แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ การบริหาร ด้วย ICT

พันธกิจ (Mission)
1. แสวงหาและทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระบบอุ ด มศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ
และระดับอาเซียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนาความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง ศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในหารบริการสารสนเทศที่ทันสมัยทันเวลา และ
สอดคล้องกับความต้องการประชาคมมหาวิทยาลัย
2. การมุ่งเน้นการบริการสารสนเทศที่สามารถบริการที่เป็นเลิศ
3. การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,468,840 บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสี่สิบบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณประจาปี 2559 ตามแหล่งที่มาของเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
8,966,600
1,502,240

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดประกอบงบประมาณรายการ / โครงการ งบประมาณรายจ่าย
(เงินแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่ได้รับ
รายการ
จัดสรร (บาท)
งบบุคลากร
766,600
งบดาเนินงาน
250,000
- ค่าตอบแทน
100,000
- ค่าใช้สอย
50,000
- ค่าวัสดุ
100,000
งบลงทุน
4,500,000
- ครุภัณฑ์เครือข่ายสาหรับการบริการงานสารสนเทศ
4,500,000
งบเงินอุดหนุน
2,159,600
- ค่าใช้จ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2,159,600
งบรายจ่ายอื่น
1,290,400
- โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1,080,400
- โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ ผลิตตารา 150,000
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
60,000
รวมงบประมาณ
8,966,600

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดประกอบงบประมาณรายการ / โครงการ งบประมาณรายจ่าย
(เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่ได้รับ
รายการ
จัดสรร (บาท)
งบบุคลากร
1,227,480
งบดาเนินงาน
269,760
- ค่าตอบแทน
120,000
- ค่าใช้สอย
149,760
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
5,000
- ค่าสมาชิกสมาคมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
5,000
งบรายจ่ายอื่น
รวมงบประมาณ
1,502,240

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกากับดูแล ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ผลผลิต โครงการและ
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางาน
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทางาน

26 – 29 มกราคม 59

ม. แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)

177,240

31

งานฝึกอบรมฯ

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการละ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โครงการระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Wunca 32)

20 – 22 มกราคม 59

ม. สุรนารี

22,760

8

งานฝึกอบรมฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสาหรับบุคคลากรเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
งานเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทางาน

26 – 29 มกราคม 59

ม. แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)

177,240

31

งานฝึกอบรมฯ

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการละ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โครงการระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Wunca 32)

20 – 22 มกราคม 59

ม. สุรนารี

22,760

8

งานฝึกอบรมฯ

โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 1,080,400 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสาหรับบุคคลากรเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านงาน

เครือข่าย
กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อการสอนรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์

1 – 5 ก.พ. 59

วข.บางพระ

130,000

20

งานฝึกอบรมฯ

31 พ.ค.59
14-15 มิ.ย.59
5 ก.ค.59
7 ก.ค.59
2 มี.ค.59
8-9 มี.ค.59
15-16 มี.ค.59

วข.อุเทนถวาย
วข. จันทบุรี
วข.จักรพงษภูวนารถ
วข.บางพระ
วข. บางพระ
วข.จักรพงษภูวนารถ
วข.จันทบุรี

190,000

80

งานฝึกอบรมฯ

185,200

12

งานฝึกอบรมฯ

25-27 ก.ค.59
28-30 มิ.ย.59

วข.จักรพงษภูวนารถ
วข.บางพระ

190,000

40

งานฝึกอบรมฯ

โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาห้องสมุด / สื่อการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง /ผลิตตารา งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โครงการผลิตสื่อแบบมัลติมีเดียและพัฒนา
คุณภาพการผลิตสื่อ
โครงการนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี
การศึกษา 2559

27 พ.ย. 58
– 18 ม.ค.59
22 – 24 ส.ค. 59

วข.บางพระ

90,000

500

วข.บางพระ

60,000

300

งานเทคโนโลยี
การศึกษา
งานหอสมุดกลาง

โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

25 – 26 พ.ค.59

วข.บางพระ

44,310

20

งานฝึกอบรมฯ

กิจกรรมที่ 2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 ก.ค. 59

วข.บางพระ

15,690

20

งานฝึกอบรมฯ

