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ค ำน ำ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เป็น
หน่วยงำนสำยสนับสนุน มีฐำนะเทียบเท่ำระดับคณะมีระบบ กลไก กำรบริหำรหน่วยงำนตำมวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็น
ศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำของประเทศ”  ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2562 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำร  

  ซึ่งทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมพันธ
กิจ นั้น ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในทุกโครง 
กำร ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกท่ำน ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรให้
ควำมร่วมมือในทุกด้ำนเป็นอย่ำงดีท ำให้กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

  รำยละเอียดของทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ผ่ำนมำนั้น ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2562 จัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ 
และผู้ที่สนใจได้รับทรำบ หวังว่ำรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ที่สนใจ 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้น 
ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง กำร
จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำ
หน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งม่ันเป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธ
กิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำของประเทศ” 

 

 พันธกิจ ( Mission) 

1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และบริกำร
สำรสนเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
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โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
2. งำนหอสมุดกลำง 
3. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
4. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
5. งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
6. งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
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รำยชื่อคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ประธำนกรรมกำร 
2. คุณสุภำวดี จำรุนีรนำท กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3. คุณสกุลชำย สำรมำศ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
4. คุณอุโฆษ แปลงประสพโชค กรรมกำร 
5. คุณสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. คุณกวีพร บุญญำวำนิชย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำนกรรมกำร 
2.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
3.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
4.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ กรรมกำร 
5.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ กรรมกำร 
6.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำทักษะดิจิทัล กรรมกำร 
7.  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
8.  หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง กรรมกำร 
9.  หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
10.  หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ กรรมกำร 
11.  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ กรรมกำร 
12.  หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี กรรมกำร 
13.  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14.  นำงสำวอัญชลี   กำรบรรจง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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งบประมำณ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนตำมภำรกิจ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 

28,638,600.00 บำท (ยี่สิบแปดล้ำนหกแสนสำมหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน) แบ่งตำมรำยละเอียด 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  งบประมำณ แบ่งตำมประเภทงบประมำณ 
 

ประเภท จ ำนวนเงิน 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 26,902,400.00 
เงินงบประมำณรำยได้ 1,736,200.00 

รวม 28,638,600.00 

ตำรำงท่ี 2  งบประมำณ แบ่งตำมแผนงำน 
 

  

แผนงำน งบแผ่นดิน งบรำยได้ จ ำนวนเงิน 
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 3,902,100.00 1,587,000.00 5,489,100.00 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำ
และส่งเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

23,000,300.00 149,200.00 23,149,500.00 

รวม 26,902,400.00 1,736,200.00 28,638,600.00 



10 
 

 

บุคลำกร 
บุคลำกรภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้

กำรแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่
ในปีงบประมำณ 2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน 

  

 
 

ฝ่ำย/แผนก/งำน 

ต ำแหน่ง 
ข้ำรำชกำร
สำยวิชำกำร 

พนักงำนใน
สถำบันอุดม 

ศึกษำ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำร - 1 - - 1 
รองผู้อ ำนวยกำร 1 2 - - 3 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร - 2 - - 2 
หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

- 1 - - 1 

งำนบริหำรงำนทั่วไป - 1 1 1 3 
งำนหอสมุดกลำง - 1 - 3 4 
งำนระบบเครือข่ำยฯ - 2 - 1 3 
งำนพัฒนำระบบฯ - 2 - 1 3 
งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

- 1 - 2 3 

งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

- - - - อยู่ระหว่ำงกำรรับ
สมัคร 

รวม 1 13 1 9 24 
ข้อมูล ณ วันท่ี 23 ธันวำคม 2562 
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ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 5  บุคลำกรสำยบริหำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. นำยอุโฆษ แปลงประสพโชค ผู้อ ำนวยกำร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

(เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ) 

2. นำงสำววิชริณี สวัสดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

3. นำงสำวสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีระชำติ มัตติทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
(เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ) 

5. นำงสำวกวีพร  บุญญำวำนิชย์ รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำ
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
(เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ) 

 

 

 

 

 
ประเภท 

ระดับกำรศึกษำ 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ  

ปริญญำตรี 
รวม 

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร - 1 - - 1 
พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

- 7 6 - 13 

ลูกจ้ำงประจ ำ - - 1 - 1 
ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 4 5 9 
ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ - - - - - 

รวม 0 8 11 5 24 
ข้อมูล ณ วันท่ี 23 ธันวำคม 2562 
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ตำรำงท่ี 6  บุคลำกรประเภทพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 
 
ตำรำงท่ี 7  บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 

ตำรำงท่ี 8  บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. นำงสำวนุชนำถ ทวนทอง นักกำรภำรโรง ประถมศึกษำปีที่ 6 
2. นำงสำวพิไลพร พูลประดิษฐ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน

ธุรกำร 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

3. นำงวิมล  นำคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด มัธยมศึกษำตอนปลำย 
4. นำงสำวเปรมจิต  หนุนดี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ปวช. (พำณิชยกรรม) 
5. นำยอธิ  มณีวิหก บรรณำรักษ์ ศศ.บ.(สำรสนเทศศึกษำ) 
6. นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กศ.บ.(เทคโนโลยีกำรศึกษำ) 
7. นำยอภินันท์  ธำนี ช่ำงเทคนิค ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
8. นำยเอกมินต์  บัวขำว นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ วศ.บ.(วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม) 
9. นำยอำนนท์ อำรีผล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. นำงสำวกวีพร  บุญญำวำนิชย์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.ม.(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ) 
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. นำงสำวอัญชลี กำรบรรจง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป บธ.ม.(กำรจัดกำร) 

1. นำงสำวยุคลธร  กิมเส็ง พนักงำนพิมพ์ ระดับ 4 ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป) 
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อำคำร สถำนท่ี ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอำคำร และสถำนที่  ประกอบไปด้ วย ห้องส ำนักงำน 

ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม ห้องพักรับรองผู้บริหำร ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ  โดยมีกำรให้บริกำร                
ในปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 16 ห้อง โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้  
ตำรำงท่ี 9   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 อำคำรวิทยบริกำร 1 
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 2 อำคำรวิทยบริกำร 1 
- ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร 1 

3. ห้องประชุม 3 
- ห้องประชุมพวงพยอม 1 
- ห้องประชุมเหลืองบำงพระ 1 

 - ห้องประชุมธิดำธำร 1 
4. ห้องพัก รับรองผู้บริหำร 4 

- ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 1 
- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 1 
- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 1 
- ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 

5. ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ 3 
รวม 17 
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จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ให้บริกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ และให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดส ำหรับ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่พร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 10   จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2562 

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1. หนังสือ 
   1.1 ภำษำไทย 1,228 / 1,444 ชื่อเรื่อง/เล่ม 
   1.2 ภำษำต่ำงประเทศ 68 / 72 ชื่อเรื่อง/เล่ม 
2. วำรสำร 
  2.1 ภำษำไทย 152 ชื่อเรื่อง 
  2.2 ภำษำต่ำงประเทศ 14 ชื่อเรื่อง 
3. หนังสือพิมพ์ 
  3.1 ภำษำไทย 9 ชื่อเรื่อง 
  3.2 ภำษำต่ำงประเทศ 1 ชื่อเรื่อง 
4. โสตทัศนวัสดุ 
  4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี) - ชื่อเรื่อง 
 
ตำรำงท่ี 11   จ ำนวนหนังสือทั่วไปส ำหรับให้บริกำรจ ำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ 

ที ่ หมวดหมู่ จ ำนวนเล่ม 
1. หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด) 3,368 
2. หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ) 1,323 
3. หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ) 944 
4. หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์) 9,117 
5. หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์) 1,990 
6. หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์) 6,516 
7. หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี) 26,722 
8. หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ) 1,849 
9. หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี) 868 
10. หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์) 2,448 

รวมทั้งสิ้น 55,145 
  



15 
 

 

ตำรำงท่ี 12   จ ำนวนทรัพยำกรประเภทหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตำรำงท่ี 

13  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 
 

 
 
 
 

 
 

   ตำงรำที่ 14  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทสื่อโสตทัศน์ 
ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน   
1. สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ควำมรู้ทั่วไป/สื่อประกอบหนังสือ 2,218 
2. สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ประเภทบันเทิงคดี 347 

รวม 2,565 

ตำรำงท่ี 15  จ ำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล 
ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน   
1. ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 12 
2. ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 8 
3. ฐำนข้อมูลกฤตภำค 1 
4. ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย 2 

รวม 23 
 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน(เล่ม) 
1. หนังสือทั่วไป 51,974 
2. หนังสืออ้ำงอิง (อ) 5,674 
3. ปัญหำพิเศษ (วพ) 2,568 
4. วิทยำนิพนธ์ 78 
5. สิ่งพิมพ์รำชมงคล (รม, รม.9) 649 
6. งำนวิจัย (วจ) 932 
7. นวนิยำย (นว) 4,170 
8. เรื่องสั้น (รส) 419 
9. มำตรฐำนสินค้ำ 1,914 
10. สหกิจศึกษำ 16 

รวม 68,394 

ที ่ ประเภททรัพยำกร จ ำนวน (ฉบับ) 
1. วำรสำรภำษำไทย 152 
2. วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ 144 
3. หนังสือพิมพ์รำยวัน 9 
4. หนังสือพิมพ์รำยปักษ์ 1 

รวม 176 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
ในรอบปีงบประมำณ 2562 

 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน 
เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและบุคคลภำยนอก ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ และกำรบริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริกำร กำรบริหำรด้วย ICT” โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมงำน 
ดังต่อไปนี้ 
 

งานบริหารงานทั่วไป 

 งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำน สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
ต่ำงๆ ภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 งำน คือ งำนหอสมุดกลำง งำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี แต่ละงำนมีควำมรับผิดชอบด้ำนงำนสำรบรรณ งำนบุคลำกร งำนกำรเงินและบัญชี งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ งำนงบประมำณ งำนจัดท ำแผน งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ รวมถึงสนับสนุนงำนบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนพัฒนำบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนกำร
ประชุมสัมมนำต่ำง ๆ โดยสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 
กันยำยน 2562) ได้ดังนี้ 

1. งำนสำรบรรณ ด ำเนินกำร รับ- ส่ง เอกสำรรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2548 มีผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) สรุป
ได้ดังนี ้ 
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ตำรำงท่ี 16  ข้อมูลกำรรับและส่งหนังสือรำชกำร 

ปี พ.ศ. เดือน หนังสือรับ หนังสือส่ง 
รวม 

(ฉบับ) 

2561 ตุลำคม 172 52 224 
พฤศจิกำยน 97 75 172 

ธันวำคม 85 60 145 
2562 มกรำคม 119 68 187 

กุมภำพันธ์ 75 34 109 
มีนำคม 153 81 234 
เมษำยน 127 67 194 

พฤษภำคม 174 69 243 
มิถุนำยน 167 53 220 
กรกฎำคม 146 104 250 
สิงหำคม 155 96 251 
กันยำยน 133 82 215 

รวม 1,603 841 2,444 

 2. งำนให้บริกำรสถำนที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบให้บริกำรห้องบริกำรต่ำง ๆ ภำยในอำคำรวิทยบริกำร                    
ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุมขนำด 80 ที่นั่ง และขนำด 15 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์(ห้องจุฬำรัตน์) ณ อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร จ ำนวน 1 ห้อง ในรอบประจ ำปีงบประมำณ 
2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30กันยำยน 2562) ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 17  กำรให้บริกำรสถำนที่จัดประชุม/สัมมนำ/อมรม/บริกำรทั่วไป 

ที ่ ชื่อห้อง จ ำนวนที่ให้บริกำร 
ครั้ง คน 

1 ห้องประชุมพวงพะยอม อำคำรวิทยบริกำร  - - 
2 ห้องประชุมเหลืองบำงพระ อำคำรวิทยบริกำร  - - 
3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 อำคำรวิทยบริกำร 11 67 
4 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2 อำคำรวิทยบริกำร 125 1,291 
5 ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร  3 56 

รวม 139 1,414 

หมำยเหตุ : ห้องประชุมพวงพะยอม/ห้องประชุมเหลืองบำงพระ ไม่มีกำรใช้งำนเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 26 เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 20 มกรำคม 2563 
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3. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ในรอบ
ปีงบประมำณ 2562 ด้ำนของงำนประกันคุณภำพได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้องค์กรได้เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
2. เพ่ือให้องค์กรมีบุคลำกรที่มีคุณภำพมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำม

เป้ำประสงค์ท่ีก ำหนดและตอบสนองตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 โครงกำร  

1. โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 30 คน 

 4. งำนแผนงำนและงบประมำณ 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดท ำแผนงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ปี 2558-2562 และได้มีกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ โดยในทุกปีจะมีกำร
ระดมควำมคิด จำกบุคลำกรงำนวิทยบริกำรทั้ง 4 เขตพ้ืนที่ ร่วมทบทวนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 
และวำงแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

  โดยในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและ
ส่งก่อสร้ำง (ปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ) เป็นงบประมำณแผ่นดินรวม
ทั้งสิ้น 22,868,900 บำท (ยี่สิบสองล้ำนแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) และได้รับจัดสรรแผนงำนบูรณำ
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ (กำรจัดสร้ำงระบบช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี) เป็นงบประมำณเงินรำยได้รวมทั้งสิ้น 23,000 บำท (สอง
หมื่นสำมพันบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 
 

  



19 
 

 

ตำรำงที่ 18  รำยกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ที่ได้รับจัดสรร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

5. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ 

 ส ำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและและกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม http://arit.rmutto.ac.th อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รำยกำร งบประมำณที่รับจัดสรร ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

งบลงทุน ที่ดินและส่งก่อสร้ำง 
(ปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร ต ำบล
บำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี )  

22,868,900 บำท งวดที่ 1 จ ำนวน 1,094,500 บำท 

งวดที่ 2 จ ำนวน 3,283,500 บำท 

งวดที่ 3 จ ำนวน 3,283,500 บำท 

จ ำนวนเงินรวม 7,661,500 บำท 

รวมทั้งสิ้น 7 งวด 

แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ (กำรจัดสร้ำงระบบช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี นำย
อนุวัฒน์ โชโต) 

23,000 บำท 23,000 บำท 

 

http://www.arit.rmutto.ac.th/
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งานหอสมุดกลาง 

งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศ ใน
รอบปีงบประมำณ 2562 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้ 

1. กำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ 

 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ
ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด โดยมีกำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพ ได้แก่ 
กำรพัฒนำและปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม  2562 – มกรำคม 2563 ซึ่งได้มีกำรขนย้ำย
สิ่งของและหนังสือออกนอกพ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงภำยในอำคำร ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรเปิดพ้ืนที่ให้บริกำรห้องสมุด เพ่ือยืม 
– คืนหนังสือ รวมถึงบริกำรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตชั่วครำว ณ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญบริกำร 
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ในส่วนทำงด้ำนกิจกรรม ได้มีกำรจัดมุมนิทรรศกำร และมุมแนะน ำหนังสือที่น่ำสนใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร
เลือกอ่ำนได้ตำมอัธยำศัย กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เพ่ือกระตุ้นกำรใช้บริกำรของห้องสมุด เช่น กำรจัด
กิจกรรมสุดยอดนักอ่ำนประจ ำปี 2561 ประกวดถ่ำยภำพมองห้องสมุด…ในมุมใหม่ และจัดกิจกรรมพับดอกกุหลำบ
ด้วยกระดำษสี เพ่ือส่งเสริมกำรใช้บริกำรของห้องสมุด  
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2. กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลที่หลำกหลำยสำขำวิชำ ในรูปแบบบรรณำนุกรม บทคัดย่อ และเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Full Text) 
โดยหลักเป็นฐำนข้อมูลภำษำต่ำงประเทศที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมโครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS) จ ำนวน 12 ฐำน และเป็นฐำนข้อมูลที่ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออกได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 
ฐำน ซึ่งในงบประมำณ 2561 ได้มีกำรจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิม 106 รำยชื่อ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูล
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยหรือผ่ำน IP Address/License ของมหำวิทยำลัย 
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3. กำรจัดท ำและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยจัดท ำแฟ้มงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ให้อยู่รูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
แล้วจัดส่งขึ้นให้บริกำรบนฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC)  ส ำหรับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออกได้จัดท ำและน ำส่งงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยขึ้นให้บริกำรแล้ว 621 รำยกำร วิทยำนิพนธ์ 121 รำยกำร 
รวมทั้งสิ้น 742 รำยกำร 
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4. กำรจัดท ำและให้บริกำรฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมในกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพ่ือรองรับกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำรในกำร
ค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่
ระบบจ ำนวนทั้งสิ้น 5,565 ระเบียน 
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5. บริกำรวิชำกำรสำรสนเทศและแนะน ำกำรใช้สำรสนเทศ 

งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี มีกำรให้บริกำรแนะน ำสำรสนเทศห้องสมุด กำรใช้
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย ให้กับนักศึกษำและบุคคลที่สนใจ รำยละเอียดดังนี้   

กิจกรรม วันเดือน/ปี หน่วยงำน จ ำนวน (คน) 

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 

17 ต.ค. 2561 นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
สหสำขำวิชำ 

53 

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 

19 และ 25 ต.ค.2561 นักศึกษำ สำขำภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำรสำกล 

41 

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 

26 ต.ค. 2561 นักศึกษำสำขำกำรจัดกำร 50 

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 

19-21 มี.ค. 2562 นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
สหสำขำวิชำ 

193 

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น 

21-22 และ  
31  ก.ค. 2562 

นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
สหสำขำวิชำ 

39 
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6. บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส ำหรับใช้

ประโยชน์ส ำหรับกำรศึกษำ โดยมีพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรคอมพิวเตอร์จ ำนวน 2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตจ ำนวนทั้งหมด 60 เครื่อง ทั้งนี้ในระหว่ำงที่มีกำรปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร ได้ด ำเนินกำรเปิดให้บริกำร
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริกำร ณ ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญบริกำร โดยมีคอมพิวเตอร์
จ ำนวนทั้งสิ้น 30 เครื่อง 
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ตำรำงท่ี 19  สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

หมำยเหตุ : หอสมุดกลำงปิดบริกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562 เนื่องจำกขนย้ำยหนังสือวัสดุ
ส ำนักงำนเนื่องจำกปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร 

 

 

 

 

 

 

1,000

512

351

986
911 918

518

127
4

127 108 55

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงสถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
หน่วยนับ : คร้ัง

ปี พ.ศ. เดือน ผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร/คน 

2561 ตุลำคม  1,000 
พฤศจิกำยน 512 
ธันวำคม 351 

2562 มกรำคม 986 
กุมภำพันธ์   911 
มีนำคม  918 
เมษำยน   518 
พฤษภำคม  127 
มิถุนำยน   4 
กรกฎำคม  127 
สิงหำคม   108 
กันยำยน  55 

รวม 5,613 
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ตำรำงท่ี 20  สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : หอสมุดกลำงปิดบริกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562 เนื่องจำกขนย้ำยหนังสือวัสดุ
ส ำนักงำนเนื่องจำกปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร 

 

       

ปี พ.ศ. เดือน บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง
จ ำนวนกำรให้บริกำร/เล่ม 

2561 ตุลำคม 283 
พฤศจิกำยน 312 

ธันวำคม 241 
2562 มกรำคม 711 

กุมภำพันธ ์ 451 
มีนำคม 513 
เมษำยน 188 

พฤษภำคม 182 
มิถุนำยน 13 
กรกฎำคม 55 
สิงหำคม 158 
กันยำยน 29 

รวม 3,136 
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งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำร
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

ตำรำงท่ี 21  ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 

 

รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  
1. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อสัญญำณกับผู้ให้บริกำร แก้ไขปัญหำเบื้องต้น 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือแก้ไขปัญญำ ประจ ำ
ทุกวัน 

2. น ำ IPv6 เข้ำใช้ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย บริกำรหลัก ๆ 
ได้แก่ ระบบ E-mail, DNS, Web Server จ ำนวน 3 ระบบ 

3. วำงแผนและออกแบบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ 2 ครั้งต่อปี 

4. เขียนค ำของบประมำณส ำหรับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยฯ ในภำพรวม ประจ ำทุกปีงบประมำณ 

ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 
1. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ข้ึน เพ่ือรองรับกำร

โจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกำรกำรโจมตีระบบเครือข่ำย (Firewall) 
ใหม่ทั้ง 4 เขตพ้ืนที่ 

2. ปรับค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม หรือเมื่อมีกำรร้อง
ขอจำกผู้ใช้งำน 
2.1 ปรับค่ำคอนฟิกบนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของ
ระบบงำนเดิมที่มีอยู่และระบบงำนใหม่ที่เพ่ิมเติม 

3. ตรวจสอบช่องโหว่ หำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หำวิธีป้องกันกำร
สูญเสียข้อมูล ประจ ำทุกวัน 
2.1 ปิดกั้นกำรใช้งำน SMB v1 บนระบบปฏิบัติกำร  
Windows Server ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรโจมตีของ Ransomware 

4. ส ำรองค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ 1 ครั้งต่อเดือน 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  
1. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ท ำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้อง

ศูนย์ข้อมูลประจ ำทุกวัน 
2. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ท ำงำน ทดสอบกำรท ำงำน ของระบบ

ส ำรองไฟฟ้ำห้องศูนย์ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดำห์ 
3. เซต็อัพระบบ ปรับแต่งกำรท ำงำน ส ำรองข้อมูลกำรตั้งค่ำระบบ

ของอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล ตำมสถำนกำรณ์ 

ให้บริกำรด้ำนเครือข่ำยภำยใน
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :   
1. บริกำรติดตั้งสำย Lan ภำยในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยฯ       

จ.ชลบุร ี
1.1 ห้องเลขำผู้บริหำร 7 จุด 
1.2 ห้องส ำนักงำนคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ  

25 จุด 
1.3 ห้องแข่งขันกีฬำ E-sport 3 จุด 

2. ติดตั้งสำย Fiber optic ภำยในมหำวิทยำลัยฯ จ. ชลบุรี 
2.1 ติดตั้งสำยใยแก้วน ำแสงไปยังบ้ำนพักอธิกำรบดี และบ้ำนพัก

รองอธิกำรบดี 2 จุด 
3. จัดหำครุภัณฑ์ระบบเครือข่ำยไร้สำยของโรงพยำบำลสัตว์ใหญ่     

1 โครงกำร  
4. ลงพื้นที่ วิทยำเขตจันทบุรี เพ่ือตรวจสอบและแก้ปัญหำระบบ

เครือข่ำยภำยในวิทยำเขตจันทบุรี 
4.1 ยิงสัญญำณแบบ (P2P) เชื่อมต่อไปยังอำคำรโรงแรมเพ่ือให้

สำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้ 
5. ตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยภำยใน

ห้องศูนย์ข้อมูล ประจ ำทุกวัน 
6. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบอีเมลและ

ระบบเครือข่ำยไร้สำย ใหม่ 1 ระบบ 
7. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 8,538 รำย 

(บุคลำกร 1,163 รำย, นักศึกษำ 7,375 รำย) 
8. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบอีเมลของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 545 

รำย (บุคลำกร 137 รำย, นักศึกษำ 408 รำย) 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  251 ครั้ง/ปี 
1. บริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ ำนวน 122 

ครั้ง 
2. บริกำรให้ค ำปรึกษำติดตั้ง แก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

จ ำนวน 107 ครั้ง 
3. บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยตำม

หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ จ ำนวน 22 ครั้ง 

ดูแลระบบโทรศัพท์แบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  ประจ ำทุกวัน 
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบ

โทรศัพท์ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
2. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของตัวเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์

ของอำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภำยใน
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  ประจ ำทุกวัน 
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรท ำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ควบคุมระบบ

กล้องวงจรปิด 
2. ตรวจเช็คสถำนะ กำรท ำงำนของตัวกล้องวงจรปิด (IP Camera) 

2.1 ใช้งำนปกติ จ ำนวน 24 ตัว 
2.2 ใช้งำนไม่ได้ จ ำนวน 9 ตัว (ไม่ส่งซ่อมเพรำะค่ำใช้จ่ำยสูงไม่

คุ้มค่ำ จึงท ำแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในค ำของบประมำณ
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ปีงบประมำณ 2563) 

3. ให้บริกำรดูภำพบันทึกเหตุกำรณ์ย้อนหลัง จ ำนวน 10 ครั้ง 

กำรต่อสัญญำลิขสิทธิ์โปรแกรม 
Microsoft Campus Agreement 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :   
1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

ปรับปรุงระบบกำรประชุมทำงไกล 
(Video Conference) ระหว่ำง 4 
วิทยำเขต 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :   
1. ย้ำยและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกำรประชุมทำงไกลไปยังห้องรัศมี

ธำรำ 
2. ทดสอบกำรเชื่อมต่อระบบทั้งระบบภำพ ระบบเสียง และระบบ

กำรรับส่งไฟล์ presentation 
3. เพ่ิมระบบกำรประชุมทำงไกล (Zoom) จ ำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่

บำงพระ 1 ชุด วิทยำเขตจันทบุรี 1 ชุด 
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรด ำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบของกำรน ำเสนอมหำวิทยำลัยที่มีควำม
หลำกหลำย แปลกใหม่ และแสดงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยมีสถิติกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 ) ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 22  กำรให้บริกำร พัฒนำ ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น    

รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพสู่มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  : 14 ข้อ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของที่ 4 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ 

จัดท ำพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ต่ำงๆ
ภำยในมหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 28 เว็บไซต์ 
1. จัดท ำเว็บไซต์ เว็บไซต์สถำบันบัว รำชมงคลตะวันออก 
2. จัดท ำเว็บไซต์ เว็บไซต์ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
4. จัดท ำเว็บไซต์ กองกลำง 
5. จัดท ำเว็บไซต์ เว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีกำรบิน 
6. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
7. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
8. จัดท ำเว็บไซต์งำนเกษตรบำงพระแฟร์ 2561 
9. จัดท ำเว็บไซต์ กองคลัง 
10. จัดท ำ  template  เว็บไซต์มหำวิทยำลัยภำษำอังกฤษ 
11. จัดท ำเว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
12. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดี คณะสัตวแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
13. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีกำรบิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
14. จัดท ำ template เว็บไซต์มหำวิทยำลัยภำษำจีน 
15. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
 16. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะเกษตรศำสตร์และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
17. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะเกษตรศำสตร์และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
18. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
19. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
20. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
21. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
22. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
23. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
24. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัวรำชมงคลตะวันออก 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
25. จัดท ำเว็บไซต์สรรหำคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
26. จัดท ำเว็บไซต์กำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำและข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก 
27. จัดท ำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
28. จัดท ำเว็บไซต์กีฬำพระยอมเกมส์ 2561 

พัฒนำและปรับปรุงระบบต่ำงๆภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ระบบ 
1. จัดท ำระบบจองบูธงำนเกษตรบำงพระแฟร์ 2561 ออนไลน์ 
2. จัดท ำระบบจัดกำรงำนกีฬำพระยอมเกมส์ 2561 
3. จัดท ำระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สำรสนเทศ 
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ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบภำยใน
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 
1. เพ่ิมผู้ใช้งำนระบบ : 120 ครั้ง 
2. จัดกำรสิทธ์ผู้เข้ำใช้งำนระบบ : 120 ครั้ง 
3. ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล 318 ครั้ง 
4. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง 
5. ตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง 
6. เพ่ิม Service เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตลอดทั้งปี  

- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์  28 เว็บไซต์  
- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนำขึ้น 3 ระบบ 
- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูล 230 ฐำนข้อมูล 
- จัดกำร ข้อมูลระบบ ระบบบุคลำกร (e-manage) :354 

ครั้ง 
- จัดกำร ข้อมูลระบบ Newspost : 318 ครั้ง 
- จัดกำรข้อมูล Rmuttoqa : 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์และระบบภำยในมหำวิทยำลัย : 1 

ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง 
- ส ำรองข้อมูลระบบ:เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน  รวม 24 ครั้ง 

ควบคุมและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ที่
เผยแพร่ ภำยในเว็บไซต์ต่ำงๆภำยใน
มหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  : จ ำนวน 149 ชิ้นงำน ได้แก่ 
1. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดท ำเว็บไซต์จ ำนวน 69 ชิ้นงำน 
2. ออกแบบแบนเนอร์ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย

ฯ และป้ำยประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 17 ชิ้นงำน 

3. ออกแบบโลโก้หน่วยงำนต่ำงๆ จ ำนวน 8 ชิ้นงำน 
4. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดท ำเอกสำรจ ำนวน 65 ชิ้นงำน 
5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของสื่อ จ ำนวน 149 ชิ้นงำน 
6. ควบคุมกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 149 ชิ้นงำน 
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จัดฝึกอบรมด้ำน ICT ให้กับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยทั้ง 4 วิทยำเขต 

- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม, ส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมอบรม , กำร
ลงทะเบียน จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รุ่นที่ 1 งบประมำณ 56,150 บำท (ห้ำหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำท
ถ้วน) ด ำเนินกำรวันที่ 7-8 พฤษภำคม 2562 
กิจกรรมที่ 2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รุ่นที่ 2 งบประมำณ 56,350 บำท (ห้ำหมื่นหกพันสำมร้อยห้ำสิบบำท
ถ้วน) ด ำเนินกำรวันที่ 28-29 พฤษภำคม 2562 

ควบคุม ดูแล กำรพัฒนำระบบภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภำพพร้อมกับกำรใช้ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ระบบ 

1. ดูแลกำรพัฒนำระบบให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
3. ทดสอบระบบเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด 

 

ควบคุมดูแล กำรพัฒนำเว็บไซต์ภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภำพพร้อมกับกำรใช้ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 28 เว็บไซต์ 

1. ดูแลกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
3. ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด 

 

ให้ค ำปรึกษำกับบุคลำกร และนักศึกษำ 
ให้เรื่องกำรพัฒนำระบบและกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ :  

1. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ  
 - กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
 - ระบบสำรสนเทศเกิดข้อผิดพลำด 
 - เรื่องอ่ืนๆ 
 - ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมโดยตรง,กำรโทรศัพท์ติดต่อ 

2. กำรฝำกข้อควำมบนระบบเว็บไซต์,ผ่ำน social network วันละ   
3-5 ครั้ง ควำมส ำเร็จกำรให้ค ำปรึกษำ คิดเป็น ร้อนละ 98 % 
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ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
ผลงำนที่ปฏิบัติ  

1. กำรส ำรองข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุก
เดือน หำกตรงกับวันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป 

2. ท ำกำรตรวจสอบเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยเดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันที่ 10 หำกตรงกับวันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวัน
ถัดไป 
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งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนและด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อปรับปรุงรักษำกำรบริหำร
และกำรบริกำร รวมถึงระบบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้มีเสถียรภำพ และมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 
– 30 กันยำยน 2562) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 23  ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

 

 

รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับงำนประชุมและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 98 ครั้ง 

ควบคุมบริกำรยืมคืนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 71 ครั้ง 

ควบคุม ดูแล ด ำเนินกำร ให้ค ำแนะน ำ 
และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ หรือระบบ e-
learning ให้เป็นไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ด้วยระบบบริหำรกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
(LMS) ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของ
อำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดเวลำ ประกอบด้วย 
1. ดูแลระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำน ทั้ง 4 
วิทยำเขต 
2. เพิ่มผู้ใช้งำนระดับอำจำรย์ เมื่อมีกำรร้องขอใช้งำนระบบ 
3. เพิ่มผู้ใช้งำนระดับนักศึกษำทั้ง 4 วิทยำเขต ทุกปีกำรศึกษำ 
4. อนุมัติรำยวิชำตำมท่ีอำจำรย์ได้ขอสร้ำงรำยวิชำผ่ำนระบบ 
5. จัดกำรและปรับปรุง Content ในรำยวิชำตำมท่ีอำจำรย์ร้องขอ ให้
ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรใช้งำนระบบแก่อำจำรย์และนักศึกษำ 
 - ปัจจุบันจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด ในระบบ 141 รำยวิชำ 
  - นักศึกษำทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 646 คน 
  - อำจำรย์ทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 15 คน 

ควบคุมกำรผลิตและจัดท ำสื่อ 
Multimedia ในรูปแบบต่ำงๆ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 16 กิจกรรม 
1. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับกำรสรรหำเป็นคณบดี 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2. ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ e-Sport พะยอมเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ 
3. บันทึกวิดีโอกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม 
(อำคเนย์ เสวนำ) เรื่องรุกขชำติรำชมงคล 
4. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับกำรสรรหำเป็นคณบดี 
คณะศิลปศำสตร์ 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
 5. ถ่ำยทอดสดกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรน ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรและ

พัฒนำของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
6. ถ่ำยทอดสดกำรสรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ น ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
7. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำยและแผนกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยของผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 
8. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
9. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 
10. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
11. ถำ่ยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย และแผนกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยของผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
12. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
13. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 
14. ถ่ำยทอดสดกำรแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบำย ของผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัวรำชมงคลตะวันออก 
15. บันทึกวิดีโอกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับมหำวิทยำลัย 
16. บันทึกวิดีโอกำรอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ/สถำบัน 

บริกำรบันทึกภำพนิ่ง-ภำพเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่ำงๆ 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  8 ครั้ง 
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รำยกำรปฏิบัติงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  :   
1. ติดตำมเทคโนโลยี LMS ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัย 
2. เขียนค ำของบประมำณชุดครุภัณฑห์้องเรียนอัจฉริยะ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
3. เขียนค ำของบประมำณชุดครุภัณฑร์ะบบเสียงหอประชุม  
มังคลอุบล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

ควบคุมดูแล Social Network ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ระบบ e-
Learning แ ละ  RMUTTO Channel บ น 
YouTube 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  12 ครั้ง 
1. กำรบริหำรจัดกำร Social Network  
2. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
3. ลงข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. ลงภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

บริกำรให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปญัหำเกี่ยวกับ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อำคำรศูนย์เรียน
รวม 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  ตลอดภำคกำรศึกษำ 
1. ให้ค ำแนะน ำห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษำ จ ำนวน 23 ห้อง 
2. ติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ จ ำนวน 7 ห้อง 

วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอนต่ำงๆ ให้พร้อมใช้งำน 

ผลงำนที่ปฏิบัติ  :  ตลอดภำคกำรศึกษำ 
1. ตรวจสอบควำมพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตให้พร้อม
ใช้งำน 
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งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์  บุคลำกรของมหำวิทยำลัย                
โดยในรอบปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

ตำรำงท่ี 24  โครงกำรที่รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2562 

 

  

โครงกำร 
1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.1 โครงกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 1.1.1 กิจกรรมที่ 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ รุ่นที่ 1 
 1.1.2 กิจกรรมที่ 2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ รุ่นที่ 2 
1.2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกกำรพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตเขตพื้นที่จันทบุรี 
 1.2.1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตเขตพ้ืนที่จันทบุรี 
2. โครงกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
2.1 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2.1.1 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
 3.1 ครั้งที่ 1 เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนำรถ 
 3.2 ครั้งที่ 2 เขตพ้ืนที่จันทบุรี 
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กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2562  
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันภำยใต้

โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบห้องสมุด  สถำบัน 
อุดมศึกษำของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯได้เข้ำร่วม
ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ดังนี้        

1. กำรพัฒนำระบบจัดเก็บและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital collection) มี
เป้ำหมำยเพ่ือให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสำรฉบับเต็มของ วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย
ของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ      

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพ่ือรองรับ
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำร
ในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซ่ึงในปีงบประมำณ 2561 ได้เข้ำร่วมอบรม
ประชุมชี้แจงกำรเตรียมควำมพร้อมและพิจำรณำ แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดสมำชิกบน
ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (ILL on UC-TAL) และอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรให้บริกำรยืมคืนระหว่ำงห้องสมุด
บนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมและกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนเพ่ือกำรด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุ
กรม (UC-TAL) ซึ่งเป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบบริหำรจัดกำรยืมคืนระหว่ำงห้องสมุดโดยแบ่งออกเป็น 2 งำน
หลัก คือ 

 2.1. ด้ำนกำรจัดกำรในกำรยืม-คืน ได้อบรมในเรื่องกำรแนะน ำกำรใช้ระบบ เช่น ขั้นตอนกำรสมัคร
สมำชิกบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม กำรก ำหนดนโยบำยกำรยืม-คืนระหว่ำงห้องสมุด และกำรตั้งค่ำระบบส ำหรับ
แลกเปลี่ยนข้อมูล กำรจัดกำรรำยกำรยืมของสมำชิกในสังกัดห้องสมุด กำรค้นหำและแก้ไขรำยละเอียดกำรขอยืม 
กำรจัดกำรรำยกำรยืม กำรค้นหำและปฏิเสธรำยกำรกำรขอยืมจำกห้องสมุดสมำชิก กำรจัดส่งรำยกำรขอยืม และ
กำรออกรำยงำนสถิติ  
  2.2. ด้ำนกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม มีกำรทบทวนข้อก ำหนดในกำรวิเครำะห์และลงรำยกำร
ทำงบรรณำนุกรม ตำมมำตรฐำน AACR2 และ MARC21 รวมถึงกำรทบทวนข้อก ำหนดและควำมถูกต้องของข้อมูล 
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บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กับ 

บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กับ บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้
ตระหนักถึงประโยชน์ และควำมส ำคัญของกำรร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ และผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ ใน
กำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยในองค์กร (Enterprise Information Technology) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันระดับประเทศ 
จึงได้จัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกกับบริษัท ฮิวเลตต์ – แพค
กำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด ในวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2562  
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บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กับ 

บริษัท เทเลโทร วัน จ ำกัด 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กับ บริษัท เทเลโทรล วัน จ ำกัด ได้ตระหนักถึงประโยชน์ และ
ควำมส ำคัญของกำรร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ และผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ ในกำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกร 
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำทิ Workflow 
Management, Artificial Intelligence (AI), Internet of Thing (IoT) และ e-learning ในกำรเพ่ิมศักยภำพ
แข่งขันของประเทศ จึงได้จัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกกับ
บริษัท เทเลโทรล วัน จ ำกัด ในวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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โครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ 

เนื่องด้วย ศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ก ำหนดจัดกิจกรรมเข้ำรับพระรำชทำนหมวกและผ้ำพันคอ และกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท ำดีด้วยหัวใจ” 
และกำรบรรยำยเรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 22 
มกรำคม 2563 เวลำ 08.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  
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ตรวจประเมินคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 


