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แผนปฎิบัติราชการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก จัดตั้งขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง  กำรจั ดตั้ งส่ วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้แยกจำก  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 
2548 โดยรวมเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ 
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ” 

พันธกิจ 
 1.  แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และ
บริกำรสำรสนเทศ 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

  



ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสด ำเนินงำนตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก ำหนดไว้
และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จึงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ไว้ 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 1.  เป็นองค์กรที่มีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 2.   กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำรบริกำร
สำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  3. สร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นองค์กรท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 1.1  จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีพึงมีของหลักสูตรต่าง ๆ และ
ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัด 
 1.1.1  จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ของทุกหลักสูตร 
 1.1.2  ร้อยละอำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำใช้ห้องสมุด 

 กลยุทธ์ 1.2  สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อน าไปสู่การ
เป็น Smart University 
 ตัวชี้วัด 
 1.2.1 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Teacher 
 1.2.2 จ ำนวนรำยวิชำที่พัฒนำไปสู่กำรเป็น Smart University 
 1.2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
จัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 

 1.3.1   มีกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำสมัย 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำร
บริกำรสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภำพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 ตัวชี้วัด 
 2.1.1 จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ 2.2  มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 
 ตัวชี้วัด 
 2.2.1 จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น 
 2.2.2 พ้ืนที่ให้บริกำรWIFI ที่เพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 2.3  ปรับปรุงโครงสร้างด้านการค้นคว้างานวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ีเอื้อต่อการ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 ตัวชี้วัด 
 2.3.1 จ ำนวนฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น 
 2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1.1 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในทุกหน่วยงำนย่อย 
 3.1.2 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่มีควำมมั่นคงและปลอดภัยให้มีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในการ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 3.2.1 มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
อำชีพ 
 3.2.2 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรเตรียมให้เป็นระดับช ำนำญกำรในอนำคต 



3. สภาพปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 จ านวนบุคลากร 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.สมศักดิ์    รักเกียรติวินัย ผู้อ ำนวยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 
นำงสำวน้ ำฝน   ใจดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 
นำยพิเชฐ  มำเร็ว รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ ข้ำรำชกำรพลเรือน 
นำยสกุลชำย   สำรมำศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ส านักงานผู้อ านวยการ  
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
งานบริหารงานทั่วไป 
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนบรหิำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำงสำวปำณติรำ จอมทะรักษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง พนักงำนพิมพ์ ส4 ลูกจ้ำงประจ ำ 
นำงสำวนุชนำรถ ส่งเสริม นักกำรภำรโรง ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
งานหอสมุดกลาง 
นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ หัวหน้ำงำนหอสมดุกลำง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำงสำวอธ ิ มณีวิหก บรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
นำงวิมล นำคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
นำงสำวเปรมจิต หนุนด ี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำยอำนนท์ เพ็ชรมณ ี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำยอภินันท์ ธำน ี เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงเทคนิค ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
งานพัฒนาระบบสารสเทศ 
นำยขัตติยะ สมด ี หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำงสำวทิพยดำ  ปัตบุศย ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
นำยอภิสฤษฏิ ์ บุญสิทธ์ิชโยดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 
นำยอนุวัฒน ์ โชโต หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
นำยเอกมินต ์ บัวขำว นักวิชำกำรโสตทัศนปูกรณ ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
นำยพงศธร ถมยำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

  



3.2 อาคารพ้ืนที่ให้บริการ 
อาคารวิทยบริการ 

ชั้น การให้บริการ 
1 - บริกำรโต๊ะส ำหรับนั่งอ่ำน 

- บริกำรจุด WiFi Internet 
- บริกำรเคเบิลทีวี 

2 - บริกำรยืม-คืนหนังสือและสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 
- บริกำรวำรสำรและจุลสำร 
- บริกำรนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ 
- บริกำรถ่ำยเอกสำรและพิมพ์เอกสำร 
- บริกำรหนังสือนวนิยำยและเรื่องสั้น 
- บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
- บริกำรห้องประชุม 
- บริกำรเคเบิลทีวี 
- มุมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 

3 - บริกำรหนังสือท่ัวไป/หนังสืออ้ำงอิง/ปัญหำพิเศษและงำนวิจัย 
- บริกำรห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
- บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม 
- บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นสำรสนเทศฐำนข้อมูลออนไลน์ 
- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 



3.3 งบประมาณที่ได้รับจดัสรรในปี  พ.ศ. 2557 - 2562 
   

ปี พ.ศ. 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

ส านักวิทย
บริการฯ 

กิจกรรม
สนับสนุน
การพัฒนา
ห้องสมุด 

กิจกรรม
สนับสนุนการ

พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวมเงิน
รายได้ 

2557 2,693,400 1,509,200 - - 1,509,200 4,202,600 
2558 3,288,400 1,666,580 - - 1,666,580 4,954,980 
2559 8,966,600 1,502,240 - - 1,502,240 10,469,140 
2560 11,827,700 1,402,800 - - 1,402,800 13,230,500 
2561 53,741,000 1,846,100 3,390,800 8,427,800 13,664,700 67,405,700 
2562 26,902,400 1,736,200 2,966,400 7,416,100 10,382,500 39,021,100 

 

 

  



ผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศกัยภาพ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญด้ำน ICT และสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ท ำงำน 
3. บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ และผูกพันกับองค์กร
4. มีกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน 
5. สำมำรถบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
ประสิทธิภำพ 
6. สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรท ำงำน
7. มีอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย

1. ขำดแผนงำนและนโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร
2. กำรบริหำรจัดกำรไม่เป็นแบบรวมศูนย์
3. บุคลำกรบำงส่วนสำมำรถท ำงำนให้เต็มศักยภำพ
4. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
5. บุคลำกรขำดควำมรู้ที่ทันสมัย
6. อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน

โอกาส อุปสรรค 
1.  รัฐบำลให้กำรสนับสนุนด้ำน ICT และนโยบำย
Thailand 4.0 
2. นโยบำยกำรสนับสนุนของระเบียงเศรษฐกิจ
อำเซียน (ECC) ท ำให้เอ้ือต่อแหล่งทุนในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน 
3. มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรศึกษำในท้องถิ่น

1. สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของเขตพ้ืนที่มีผลต่อ
กำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงเครือข่ำย 
2. ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย ล่ำช้ำ 
3. นโยบำยกำรพัฒนำในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยมี
ข้อจ ำกัด 
4. กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยไม่มี
ประสิทธิภำพ 
5. จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำมีแนวโน้มลดลง



ระยะเวลาการด าเนินการ พันธกิจ  ประเดน็
ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด  ประเดน็
ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤษภาคม 2562 การ
บริหาร
และการ
จดัการ

1. พัฒนา
ระบบ
บริหาร
และการ
จดัการ
เพื่อมุง่สู่
การเป็น
องค์ที่มี
สมรรถนะ
สูง โดยใช้ 
IT แบบ
รวม
ศูนยก์ลาง

6  พัฒนา
ความรู้
โครงการ
ฝึกอบรม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

1.3  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่ม
ต่างๆต่อระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

1. เป็น
องค์กรที่มี
ศักยภาพ
ด้านการ
บริการ
สารสนเทศ
และ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ด้วย
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1.2  สร้าง
สภาพแวดล้อม
แห่งการ
เรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน
และนอก
ห้องเรียน
เพื่อน าไปสู่
การเป็น 
Smart 
University

บุคลากรสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
ในการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใช้
ในการผลิตส่ือการเรียนรู้
ร้อยละ 60

เพื่อให้บุคลากรสายวิชากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสร้างส่ือการ
เรียนรู้ ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ

80             112,500 รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารฯ

2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรกฎาคม 2562 การ
บริหาร
และการ
จดัการ

1. พัฒนา
ระบบ
บริหาร
และการ
จดัการ
เพื่อมุง่สู่
การเป็น
องค์ที่มี
สมรรถนะ
สูง โดยใช้ 
IT แบบ
รวม
ศูนยก์ลาง

1 ปรับปรุง
โครงสร้าง
การบริหาร
ให้
คล่องตัวมี
ประสิทธิภา
พ 
สอดคล้อง
กบับริบท 
4 วิทยาเขต

จ านวนระบบการ
บริหารจดัการ
ด้านต่างๆ มี
ความคล่องตัว
เอือ้ต่อการท างาน
เชิงรุก

1. เป็น
องค์กรที่มี
ศักยภาพ
ด้านการ
บริการ
สารสนเทศ
และ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ด้วย
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3.1 พัฒนา
ระบบบริหาร
จดัการ
องค์กรที่ดีมี
ธรรมาภบิาล
ด้วย
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

บคุลากรส านักวิทยบริการ
ฯ ทัง้ 4 วิทยาเขต ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และมีส่วนร่วมใน
การจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพกายใน
ของส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561

รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของส านักวิทยบริการฯ

1. เพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561
2. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ กอ่ให้เกดิสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานและท าให้งานมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้
3. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการด าเนินงานตามภารกจิ 
เกดิผลสัมฤทธิต์ามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ และตอบสนองตาม
นโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

35             14,200 รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารฯ

ชือ่โครงการล าดบั

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2562
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยฯ ส านักวิทยบรกิารฯ

วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย

(คน)
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ



ประเภทงบประมาณ รวม รอยละ

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

งบบุคลากร 315,700        8.091            1,453,100      91.563          -               -               -               -               1,768,800   6.176           

คาจางประจํา (1 อัตรา) 315,700          8.091             -                 -                 -                 -                 -                 -                 315,700       1.102            

ลูกจางชั่วคราว (10 อัตรา) -                 -                 1,453,100       -                 -                 -                 -                 -                 1,453,100    5.074            

งบดําเนินงาน 643,200        16.483          133,900        8.437            131,400        0.571            144,200        96.649          1,052,700   3.676           

คาตอบแทน 643,200          16.483            67,200            4.234             12,600            0.055             49,400            33.110            772,400       2.697            

คาใชสอย -                 -                 66,700            4.203             101,100          0.440             94,800            63.539            262,600       0.917            

คาวัสดุ -                 -                 -                 -                 17,700            0.077             -                 -                 17,700         0.062            

งบลงทุน -               -               -               -               22,868,900    99.429          -               -               22,868,900  79.853         

ครุภัณฑ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              -               

สิ่งกอสราง -                 -                 -                 -                 22,868,900      99.429            -                 -                 22,868,900   79.853          

งบเงินอุดหนุน 2,943,200      75.426          -               -               -               -               5,000            3.351            2,948,200   10.294         

คาใชจายบุคลากร 2,943,200       75.426            -                 -                 -                 -                 -                 2,943,200    10.277          

คาสมาชิกเพื่อการพัฒนา -                 -                 -                 -                 -                 -                 5,000             5,000          0.017            

รวม 3,902,100      100              1,587,000      100              23,000,300    100              149,200        100              28,638,600  100             

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

แผนงานภาครัฐ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน



 315,700  

 643,200  

 2,943,200  

 1,453,100  

 133,900  
 100,000

 400,000

 700,000

 1,000,000

 1,300,000

 1,600,000

 1,900,000

 2,200,000

 2,500,000

 2,800,000

 3,100,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 

บา
ท 

กราฟ แสดงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562                                                                                
แผนงานบุคลากรภาครฐัสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
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แผนงานดานการพฒันาและเสรมิสรางศักยภาพคน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
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กราฟ แสดงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งบบุคลากร 
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1 2 3 4

คาตอบแทน 10.92 8.91 8.31 4.96

คาใชสอย 20.98 17.16 15.88 9.52

เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนท่ัวไป 3.35 0.00 0.00 0.00
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กราฟแสดงแผนการเบิกจายรายไตรมาส งบประมาณเงินรายได แผนงานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน            
ประจําปงบประมาณ 2562 



1 2 3 4

คาตอบแทน 0.02 0.01 0.01 0.01

คาใชสอย 0.16 0.11 0.09 0.07

คาวัสดุ 0.03 0.02 0.02 0.01

สิ่งกอสราง 35.79 51.70 11.93
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กราฟแสดงแผนการเบิกจายรายไตรมาส งบประมาณแผนดิน แผนงานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน            
ประจําปงบประมาณ 2562 
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