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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจหลัก 
2 ด้าน คือการให้บริการด้านวิทยบริการ ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการงานหอสมุดกลาง การให้บริ การงาน
เทคโนโลยีการศึกษา การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทั่วไป และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย การให้บริการอินเตอร์ เน็ตและ
เครือข่ายสารสนเทศ การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา 

ในรอบปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตามภารกิจ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสบปัญหาเครื่องปรับอากาศของ
อาคารวิทยบริการไม่สามารถใช้งานได้ ได้ด าเนินการเสนอของบประมาณเพ่ือซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดทั้ง
ปีที่ผ่านมา ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาจุดอ่ืนๆ เพ่ือให้
การใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากรได้รับความพึงพอใจมากกว่าปัจจุบัน 

การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความร่วมมือร่วมใจ                     
จากบุคลากรในหน่วยงาน การสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ท าให้การด าเนินงานของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส าเร็จลุล่วงตามภารกิจและจะพัฒนางานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นไป  

        
 
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   รักเกียรติวินัย) 

   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://arit.rmutto.ac.th/index.php
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บทน ำ 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง 
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วย
กำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกจิ 

 ปรัชญำ (Philosophy) 
“สำรสนเทศก้ำวไกล  ใส่ใจบริกำร  พัฒนำกำรเรียนรู้  ทุกที่  ทุกเวลำ” 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน กำรเรียนกำรสอน  

   กำรวิจัย กำรบริกำร กำรบริหำร ด้วย ICT” 

 

 พันธกิจ ( Mission) 
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต          

ทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำระดับชำติ 

และระดับอำเซียน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพ 
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โครงสร้ำงของหน่วยงำน 

 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแบ่งส่วนรำชกำร 

● ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
2. งำนหอสมุดกลำง 
3. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
4. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
5. งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
6. งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ  



5 
 

 

 

 

  
 รำยชื่อคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บังเอิญ  โอวำท กรรมกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำลี  น้อยไร่ภูมิ กรรมกำร 

5. นำยสกุลชำย สำรมำศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. นำงสำวอัมรำ เชื้อชำญ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวน้ ำฝน ใจดี กรรมกำร 

3. นำยพิเชษฐ์ มำเร็ว กรรมกำร 

4. นำยสกุลชำย สำรมำศ กรรมกำร 

5. นำงสำวอัมรำ เชื้อชำญ กรรมกำร 

6. นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ กรรมกำร 

7. นำยอนุวัฒน์ โชโต กรรมกำร 

8. นำยขัตติยะ สมดี กรรมกำร 

9. นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ กรรมกำร 

10. นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

11. นำงสำวปำณิตรำ  จอมทะรักษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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งบประมำณ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนตำมภำรกิจ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

13,230,500.00 บำท (สิบสำมล้ำนสองแสนสำมหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) จ ำแนกได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

ประเภท จ ำนวนเงิน 

เงินงบประมำณแผ่นดิน 11,827,700.00 

เงินงบประมำณรำยได้ 1,402,800.00 

รวม 13,230,500.00 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนงบประมำณด ำเนินงำน จ ำแนกตำมผลผลิต 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13,230,500.00 

รวม 13,230,500.00 

 

หมวดรำยจ่ำย งบแผ่นดิน งบรำยได้ จ ำนวนเงิน 

งบบุคลำกร 792,700.00 1,281,500.00 2,074,200.00 

งบด ำเนินงำน 250,000.00 121,300.00 371,300.00 

งบลงทุน 7,443,500.00 - 7,443,500.00 

งบเงินอุดหนุน                                       2,101,500.00 - 2,101,500.00 

งบรำยจ่ำยอื่น 1,240,000.00 - 1,240,000.00 

รวม 11,827,700.00 1,402,800.00 13,230,500.00 
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 บุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรที่ประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้กำรแต่งตั้ง
จำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำง
ชั่วครำวปฏิบัติ หน้ำที่ให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน 

 
 

 
ฝ่ำย/แผนก/งำน 

ต ำแหน่ง 

ข้ำรำชำกำร  
พนักงำนใน
สถำบันอุดม 

ศึกษำ 

 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

 
ลูกจ้ำง 

จ้ำงเหมำ 

 
รวม สำย

วิชำกำร 
สำย

สนับสนุน 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - - - - - 1 

รองผู้อ ำนวยกำร 2 - 1 - - - 3 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร - 1 - - - - 1 

งำนบริหำรงำนทั่วไป - - 1 1 1  3 

งำนหอสมุดกลำง - - 1 - 4 - 5 

งำนระบบเครือข่ำยฯ - - 2 - 1 - 3 

งำนพัฒนำระบบฯ - - 2 - 2 - 4 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

- - 1 - 2 - 3 

งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

- - 1 - - - 1 

รวม 3 1 9 1 10 0 24 
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ตำรำงท่ี 5  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 

ตำรำงท่ี 6  บุคลำกรสำยบริหำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์   รักเกียรติวินัย ผู้อ ำนวยกำร พบ.ม.(สถิติประยุกต์) 

2 นำงสำวน้ ำฝน  ใจดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร กจ.ด.(กำรจัดกำรธุรกิจ) 

3 นำยพิเชษฐ์  มำเร็ว รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ 

วท.ม.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

4 นำยสกุลชำย  สำรมำศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

 
 

 
ประเภท 

ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ  
ปริญญำตรี 

รวม 

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร 1 2 - - 3 

ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน - - 1 - 1 

พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

- 2 7 - 9 

ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 - 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 5 5 10 

ลูกจ้ำง จ้ำงเหมำ - - - - - 

รวม 1 4 14 5 24 
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ตำรำงท่ี 7  บุคลำกรประเภทข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นำงสำวอัมรำ  เชื้อชำญ หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

คบ.(คหกรรมศำสตร์ทั่วไป) 

ตำรำงท่ี 8  บุคลำกรประเภทพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 9  บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นำงสำวยุคลธร  กิมเส็ง พนักงำนพิมพ์ ระดับ3 ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป) 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

2 นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

3 นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ บรรณำรักษ์ กศ.บ.(บรรณำรักษ์ศำสตร์และสำรสนเทศ) 

4 นำยขัตติยะ  สมดี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

5 นำยอนุวัฒน์  โชโต นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ทล.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

6 นำยอำนนท์ เพ็ชรมณี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

7 นำยสิทธิชัย  ด้วงแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

8 นำงสำวปำณิตรำ จอมทะรักษ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป บธ.บ.(กำรจัดกำรทั่วไป) 
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ตำรำงท่ี 10  บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นำยอภิสฤษฏิ์ บุญสิทธิ์ชโยดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

2 นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กศ.บ.(กำรศึกษำบัณฑิต) 

3 นำยพงศธร  ถมยำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ บธ.บ.(ระบบสำรสนเทศ) 

4 นำยเอกมินต์  บัวขำว นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ วศ.บ.(วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสหกรรม) 

5 นำงสำวอำรีรัตน์  อำเทศ บรรณำรักษ์ ศศ.บ.(สำรสนเทศศึกษำ) 

6 นำยอภินันท์  ธำนี ช่ำงเทคนิค ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

7 นำงสำวณัฐกำร อ่อนรั่ว เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร ปวส.(กำรตลำด) 

8 นำงวิมล  นำคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด มัธยมศึกษำตอนปลำย 

9 นำงสำวเปรมจิต  หนุนดี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ปวช. (พำณิชยกำร) 

10 นำงสำวนุชนำรถ ส่งเสริม นักกำรภำรโรง มัธยมศึกษำตอนปลำย 
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อำคำร สถำนท่ี ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอำคำร และสถำนที่ ประกอบไปด้วย ห้องส ำนักงำน 

ห้องปฏิบัติกำร  ห้องประชุม ห้องพักรับรองผู้บริหำร ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ โดยมีกำรให้บริกำร                

ในปีงบประมำณ 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 16 ห้อง โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้  

ตำรำงท่ี 11   อำคำร สถำนที่ จ ำแนกตำมห้องกำรใช้งำน 

ล ำดับที่ ประเภทกำรใช้งำน จ ำนวนห้อง 

1. ส ำนักงำน 4 

- ห้องส ำนักงำนอ ำนวยกำร 1 

- ห้องงำนระบบสำรสนเทศ/งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 1 

- ห้องงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี/งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 1 

- ห้องงำนหอสมุดกลำง 1 

2. ห้องปฏิบัติกำร 3 

- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 1 1 

- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 2 1 

- ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 1 

3. ห้องประชุม 2 

- ห้องประชุมพวงพยอม 1 

- ห้องประชุมเหลืองบำงพระ 1 

4. ห้องพัก รับรองผู้บริหำร 4 

- ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 1 

- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 1 

- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 1 

- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 

5. ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ 3 

รวม 16 
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จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ให้บริกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ และให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2560 มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมด
ส ำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เตรียมพร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 12   จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

1.หนังสือ 

   1.1 ภำษำไทย 1,246/1,883 ชื่อเรื่อง/เล่ม 

   1.2 ภำษำต่ำงประเทศ 258/258 ชื่อเรื่อง/เล่ม 

2.วำรสำร 

  2.1 ภำษำไทย 215 ชื่อเรื่อง 

  2.2 ภำษำต่ำงประเทศ 30 ชื่อเรื่อง 

3.หนังสือพิมพ์ 

  3.1 ภำษำไทย 12 ชื่อเรื่อง 

  3.2 ภำษำต่ำงประเทศ 1 ชื่อเรื่อง 

4.โสตทัศนวัสดุ 

  4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี) 167 ชื่อเรื่อง 
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ตำรำงท่ี 13   จ ำนวนหนังสือทั่วไปส ำหรับให้บริกำรจ ำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ 

ที ่ หมวดหมู่ จ ำนวนเล่ม 

1 หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด) 3,133 

2 หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ) 1,220 

3 หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ) 893 

4 หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์) 8,431 

5 หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์) 1,872 

6 หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์) 6,143 

7 หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี) 22,972 

8 หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ) 1,649 

9 หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี) 824 

10 หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์) 2,291 

 

ตำรำงท่ี 14   จ ำนวนทรัพยำกรประเภทหนังสือ 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน(เล่ม) 

1 หนังสือทั่วไป 52,280 
2 หนังสืออ้ำงอิง (อ) 5,582 
3 ปัญหำพิเศษ (วพ) 2,368 
4 สิ่งพิมพ์รำชมงคล (รม, รม.9) 644 
5 งำนวิจัย (วจ) 709 
6 นวนิยำย (นว) 3,972 
7 เรื่องสั้น (รส) 791 

รวม 66,346 
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ตำรำงท่ี 15  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
 

 

 

 

ตำงรำที่ 16  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทสื่อโสตทัศน์ 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน   

1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ควำมรู้ทั่วไป/สื่อประกอบหนังสือ 2,174 

2 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ประเภทบันเทิงคดี 459 

ตำรำงท่ี 17  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน   

1 ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 13 
2 ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 9 
3 ฐำนข้อมูลกฤตภำค 1 
4 ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย 2 

 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน (ฉบับ) 

1 วำรสำรภำษำไทย 215 
2 วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ 30 
3 หนังสือพิมพ์รำยวัน 12 
4 หนังสือพิมพ์รำยปักษ์ 1 
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ผลการด าเนินงานตามภารกจิ 

 ในรอบปีงบประมาณ 2560 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  
ในรอบปีงบประมำณ 2560 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมุ่งสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำ
ด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและ
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและบุคคลภำยนอก ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว 
ถูกต้องและครบถ้วน ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุน กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร กำรบริหำร ด้วย ICT” โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบ
ปีงบประมำณ 2560 จ ำแนกตำมงำน ดังต่อไปนี้ 

1.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนด ำเนินงำนระหว่ำง 6 งำน คือ            
งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนหอสมุดกลำง งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ งำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ  และงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และรับผิดชอบ    
งำนสำรบรรณ  งำนบุคลำกร งำนกำรเงินและบัญชี งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนงบประมำณ งำนจัดท ำ
แผน งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ รวมถึงงำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำในด้ำนต่ำงๆเช่น งำนพัฒนำบุคลำกร          
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรประชุมของส ำนัก เป็นต้น โดยสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีงบประมำณ 2560 ได้ดังนี ้

 1.1 งำนสำรบรรณ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 มีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 สรุปได้ดังนี้ 
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   ตำรำงท่ี 18  ข้อมูลกำรรับและส่งหนังสือรำชกำร 

 

  

 

 

 

ปี พ.ศ. เดือน หนังสือรับ หนังสือส่ง รวม  
(ฉบับ) ภำยใน ภำยนอก รวม 

2559 ตุลำคม 65 13 78 27 105 

พฤศจิกำยน 89 20 109 57 166 

ธันวำคม 67 15 82 65 147 

2560 มกรำคม 57 18 75 32 107 

กุมภำพันธ์ 54 7 61 51 112 

มีนำคม  144 18 162 91 253 

เมษำยน 62 24 86 49 135 

พฤษภำคม 77 9 86 72 158 

มิถุนำยน 74 17 91 57 148 

กรกฎำคม 70 9 79 59 138 

สิงหำคม 105 33 138 69 207 

กันยำยน 66 72 138 59 197 

รวม 930 255 1,185 688 1,873 
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 1.2 งำนให้บริกำรสถำนที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบให้บริกำรห้องบริกำรต่ำงๆในรอบปีงบประมำณ 
2560 ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 19  จ ำนวนกำรให้บริกำรสถำนที่จัดประชุม/สัมมนำ/อมรม/บริกำรทั่วไป 

ที ่ ชื่อห้อง จ ำนวนที่ให้บริกำร 

ครั้ง คน 

1 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 282 843 

2 ห้องจุฬำรัตน์ (ห้องคอมพิวเตอร์) 126 3,780 

3 ห้องประชุมเหลืองบำงพระ 6 11 

รวม 380 4,634 

 1.3 งำนพัฒนำบุคลำกร  บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เข้ำรับกำร 
อบรมสัมมนำ และกำรศึกษำดูงำนในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำได้ดังนี้ 
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  ตำรำงท่ี 20  จ ำนวนข้อมูลกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนของบุคลำกร 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รำยช่ือบุคลำกร (ชื่อ  -  นำมสกุล) จ ำนวนที่เข้ำรับกำร
อบรม-สัมมนำ/ครั้ง/ปี 

ค่ำเฉลี่ยควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำต่อปี 

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์      รักเกียรติวินัย 7 8.53 

2 นำยพิเชษฐ์      มำเร็ว 3 3.66 

3 นำงสำวน้ ำฝน   ใจด ี 3 3.66 

4 นำยสกุลชำย     สำรมำศ 4 4.88 

5 นำงสำวอัมรำ        เชื้อชำญ 3 3.66 

6 นำงสำวยุคลธร     กิมเส็ง 4 4.88 

7 นำงสำวกวีพร       บุญญำวำนิชย์ 4 4.88 

8 นำยสถำพร      ทรัพย์วิบูลพงษ์ 4 4.88 

9 นำงสำวสมพิศ      งำมประเสริฐ 4 4.88 

10 นำยอนุวัฒน์     โชโต 4 4.88 

11 นำยขัตติยะ สมดี 5 6.10 

12 นำยอำนนท์      เพ็ชรมณ ี 3 3.66 

13 นำยสิทธิชัย      ด้วงแก้ว 6 7.32 

14 นำงสำวปำณิตรำ     จอมทะรักษ์ 8 9.76 

15 นำงสำวเปรมจิต      หนุนดี 3 3.66 

16 นำยเอกมินต์      บัวขำว 3 3.66 

17 นำยอภินันท์       ธำนี 3 3.66 

18 นำงวิมล            นำคบูรณะ 3 3.66 

19 นำงสำวทิพยดำ  ปัตบุศย์ 5 6.10 

20 นำยพงศธร   ถมยำ 1 1.21 

21 นำยอภิสฤษฏิ์  บุญสิทธิ์ชโยดม 1 1.21 

22 นำงสำวณัฐกำนต์ อ่อนรั่ว 1 1.21 

รวมทั้งสิ้น 82 100 
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 1.4 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  มีผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในภำพรวม  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน จ ำนวน 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้

เฉพำะ จ ำนวน 1 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ในระดับด ี

 1.5 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ 

  ส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและและกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยผ่ำน http://arit.rmutto.ac.th อย่ำงต่อเนื่อง 
 
  

http://www.arit.rmutto.ac.th/
http://arit.rmutto.ac.th/index.php
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2.งำนหอสมุดกลำง  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศ ในรอบปีงบประมำณ 

2560 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้ 
2.1 กำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ 

 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดบริกำร
สำรสนเทศในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด เช่น กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงพื้นที่ให้บริกำร กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กำรเพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือในบริเวณห้องบริกำร
คอมพิวเตอร์ กำรจัดหำเครื่องนับสถิติผู้ใช้บริกำรห้องสมุด กำรจัดมุมนิทรรศกำรและมุมแนะน ำหนังสือที่น่ำสนใจ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเลือกอ่ำนได้ตำมอัธยำศัย  กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพ่ือกระตุ้นกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุด 
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2.2  กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty ให้มีควำมทันสมัยขึ้น โดยมีกำรเพ่ิมฟังก์ชันเพ่ือให้มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน โดยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตินี้เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก อย่ำงครบวงจร เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ได้รับบริกำรที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว 
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  ของห้องสมุด  
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2.3 กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ        
ซึ่งให้ข้อมูลที่หลำกหลำยสำขำวิชำ ในรูปแบบบรรณำนุกรม บทคัดย่อ และเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  
เช่นe-Journal,e-Book,e-Theses โดยหลักเป็นฐำนข้อมูลภำษำต่ำงประเทศที่ ได้รับกำรสนับสนุนจำก
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS) จ ำนวน 14 
ฐำน และเป็นฐำนข้อมูลที่ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 ฐำน โดยบำงฐำนข้อมูลมี Application รองรับใน
กำรเปิดอ่ำนจำก Smart phone เพ่ือควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยหรือผ่ำน IP Address/License            
ของมหำวิทยำลัย 
  นอกจำกนี้ยังมีบริกำรจัดอบรม  แนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์  
และบุคลำกร  เพ่ือกำรสืบค้นฐำนข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ฐำนข้อมูล
ดังกล่ำว 
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2.4 กำรสร้ำงและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในโครงกำรจัดฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  โดยจัดท ำแฟ้มงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ให้อยู่รูปแบบแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  แล้วจัดส่งขึ้นให้บริกำรบนฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC)  ส ำหรับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้จัดท ำและน ำส่งงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยขึ้นให้บริกำรแล้ว 503 รำยกำร 

 

 

 

 

 

2.5 กำรสร้ำงและให้บริกำรฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมใน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพ่ือรองรับกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำรในกำร
ค้นหำหนังสือท่ีต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่
ระบบจ ำนวนทั้งสิ้น 3,226 ระเบียน 
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2.6 บริกำรวิชำกำรสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย  
และแนะน ำกำรใช้สำรสนเทศห้องสมุด 

 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีมีกำรให้บริกำร 
สำรสนเทศห้องสมุด กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย 
ให้กับนักศึกษำและบุคคลที่สนใจ ดังรำยละเอียดนี้  
ตำรำงท่ี 21  กิจกรรมกำรให้บริกำรสำรสนเทศห้องสมุด  

ที ่ กิจกรรม วันเดือน/ปี หน่วยงำน จ ำนวน (คน) 

1 กำรแนะน ำสบืค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

31 ต.ค. 2559 นักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพและเกษตรกลวิธำน 

35 

2 กำรแนะน ำสบืค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

2 พ.ย. 2559 นักศึกษำสำขำวิชำสัตว
แพทยศำสตร์, สำขำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส ์และสำขำประมง 

66 

3 เทคนิคกำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ 24 ม.ค. 2560 นักศึกษำสำขำวิชำประมง 43 

4 แนะน ำกำรใช้ระบบสบืค้นบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 

28 มี.ค. 2560 นักศึกษำสำขำวิชำประมงและสตัว
ศำสตร ์

25 

5 กำรแนะน ำสบืค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

30 มี.ค 2560 นักศึกษำระดับปริญญำตร ี
สหสำขำวชิำ 

54 

6 กำรแนะน ำสบืค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

26 มิ.ย. 2560 นักศึกษำระดับปริญญำตร ี
สหสำขำวชิำ 

52 

7 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และแนะน ำกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศของห้องสมุด (Library 
Tour) 

27 ก.ค.2560 นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

100 

8 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)” 

22 ส.ค. 2560 นักศึกษำสำขำกำรจัดกำร 35 

9 กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้น 

20 ก.ย. 2560 นักศึกษำสำขำกำรจัดกำร 31 
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2.7 บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส ำหรับใช้

ประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำ โดยมีพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรคอมพิวเตอร์จ ำนวน 2 ห้อง และมีกำรจัดสรร

คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ิมขึ้นในปีงบประมำณ 2560 ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรอินเตอร์เน็ต และ

คอมพิวเตอร์ส ำหรับพิมพ์งำนรวมจ ำนวนทั้งหมด 60 เครื่อง คอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด 

(OPAC) จ ำนวน 6 เครื่อง และมีกำรเพ่ิมจุดบริกำรเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำรบริเวณชั้น 3 เพ่ืออ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร 
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ตำรำงท่ี 22  สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. เดือน ผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 

จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร/คน 

2559 ตุลำคม  575 

พฤศจิกำยน 694 

ตุลำคม 270 

2560 มกรำคม 548 

กุมภำพันธ์   911 

มีนำคม  780 

เมษำยน   393 

พฤษภำคม  308 

มิถุนำยน   187 

กรกฎำคม  375 

สิงหำคม   644 

กันยำยน  442 

รวม/ปี 6,127 

ต.
ค.

-5
9 

พ.
ย.-

59
 

ธ.ค
.-5

9 

ม.
ค.

-6
0 

ก.
พ.

-6
0 

มี.
ค.

-6
0 

เม
.ย.

-6
0 

พ.
ค.

-6
0 

มิ.
ย.-

60
 

ก.
ค.

-6
0 

ส.
ค.

-6
0 

ก.
ย.-

60
 

575 
694 

270 

548 

911 
780 

393 308 
187 

375 
644 

442 

กรำฟที่ 1 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 
หน่วยนับ : คน 
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ตำรำงท่ี 23  สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. เดือน บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง 

จ ำนวนกำรให้บริกำร/เล่ม 

2559 ตุลำคม  552 

พฤศจิกำยน 710 

ธันวำคม   585 

2560 มกรำคม 458 

กุมภำพันธ์   848 

มีนำคม  739 

เมษำยน   158 

พฤษภำคม  786 

มิถุนำยน   294 

กรกฎำคม  185 

สิงหำคม   446 

กันยำยน  325 

รวม 6,086 

ต.
ค.

-5
9 

พ.
ย.-

59
 

ธ.ค
.-5

9 

ม.
ค.

-6
0 

ก.
พ.

-6
0 

มี.
ค.

-6
0 

เม
.ย.

-6
0 

พ.
ค.

-6
0 

มิ.
ย.-

60
 

ก.
ค.

-6
0 

ส.
ค.

-6
0 

ก.
ย.-

60
 

552 
710 585 458 

848 739 

158 

786 

294 185 
446 325 

กรำฟที่ 2 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
หน่วยนับ : เล่ม 
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3.งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำน

บริกำรสำรสนเทศ ในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 24  ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 

รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง) 
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรเชื่อมต่อของลิงค์ท่ีเชื่อม
ต่อไปยังผู้ให้บริกำร 
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี 
2. วำงแผนและออกแบบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของมหำวิทยำลัยฯ ให้
สำมำรถใฃง้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 24 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน) 

1. อัพเดทระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี 

2. ก ำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติกำร  

  2.1 ส ำหรับงำนทะเบียนนักศึกษำของส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 3 เครื่อง 

  2.2 ส ำหรับงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศของส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 
เครื่อง 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลกำรบริกำรระบบเครือข่ำย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของ
มหำวิทยำลัยฯ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ครั้ง/ปี 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนำระบบเครือข่ำยไร้สำยส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 45 
ชุด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศกลำงเพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ วิทยำเขตบำงพระ ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
จ ำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย เครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ชุด, ตู้
พร้อมเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ชนิด Blade จ ำนวน 6 ชุด และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT จ ำนวน 1 ระบบ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 5 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 1 ครั้ง/3 เดือน) 

4. ให้บริกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยภำยในตำมค ำร้องขอของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี (1 ครั้ง/เทอม) 

5. อัพเดทฐำนข้อมูลนักศึกษำส ำหรับสมัครใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยของ
มหำวิทยำลัยฯ ประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 507 รำย/ป ี(เฉลี่ย 43 รำย/เดือน) 

6. เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งำนอีเมล์ของมหำวิทยำลัยฯ 

  6.1 บุคลำกร จ ำนวน 200 รำย 

  6.2 นักศึกษำ จ ำนวน 307 รำย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ครั้ง/ปี 
7. ติดตั้ง อัพเกรดระบบ E-learning , Web server ส ำหรบัเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยฯ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง) 

1. ตรวจสอบช่องโหว่ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หำวิธีป้องกันกำร
สูญเสียข้อมูล 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 48 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน) 
2. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นเพ่ือรองรับกำร
โจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน 
3. ปรับค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม หรือมีกำรร้องขอ
จำกผู้ใช้งำน 
4. ส ำรองค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ 

ดูแลบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงของมหำวิทยำลัยฯ 
 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 48 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน) 
1. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อภำยในมหำวิทยำลัย 
2. ตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ์ 
3. ปรับแต่งค่ำคอนฟิคตำมควำมเหมำะสม 
4. ส ำรองค่ำคอนฟิกอุปกรณ์ 

ดูแลซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 690 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 ครั้ง/วัน) 
1. บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
2. บริกำรให้ค ำปรึกษำติดตั้ง แก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
3. บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ตำมหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลระบบโทรศัพท์แบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (VoIP) ของมหำวิทยำลัย
ฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง) 
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบ
โทรศัพท์ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
2. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของตัวเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์
ของอำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ให้บริกำรงำนด้ำนโทรศัพท์แบบ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย (VoIP) ให้แก่
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 24 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน) 
1. บริกำรให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำนโทรศัพท์ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ 
3. เพ่ิมเบอร์ให้บุคลำกรของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

ดูแลระบบกล้องวงจรปิดแบบผ่ำน
ระบบเครือข่ำย (IP Camera) 
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง) 
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ควบคุมระบบ
กล้องวงจรปิด 
2. ตรวจเช็คสถำนะ กำรท ำงำนของตัวกล้องวงจรปิด จ ำนวน 36 ตัว 
3. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของตัวกล้องวงจรปิด (Analog) 
จ ำนวน 14 ตัว 
 4. ให้บริกำรดูภำพบันทึกเหตุกำรณ์ย้อนหลัง  
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4.งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบของกำรน ำเสนอมหำวิทยำลัยที่มีควำมหลำกหลำย แปลกใหม่ และแสดง
ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยมีสถิติกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยประจ ำปี
งบประมำณ 2560 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 20 ฐำนข้อมูล ประกอบไปด้วย  ฐำนข้อมูลจัดกำรเว็บไซต์ 12 ฐำนข้อมูล 
ฐำนข้อมูลระบบ 8 ฐำนข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 25  กำรให้บริกำรผลิต พัฒนำ ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น 

 

รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพสู่มำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ 

14 ข้อ 
-ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ 

จั ดท ำ พัฒนำและปรั บป รุ ง  เ ว็ บ ไ ซต์ ต่ ำ ง ๆภ ำย ใ น
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

12 เว็บไซต์ 
- ระบบเว็บไซต์โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำร
จัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 10 

- จัดท ำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยใหม่ 
- เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- จัดท ำเว็บไซต์งำนเกษตรแห่งชำติ  
- จัดท ำเว็บไซต์ กำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
-  จัดท ำเว็บไซต์ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำธุรกิจ
เกษตรภำคตะวันออกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
-จัดท ำเว็บไซต์ถ่ำยทอดสดกำรสรรหำอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
-จัดท ำเว็บไซต์ถ่ำยทอดสดกำรบรรยำยเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิกำรของข้อ
รำชกำร และ พนักงำนในสถำนบันอุดมศึกษำ 
-จัดท ำเว็บไซต์ ชมรมบุคลำกรผู้อำวุโส 
- จัดท ำเว็บไซต์ จดหมำยเหตุบำงพระ 
- จัดท ำเว็บไซต์ห้องสมุด 

จัดท ำพัฒนำและปรับปรุง ระบบต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

8 ระบบ 
-บริกำรรับแจ้งปัญหำออนไลน์ (Help desk) 
-จัดท ำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
-ระบบบันทึกปัญหำ/เสนอแนะ กำรให้บริกำร 
-จัดท ำระบบ Management Information System 
(MIS)  
ประกอบไปด้วย 
- ระบบบุคลำกร 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบเอกสำรรำชกำร(e-Document) 
- ระบบแผน(e-plan) 
- ระบบโครงกำร(e-project) 

- จัดท ำฐำนข้อมูลท ำเนียบผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
-จัดท ำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุบำงพระ 
-จัดท ำระบบ E-Book RMUTTO 
-จัดท ำฐำนข้อมูลหนังสือแนะน ำ 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำ เนินกำรบริหำรจัดกำร ระบบภำยใน
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ผลงำนที่ปฏิบัติ 
 - เพ่ิมผู้ใช้งำนระบบ 
 - จัดกำรสิทธ์ผู้เข้ำใช้งำนระบบ 
 - ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล 
 - ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 - ตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล 
 - เพ่ิม Serviceเพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
จัดกำรแก้ไขปรับปรุงเว็ปไซต์  35  เว็ปไซต์   
จัดกำรแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนำขึ้น 22 ระบบ 
จัดกำรแก้ไขปรัปปรุงฐำนข้อมูล 80 ฐำนข้อมูล 
จัดกำร ข้อมูลระบบ MIS : 3 ครั้ง 
จัดกำร ข้อมูลระบบ e-doc : 200 ครั้ง 
จัดกำร ข้อมูลระบบ ระบบเอกสำรรำชกำร(e-Document)( 
e-manage) :1587 ครั้ง 
จัดกำร ข้อมูลระบบ ระบบบุคลำกร)( e-manage)  
:1249 ครั้ง 
จัดกำร ข้อมูลระบบ newspost : 350 ครั้ง 
จัดกำรข้อมูล rmuttoqa : 1 ครั้ง 
ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์และระบบภำยในมหำวิทยำลัย  
: 1 เดือนครั้ง รวม 12 ครั้ง 
ส ำรองข้อมูลระบบ:เดือนละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ควบคุม ดูแล กำรพัฒนำระบบภำยใน
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภำพ
พร้อมกับกำรใช้ 

จ ำนวน: 8  ระบบ 
- ดูแลกำรพัฒนำระบบให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
- ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
- ทดสอบระบบเพ่ือให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด 

ควบคุมดูแล กำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ จ ำนวน: 14  เว็บไซต์  
-ดูแลกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
-ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
-ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด 

ควบคุมและผลิต  สื่ อประชำสัม พันธ์ที่
เผยแพร่  ภำยในเว็บ ไซต์ต่ ำ งๆภำยใน
มหำวิทยำลัย 

จ ำนวน : 212 ชิ้นงำน 
 -ตรวจสอบควำมถูกต้องของสื่อ 
  -จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
 -ควบคุมกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 

ให้ค ำปรึกษำกับบุคลำกร และนักศึกษำ ให้
เรื่องกำรพัฒนำระบบ และกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย 

ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ 
 -กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
 -ระบบสำรสนเทศเกิดข้อผิดพลำด 
 -เรื่องอ่ืนๆ 

         ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมโดยตรง,กำรโทรศัพท์
ติดต่อ,กำรฝำกข้อควำมบนระบบเว็บไซต์,ผ่ำน social 
network วันละ 3-5 ครั้ง ควำมส ำเร็จกำรให้ค ำปรึกษำ   
คิดเป็น ร้อนละ 98 % 
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 5.งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนและด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ือปรับปรุงรักษำกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมถึงระบบต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัยให้มีเสถียรภำพ และมีประสิทธิภำพเพ่ือให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ 
คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้
ตำรำงท่ี 26  ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

 

รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ควบคุ ม  จั ด เ ต รี ยมและติ ด ตั้ ง อุ ปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับงำนประชุมและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

3 โครงกำร/สัปดำห์ 144 โครงกำร/ปี 

ควบคุม บริกำรยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2 โครงกำร/สัปดำห์ 96 โครงกำร/ปี 

ควบคุม ดูแล ด ำเนินกำร ให้ค ำแนะน ำ และ
แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ หรือระบบ e-Learning ให้
เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบ
บริหำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต (LMS) ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย 

รำยวิชำใหม่ที่เน้นกำร
ปฏิบัติโดยสอนใน
ระบบ จ ำนวน 5 
รำยวิชำ 

 

รำยวิชำที่เน้นกำร
ปฏิบัติโดยสอนใน
ระบบ จ ำนวน 14 
รำยวิชำ 

 

ผลงำนที่ปฏิบัติ 
- ดูแลระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำน ทั้ง 4 วิทยำเขต 
- เพ่ิมผู้ใช้งำนระดับอำจำรย์ เมื่อมีกำรร้อง
ขอใช้งำนระบบ 
- เพ่ิมผู้ใช้งำนระดับนักศึกษำทั้ง 4 วิทยำ
เขต ทุกปีกำรศึกษำ 
- อนุมัติรำยวิชำตำมท่ีอำจำรย์ได้ขอสร้ำง
รำยวิชำผ่ำนระบบ 
- จัดกำรและปรับปรุง Content ในรำยวิชำ
ตำมท่ีอำจำรย์ร้องขอ ให้ค ำปรึกษำและ
สนับสนุนกำรใช้งำนระบบแก่อำจำรย์และ
นักศึกษำ 
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รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ควบคุมกำรผลิตและจัดท ำสื่อ 
Multimedia ในรูปแบบต่ำงๆ 

2 โครงกำร/สัปดำห์ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 96 โครงกำร/ปี 
-ท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ ให้อยู่ในรูปแบบ 
E-Book 
-จัดท ำวิดีทัศน์ “1 ทศวรรษ กำรจัดกำรควำมรู้
รำชมงคล” 
-บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-ถ่ำยทอดสดภำพบรรยำยกำศ ภำยในกำรแถลง
ข่ำวงำนวันเกษตรแห่งชำติ 2560 พร้อมตัดต่อ 
-ถ่ำยทอดสดพิธีเปิดงำนวันเกษตรแห่งชำติ 
2560 
-บันทึกภำพเคลื่อนไหวงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรใช้อัลตรำซำวด์เบื้องต้น 
-ถ่ำยทอดสดร่วมรับฟังกำรชี้แจงก ำหนดกำร
และข้ันตอนกำรสรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวัน
ออก 
-บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ภำยในแต่ละ
โครงกำร ของกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำธุรกิจ
เกษตรภำคตะวันออก พร้อมตัดต่อ 
-จัดท ำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
-ถ่ำยทอดสดร่วมรับฟังกำรชี้แจงก ำหนดกำร
และข้ันตอนกำรสรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวัน
ออก 
 

รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
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รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

  -บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ภำยในแต่ละโครงกำร 
ของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจเกษตรภำค
ตะวันออก พร้อมตัดต่อ 
-จัดท ำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-จัดท ำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
-บันทึกภำพเคลื่อนไหวกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน พร้อมตัดต่อ 
-ถ่ำยทอดสดกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์กำร
สรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวันออก พร้อมตัดต่อ 
-ถ่ำยทอดสดกำรบรรยำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร
บ ำนำญ/ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน/พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
-ถ่ำยทอดสดพิธีเปิด/สรุปกำรตรวจประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับ
มหำวิทยำลัย 
-ถ่ำยทอดสดพิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ออกเครื่องฉำย 
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รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้อง
กับภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

1 ครั้ง /สัปดำห์ ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  48 ครั้ง /ปี 
-ติดตำมเทคโนโลยี LMS ต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย 
-พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS ทีช่ื่อ Moodle  
-ปัจจุบันจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 
 ในระบบ 150 รำยวิชำ 
-ปัจจุบันจ ำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 
 ในระบบ 19,572 คน 
-นักศึกษำท้ังหมดที่ใช้งำนจริงใน
ระบบ 959 คน 
-อำจำรย์ทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ  
15 คน 

ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 ครั้ง/วัน ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  672 ครั้ง /ปี 
-ดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน 
ปรำศจำกภัยคุกคำม 
-ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้ถูกต้องอยู่
เสมอ 
-ลงข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ
ส ำนักฯ 
-ลงภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
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กรำฟที่  3   สถิติกำรเข้ำใช้งำนระบบ e-Learning 

 

 

 

 

รำยกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ควบคุมดูแล Social Network 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ระบบ e-learning 

4 ครั้ง/วัน ผลงำนที่ปฏิบัติ  : 1,344 ครั้ง / ปี 
-เผยแพร่ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ  
-ใช้เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
อำจำรย์และนักศึกษำ มำยังผู้ดูแลระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
-ตรวจสอบข่ำวสำรจำกแหล่งอ่ืนที่ส่ง
มำยังเพจ 
-ให้ค ำแนะน ำและตอบค ำถำมให้แก่ผู้ที่
ติดต่อมำยังเพจในทุกๆ ทำง 

ดูแลระบบแอร์ อำคำรวิทย
บริกำร 

2 ครั้ง/วัน 672 ครั้ง/ ปี 
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6.งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่

จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย                
โดยในรอบปีงบประมำณ 2560 สำมำรถสรุปดังต่อไปนี้  

ตำรำงท่ี 27  กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยจ ำแนกตำมโครงกำร 

 
 

 

โครงกำร งบประมำณที่ 
ได้รับจัดสรร

(บำท) 

ผล 
กำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

คิด 
เป็น

ร้อยละ 

1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 900,000 859,233 95.47 

1.1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับ
บุคลำกรเพื่อกำรเรียนรู้ 

 1.1.1 กำรเ พ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 1.1.2 กำ ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพกำ รสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 1.1.3 กำร พัฒนำทั กษะด้ ำน ง ำน เค รื อ ข่ ำ ย
สำรสนเทศ 

 1.1.4 กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมม่ิงขั้นสูง 

1.2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ระบบงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำร
ท ำงำน 



43 
 

 

 

 

 

โครงกำร งบประมำณที่ 
ได้รับจัดสรร

(บำท) 

ผล 
กำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

คิด 
เป็นร้อยละ 

2. โครงกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 100,000 87,514 87.51 

2.1 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำร
จัดกำรควำมรู้กับกำรประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

2.2 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

2.3 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136,010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 

3.1 โ ค ร งก ำ รท บ ทว น แ ละป รั บ ป รุ ง แ ผ น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับมำตรฐำนสำกลนักศึกษำ 
วิทยำเขตบำงพระ รุ่นที่1 
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โครงกำร งบประมำณที่ 
ได้รับจัดสรร

(บำท) 

ผล 
กำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

คิด 
เป็นร้อยละ 

4. โครงกำรพัฒนำห้องสมุด/สื่อกำรสอน/สื่อกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง/ผลิตต ำรำ 

200,000 138,190 
 
 

 69.09 

4.1 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2560 
วิทยำเขตอุเทนถวำย 

4.2 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2560 
วิทยำเขตจันทบุรี 

4.3 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2560 
วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

4.4 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2560 
วิทยำเขตบำงพระ 
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  ตำรำงท่ี 28  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2560 

แผนงำนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่ด ำเนินกำร ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

1.  จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศห้องสมุด 

ด ำเนินกำรจัดหำหนังสืออภินันทนำกำร
จ ำนวนทั้งสิ้น 608 เล่ม 446 รำยชื่อ 
ด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือจ ำนวนทั้งสิ้น 
1,338 เล่ม 912 รำยชื่อ 
ด ำเนินกำรจัดซื้อสื่อโสตทัศน์จ ำนวนทั้งสิ้น 
50 รำยกำร 
ด ำเนินกำรจัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ประจ ำทุกเดือน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 755,592.65 
 
 
 
12,382.00 
 
77,396.00 

2.  โครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุดและ
สำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
ประจ ำปี 2560 (วิทยำเขตอุเทนถวำย) 
กิจกรรมที่ 2 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
ประจ ำปี 2560 (วิทยำเขตจันทบุรี) 

 
 
2-4 พฤษภำคม 
2560 
 
24-26 เมษำยน 
2560 

 
 
33,438.00 
 
 
25,162.00 

3.  จัดหำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
งำนบริกำร 

มีกำรจัดหำครุภัณฑ์ระบบสืบค้นข้อมูล
ประจ ำอำคำรหอสมุดกลำง วิทยำเขต
บำงพระ จ ำนวน 1 ชุด โดยเปน็เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 35 ชุด 

พฤศจิกำยน 
2559 

1,167,049.00 
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แผนงำนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่
ด ำเนินกำร 

ผลกำรเบิกจ่ำย 
(บำท) 

4.  จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส ำหรับกำรสืบค้น 

มีกำรจัดหำครุภัณฑ์ระบบสืบค้นข้อมูล
ประจ ำอำคำรหอสมุดกลำง วิทยำเขต
บำงพระ จ ำนวน 1 ชุด โดยเปน็เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 35 ชุด 

พฤศจิกำยน  
2559 

1,167,049 

5. โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินโครงกำร
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยมี
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักวิทย
บริกำรฯให้สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย 
2. เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้น ำไปใช้ประโยชน์และมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
3. เพ่ือให้บุคลำกรของ สวส. ได้มีส่วนร่วม
และมีควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนของ
หน่วยงำน 

8 – 9 
พฤศจิกำยน  
2559 

36,010 
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แผนงำนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่
ด ำเนินกำร 

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

6.  พัฒนำระบบ
เครื่องแม่ข่ำยเพื่อให้
บริกำรหน่วยงำน 

จัดซื้อครุภัณณฑ์ระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศกลำงเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ วิทยำเขตบำงพระ 
ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
จ ำนวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 2 จ ำนวน 4 
ชุด 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรเสมือน 
(Virtualization Software) และโปรแกรมบริหำร
จัดกำรระบบปฏิบัติกำรเสมือน (Virtualization 
Management) จ ำนวน 1 ชดุ 
- อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก 
(External Storage) จ ำนวน 1 ชุด 
- ตู้ส ำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จ ำนวน 1 ชุด 
- แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด Blade 
ส ำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 จ ำนวน 6 
ชุด 
- อุปกรณ์ SAN Switch จ ำนวน 2 ชุด 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อและติดตั้งจนพร้อมใช้งำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ 
 

กุมภำพันธ์ 
2560 

5,157,400 
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แผนงำน
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่ด ำเนินกำร ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

 2.  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  หลักสูตร " 
แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ  
   - รุ่นที่ 1 วิทยำเขตอุเทนถวำย 
ด ำเนินกำรวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60 
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 20 คน 
   - รุ่นที่ 3 วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ  
ด ำเนินกำรวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 60 
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 24  คน 
   - รุ่นที่ 4 วิทยำเขตบำงพระ 
ด ำเนินกำรวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 60 
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 25 คน 
3.  กำรพัฒนำทักษะด้ำนเครือข่ำย
สำรสนเทศ แบ่งกำรด ำเนินงำน
ออกเป็น 2 ครั้ง คือ  
    -  ครั้งที่ 1  ด ำเนินกำรวันที่  22 - 
23 ก.พ.60  หลักสูตร 
"NETWORKING FUNDAMENTALS" 
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 15 คน 
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน 
จ ำนวน 13   คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 2 คน 
 

มกรำคม – กรกฎำคม
2560 

808,313 
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แผนงำนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่ด ำเนินกำร ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

7.  โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ระบบงำนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กระบวนกำรท ำงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนิน 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือพัฒนำระบบงำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

8 – 10 
กุมภำพันธ์ 2560 

292,670 

8.  โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนไอที
ส ำหรับบุคลำกรเพื่อกำร
เรียนรู้ 

ด ำเนิน โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับ
บุคลำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560   โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กิจกรรม  ดังนี้ 
1.  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หลักสูตร "INTERNET AND 
COMPUTING CORE 
CERTIFICATE GLOBAL 
STANDARD 5 (IC3 GS5)"  
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 41 
คน และผ่ำนกำรสอบรับรอง
มำตรฐำน จ ำนวน 41   คน 
 

มกรำคม – 
กรกฎำคม2560 

808,313 
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แผนงำน
โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

วันที่ด ำเนินกำร ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

 -  ครั้งที่  2  ด ำเนินกำรวันที่ 9 - 10 
มี.ค. 60  หลักสูตร "SECURITY  
FUNDAMENTALS" 
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 15 คน 
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน 
จ ำนวน 13   คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 2 คน 
4.   กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมม่ิง
ขั้นสูง  หลักสูตร "SOFTWARE 
DEVELOPMENT FUNDAMENTALS"  
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 26 คน 
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน 
จ ำนวน 25   คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 1 คน 

มกรำคม – กรกฎำคม
2560 

808,313 
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จัดท ำจุดถวำยควำมอำลัยและแสดงควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ 
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 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทสี ำหรบับุคลำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับบุคลำกร
เพ่ือกำรเรียนรู้กิจกรรมที่ 1  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร "INTERNET 
AND COMPUTING CORE CERTIFICATE GLOBAL STANDARD 5 (IC3 GS5)"  ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน 
41 คน และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 41 คน ระหว่ำงวันที่ 25-27  มกรำคม  2560 
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 กิจกรรมที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับบุคลำกร

สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และทักษะด้ำนไอทีที่

สำมำรถน ำไปเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งกำรอบรมออกเป็น 4 รุ่นที่ ดังนี้   

รุ่นที่ 1 วิทยำเขตอุเทนถวำย วันที่ 3 – 4 พฤษภำคม 2560 

รุ่นที่ 2 วิทยำเขตจันทบุรี วันที่ 20 – 21 กรกฎำคม 2560 

รุ่นที่ 3 วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ วันที่  7 – 8  มิถุนำยน 2560 

รุ่นที่ 4 วิทยำเขตบำงพระ วันที่  21 – 22 มิถุนำยน 2560 
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กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทักษะด้ำนงำนเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำน
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และทักษะด้ำนไอทีที่เป็นมำตรฐำนสำกล   โดยแบ่งกำรอบรมออกเป็น        
2 หลักสูตร  ดังนี้   
 

หลักสูตรที่ 1 Microsoft Associate  “NETWORKING FUNDAMENTALS” 22 - 23 กุมภำพันธ์ 2560 

หลักสูตรที่ 2 Microsoft Associate  SECURITY  FUNDAMENTALS 9 -10 มีนำคม 2560 
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 กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมม่ิงขั้นสูง 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับบุคลำกร

สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และ

ทักษะด้ำนไอทีที่สำมำรถน ำไปเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนมีควำมรู้ และทักษะด้ำนไอทีที่ เป็น

มำตรฐำนสำกล  โดยอบรมในหลักสูตร “"SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS" 
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 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบงำน 
 และเพิ่มประสิทธภิำพกระบวนกำรท ำงำน 

 บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยบริกำรทั้ง           

4  วิทยำเขต เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำระบบงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำร

ท ำงำน ที่จัดขึ้นระหว่ำง วันที่ 8 - 10 กุมภำพันธ์ 2560 
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เข้ำร่วมฝึกปฏิบัติกำรและแลกเปลีย่นเรียนรู้ โครงกำรระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (WUNCA35) 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มสมำชิก ในวันที่ 19 – 21 กรกฎำคม 2560                         
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
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 ตรวจประเมินคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและ
สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน รักกำรค้นคว้ำ แก่ผู้ใช้บริกำร
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  

โดยภำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรออกร้ำนหนังสือเพ่ือคัดเลือกทรัพยำกรเข้ำ
ห้องสมุด โดยมีผู้สนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำงดี  ทั้งนี้ยังช่วยเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกท้ัง 4 วิทยำเขตอีกด้วย  โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2560  
(วิทยำเขตอุเทนถวำย)    ระหว่ำงวันที่ 2 - 4 พฤษภำคม 2560    
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2560  
(วิทยำเขตจันทบุรี)    ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 เมษำยน 2560                            
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กิจกรรมที่ 3  สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 
2560 (วิทยำเขตบำงพระ)  ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 สิงหำคม 2560                                       

                                                                

    

 

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 4  สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2560 (วิทยำเขต

จักรพงษภูวนำรถ)  ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 สิงหำคม 2560                  
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โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรระบบ e-Management และควำมร่วมมือ

ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดฝึกอบรมกำรจัดกำรระบบ e-Management และควำมร่วมมือระหว่ำง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกกับมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระหว่ำงวันที่ 12-14 กันยำยน 2560 
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันภำยใต้
โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ
ได้เข้ำร่วมควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ดังนี้        

1.กำรพัฒนำระบบจัดเก็บและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
collection) มีเป้ำหมำยเพ่ือให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสำรฉบับเต็มของ วิทยำนิพนธ์ 
รำยงำนกำรวิจัยของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ      

2.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพ่ือรองรับ
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และ
นักวิชำกำรในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด 
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กิจกรรมท ำบุญ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2560 
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