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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจหลัก
2 ด้าน คือการให้บริการด้านวิทยบริการ ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการงานหอสมุดกลาง การให้บริ การงาน
เทคโนโลยีการศึกษา การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทั่วไป และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย การให้บริการอินเตอร์ เน็ตและ
เครือข่ายสารสนเทศ การฝึกอบรมและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการตามภารกิจ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ทั้งนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสบปัญหาเครื่องปรับอากาศของ
อาคารวิทยบริการไม่สามารถใช้งานได้ ได้ดาเนินการเสนอของบประมาณเพื่อซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ทาให้เกิดปัญหาในการใช้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดทั้ง
ปีที่ผ่านมา ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาจุดอื่นๆ เพื่ อให้
การใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากรได้รับความพึงพอใจมากกว่าปัจจุบัน
การด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
จากบุคลากรในหน่วยงาน การสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทาให้การดาเนินงานของสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามภารกิ จและจะพัฒ นางานของส านั ก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วย
กำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำ ที่ ให้ ก ำรบริ ก ำรสนั บ สนุ น ภำรกิจ ของมหำวิ ท ยำลั ย ได้ แ ก่ งำนห้ อ งสมุ ด งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำ ด้ว ยกั น เพื่ อบริห ำรจัด กำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริ กำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ปรัชญำ (Philosophy)
“สำรสนเทศก้ำวไกล ใส่ใจบริกำร พัฒนำกำรเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลำ”

 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน กำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำร กำรบริหำร ด้วย ICT”
 พันธกิจ ( Mission)
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
ทัง้ ในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำระดับชำติ
และระดับอำเซียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพ
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โครงสร้ำงของหน่วยงำน
 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรแบ่งส่วนรำชกำร
● สำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป
2. งำนหอสมุดกลำง
3. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
4. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
5. งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
6. งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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 รำยชื่อคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บังเอิญ โอวำท
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำลี น้อยไร่ภูมิ
นำยสกุลชำย สำรมำศ
นำงสำวอัมรำ เชื้อชำญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
นำงสำวน้ำฝน ใจดี
นำยพิเชษฐ์ มำเร็ว
นำยสกุลชำย สำรมำศ
นำงสำวอัมรำ เชื้อชำญ
นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
นำยอนุวัฒน์ โชโต
นำยขัตติยะ สมดี
นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
นำงสำวปำณิตรำ จอมทะรักษ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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งบประมำณ
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมำณสำหรับดำเนินงำนตำมภำรกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น
13,230,500.00 บำท (สิบสำมล้ำนสองแสนสำมหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) จำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จำนวนงบประมำณดำเนินงำน จำแนกตำมประเภทงบประมำณ
ประเภท
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินงบประมำณรำยได้
รวม

จำนวนเงิน
11,827,700.00
1,402,800.00
13,230,500.00

ตำรำงที่ 2 จำนวนงบประมำณดำเนินงำน จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
หมวดรำยจ่ำย
งบแผ่นดิน
งบรำยได้
งบบุคลำกร
792,700.00
1,281,500.00
งบดำเนินงำน
250,000.00
121,300.00
งบลงทุน
7,443,500.00
งบเงินอุดหนุน
2,101,500.00
งบรำยจ่ำยอื่น
1,240,000.00
รวม
11,827,700.00
1,402,800.00
ตำรำงที่ 3 จำนวนงบประมำณดำเนินงำน จำแนกตำมผลผลิต
หมวดรำยจ่ำย
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รวม

จำนวนเงิน
2,074,200.00
371,300.00
7,443,500.00
2,101,500.00
1,240,000.00
13,230,500.00

จำนวนเงิน
13,230,500.00
13,230,500.00
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บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรที่ประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้กำรแต่งตั้ง
จำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร ข้ำรำชกำรสำยสนั บสนุน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำง
ชั่วครำวปฏิบัติ หน้ำที่ให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 4 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน
ตำแหน่ง
ฝ่ำย/แผนก/งำน

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนหอสมุดกลำง
งำนระบบเครือข่ำยฯ
งำนพัฒนำระบบฯ
งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวม

ข้ำรำชำกำร
สำย
สำย พนักงำนใน
วิชำกำร สนับสนุน สถำบันอุดม
ศึกษำ
1
2
1
1
1
1
2
2
1

ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ลูกจ้ำง
จ้ำงเหมำ

รวม

1
-

1
4
1
2
2

-

1
3
1
3
5
3
4
3

-

-

1

-

-

-

1

3

1

9

1

10

0

24
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ตำรำงที่ 5 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

ประเภท
ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน
พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำง จ้ำงเหมำ
รวม

ปริญญำเอก

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำโท ปริญญำตรี

1
-

2
2

1
7

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
-

1

4

1
5
14

5
5

รวม

1
10
24

3
1
9

ตำรำงที่ 6 บุคลำกรสำยบริหำรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อำนวยกำร
2 นำงสำวน้ำฝน ใจดี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
3 นำยพิเชษฐ์ มำเร็ว
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
4 นำยสกุลชำย สำรมำศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

วุฒิกำรศึกษำ
พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
กจ.ด.(กำรจัดกำรธุรกิจ)
วท.ม.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
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ตำรำงที่ 7 บุคลำกรประเภทข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นำงสำวอัมรำ เชื้อชำญ

ตำแหน่ง
หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

วุฒิกำรศึกษำ
คบ.(คหกรรมศำสตร์ทั่วไป)

ตำรำงที่ 8 บุคลำกรประเภทพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ
นำยขัตติยะ สมดี
นำยอนุวัฒน์ โชโต
นำยอำนนท์ เพ็ชรมณี
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว
นำงสำวปำณิตรำ จอมทะรักษ์

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วุฒิกำรศึกษำ
วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กศ.บ.(บรรณำรักษ์ศำสตร์และสำรสนเทศ)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ทล.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
บธ.บ.(กำรจัดกำรทั่วไป)

ตำรำงที่ 9 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงประจำ จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง
พนักงำนพิมพ์ ระดับ3

วุฒิกำรศึกษำ
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)
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ตำรำงที่ 10 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นำยอภิสฤษฏิ์ บุญสิทธิ์ชโยดม
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์
นำยพงศธร ถมยำ
นำยเอกมินต์ บัวขำว
นำงสำวอำรีรัตน์ อำเทศ
นำยอภินันท์ ธำนี
นำงสำวณัฐกำร อ่อนรั่ว
นำงวิมล นำคบูรณะ
นำงสำวเปรมจิต หนุนดี
นำงสำวนุชนำรถ ส่งเสริม

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
บรรณำรักษ์
ช่ำงเทคนิค
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นักกำรภำรโรง

วุฒิกำรศึกษำ
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
กศ.บ.(กำรศึกษำบัณฑิต)
บธ.บ.(ระบบสำรสนเทศ)
วศ.บ.(วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสหกรรม)
ศศ.บ.(สำรสนเทศศึกษำ)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(กำรตลำด)
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ปวช. (พำณิชยกำร)
มัธยมศึกษำตอนปลำย
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อำคำร สถำนที่ ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอำคำร และสถำนที่ ประกอบไปด้วย ห้องสำนักงำน
ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม ห้องพักรับรองผู้บริหำร ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ โดยมีกำรให้บริกำร
ในปีงบประมำณ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ห้อง โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 11 อำคำร สถำนที่ จำแนกตำมห้องกำรใช้งำน
ลำดับที่
ประเภทกำรใช้งำน
1.
สำนักงำน
- ห้องสำนักงำนอำนวยกำร
- ห้องงำนระบบสำรสนเทศ/งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
- ห้องงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี/งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- ห้องงำนหอสมุดกลำง
2.
ห้องปฏิบัติกำร
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 2
- ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3
3.
ห้องประชุม
- ห้องประชุมพวงพยอม
- ห้องประชุมเหลืองบำงพระ
4.
ห้องพัก รับรองผู้บริหำร
- ห้องผู้อำนวยกำรสำนัก
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.
ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ
รวม

จำนวนห้อง
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
3
16
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จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ให้บริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ และให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2560 มีจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมด
สำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เตรียมพร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 12 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560
รำยกำร
1.หนังสือ
1.1 ภำษำไทย
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ
2.วำรสำร
2.1 ภำษำไทย
2.2 ภำษำต่ำงประเทศ
3.หนังสือพิมพ์
3.1 ภำษำไทย
3.2 ภำษำต่ำงประเทศ
4.โสตทัศนวัสดุ
4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)

จำนวน

หน่วยนับ

1,246/1,883
258/258

ชื่อเรื่อง/เล่ม
ชื่อเรื่อง/เล่ม

215
30

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

12
1

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

167

ชื่อเรื่อง
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ตำรำงที่ 13 จำนวนหนังสือทั่วไปสำหรับให้บริกำรจำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ
ที่
หมวดหมู่
จำนวนเล่ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด)
หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ)
หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ)
หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์)
หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์)
หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์)
หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี)
หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ)
หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี)
หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์)

3,133
1,220
893
8,431
1,872
6,143
22,972
1,649
824
2,291

ตำรำงที่ 14 จำนวนทรัพยำกรประเภทหนังสือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภททรัพยำกร
หนังสือทั่วไป
หนังสืออ้ำงอิง (อ)
ปัญหำพิเศษ (วพ)
สิ่งพิมพ์รำชมงคล (รม, รม.9)
งำนวิจัย (วจ)
นวนิยำย (นว)
เรื่องสั้น (รส)
รวม

จำนวน(เล่ม)
52,280
5,582
2,368
644
709
3,972
791
66,346
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ตำรำงที่ 15 จำนวนทรัพยำกรประเภทวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ที่
1
2
3
4

ประเภททรัพยำกร
วำรสำรภำษำไทย
วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ
หนังสือพิมพ์รำยวัน
หนังสือพิมพ์รำยปักษ์

จำนวน (ฉบับ)
215
30
12
1

ตำงรำที่ 16 จำนวนทรัพยำกรประเภทสื่อโสตทัศน์
ที่

ประเภททรัพยำกร

จำนวน

1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ควำมรู้ทั่วไป/สื่อประกอบหนังสือ
2 สือ่ มัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ประเภทบันเทิงคดี

2,174
459

ตำรำงที่ 17 จำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล
ที่

ประเภททรัพยำกร

1
2
3
4

ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐำนข้อมูลกฤตภำค
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย

จำนวน
13
9
1
2

14

ผลการดาเนิ นงานตามภารกิจ
ในรอบปีงบประมาณ 2560

15

ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ในรอบปีงบประมำณ 2560
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลั ย มุ่งสนั บ สนุ น กำรผลิ ตบัณ ฑิตที่มีคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่มีห น้ำที่ให้ กำรบริกำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำ
ด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริ กำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและ
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและบุคคลภำยนอก ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว
ถูกต้องและครบถ้วน ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุน กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร กำรบริหำร ด้วย ICT” โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบ
ปีงบประมำณ 2560 จำแนกตำมงำน ดังต่อไปนี้

1.งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป มี ห น้ ำ ที่ ห ลั ก ในกำรประสำนงำนด ำเนิ น งำนระหว่ ำ ง 6 งำน คื อ
งำนบริ หำรงำนทั่วไป งำนหอสมุดกลำง งำนระบบเครือข่ำยคอมพิว เตอร์ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ งำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ และงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และรับผิดชอบ
งำนสำรบรรณ งำนบุคลำกร งำนกำรเงินและบัญชี งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนงบประมำณ งำนจัดทำ
แผน งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ รวมถึงงำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำในด้ำนต่ำงๆเช่น งำนพัฒนำบุคลำกร
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรประชุมของสำนัก เป็นต้น โดยสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำน
ในรอบปีงบประมำณ 2560 ได้ดังนี้
1.1 งำนสำรบรรณ ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 มีผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 สรุปได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 18 ข้อมูลกำรรับและส่งหนังสือรำชกำร
ปี พ.ศ.
2559

2560

เดือน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
รวม

หนังสือรับ
ภำยใน
65
89
67
57
54
144
62
77
74
70
105
66
930

ภำยนอก
13
20
15
18
7
18
24
9
17
9
33
72
255

รวม
78
109
82
75
61
162
86
86
91
79
138
138
1,185

หนังสือส่ง

รวม
(ฉบับ)

27
57
65
32
51
91
49
72
57
59
69
59
688

105
166
147
107
112
253
135
158
148
138
207
197
1,873
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1.2 งำนให้บริกำรสถำนที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบให้บริกำรห้องบริกำรต่ำงๆในรอบปีงบประมำณ
2560 ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 19 จำนวนกำรให้บริกำรสถำนที่จัดประชุม/สัมมนำ/อมรม/บริกำรทั่วไป
ที่
ชื่อห้อง
จำนวนที่ให้บริกำร
1
2
3

ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องจุฬำรัตน์ (ห้องคอมพิวเตอร์)
ห้องประชุมเหลืองบำงพระ
รวม

ครั้ง
282
126
6
380

คน
843
3,780
11
4,634

1.3 งำนพัฒนำบุคลำกร บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เข้ำรับกำร
อบรมสัมมนำ และกำรศึกษำดูงำนในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 20 จำนวนข้อมูลกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนของบุคลำกร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รำยชื่อบุคลำกร (ชื่อ - นำมสกุล)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์
นำยพิเชษฐ์
นำงสำวน้ำฝน
นำยสกุลชำย
นำงสำวอัมรำ
นำงสำวยุคลธร
นำงสำวกวีพร
นำยสถำพร
นำงสำวสมพิศ
นำยอนุวัฒน์
นำยขัตติยะ
นำยอำนนท์
นำยสิทธิชัย
นำงสำวปำณิตรำ
นำงสำวเปรมจิต
นำยเอกมินต์
นำยอภินันท์
นำงวิมล
นำงสำวทิพยดำ
นำยพงศธร
นำยอภิสฤษฏิ์
นำงสำวณัฐกำนต์

รักเกียรติวินัย
มำเร็ว
ใจดี
สำรมำศ
เชื้อชำญ
กิมเส็ง
บุญญำวำนิชย์
ทรัพย์วิบูลพงษ์
งำมประเสริฐ
โชโต
สมดี
เพ็ชรมณี
ด้วงแก้ว
จอมทะรักษ์
หนุนดี
บัวขำว
ธำนี
นำคบูรณะ
ปัตบุศย์
ถมยำ
บุญสิทธิ์ชโยดม
อ่อนรั่ว
รวมทั้งสิ้น

จำนวนที่เข้ำรับกำร
อบรม-สัมมนำ/ครั้ง/ปี

ค่ำเฉลี่ยควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรพัฒนำต่อปี

7
3
3
4
3
4
4
4
4
4
5
3
6
8
3
3
3
3
5
1
1
1
82

8.53
3.66
3.66
4.88
3.66
4.88
4.88
4.88
4.88
4.88
6.10
3.66
7.32
9.76
3.66
3.66
3.66
3.66
6.10
1.21
1.21
1.21
100

19

1.4 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก มีผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในภำพรวม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐำน จำนวน 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
เฉพำะ จำนวน 1 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ในระดับดี
1.5 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ ด ำเนิ น กำรเผยแพร่ ข่ ำ วสำรและและกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของมหำวิทยำลัยผ่ำน http://arit.rmutto.ac.th อย่ำงต่อเนื่อง
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2.งำนหอสมุดกลำง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศ ในรอบปีงบประมำณ
2560 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้
2.1 กำรพัฒนำกำรจัดบริกำรสำรสนเทศ
งำนหอสมุดกลำง ส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรพัฒ นำกำรจัดบริกำร
สำรสนเทศในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด เช่น กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงพื้นที่ให้บริกำร กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กำรเพิ่มพื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือในบริเวณห้องบริกำร
คอมพิวเตอร์ กำรจัดหำเครื่องนับสถิติผู้ใช้บริกำรห้องสมุด กำรจัดมุมนิทรรศกำรและมุมแนะนำหนังสือที่น่ำสนใจ
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเลือกอ่ำนได้ตำมอัธยำศัย กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อกระตุ้นกำรใช้บริกำรของ
ห้องสมุด
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2.2 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ส ำนั ก วิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้ มีก ำรพั ฒ นำปรั บเปลี่ ยนโปรแกรมระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Liberty ให้มีควำมทันสมัยขึ้น โดยมีกำรเพิ่มฟังก์ชันเพื่อให้มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน โดยระบบ
ห้ อ งสมุ ด อั ตโนมั ตินี้ เ ข้ ำมำช่ว ยในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและให้ บริ ก ำรทรั พ ยำกรสำรสนเทศของห้ อ งสมุด ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก อย่ำงครบวงจร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับบริกำรที่ มีควำมสะดวกรวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของห้องสมุด
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2.3 กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้จัดให้ บริกำรสื บค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล ต่ำงๆ
ซึ่งให้ข้อมูลที่หลำกหลำยสำขำวิชำ ในรูปแบบบรรณำนุกรม บทคัดย่อ และเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Full Text)
เช่ น e-Journal,e-Book,e-Theses โดยหลั ก เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ภำษำต่ ำ งประเทศที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำก
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS) จำนวน 14
ฐำน และเป็นฐำนข้อมูลที่ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้ดำเนินกำรจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ฐำน โดยบำงฐำนข้อมูลมี Application รองรับใน
กำรเปิ ดอ่ำนจำก Smart phone เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้ ใช้งำนและสอดคล้ องกับเทคโนโลยีใ นปัจจุบัน
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยหรือผ่ำน IP Address/License
ของมหำวิทยำลัย
นอกจำกนี้ยังมีบริกำรจัดอบรม แนะนำกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร เพื่อกำรสืบค้นฐำนข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ฐำนข้อมูล
ดังกล่ำว
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2.4 กำรสร้ำงและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในโครงกำรจัดฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection) ของ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ โดยจั ด ท ำแฟ้ ม งำนวิ จั ย วิ ท ยำนิ พ นธ์ ใ ห้ อ ยู่ รู ป แบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจัดส่งขึ้นให้บริกำรบนฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC) สำหรับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้จัดทำและนำส่งงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยขึ้นให้บริกำรแล้ว 503 รำยกำร

2.5 กำรสร้ำงและให้บริกำรฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมใน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพื่อรองรับกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำรในกำร
ค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรดำเนินกำรนำข้อมูลเข้ำสู่
ระบบจำนวนทั้งสิ้น 3,226 ระเบียน

24

2.6 บริกำรวิชำกำรสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
และแนะนำกำรใช้สำรสนเทศห้องสมุด
งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีมีกำรให้บริกำร
สำรสนเทศห้องสมุด กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย
ให้กับนักศึกษำและบุคคลที่สนใจ ดังรำยละเอียดนี้
ตำรำงที่ 21 กิจกรรมกำรให้บริกำรสำรสนเทศห้องสมุด
ที่

กิจกรรม

1 กำรแนะนำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2 กำรแนะนำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 เทคนิคกำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูลออนไลน์
4 แนะนำกำรใช้ระบบสืบค้นบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC)
5 กำรแนะนำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
6 กำรแนะนำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และ
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
7 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และแนะนำกำรใช้
บริกำรสำรสนเทศของห้องสมุด (Library
Tour)
8 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)”
9 กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้น

วันเดือน/ปี

หน่วยงำน

31 ต.ค. 2559 นักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพและเกษตรกลวิธำน
2 พ.ย. 2559 นักศึกษำสำขำวิชำสัตว
แพทยศำสตร์, สำขำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์ และสำขำประมง
24 ม.ค. 2560 นักศึกษำสำขำวิชำประมง
28 มี.ค. 2560 นักศึกษำสำขำวิชำประมงและสัตว
ศำสตร์
30 มี.ค 2560 นักศึกษำระดับปริญญำตรี
สหสำขำวิชำ
26 มิ.ย. 2560 นักศึกษำระดับปริญญำตรี
สหสำขำวิชำ
27 ก.ค.2560 นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

จำนวน (คน)
35
66

43
25
54
52
100

22 ส.ค. 2560

นักศึกษำสำขำกำรจัดกำร

35

20 ก.ย. 2560

นักศึกษำสำขำกำรจัดกำร

31
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2.7 บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้
ประโยชน์ ส ำหรั บ กำรศึ ก ษำ โดยมี พื้ น ที่ ส ำหรั บ ให้ บ ริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ จ ำนวน 2 ห้ อ ง และมี ก ำรจั ด สรร
คอมพิว เตอร์ ใหม่เ พิ่ม ขึ้น ในปี งบประมำณ 2560 ปัจ จุบัน มีค อมพิว เตอร์ ส ำหรั บให้ บริ กำรอิ นเตอร์เ น็ต และ
คอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งำนรวมจำนวนทั้งหมด 60 เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด
(OPAC) จำนวน 6 เครื่อง และมีกำรเพิ่มจุดบริกำรเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำรบริเวณชั้น 3 เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
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ตำรำงที่ 22 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงประจำปีงบประมำณ 2560
ปี พ.ศ.
2559

2560

เดือน

ผูเ้ ข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร/คน
575
694
270
548
911
780
393
308
187
375
644
442
6,127

ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ตุลำคม
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
รวม/ปี

กรำฟที่ 1 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
หน่วยนับ : คน

ส.ค.-60

มี.ค.-60

ก.พ.-60

ม.ค.-60

ธ.ค.-59

พ.ย.-59

187

375

ก.ค.-60

393 308

270

ต.ค.-59

644

มิ.ย.-60

548

442

ก.ย.-60

780

พ.ค.-60

694

เม.ย.-60

575

911
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ตำรำงที่ 23 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศประจำปีงบประมำณ 2560
ปี พ.ศ.
2559

2560

เดือน

บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง
จำนวนกำรให้บริกำร/เล่ม
552
710
585
458
848
739
158
786
294
185
446
325
6,086

ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
รวม

กรำฟที่ 2 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน่วยนับ : เล่ม
786

พ.ค.-60

เม.ย.-60

มี.ค.-60

ก.พ.-60

ม.ค.-60

ธ.ค.-59

พ.ย.-59

ต.ค.-59

158

446

325

ก.ย.-60

294 185

ส.ค.-60

458

ก.ค.-60

585

848 739

มิ.ย.-60

552

710
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3.งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
งำนระบบเครือข่ำ ยคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒ นำงำน
บริกำรสำรสนเทศ ในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 24 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

รำยกำรปฏิบัติงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ดูแลระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรเชื่อมต่อของลิงค์ที่เชื่อม
ต่อไปยังผู้ให้บริกำร
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี
2. วำงแผนและออกแบบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ
ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ยของมหำวิ ท ยำลั ย ฯ ให้ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 24 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน)
สำมำรถใฃ้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. อัพเดทระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี
2. กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติกำร
2.1 สำหรับงำนทะเบียนนักศึกษำของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จำนวน 3 เครื่อง
2.2 สำหรับงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 5
เครื่อง
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รำยกำรปฏิบัติงำน
ดูแลกำรบริกำรระบบเครือข่ำย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของ
มหำวิทยำลัยฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ครั้ง/ปี
1. จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนำระบบเครือข่ำยไร้สำยสำหรับนักศึกษำ จำนวน 45
ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศกลำงเพื่อสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ วิทยำเขตบำงพระ ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย เครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด, ตู้
พร้อมเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ชนิด Blade จำนวน 6 ชุด และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT จำนวน 1 ระบบ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 5 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 1 ครั้ง/3 เดือน)
4. ให้บริกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยภำยในตำมคำร้องขอของหน่วยงำนต่ำงๆ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 2 ครั้ง/ปี (1 ครั้ง/เทอม)
5. อัพเดทฐำนข้อมูลนักศึกษำสำหรับสมัครใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยของ
มหำวิทยำลัยฯ ประจำทุกปีกำรศึกษำ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 507 รำย/ปี (เฉลี่ย 43 รำย/เดือน)
6. เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนอีเมล์ของมหำวิทยำลัยฯ
6.1 บุคลำกร จำนวน 200 รำย
6.2 นักศึกษำ จำนวน 307 รำย
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 3 ครั้ง/ปี
7. ติดตั้ง อัพเกรดระบบ E-learning , Web server สำหรับเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ
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ผลกำรดำเนินงำน

ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง)
กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยของ
1. ตรวจสอบช่องโหว่ หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หำวิธีป้องกันกำร
มหำวิทยำลัยฯ
สูญเสียข้อมูล
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 48 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน)
2. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นเพื่อรองรับกำร
โจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
3. ปรับค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม หรือมีกำรร้องขอ
จำกผู้ใช้งำน
4. สำรองค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์
ดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำระบบเครื อ ข่ ำ ย ผลงำนที่ปฏิบัติ : 48 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน)
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ต่อ 1. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อภำยในมหำวิทยำลัย
พ่วงของมหำวิทยำลัยฯ
2. ตรวจสอบสถำนะกำรทำงำนของอุปกรณ์
3. ปรับแต่งค่ำคอนฟิคตำมควำมเหมำะสม
4. สำรองค่ำคอนฟิกอุปกรณ์
ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 690 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 ครั้ง/วัน)
มหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้ 1. บริกำรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. บริกำรให้คำปรึกษำติดตั้ง แก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์
3. บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ตำมหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
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รำยกำรปฏิบัติงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ดูแลระบบโทรศัพท์แบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (VoIP) ของมหำวิทยำลัย
ฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง)
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบ
โทรศัพท์ผ่ำนระบบเครือข่ำย
2. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของตัวเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์
ของอำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ให้บริกำรงำนด้ำนโทรศัพท์แบบ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย (VoIP) ให้แก่
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 24 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน)
1. บริกำรให้คำปรึกษำกำรใช้งำนโทรศัพท์
2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณโทรศัพท์ หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ
3. เพิ่มเบอร์ให้บุคลำกรของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ

ดูแลระบบกล้องวงจรปิดแบบผ่ำน
ระบบเครือข่ำย (IP Camera)
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 230 ครั้ง/ปี (เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง)
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ควบคุมระบบ
กล้องวงจรปิด
2. ตรวจเช็คสถำนะ กำรทำงำนของตัวกล้องวงจรปิด จำนวน 36 ตัว
3. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของตัวกล้องวงจรปิด (Analog)
จำนวน 14 ตัว
4. ให้บริกำรดูภำพบันทึกเหตุกำรณ์ย้อนหลัง
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4.งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
งำนพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง
มหำวิทยำลัย เพื่อเปลี่ย นรู ป แบบของกำรนำเสนอมหำวิทยำลัยที่มีควำมหลำกหลำย แปลกใหม่ และแสดง
ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยมีสถิติกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยประจำปี
งบประมำณ 2560 รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ฐำนข้อมูล ประกอบไปด้วย ฐำนข้อมูลจัดกำรเว็บไซต์ 12 ฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูลระบบ 8 ฐำนข้อมูล ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 25 กำรให้บริกำรผลิต พัฒนำ ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
รำยกำรปฏิบัติงำน

ผลกำรดำเนินงำน

พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพสู่มำตรฐำน
14 ข้อ
เว็บไซต์ภำครัฐ
-ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ
จั ด ท ำ พั ฒ นำ แ ละ ปรั บป รุ ง เว็ บไ ซต์ ต่ ำง ๆภ ำย ใ น
12 เว็บไซต์
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
- ระบบเว็บไซต์โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำร
จัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 10
- จัดทำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยใหม่
- เว็บไซต์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- จัดทำเว็บไซต์งำนเกษตรแห่งชำติ
- จัดทำเว็บไซต์ กำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
- จัดทำเว็บไซต์ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจ
เกษตรภำคตะวันออกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
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-จัดทำเว็บไซต์ถ่ำยทอดสดกำรสรรหำอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
-จัดทำเว็บไซต์ถ่ำยทอดสดกำรบรรยำยเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิกำรของข้อ
รำชกำร และ พนักงำนในสถำนบันอุดมศึกษำ
-จัดทำเว็บไซต์ ชมรมบุคลำกรผู้อำวุโส
- จัดทำเว็บไซต์ จดหมำยเหตุบำงพระ
- จัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด
8 ระบบ
จัดทำพัฒนำและปรับปรุง ระบบต่ำงๆ ภำยใน
-บริกำรรับแจ้งปัญหำออนไลน์ (Help desk)
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
-จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
-ระบบบันทึกปัญหำ/เสนอแนะ กำรให้บริกำร
-จัดทำระบบ Management Information System
(MIS)
ประกอบไปด้วย
- ระบบบุคลำกร
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเอกสำรรำชกำร(e-Document)
- ระบบแผน(e-plan)
- ระบบโครงกำร(e-project)
- จัดทำฐำนข้อมูลทำเนียบผู้เกษียณอำยุรำชกำร
-จัดทำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุบำงพระ
-จัดทำระบบ E-Book RMUTTO
-จัดทำฐำนข้อมูลหนังสือแนะนำ
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รำยกำรปฏิบัติงำน
ด ำเนิ น กำรบริ ห ำรจั ด กำร ระบบภำยใน
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำนที่ปฏิบัติ
- เพิ่มผู้ใช้งำนระบบ
- จัดกำรสิทธ์ผู้เข้ำใช้งำนระบบ
- ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล
- ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
- ตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล
- เพิ่ม Serviceเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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
สำรองข้อมูลระบบ:เดือนละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง
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ควบคุ ม ดู แ ล กำรพั ฒ นำระบบภำยใน จำนวน: 8 ระบบ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ ระบบมีประสิ ทธิภ ำพ - ดูแลกำรพัฒนำระบบให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
พร้อมกับกำรใช้
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
- ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- ทดสอบระบบเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด
ควบคุมดูแล กำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน: 14 เว็บไซต์
-ดูแลกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
-ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
-ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด
ควบคุ ม และผลิ ต สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ที่ จำนวน : 212 ชิ้นงำน
เผยแพร่ ภำยในเว็ บ ไซต์ ต่ ำ งๆภำยใน
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของสื่อ
มหำวิทยำลัย
-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
-ควบคุมกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
ให้คำปรึกษำกับบุคลำกร และนักศึกษำ ให้ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ
เรื่องกำรพัฒนำระบบ และกำรใช้งำนระบบ
-กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย
-ระบบสำรสนเทศเกิดข้อผิดพลำด
-เรื่องอื่นๆ
ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมโดยตรง,กำรโทรศัพท์
ติดต่อ,กำรฝำกข้อควำมบนระบบเว็บไซต์,ผ่ำน social
network วันละ 3-5 ครั้ง ควำมสำเร็จกำรให้คำปรึกษำ
คิดเป็น ร้อนละ 98 %
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5.งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนและด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อปรับปรุงรักษำกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมถึงระบบต่ำงๆ
ของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ มี เ สถี ย รภำพ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพื่ อ ให้ ส ำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำ
คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ในรอบปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้
ตำรำงที่ 26 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
รำยกำรปฏิบัติงำน

กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

คว บคุ ม จั ดเตรี ยมแ ละติ ด ตั้ ง อุ ปกร ณ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ส ำหรั บ งำนประชุ ม และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย

3 โครงกำร/สัปดำห์

144 โครงกำร/ปี

ควบคุม บริกำรยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

2 โครงกำร/สัปดำห์

96 โครงกำร/ปี

ควบคุม ดูแล ดำเนินกำร ให้คำแนะนำ และ
แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ หรือระบบ e-Learning ให้
เป็ น ไปได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ด้ ว ยระบบ
บริ ห ำรกำรเรี ย นกำรสอนผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย
อินเตอร์เน็ต (LMS) สำหรับกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัย

รำยวิชำใหม่ที่เน้นกำร
ปฏิบัติโดยสอนใน
ระบบ จำนวน 5
รำยวิชำ

ผลงำนที่ปฏิบัติ
- ดูแลระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำน ทั้ง 4 วิทยำเขต
- เพิ่มผู้ใช้งำนระดับอำจำรย์ เมื่อมีกำรร้อง
ขอใช้งำนระบบ
- เพิ่มผู้ใช้งำนระดับนักศึกษำทั้ง 4 วิทยำ
เขต ทุกปีกำรศึกษำ
- อนุมัติรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ได้ขอสร้ำง
รำยวิชำผ่ำนระบบ
- จัดกำรและปรับปรุง Content ในรำยวิชำ
ตำมที่อำจำรย์ร้องขอ ให้คำปรึกษำและ
สนับสนุนกำรใช้งำนระบบแก่อำจำรย์และ
นักศึกษำ

รำยวิชำที่เน้นกำร
ปฏิบัติโดยสอนใน
ระบบ จำนวน 14
รำยวิชำ
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ควบคุ ม กำรผลิ ต และจั ด ท ำสื่ อ
Multimedia ในรูปแบบต่ำงๆ

2 โครงกำร/สัปดำห์

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 96 โครงกำร/ปี
-ทำคู่มือกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ ให้อยู่ในรูปแบบ
E-Book
-จัดทำวิดีทัศน์ “1 ทศวรรษ กำรจัดกำรควำมรู้
รำชมงคล”
-บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆในสำนักวิทยบริกำรฯ
-ถ่ำยทอดสดภำพบรรยำยกำศ ภำยในกำรแถลง
ข่ำวงำนวันเกษตรแห่งชำติ 2560 พร้อมตัดต่อ
-ถ่ำยทอดสดพิธีเปิดงำนวันเกษตรแห่งชำติ
2560
-บันทึกภำพเคลื่อนไหวงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรใช้อัลตรำซำวด์เบื้องต้น
-ถ่ำยทอดสดร่วมรับฟังกำรชี้แจงกำหนดกำร
และขั้นตอนกำรสรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวัน
ออก
-บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ภำยในแต่ละ
โครงกำร ของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจ
เกษตรภำคตะวันออก พร้อมตัดต่อ
-จัดทำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของสำนักวิทย
บริกำรฯ
-ถ่ำยทอดสดร่วมรับฟังกำรชี้แจงกำหนดกำร
และขั้นตอนกำรสรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวัน
ออก
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รำยกำรปฏิบัติงำน

กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
-บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ภำยในแต่ละโครงกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจเกษตรภำค
ตะวันออก พร้อมตัดต่อ
-จัดทำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของสำนักวิทยบริกำรฯ
-จัดทำวิดีทัศน์งำนมุฑิตำจิตของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
-บันทึกภำพเคลื่อนไหวกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน พร้อมตัดต่อ
-ถ่ำยทอดสดกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์กำร
สรรหำอธิกำรบดี มทร.ตะวันออก พร้อมตัดต่อ
-ถ่ำยทอดสดกำรบรรยำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร
บำนำญ/ผู้รับบำเหน็จรำยเดือน/พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
-ถ่ำยทอดสดพิธีเปิด/สรุปกำรตรวจประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับ
มหำวิทยำลัย
-ถ่ำยทอดสดพิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ออกเครื่องฉำย
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รำยกำรปฏิบัติงำน

กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ศึกษำ ส่ งเสริ ม และพัฒ นำสื่ อ กำรเรี ย น
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้อง
กับภำรกิจของมหำวิทยำลัย

1 ครั้ง /สัปดำห์

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 48 ครั้ง /ปี
-ติดตำมเทคโนโลยี LMS ต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย
-พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ โดยใช้ LMS ทีช่ ื่อ Moodle
-ปัจจุบันจำนวนรำยวิชำทั้งหมด
ในระบบ 150 รำยวิชำ
-ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
ในระบบ 19,572 คน
-นักศึกษำทั้งหมดที่ใช้งำนจริงใน
ระบบ 959 คน
-อำจำรย์ทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ
15 คน

2 ครั้ง/วัน

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 672 ครั้ง /ปี
-ดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน
ปรำศจำกภัยคุกคำม
-ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้ถูกต้องอยู่
เสมอ
-ลงข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ
สำนักฯ
-ลงภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักฯ

ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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รำยกำรปฏิบัติงำน

กำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ควบคุมดูแล Social Network
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ระบบ e-learning

4 ครั้ง/วัน

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 1,344 ครั้ง / ปี
-เผยแพร่ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ
-ใช้เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
อำจำรย์และนักศึกษำ มำยังผู้ดูแลระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
-ตรวจสอบข่ำวสำรจำกแหล่งอื่นที่ส่ง
มำยังเพจ
-ให้คำแนะนำและตอบคำถำมให้แก่ผู้ที่
ติดต่อมำยังเพจในทุกๆ ทำง

ดูแลระบบแอร์ อำคำรวิทย
บริกำร

2 ครั้ง/วัน

672 ครั้ง/ ปี

กรำฟที่ 3 สถิติกำรเข้ำใช้งำนระบบ e-Learning
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6.งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่
จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และพัฒ นำทั กษะด้ำนคอมพิว เตอร์แก่ นัก ศึกษำ คณำจำรย์ บุ คลำกรของมหำวิทยำลั ย
โดยในรอบปีงบประมำณ 2560 สำมำรถสรุปดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 27 กำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยจำแนกตำมโครงกำร
โครงกำร

1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับ
บุคลำกรเพื่อกำรเรียนรู้
1.1.1 กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1.2 กำ รเ พิ่ มป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พก ำ รส อ นด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1.3 กำร พั ฒ นำ ทั ก ษ ะด้ ำน งำน เค รื อ ข่ ำ ย
สำรสนเทศ
1.1.4 กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง
1.2 โครงกำรฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ พั ฒ นำ
ระบบงำนและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกระบวนกำร
ทำงำน

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)
900,000

ผล
กำรเบิกจ่ำย
(บำท)
859,233

คิด
เป็น
ร้อยละ
95.47
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โครงกำร

2. โครงกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
2.1 โครงกำรสั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ กำร
จั ด กำรควำมรู้ กั บ กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำร
ปฏิบัติงำน
2.2 โครงกำรสั มมนำเชิง ปฏิบั ติกำรเพื่อเตรีย ม
ควำมพร้ อ มกำรตรวจประเมิ น คุ ณ ภำพ
ภำยใน
2.3 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3.1 โ ค ร ง ก ำ ร ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับ มำตรฐำนสำกลนักศึกษำ
วิทยำเขตบำงพระ รุ่นที่1

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)
100,000

ผล
กำรเบิกจ่ำย
(บำท)
87,514

คิด
เป็นร้อยละ

140,000

136,010

90.00

87.51
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โครงกำร

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)
4. โครงกำรพัฒนำห้องสมุด/สื่อกำรสอน/สื่อกำรเรียนรู้
200,000
ด้วยตนเอง/ผลิตตำรำ
4.1 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจำปี 2560
วิทยำเขตอุเทนถวำย
4.2 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจำปี 2560
วิทยำเขตจันทบุรี
4.3 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจำปี 2560
วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
4.4 นิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุดประจำปี 2560
วิทยำเขตบำงพระ

ผล
กำรเบิกจ่ำย
(บำท)
138,190

คิด
เป็นร้อยละ
69.09
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ตำรำงที่ 28 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2560
แผนงำนโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2560
1. จัดหำทรัพยำกร ดำเนินกำรจัดหำหนังสืออภินันทนำกำร
สำรสนเทศห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 608 เล่ม 446 รำยชื่อ
ดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือจำนวนทั้งสิ้น
1,338 เล่ม 912 รำยชื่อ
ดำเนินกำรจัดซื้อสื่อโสตทัศน์จำนวนทั้งสิ้น
50 รำยกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ประจำทุกเดือน
2. โครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุดและ
สำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้

3. จัดหำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
งำนบริกำร

ดำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
ประจำปี 2560 (วิทยำเขตอุเทนถวำย)
กิจกรรมที่ 2 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำร
ห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
ประจำปี 2560 (วิทยำเขตจันทบุรี)
มีกำรจัดหำครุภัณฑ์ระบบสืบค้นข้อมูล
ประจำอำคำรหอสมุดกลำง วิทยำเขต
บำงพระ จำนวน 1 ชุด โดยเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 35 ชุด

วันที่ดำเนินกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
ตลอดปีกำรศึกษำ 755,592.65

12,382.00
77,396.00

2-4 พฤษภำคม
2560

33,438.00

24-26 เมษำยน
2560

25,162.00

พฤศจิกำยน
2559

1,167,049.00

45

แผนงำนโครงกำร
4. จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับกำรสืบค้น

5. โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
สำนักวิทยบริกำรฯ

ผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2560
มีกำรจัดหำครุภัณฑ์ระบบสืบค้นข้อมูล
ประจำอำคำรหอสมุดกลำง วิทยำเขต
บำงพระ จำนวน 1 ชุด โดยเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 35 ชุด
สำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรดำเนินโครงกำร
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของสำนักวิทยบริกำรฯ โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของสำนักวิทย
บริกำรฯให้สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้นำไปใช้ประโยชน์และมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรทำงำนให้ดีขึ้น
3. เพื่อให้บุคลำกรของ สวส. ได้มีส่วนร่วม
และมีควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนของ
หน่วยงำน

วันที่
ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน
2559

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
1,167,049

8–9
พฤศจิกำยน
2559

36,010
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แผนงำนโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
วันที่
ประจำปีงบประมำณ 2560
ดำเนินกำร
6. พัฒนำระบบ
จัดซื้อครุภัณณฑ์ระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศกลำงเพื่อ กุมภำพันธ์
เครื่องแม่ข่ำยเพื่อให้ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ วิทยำเขตบำงพระ
2560
บริกำรหน่วยงำน
ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 2 จำนวน 4
ชุด
- โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรเสมือน
(Virtualization Software) และโปรแกรมบริหำร
จัดกำรระบบปฏิบัติกำรเสมือน (Virtualization
Management) จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก
(External Storage) จำนวน 1 ชุด
- ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade
(Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด
- แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด Blade
สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 จำนวน 6
ชุด
- อุปกรณ์ SAN Switch จำนวน 2 ชุด
ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อและติดตั้งจนพร้อมใช้งำนได้
ตำมวัตถุประสงค์

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
5,157,400
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แผนงำน
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
วันที่ดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ 2560
2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วย มกรำคม – กรกฎำคม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร "
2560
แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ
- รุ่นที่ 1 วิทยำเขตอุเทนถวำย
ดำเนินกำรวันที่ 3 - 4 พ.ค. 60
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน
- รุ่นที่ 3 วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
ดำเนินกำรวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 60
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน
- รุ่นที่ 4 วิทยำเขตบำงพระ
ดำเนินกำรวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 60
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน
3. กำรพัฒนำทักษะด้ำนเครือข่ำย
สำรสนเทศ แบ่งกำรดำเนินงำน
ออกเป็น 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 ดำเนินกำรวันที่ 22 23 ก.พ.60 หลักสูตร
"NETWORKING FUNDAMENTALS"
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน
จำนวน 13 คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 2 คน

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
808,313
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แผนงำนโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
วันที่ดำเนินกำร ผลกำรเบิกจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ 2560
(บำท)
7. โครงกำรฝึกอบรมเชิง สำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรดำเนิน
8 – 10
292,670
ปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กุมภำพันธ์ 2560
ระบบงำนและเพิ่ม
เพื่อพัฒนำระบบงำนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำน
กระบวนกำรทำงำน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
8. โครงกำรฝึกอบรมเชิง ดำเนิน โครงกำรฝึกอบรมเชิง
มกรำคม –
808,313
ปฏิบัติกำรด้ำนไอที
ปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับ
กรกฎำคม2560
สำหรับบุคลำกรเพื่อกำร บุคลำกรเพื่อกำรเรียนรู้ ประจำปี
เรียนรู้
งบประมำณ 2560 โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักสูตร "INTERNET AND
COMPUTING CORE
CERTIFICATE GLOBAL
STANDARD 5 (IC3 GS5)"
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 41
คน และผ่ำนกำรสอบรับรอง
มำตรฐำน จำนวน 41 คน
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แผนงำน
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
วันที่ดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ 2560
- ครั้งที่ 2 ดำเนินกำรวันที่ 9 - 10 มกรำคม – กรกฎำคม
มี.ค. 60 หลักสูตร "SECURITY
2560
FUNDAMENTALS"
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน
จำนวน 13 คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 2 คน
4. กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่ง
ขั้นสูง หลักสูตร "SOFTWARE
DEVELOPMENT FUNDAMENTALS"
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน
และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน
จำนวน 25 คน และ ยังไม่เข้ำรับกำร
สอบ 1 คน

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)
808,313
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จัดทำจุดถวำยควำมอำลัยและแสดงควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ
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โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกรเพื่อกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกร
เพื่อกำรเรียนรู้กิจกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร "INTERNET
AND COMPUTING CORE CERTIFICATE GLOBAL STANDARD 5 (IC3 GS5)" ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน
41 คน และผ่ำนกำรสอบรับรองมำตรฐำน จำนวน 41 คน ระหว่ำงวันที่ 25-27 มกรำคม 2560

53

กิจกรรมที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และทักษะด้ำนไอทีที่
สำมำรถนำไปเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งกำรอบรมออกเป็น 4 รุ่นที่ ดังนี้
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4

วิทยำเขตอุเทนถวำย
วิทยำเขตจันทบุรี
วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
วิทยำเขตบำงพระ

วันที่ 3 – 4 พฤษภำคม 2560
วันที่ 20 – 21 กรกฎำคม 2560
วันที่ 7 – 8 มิถุนำยน 2560
วันที่ 21 – 22 มิถุนำยน 2560

54

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทักษะด้ำนงำนเครือข่ำยสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำน
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และทักษะด้ำนไอทีที่เป็นมำตรฐำนสำกล โดยแบ่งกำรอบรมออกเป็น
2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1
หลักสูตรที่ 2

Microsoft Associate “NETWORKING FUNDAMENTALS”
Microsoft Associate SECURITY FUNDAMENTALS

22 - 23 กุมภำพันธ์ 2560
9 -10 มีนำคม 2560
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กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกร
สำยวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย มีควำมรู้และ
ทั ก ษะด้ ำ นไอที ที่ ส ำมำรถน ำไปเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรเรี ย นกำรสอนมี ค วำมรู้ และทั ก ษะด้ ำ นไอที ที่ เ ป็ น
มำตรฐำนสำกล โดยอบรมในหลักสูตร “"SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS"
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โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบงำน
และเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำน
บุคลำกรส ำนักวิ ทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยบริกำรทั้ง
4 วิทยำเขต เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำร
ทำงำน ที่จัดขึ้นระหว่ำง วันที่ 8 - 10 กุมภำพันธ์ 2560
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เข้ำร่วมฝึกปฏิบัติกำรและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โครงกำรระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (WUNCA35)
ผู้บ ริ ห ำรและบุ คลำกรสำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เข้ำร่ว มแลกเปลี่ ยนควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและระบบเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่ มสมำชิก ในวันที่ 19 – 21 กรกฎำคม 2560
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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ตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
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กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด
ส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ ได้มีกำรจั ด โครงกำรส่ งเสริมกำรใช้บริ กำรห้ องสมุดและ
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน รักกำรค้นคว้ำ แก่ผู้ใช้บริกำร
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
โดยภำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรออกร้ำนหนังสือเพื่อคัดเลือกทรัพยำกรเข้ำ
ห้ อ งสมุ ด โดยมี ผู้ ส นใจในกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น อย่ ำ งดี ทั้ ง นี้ ยั ง ช่ ว ยเสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องห้ อ งสมุ ด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกทั้ง 4 วิทยำเขตอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจำปี 2560
(วิทยำเขตอุเทนถวำย) ระหว่ำงวันที่ 2 - 4 พฤษภำคม 2560

กิจกรรมที่ 2 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจำปี 2560
(วิทยำเขตจันทบุรี) ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 เมษำยน 2560
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กิจกรรมที่ 3 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจำปี
2560 (วิทยำเขตบำงพระ) ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 สิงหำคม 2560

กิจกรรมที่ 4 สัปดำห์ส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ประจำปี 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
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันภำยใต้
โครงกำรเครื อ ข่ ำ ยห้ อ งสมุ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำระบบห้ อ งสมุ ด
สถำบันอุดมศึกษำของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งสำนักวิทยบริกำรฯ
ได้เข้ำร่วมควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด ดังนี้
1.กำรพั ฒ นำระบบจั ด เก็ บ และให้ บ ริ ก ำรฐำนข้ อ มู ล งำนวิ จั ย ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital
collection) มีเป้ำหมำยเพื่อให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสำรฉบับเต็มของ วิทยำนิพนธ์
รำยงำนกำรวิจัยของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ
2.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบั น (Union catalog) เพื่อรองรับ
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำง
ห้ อ งสมุ ดของสถำบั น อุ ดมศึ กษำไทย รวมทั้ง อำนวยควำมสะดวกต่ อ ผู้ ใ ช้บ ริ กำร ทั้ งนั ก ศึก ษำ อำจำรย์แ ละ
นักวิชำกำรในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
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