีดิทัศน์ 128,460.00 31.90
ค่าบริการการพิมพ์ 3,000.00 0.75
รายได้ค่าบริการระบบ�SUT�e-Learning�สำ�หรับ
หลักสูตร�Upskill/Reskill�

1,260.00 0.31

รายได้ค่าบริการสำ�หรับผลิต�Presentation 1,000.00 0.25
ค่าบริการสำ�หรับการบันทึกเสียง 500.00 0.12

รวม 402,755.60� 100.00
ข้อมูล��ณ��วันที่��30�กันยายน�2564
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ผู้ลการด� เนินงานตามแผู้นปฏิบัติการ
� ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดด้ำ�เนินงานตามแผนปฏบิตักิาร�ประจำ�ปงีบประมาณ�พ.ศ.�2564�บรรลตุามเปา้หมาย
ที่ตั�งไว้��โดยจำ�แนกตามผลผลิตดังนี�ี�

ผู้ลผู้ลิต หน่วยนับ แผู้น ผู้ล ร�อำยละ
1.�ผลิตส้่อการเรียนการสอน
���1.1�ส้่อ�3�มิติ� ชิ�นงาน 6 4 66.67
���1.2�ส้่อกราฟิกคอมพิวเตอร์� ชิ�นงาน 30 19 63.33
���1.3�Education�Application�� ชิ�นงาน 4 3 75.00
���1.4�ส้่อวีดิทัศน์ เร้่อง 30 101 100.00*
���1.5�ส้่อวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน� เร้่อง 60 38 63.33
���1.6�ส้่อเสียง� เร้่อง 45 8 17.78
2.�ผลิตส้่อบริการวิชาการ�ประชาสัมพันธ์�และอ้่น�ๆ
���2.1��ส้่อประสม� เร้่อง 14 19 100.00*
���2.2��ส้่อ�3�มิติ ชิ�นงาน 6 9 100.00*
���2.3��ส้่อกราฟิกคอมพิวเตอร์� ชิ�นงาน 50 67 100.00*
���2.4��ส้่อวีดิทัศน์ เร้่อง 6 25 100.00*
���2.5��ส้่อเสียง� เร้่อง 56 71 100.00*
3.�การให้บริการส้่อโสตทัศน์
���3.1��บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม� กิจกรรม 110 75 68.18
���3.2��บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว� กิจกรรม 132 61 46.21
���3.3��บริการถ่ายภาพนิ่งเพ้่อประชาสัมพันธ์�และอ้่น�ๆ� กิจกรรม 92 24 26.09
4.�ผลิตหนังส้อ�ตำ�รา�และเอกสารทางวิชาการ

����พิมพ์หนังส้อ�ตำ�รา�และเอกสารทางวิชาการ� เร้่อง 4 1 25.00
5.�การจัดการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย
����รายวิชาที่ให้บริการผ่านเคร้อข่าย� รายวิชา - 958 -
6.�การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส้่อการศึกษา
����ผลงานนวัตกรรมส้่อการศึกษา� ผลงาน 1 1 100.00
7.�การบริหารจัดการและการให้บริการ
����ความพึงพอใจผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน� ระดับ 4.80 4.72 98.33
หมายเหตุ�:��*��ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

การประเมินความพัึงพัอำใจข้อำงผู้��รับบริการตามภารกิจข้อำงหน่วยงาน
�� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการ� � โดยดำเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ้่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง� พัฒนาภารกิจในด้านต่าง� ๆ� ในปีงบประมาณ� พ.ศ.� 2564 
ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจเพ้่อให้ครอบคลุมการประเมินการให้บริการในภารกิจทุกด้าน� ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา� ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการด้านต่าง� ๆ� โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ�น� 
(https://ceit.sut.ac.th/questionnaire/qn/)
� ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ทั�ง� 4� ด้าน� ได้แก่� 
1)� ด้านกระบวนการและขั�นตอนการให้บริการ� 2)� ด้านผลงานและชิ�นงานของการให้บริการ� 3)� ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ� และ� 
4)�ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ��จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั�งสิ�น�263�คน��ผู้รับบริการมีความพึงพออยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดในทุกด้าน� และระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด� 
(����=�4.72)
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ผู้ลการด� เนินงานตามภารกิจและงานสนับสนุน
การบริหารจัดการอำงค์กร
 ในรอบปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�ที่ผ่านมา�ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจและงานสนับสนุน 
อ้่น�ๆ��โดยสรุปดังนี�
 1.�ผลิตและพัฒนาส้่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 2.�พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 3.�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส้่อการเรียนการสอน
 4.�ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
 5.�ผลิตส้่อการประชาสัมพันธ์
 6.�ดำเนินงานสำนักพิมพ์
 7.�สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ดานกระบวนการและ
ขั้นตอนการใหบริการx = 4.71

ดานผลงานและ
ชิ้นงานของการใหบริการ

x = 4.71

ดานเจาหนาที่ใหบริการx = 4.75

ดานความตรงตอเวลา
ในการใหบริการ

x = 4.71
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1.�ผลิตและพัฒนาส้่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 1.1 การพััฒนาสื่อำ e-Courseware เพัื่อำการเรียนร��ในศตวรรษทัี่  21
� ����การพัฒนาและผลิต�e�-�Courseware�ดำเนินงานภายใต้ประเด�นยุทธศาสตร์�การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ�
โดยการพัฒนาระบบส้่อการสอนในรูปแบบอเิล�กทรอนิกส์�(e-Learning�Courseware)��เพ้่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน� (Blended�Teaching�and� Learning)� ในปีงบประมาณ�พ.ศ.2564� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ดำเนินการพัฒนา� e–Courseware� ร่วมกับคณาจารย์� มีรายละเอียด� ดังนี�
     ก. จ�นวนสื่อำ�:�ผลิตได้�9�รายวิชา�จำนวน�99�บทเรียน
�� � -�เป็นส้่อการสอนในรายวิชาที่ไม่น้อยกว่า�3�หน่วยกิต�จำนวน�6�รายวิชา�
� � -�เป็นส้่อการสอนในรายวิชาที่น้อยกว่า�3�หน่วยกิต�จำนวน�3�รายวิชา�
 ข้. ร�ปแบบสื่อำ�:�การเรียนการสอนรูปแบบวีดิทัศน์แบบประสมประสาน�ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์�
�������������������(SUT�e-Learning)
 ค. การน�ไปใช��:��นำไปใช้จัดการเรียนการสอนในระบบ�SUT�e-Learning

รายวิชาที่ผลิตและพัฒนาส้่อ�e�–�Courseware�เพ้่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่�21�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564

ล� ดับ ส� นักวิชา/รหัสวิชา/ชื่อำวิชา
จ� นวนบทั

เรียน
1 103102 แคลค�ลัส 2 (CALCULUS II) 12
2 1101041 ภาษาอำังกฤษเพัื่อำการน� เสนอำทัางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS) 12
3 335221 อำาหารและโภชนาการ (FOOD AND NUTRITION)     12
4 525318 เครื่อำงยนต์เผู้าไหม�ภายใน (INTERNAL COMBUSTION ENGINES) 12
5 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEERING) 12

6
618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล ส� หรับระบบการจัดการด�านอำาชีวอำนามัย
          ความปลอำดภัย และสิ่งแวดล�อำม (NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR   
          OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)

12

7
618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด�านอำาชีวอำนามัย (RISK ASSESSMENTS AND      
          MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY)

12

8
802305 การจัดการกากข้อำงเสียอำุตสาหกรรมและข้อำงเสียอำันตราย (INDUSTRIAL AND HAZARDOUS  
           WASTE MANAGEMENT)

12

9
การตรวจหาช่อำงโหว่โดยใช� Nmap ส� หรับผู้��เริ่มต�น (VULNERABILITY ASSESSMENT USING Nmap FOR 
BEGINNERS) ในโครงการจัดร�ปแบบการบริหารวิชาการด�านเทัคโนโลยีดิจิทััลร�ปใหม่ (DIGITECH)

3

รวม 99
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 1.2  การผู้ลิตสื่อำวีดิทััศน์สนับสนุนการเรียนการสอำน
� �����ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�ได้ผลิตส้่อวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน�ดังนี�
� � 1.2.1�ผลิตส่้อวีดิทัศน์ในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัลและวิทยาการดิจิทัล�จำ�นวน�6�หลักสูตร�ไดแ้ก่
� � -�สัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เน้�อหาออนไลน์
� � -�สัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
� � -�สัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซึ่อฟต์แวร์สมัยใหม่
� � -�สัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน�ตของสรรพสิ่ง
� � -�สัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล้่อนที่
� � -�สัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
� � 1.2.2� ผลิตส้่อวีดิทัศน์ใน� รายวิชา� 102108� ปฏิบัติการเคมีสำ�หรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ� (CHEMISTRY� FOR�
HEALTH�SCIENCE�LABORATORY)�รายวชิา�102132�ปฏบิตักิารเคมีวเิคราะห�์1�(ANALYTICAL�CHEMISTRY�LABORATORY�
I)�และรายวิชา�521344�ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร�1�(AGRICULTURAL�AND�FOOD�ENGINEERING�LABORATORY�I)

 1.3 การพััฒนา Chatbot สนับสนุนการเรียนการสอำน 
� � � ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับ� 1)� อาจารย์ภัทรภร� สฤษชสมบัติ� ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
พัฒนา�Chatbot� ให้ความรู้ดูแลเด�กที่ป่วยเป็นโรคมะเร�ง� เป็น� Chatbot�ที่ช่วยให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ดูแลเด�กที่ป่วยเป็นมะเร�ง� เช่น� 
การรกัษา�การดแูลตนเอง�วธิคีลายความกังวล�เปน็ตน้�เปน็ส่้อการสอนประกอบรายวชิา�ฝกึปฏบิตัปิระสบการณ์วชิาชพี/ปฏบิตักิาร
จัดการพยาบาล�และได้ร่วมกับ�2)�ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.ศุภาพิชญ์�โฟน�โบร์แมนน์�สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์�พัฒนา�Chatbot� 
ให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดเช้�อไวรัสโคโรนา� 2019� (COVID� 19)� และวัคซีึ่น� เป็น� Chatbot� ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับความรู้ท่ัวไปของ 
โรคติดเช้�อไวรัสโคโรนา�2019� (COVID� 19)�แนวทางการปฏิบัติตัวและการป้องกัน�สมุนไพรต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจ�และ 
รายละเอียดของวัคซึ่ีนป้องกัน�ซึ่ึ่งงานชิ�นนี�เป็นส้่อการสอนประกอบรายวิชา��วิจัยทางการพยาบาล�(Nursing�Research)

 1.4 การผู้ลิตสื่อำวิดีทััศน์แนะน� การสอำบอำอำนไลน์ และการสอำนแบบไฮบริด
� ������จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้�อไวรสัโคโรนา�2019�(COVID�19)�ทำ�ใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารไีด้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนเปน็แบบออนไลน์�ซ่ึึ่งมีความจำ�เปน็ตอ้งจดัสอบเพ้อ่วดัผลการเรยีนของนักศกึษาในสถานการณ์นี��
โดยใชร้ะบบ�SUT�e-Learning�ดำ�เนินการจดัสอบออนไลน์�ในภาคการศกึษาท่ี�3/2563�และ�1/2564�ซึ่ึง่มอบหมายใหศ้นูย์นวตักรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา�เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและให้บริการ�เน้่องจากเป็นการปรับรูปแบบเป็นการสอบออนไลน์ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมี
ความรู้�ความเข้าใจในกระบวนการจัดสอบ�และเพ้่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าห้องสอบ�กรรมการคุมสอบ�และผู้เข้าสอบ�ดำ�เนิน
ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย�มีความโปรง่ใส�ไม่เกิดปญัหาและอุปสรรคในการสอบออนไลน์ของมหาวทิยาลยั�ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยี
การศกึษาจงึไดจ้ดัทำ�คลปิวดิโีอแนะนำ�หน้าท่ีกรรมการคมุสอบออนไลน์�จำ�นวน�1�คลปิ�เพ้อ่ใหห้วัหน้าหอ้งสอบ�และกรรมการคมุสอบ
ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ�และขั�นตอนในการคุมสอบ�รวมทั�งคลิปวิดีโอแนะนำ�การสอบออนไลน์สำ�หรับนักศึกษา�จำ�นวน�3�คลิป�แบ่งเป็น
�1)�ขั�นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบออนไลน์�2)�การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ�และ�3)�การปฏิบัติตัวระหว่างการเข้าสอบออนไลน์�
โดยเผยแพร่คลิปวิดีโอบนระบบ�SUT�e-Learning�ก่อนการจัดสอบ�เพ้่อให้กรรมการคุมสอบและนักศึกษาทำ�ความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบออนไลน์� นอกจากนี�ยังจัดทำ�คู่ม้อ� และคลิปวิดีโอแนะนำ�การใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียนสำ�หรับการ
สอนแบบไฮบริด�สำ�หรับห้องเรียนที่น้อยกว่า�150�ที่นั่ง�และ�300�ที่นั่งขึ�นไป�เพ้่อให้คณาจารย์สามารถใช้เป็นแนวทางสำ�หรับสอน
ในห้องเรียนพร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม�Microsoft�Team�หร้อ�Zoom�ได้

CEIT ANNUAL REPORT 2021PAGE  26



CEIT ANNUAL REPORT 2021 PAGE  27



CEIT ANNUAL REPORT 2021PAGE  28



 
2.�พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 2.1 การให�บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอำนผู้่านเครือำข้่าย SUT e-Learning
� � � �ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการระบบ�SUT�e-Learning� เพ้่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านเคร้อข่าย�ซึ่ึ่งสามารถใช้ระบบสนับสนุนการเรียนแบบผสมผสาน�(Hybrid�Learning)��ระหว่างการเรียนในชั�นเรียนปกติกับการ
เรยีนออนไลน์�โดยนักศกึษาสามารถเขา้ศกึษาเน้�อหา�ทบทวนเน้�อหา�สง่การบา้นออนไลน์�และทำ�แบบทดสอบไดทุ้กท่ี�ทุกเวลา�เน้อ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้�อไวรัสโคโรนา�2019��(COVID-19)�ในภาคการศึกษาที่�3/2563�และ�1/2564�ได้มีการใช้
ระบบเพ้่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์�โดยปีการศึกษา�2563�มีรายวิชาที่ใช้ระบบ�SUT�e-Learning�จำ�นวน�1,147�วิชา�คิดเป็น
ร้อยละ�49.42�ของจำ�นวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนทั�งหมดในปีการศึกษา�2563�(2,321รายวิชา)�

รอยละจำนวนรายวิชาที่ใช e-Learning

32.54

40.38

49.42

58.22

2561

ปการศึกษา
2562 2563 2564

กราฟแสดงร้อยละของจำ�นวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนและใช้ระบบ�SUT�e-Learning�จำ�แนกตามปีการศึกษา
หมายเหตุ�ปีการศึกษา�2564�เป็นข้อมูลเฉพาะภาคการศึกษา�1/2564�

�� นอกจากนี�ไดจ้ดัสอบออนไลน์บนระบบเต�มรปูแบบ�โดยนำ�ขอ้มูลจากศนูย์บรกิารการการศกึษามาบรหิารจดัการ�จดัหมวดหมู่ 
สำ�หรับรายวิชาที่สอบในตาราง�สร้างรายวิชาสำ�หรับสอบออนไลน์�สร้างเว�บไซึ่ต์ตารางสอบที่มีลิงค์เช้่อมไปยังรายวิชาที่มีการสอบ
ในแต่ละวัน-เวลา� ตรวจสอบและนำ�เข้ารายช้่อผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละรายวิชา� นำ�เข้าข้อสอบท่ีได้รับการประสานงานจากผู้ประสาน
งานรายวิชา�ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ�ตรวจสอบการตั�งค่าข้อสอบ�กำ�หนดหลักเกณฑ์การทำ�ข้อสอบตามเวลาที่กำ�หนด� 
ให้คำ�แนะนำ�และแก้ไขปัญหาในระหว่างการสอบสำ�หรับคณาจารย์� กรรมการคุมสอบ� และนักศึกษา� และภายหลังการสอบได้ให้ 
คำ�ปรกึษาผูป้ระสานงานรายวชิาในการจดัการผลการสอบบนระบบ�โดยในภาคการศกึษาท่ี�3/2563�มีการใชร้ะบบจดัสอบรวม�14�วนั�
จำ�นวนวิชาที่จัดสอบรวม�155�วิชา�จำ�นวนนักศึกษาเข้าสอบพร้อมกันสูงสุดต่อวัน�จำ�นวน�1,731�คน��ในภาคการศึกษาที่�1/2564�
มีการใช้ระบบจัดสอบ� 14� วัน� จำ�นวนวิชาที่จัดสอบ�225� วิชา� จำ�นวนนักศึกษาเข้าสอบพร้อมกันสูงสุดต่อวัน� จำ�นวน� 1,923�คน� 
ซึ่ึ่งตลอดการจัดสอบออนไลน์ทุกวันระบบสามารถรองรับการสอบได้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2.2 การจัดการเรยีนการสอำนอำอำนไลน์แบบเปิด SUT X-Lane  รอำงรบัการเรยีนร��ตลอำดชว่งวัย (Lifelong Learning)
�� ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาไดด้ำ�เนินการพฒันาระบบ�SUT�X-Lane�ซึ่ึง่เปน็ระบบบรหิารจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดสำ�หรับผู้เรียนที่สนใจได้เรียนรู้เพ้่อเพิ่มทักษะ�รับสัมฤทธิบัตร�และสะสมหน่วยกิตในการเรียนระดับปริญญา�รองรับ
การเรยีนรูต้ลอดชว่งวยั�(Lifelong�Learning)�โดยมีรปูแบบใหเ้รยีนรูร้ายวชิาหร้อชดุวชิาของหลกัสตูรผา่นทางเว�บไซึ่ต�์ทั�งรปูแบบมี
คา่ใชจ้า่ยและไม่มีคา่ใชจ้า่ย�โดยผูเ้รยีนตอ้งสมัครเปน็สมาชกิและเขา้ศกึษาผา่นชอ่งทางออนไลน์เพ่้อเขา้รว่มกิจกรรมการเรยีนรูต้า่ง�ๆ � 
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เชน่�ส้อ่วดีทัิศน์�เอกสารอิเล�กทรอนิกส�์การทำ�แบบทดสอบ�และการเเลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นรายวชิา�นอกจากนี�ผูเ้รยีนจะไดส้มัฤทธบิตัร
และสามารถเก�บรวบรวมเปน็หน่วยกิต�เพ่้อใหไ้ดค้ณุวฒิุตามขอ้กำ�หนดหลกัเกณฑข์องแตล่ะหลกัสตูร�โดยมีคณะกรรมการบรหิาร
บทเรยีนออนไลน์ดแูลและตดิตามการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์�และกำ�กับการดำ�เนินการใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กำ�หนด 
รวมทั�งให้บริการและสนับสนุนระบบสำ�หรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีต้องการเปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์สำ�หรับเพิ่มพูน�
ปรบัเปลีย่น�เรยีนรูทั้กษะใหม่�(Upskill/Reskill�/New�Skill)�และรบัสมัฤทธบิตัรเม้อ่สอบผา่นเพ้อ่ใชเ้ปน็ใบเบกิทางในการประกอบ
อาชีพ�โดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้บริการหน่วยงานและจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด�ดังนี�
� 1)� เปิดให้ทดลองเรียนตลอดทั�งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย� จำ�นวน� 6� รายวิชา� ของกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล�
(DIGITECH)�
� 2)� เปิดให้เรียนในรายวิชาของกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล� (DIGITECH)� สำ�หรับนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก�รายวิชาทั�งหมดในระบบ�SUT�X-Lane�จำ�นวน�6�ชุดวิชา�(24�รายวิชา)�โดยสามารถสะสมในระบบ 
คลังหน่วยกิต�เพ้่อรับปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
�� 3)� รายวิชาหร้อชุดวิชาท่ีเสนอจัดทำ�บทเรียนออนไลน์เพ่้อเปิดสอนในระบบ� X-Lane� ในการประชุมคณะกรรมบริหาร 
บทเรียนออนไลน์�จำ�นวน�5�ชุดวิชา�20�รายวิชา�ของกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล�(DIGITECH)�
� 4)� เทคโนธานี� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี� โครงการยกระดับเศรษฐกิจ� และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ� 
U2T�(มหาวิทยาลัยสู่ตำ�บล�สร้างรากแก้วให้ประเทศ)�จำ�นวน�2�หลักสูตร
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� 5)�เทคโนธานี�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี�โครงการยกระดับสมรรถนะกำ�ลังคนวัยแรงงานเพ้่ออนาคต�
(Upskill/Reskill)�จำ�นวน�16�ทักษะ�91�หลักสูตร
� 6)�สมาคมสหกิจศึกษาไทย�หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำ�งาน�
(CWIE�Advisor)�จำ�นวน�1�หลักสูตร
� 7)�โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร�เพ้่อให้สามารถนำ�เทคโนโลยี�5G�มาประยุกต์และต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ�
(5G�NOW)�จำ�นวน�2�หลักสูตร
 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช�ระบบ SUT e-Learning 
� �����ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ�SUT�e-Learning�ในการจัดการเรียน
การสอนสำ�หรับคณาจารย์�เพ้่อสร้างความเข้าใจและทักษะการใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�ในการสอนและการจัดทำ�ข้อสอบ
ออนไลน์ท่ีสามารถใชส้อบวดัผลการเรยีนจรงิในภาคการศกึษาท่ี�3/2563�และ�1/2564�ไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการใชง้าน
ระบบ�SUT�e-Learning�ทั�งการจัดการรายวิชาและการสร้างข้อสอบออนไลน์�โดยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้�อไวรัส
โคโรนา�2019�(COVID-19)�มีการจัดอบรมในรูปแบบออนไซึ่ต์และออนไลน์ทั�งสิ�นจำ�นวน�7�ครั�ง�แบ่งเป็นการอบรมแบบไฮบริด
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�สำ�หรับการสอบออนไลน์อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง�2�ครั�ง�การอบรมวิธีการ
ใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียนสำ�หรับการสอนแบบไฮบริด�2�ครั�ง�ร่วมบรรยายแนวปฏิบัติการคุมสอบออนไลน์�1�ครั�ง�ร่วมจัด
อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบออนไลน์�1�ครั�ง�และจัดสัมมนาเร้่อง�การผลิตส้่อ�e-Courseware�และร่วม
เป็นผู้สอนบนระบบ�SUT�X-Lane� 1�ครั�ง�นอกจากนี�ยังจัดทำ�แนวทาง�คู่ม้อ� และคลิปวิดีโอการสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ 
SUT� e-Learning� ซ่ึึ่งในการให้บริการการใช้งานระบบกับคณาจารย์และนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ให้คำ�แนะนำ� 
แก้ปัญหา�และให้ความช่วยเหล้อในการใช้งานระบบผ่านหลายช่องทาง� ได้แก่� โทรศัพท์� เพจเฟซึ่บุ๊ก�อีเมล�และไลน์แอด� โดยผู้ใช้
ระบบได้ติดต่อผ่านช่องทางไลน์แอดเป็นจำ�นวนมากที่สุด�ซึ่ึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการให้คำ�แนะนำ�การใช้งานระบบผ่านไลน์แอดเป็น
จำ�นวน�947�ครั�ง

ตาราง�กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์

ล�ดับทัี่ หัวข้�อำ/หลักส�ตร วัน เดือำน ปี ผู้��เข้�าร่วมอำบรม

1 อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน�สำหรับการสอนแบบไฮบริด
�ครั�งที่�1 

วันที่�7�มกราคม��2564 คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน�
จำนวน 17�คน

2 อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน�สำหรับการสอนแบบไฮบริด
�ครั�งที่�2

วันที่�8�มกราคม�2564 คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน�
จำนวน 16�คน

3 อบรมแบบไฮบริด�เร้่อง�การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ�SUT�
e-Learning�อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง�ครั�งที่�1

วันที่�15�มกราคม�2564 คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน/
บคุลากร�จำนวน�22�คน

4 อบรมแบบไฮบริด�เร้่อง�การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ�SUT�
e-Learning�อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง�ครั�งที่�2

วันที่�14�มิถุนายน�2564 คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน�
จำนวน 144�คน

5 ร่วมบรรยายแนวปฏิบัติการคุมสอบออนไลน์� วันที่�16�มิถุนายน�2564 คณาจารย์/บุคลากร�
จำนวน 42�คน

6 ร่วมเป็นวิทยากรการจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุม
สอบออนไลน์�(SUT�e-Learning)�

วันที่�22-23�มิถุนายน
 2564

คณาจารย์/บุคลากร�
จำนวน 703�คน

7 การสัมมนา�เร้่อง�การผลิตส้่อ�e-Courseware�และร่วมเป็นผู้สอนบน
ระบบ�SUT�X-Lane

วันที่�27�กันยายน�2564 คณาจารย์/ผู้ช่วยสอน�
จำนวน 56�คน
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3.�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส้่อการเรียนการสอน
�� � � � � � � � � � �ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ�เนินการวิจัยเชิงสำ�รวจ� เร้่อง�ปัจจัยความสำ�เร�จการบริหารจัดการ
ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย� ในสภาวการณ์พลิกผันสู่การเรียนการสอนออนไลน์� :� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
�(Critical�Success�Factors�for�e-Learning�Management�in�the�Transition�to�Online�Learning�:�Suranaree�
University� of� Technology)� มีวัตถุประสงค์เพ่้อศึกษาปัจจัยความสำ�เร�จการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน 
ผ่านเคร้อข่าย� ระดับของปัจจัยการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย� และความพึงพอใจและความคิด
เห�นการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย� SUT� e-Learning� ในสภาวการณ์พลิกผันสู่การเรียนการ
สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี� กลุ่มตัวอย่าง� ได้แก่� นักศึกษา� อาจารย์� และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี�เฉพาะผู้เข้าใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม�จำ�นวน�405�คน�อยู่ในเกณฑ์จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่ต่ำ�กว่า�.05�ตามตาราง�Yamane�ผลการศึกษา�พบว่า�ผู้ใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�ส่วนใหญ่มีความคิดเห�นต่อปัจจัย
ความสำ�เร�จท่ีสง่ผลตอ่ความสำ�เร�จในการบรหิารจดัการเรยีนการสอนออนไลน์�SUT�e-Learning�ตามลำ�ดบัดงันี��1)�ดา้นสถาบนั/�
องค์กร/�หน่วยงาน�อยู่ในระดับ�“มาก”�(������=�3.91,�S.D.=0.85)�2)�ด้านผู้สอน�อยู่ในระดับ�“มาก”�(������=�3.66,�S.D.=�0.88)� 
3)�ด้านการสนับสนุนการใช้งาน�อยู่ในระดับ�“มาก”�(������=3.64,�S.D.=0.86)�4)�ด้านผู้เรียน�อยู่ในระดับ�“มาก”�(������=�3.63,�
S.D.=0.87)�5)�ด้านการจัดการเรียนการสอนและเน้�อหาอยู่ในระดับ�“มาก”�(�������=�3.56,�S.D.=0.88)�6)�ด้านคุณภาพของระบบ
การจัดการเรียนการสอนผ่านเคร้อข่าย�อยู่ในระดับ�“ปานกลาง”�(������=�3.43,�S.D.=0.92)�และ�7)�ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง 
พ้�นฐานอยู่ในระดับ�“ปานกลาง”�(�����=3.36,�S.D.�=0.91)�สำ�หรับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเคร้อข่าย�SUT�e-Learning�และการให้บริการของเจ้าหน้าที่�ภาพรวมอยูในระดับ�“มาก”�(�������=3.75,�S.D.=0.89)�และ 
ความคดิเห�นเก่ียวกับประโยชน์และแนวโน้มการใชง้านระบบ�SUT�e-Learning�ภาพรวมอยูในระดบั�“มาก”�(�������=3.85,�S.D.=0.87)

CEIT ANNUAL REPORT 2021PAGE  32



4.�ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ�เนินการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา� ในลักษณะกิจกรรมสนามเด�กเล่น
ใน�ศนท.�“CEIT�Playground�:� เรียนจริง�รู้จริง�ลุยจริง”�เพ้่อเสริมสร้างทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่�21�ในด้านต่าง�ๆ�ให้แก่
นักศึกษา�อาทิ�ทักษะอาชีพ�ทักษะการทำ�งานเป็นทีม�และทักษะชีวิต�โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากสำ�นักวิชาเทคโนโลยีสังคม�
จำ�นวน�6�คน�และสำ�นักวชิาวศิวกรรมศาสตร�์จำ�นวน�1�คน�ซึ่ึง่ปฏบิตังิานถ่ายทอดสดกิจกรรมของมหาวทิยาลยัรว่มกับเจา้หน้าท่ี 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�จำ�นวน�8�กิจกรรม�ดังนี�

ล�ดับทัี่ หัวข้�อำ/หลักส�ตร วัน เดือำน ปี ผู้��เข้�าร่วมอำบรม

1 SUT-IVCST2021  6�สิงหาคม�2564 3�คน
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่�มทส.�ปีการศึกษา�2564�SUT#29  9�สิงหาคม�2564 5�คน
3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่�สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร�ปีการศึกษา�2564 10�สิงหาคม�2564 3�คน
4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่�สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์�ปีการศึกษา�2564 10�สิงหาคม�2564 3�คน
5 ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา�ปีการศึกษา�2564 11�สิงหาคม�2564 3�คน
6 โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว�:�ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล�ปีที่�18 28�สิงหาคม�2564 7�คน
7 ศิษย์เก่าบอกเล่าประสบการณ์� 11�กันยายน�2564 3�คน
8 มทส.�พบอาจารย์แนะแนว�64  27�กันยายน�2564 3�คน

5.�ผลิตส้่อเพ้่อการประชาสัมพันธ์
 5.1 การผู้ลิตสื่อำสามมิติเพัื่อำการประชาสัมพัันธ์
� ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา�รว่มกับผูช้ว่ยศาสตราจารย์�ดร.สริาภรณ์�โพธวิชิยานนท์�สำ�นักวชิาสาธารณสขุ
ศาสตร์� พัฒนาซึ่อฟต์แวร์สามมิติและแอนิเมชัน� สำ�หรับนำ�เสนอวิธีการจัดการบำ�บัดน�ำ�เสียภายในชุมชนแสดงผลผ่านเว�บไซึ่ต์
เพ้่อให้ความรู้และเผยแพร่งานวิจัยให้กับชุมชน� ในโครงการวิจัยเร้่อง“การถ่ายทอดองค์ความรู้การนำ�น�ำ�เสียจากชุมชนขนาด
เล�กท่ีผ่านการบ�าบัดแล�วมาใช�ในการเพาะปลูก”� ซ่ึึ่งส้่อท่ีผลิตได�น�าไปใช�ในการประชาสัมพันธ์ในงานด�านนวัตกรรมต่าง� ๆ� 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี� และได�ร่วมกับส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม� พัฒนาแอพพลิเคชั่นนิทรรศการเสม้อน� 
ไอทีโชว์เคส�2021�เป็นนิทรรศการจำ�ลองเสม้อนจริงสามมิติ�แสดงผลผ่านเว�บไซึ่ต์�ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี�สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ� กลุ่มวิชาซึ่อฟต์แวร์วิสาหกิจ� (Enterprise� Software)� กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล�
(Business�Intelligence�and�Data�Analytics)�กลุม่วชิาสารสนเทศศกึษา�(Information�Studies)�และกลุม่วชิานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล�(Digital�Communication)
 5.2 การผู้ลิตสื่อำวีดิทััศน์เพัื่อำการประชาสัมพัันธ์
� ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� ได้ดำ�เนินการผลิตส้่อวีดิทัศน์เพ้่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย�ดังนี�
� � -�วีดิทัศน์ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต�ปีบทองช่อที่�24
��� � -�วีดิทัศน์บัณฑิตเข�มทองคำ��ปีบทองช่อที่�24
� � -�วีดิทัศน์สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี�ครบ�31�ปี
� � -�วีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานวิจัย�
� � -�วีดิทัศน์การบริการจิตเวชในชุมชน
� � -�วีดิทัศน์เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
� � -�วีดิทัศน์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง�(COE)
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� � -�วีดิทัศน์�ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ�AMM�2022�
� � -�วีดิทัศน์เพ้่อนำ�เข้าสู่การเสวนาของผู้บริหาร�สมาคมสหกิจศึกษา
� � -�วีดิทัศน์ประกอบพิธีลงนามบันทึกความร่วมม้อ�Solar�Energy�
� � -�วีดิทัศน์สหกิจศึกษาบูรณากับการทำ�งาน�
� � -�วีดิทัศน์แนะนำ�ขั�นตอนการเตรียมตัวการสอบออนไลน์�
� � -�วีดิทัศน์แนะนำ�กรรมการคุมสอบออนไลน์
� � -�วีดิทัศน์แนะนำ�การเข้าใช้งานระบบ�SUT�e-Learning�
� � -�วีดิทัศน์แนะนำ�สาขาวิชาโทรคมนาคม
� � -�วีดิทัศน์แนะนำ�สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพ้่อประกอบการขอใบรับรอง�ABET
� � -�วีดีทัศน์แนะนำ�ระบบ�SUT�X-Lane
� � -�วีดิทัศน์การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำ�หรับคนปกติและผู้พิการทางการได้ยิน�(ล่ามภาษาม้อ)

6.�ดำ�เนินงานสำ�นักพิมพ์
� ศูนยน์วัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา�ดำ�เนินงาน�“สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”�โดยมีหน้าที่ส่งเสริมให้
มีการแต่ง�แปล�เรียบเรียง�ตำ�รา�หนังส้อ�ผลงานทางวิชาการ�และสิ่งพิมพ์อ้่น�ๆ�เพ้่อการเผยแพร่ผลงานและความเข้มแข�งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย�ผลการดำ�เนินงานสำ�นักพิมพ์�ในปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�มีดังนี�
� 6.1��จัดพิมพ์ตำ�ราและหนังส้อทางวิชาการ�จำ�นวน��1��เร้่อง   
� � -��ไพธอนและกราฟิกประสานกับผู้ใช้��(Python�&�GUI)
� � ���แต่งโดย�ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.คะชา�ชาญศิลป์
�����������������������จำ�นวนพิมพ์�2,500�เล่ม
� 6.2��หนังส้อ/ตำ�ราอยู่ในกระบวนการพิจารณาและการตรวจประเมิน
���������������คุณภาพต้นฉบับ�จำ�นวน��4��เร้่อง
� � 6.2.1��การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต�เล่ม�1�(Critical�Care�Nursing�I)�
� � �������แต่งโดย�รองศาสตราจารย์�ดร.จันทร์ทิรา�เจียรณัย��
���������������������������ผู้ช่วยศาสตราจารย์�ดร.ศรัญญา�จุฬารี��
� � �������และ�นางนิภาพร�พากเพียร
� � 6.2.2��Entrepreneurship�and�New�Venture�Creation�
� � �������แต่งโดย�รองศาสตราจารย์�ดร.อดิศักดิ์�สุวิทวัส
� � 6.2.3��การตลาดผู้ประกอบการ�แต่งโดย�รองศาสตราจารย์�ดร.อดิศักดิ์�สุวิทวัส
� � 6.2.4��จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล�แต่งโดย�รองศาสตราจารย์�ดร.ศรีเกียรติ�อนันต์สวัสดิ์
� 6.3���จดัจำ�หน่ายหนังสอ้ท่ีจดัพมิพโ์ดยสำ�นักพมิพม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร�ีผา่นศนูย์บรรณสารและส่้อการศกึษา�
และศูนย์หนังส้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�มีรายได้รวมทั�งสิ�น�268,535.60�บาท��(สองแสนหกหม้่นแปดพันห้าร้อยสามสิบ
ห้าบาทหกสิบสตางค์)
� 6.4��จัดสรรผลประโยชน์จากรายได้จากการจำ�หน่ายหนังส้อ/ตำ�รา�จำ�นวน�3�เร้่อง�ให้แก่ผู้แต่งตำ�ราและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง�จำ�นวนเงินรวมทั�งสิ�น�47,798�บาท�(สี่หม้่นเจ�ดพันเจ�ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
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7.�สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
  7.1 การให�บรกิารระบบส่ือำสารสอำงทัางผู้า่นจอำภาพั 
� ����ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา�ให้บริการ
ระบบส่้อสารสองทางผ่านจอภาพ� (Video� Conference�
System)�เพ้่อการจัดประชุมของหน่วยงานต่าง�ๆ��การเรียน
การสอน��และการประชุมทางวิชาการ��โดยได้จัดเตรียมระบบ
ส้่อสารสองทางผ่านจอภาพและระบบการเช้่อมต่อเข้ากับการ
ประชุมผ่านโปรแกรม� Zoom� � สามารถใช้งานได้พร้อมกัน� 3�
ห้องประชุม�ในปีงบประมาณ�พ.ศ.�2564�ได้ให้บริการเพ้่อการ
ประชุม�จำ�นวน�236�ครั�ง
 7.2 การให�บริการห�อำงประชุมอำอำนไลน์
� � � � การให้บริการห้องประชุมออนไลน์� โดยใช้ร่วมกับ
โปรแกรม� Zoom� Cloud� Meeting� � โดย� ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาจัดไว้สำ�หรับการจัดประชุมของหน่วย
งานต่างๆ� ของมหาวิทยาลัย� � และเพ้่อรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค� 
COVID� –� 19� ตั�งแต่เด้อนมกราคม� พ.ศ.� 2564� เป็นต้นมา� 
โดยบริหารจัดการการใช้งานตามการขอใช้บริการผ่านระบบ 
SUT�e–booking�เพ้่อหมุนเวียนการใช้งานโปรแกรม�Zoom�
ลิขสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 7.3 การให�บริการ SUT Station
� � � การให้บริการถ่ายทอดสดผ่าน� Facebook,� 
Youtube��และช่องทางอ้่น�ๆ�เพ้่อให้บริการแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความต้องการให้ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง� ๆ
�ผ่านช่องทาง�Facebook�Live�และ�Youtube�Channel�เพ้่อ
ผู้สนใจเข้ารับชมกิจกรรมผ่านทาง�Social�Media�โดยกิจกรรมที่
ให้บริการ�ได้แก่
� 1)� กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ผ่าน�
Facebook�Live�และ�Youtube��Channel
� 2)�การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำ�ทุกเด้อน
� 3)�กิจกรรม�SUT�Talk
� 4)� พิธีมอบหมวกและตะเกียงไนติงเกลล์� � ของนักศึกษา
พยาบาล�สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
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 7.4 การให�บริการถ่ายทัอำดสัญญาณิโทัรทััศน์
วงจรปิด
� � � �ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดในกิจกรรมต่าง�ๆ�ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย�ได้แก่
� � -�งานพิธีรับเส้�อกาวน์�ของนักศึกษาแพทย์�
สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์
 7.5 สถานวิีทัยุกระจายเสียง มหาวิทัยาลยัเทัคโนโลยี
สุรนารี FM 99.50 MHz
� � � � ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา� มีหน้าท่ี 
ดูแล� ตรวจสอบ� บ�ารุงรักษา� เคร้่องม้อและอุปกรณ์ท่ีใช�ใน
การออกอากาศของสถานีวิทยุให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ� รวมทั�งดำ�เนินการต่ออายุใบอนุญาตผู้ทดลอง
ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามระเบียบของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง�กิจการโทรทัศน์�
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต�ิโดยไดด้ำ�เนินการออกอากาศ
ทุกวัน�ตั�งแต่เวลา�06:00�น.�–�24:00�น.
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รองศาสตราจารย ดร.ธรา  อั่งสกุล  
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล
รองผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง
หัวหนาสำนักงาน ผอ. ศนท.

ภาพบุคลากร ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผูบริหารหนวยงาน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ผูบริหารหนวยงาน (1 ตุลาคม 2564 – ปจจุบัน)
อาจารย ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(รักษาการแทน)

อาจารย ดร.ธวัชพงษ พิทักษ  
รองผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
   (รักษาการแทน)

นายถุงเงิน  ดาวเที่ยง
หัวหนาสำนักงาน ผอ. ศนท.
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ฝายบริหารงานทั่วไป

นางอิสรีย  ดันน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นางรัชตนลิน  บุตรแสงดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางวรรณา  ลีตานา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางกมลพรรณ  ชัยบำรุง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางพิมพรรณ  อนันตชลาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางคนึง  กานิล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน  รายพิมาย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธาริณี  เภากลาง
พนักงานธุรการ

ฝายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

นายอมรเทพ  เทพวิชิต
หัวหนาฝายฝายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

(รักษาการแทน)

นายอรรคเดช  โสสองชั้น
เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน  รายพิมาย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธาริณี  เภากลาง
พนักงานธุรการ

ฝายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

นายอมรเทพ  เทพวิชิต
หัวหนาฝายฝายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
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นายอรรคเดช  โสสองชั้น
เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

ฝายผลิตสื่อคอมพิวเตอร

นายสันทัด  เหมจันทึก
หัวหนาฝายผลิตสื่อคอมพิวเตอร

(รักษาการแทน)

นายนฤดล  ดามพสุกรี
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายขจรศักดิ์  ทองรอด
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายวัยวุฒิ  นาคสำราญ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายพรสิงห  นิลผาย
นักเทคโนโลยีการศึกษา

ฝายผลิตสื่อโสตทัศน

นายวันชัย  นอยมะโน
หัวหนาฝายผลิตสื่อโสตทัศน

นางอุบล  ชูรัตน
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายธีระพล  ขจัดมลทิน
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายณัฐวุฒิ วรรณทอง
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายปฐวี  มีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายชัยกมล  พรหมจิต
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายวุฒิ  สื่อกลาง
พนักงานโสตทัศนูปกรณ

นายจิรายุ  ศรีชัยรมยรัตน
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายอำนาจ  ประพิณ
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ

นายเจษฎากร  ดุมภใหม
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ
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ฝายเทคนิควิศวกรรม

สำนักพิมพ

ฝายพัฒนานวัตกรรม

นายวิษณุ  กุหลาบ
หัวหนาฝายเทคนิควิศวกรรม

นายนิยม  ประทุมมา
เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

นายธิติน  แกวอุดร
เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

นายวุฒินันท  วามะกัน
วิศวกร

นายจิรภัทร  แซพัน
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก
เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร

นายรพีพงศ  คินขุนทด
นายชางเทคนิค

นางสาวอรนุช  อวิรุทธไพบูลย
หัวหนาสำนักพิมพ

นายประพันธ  พันธุอนุกูล
นักเทคโนโลยีการศึกษา

นายมนตรี  อุนใจ
นายชางเทคนิค

นายนิธิกร  หลุมใส
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ

นายเมธี  ประสมทรัพย
หัวหนาฝายพัฒนานวัตกรรม

นายธนกร  วิชิตกิ่ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
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คณิะผู้��จัดทั�รายงานประจ�ปี 2564

ท่ี่�ปรึึกษา   : ผู้้�อำำนวยการึศู้นย์นวัตกรึรึมและเที่คโนโลย่การึศึูกษา (รัึกษาการึแที่น) : อำาจารึย์ ดรึ.สรึชััย  กมลล้�มสกุล 
  รึอำงผู้้�อำำนวยการึศู้นย์นวัตกรึรึมและเที่คโนโลย่การึศึูกษา (รัึกษาการึแที่น) : อำาจารึย์ ดรึ.ธวัชัพงษ์ พ้ทัี่กษ์ 
  หััวหัน�าสำนักงานผู้้�อำำนวยการึศู้นย์นวัตกรึรึมและเที่คโนโลย่การึศึูกษา : นายถุุงเง้น  ดาวเท่ี่�ยง 

คณะผู้้�จัดที่ำ   : หััวหัน�าฝ่่ายบร้ึหัารึงานทัี่�วไป : นางอ้ำสร่ึย์  ดันน์
  หััวหัน�าฝ่่ายว้จัยและพัฒนาส่�อำการึศึูกษา :  นายอำมรึเที่พ  เที่พว้ช้ัต (รัึกษาการึแที่น)
  หััวหัน�าฝ่่ายผู้ล้ตส่�อำคอำมพ้วเตอำร์ึ :  นายสันทัี่ด  เหัมจันทึี่ก (รัึกษาการึแที่น)
  หััวหัน�าฝ่่ายผู้ล้ตส่�อำโสตทัี่ศูน์ :  นายวันชััย น�อำยมะโน
  หััวหัน�าฝ่่ายเที่คน้คว้ศูวกรึรึม : นายว้ษณุ  กุหัลาบ
  หััวหัน�าสำนักพ้มพ์ :  นางสาวอำรึนุชั อำว้รุึที่ธไพบ้ลย์
  หััวหัน�าฝ่่ายพัฒนานวัตกรึรึม : นายเมธ่  ปรึะสมที่รัึพย์
  นายปรึะพันธ์  พันธ์ุอำนุก้ล
  นายวัยวุฒ้  นาคสำรึาญ
  นางสาวธาร้ึณ่  เภากลาง

อำอำกแบบ  จัดวางเน่�อำหัาและภาพปรึะกอำบ :   นายขจรึศัูกด้�  ที่อำงรึอำด
ภาพปรึะกอำบเพ่�อำการึปรึะชัาสัมพันธ์  :   บุคลากรึฝ่่ายผู้ล้ตส่�อำโสตทัี่ศูน์ทุี่กท่ี่าน

ศู้นย์นวัตกรึรึมและเที่คโนโลย่การึศึูกษา
มหัาว้ที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรึนาร่ึ
111 ถุนนมหัาว้ที่ยาลัย  ตำบลสุรึนาร่ึ  อำำเภอำเม่อำงนครึรึาชัส่มา  จังหัวัดนครึรึาชัส่มา  30000
โที่รึศัูพท์ี่ 0-4422-4972  โที่รึสารึ 0-4422-4974
http://ceit.sut.ac.th
https://www.facebook.com/Ceit.Sut
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ÈÙ¹Â�¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÊØÃ¹ÒÃÕ
111 ¶.ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ µ. ÊØÃ¹ÒÃÕ Í. àÁ×Í§ ¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000
â·ÃÈÑ¾·� 0-4422-4994 â·ÃÊÒÃ 04422-4974
http://ceit.sut.ac.th
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