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การท างานของส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้เ วี ย นมาครบรอบปี อี กครั้ งหนึ่ ง
ในรอบปีงบประมาณ 2561 มีเหตุการณ์และความท้าทายการทางานหลายอย่างเกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ก้าวเดินไปข้างหน้าดีขึ้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการภารกิจที่สาคัญในหน่วยงานหลายอย่าง
ในรอบปีที่ผ่านมาการดูแลการใช้งบประมาณของกิจกรรมห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้ง 4 เขตพื้นที่
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง อุ ป กรณ์ Hardware ที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานหลั ก ของ 4 เขตพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย
Core Swicth , Firewall , Router ที่จะทาให้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทางาน
ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ ที่จะทางานด้านการบริหารงานด้านการศึกษา
งานบุ ค ลากร งานแผนและงบประมาณ งานพั ส ดุ งานการเงิน และบั ญ ชีข องมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง จะท าให้
มหาวิทยาลั ย มีร ะบบสารสนเทศมาช่ว ยจั ดการ การดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ให้ มีประสิ ทธิภ าพดีขึ้น
การดาเนินการภารกิจหลักต่างๆของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการให้บริการสารสนเทศ
ของหอสมุ ดกลาง การให้ บ ริ การอิน เตอร์ เน็ตและเครือข่ ายสื่ อสารของงานระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์
การให้บริการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ การให้บริการสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึ ก ษาของงานเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดาเนินการลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมุ่งหวังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามกาลังของทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง
กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วย
กำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 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
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนาระดับประเทศ”
 พันธกิจ ( Mission)
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำร
เรียนรู้และบริกำรสำรสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ โอวาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี น้อยไร่ภูมิ
นายสกุลชาย สารมาศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
นางสาวน้าฝน ใจดี
นายพิเชฐ มาเร็ว
นายสกุลชาย สารมาศ
นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
นายอนุวัฒน์ โชโต
นายขัตติยะ สมดี
นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
นางสาวปาณิตรา จอมทะรักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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งบประมำณ
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมำณสำหรับดำเนินงำนตำมภำรกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น
55,587,100.00 บำท (ห้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) จำแนกได้ดังนี้

ตำรำงที่ 1 งบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ
ประเภท
จำนวนเงิน
เงินงบประมำณแผ่นดิน
53,741,000.00
เงินงบประมำณรำยได้
1,846,100.00
รวม
55,587,100.00
ตำรำงที่ 2 งบประมำณ จำแนกตำมแผนงำน
แผนงำน
งบแผ่นดิน
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
3,704,400.00
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำ
50,036,600.00
และส่งเสริมสร้ำงศักยภำพคน
รวม
53,741,000.00

งบรำยได้
1,519,800.00
326,300.00

จำนวนเงิน
5,224,200.00
50,362,900.00

1,846,100.00

55,587,100.00
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บุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรที่ประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้กำรแต่งตั้ง
จำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติ หน้ำที่ใน
ปีงบประมำณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 22 คน โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 3 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน

ฝ่ำย/แผนก/งำน
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนหอสมุดกลำง
งำนระบบเครือข่ำยฯ
งำนพัฒนำระบบฯ
งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวม

ข้ำรำชำกำร พนักงำนใน
สำยวิชำกำร สถำบันอุดม
ศึกษำ

ตำแหน่ง
ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม

1
2
-

1
1

-

-

1
3
1

-

1
1
2
2
1

1
-

1
3
1
1
2

3
4
3
3
3

-

-

-

1

1

3

9

1

9

22
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ตำรำงที่ 4 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

ประเภท
ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ
รวม

ปริญญำเอก

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำโท ปริญญำตรี

1
-

3
1

7

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
-

1

4

1
5
13

4
4

รวม

1
9
22

4
8

ตำรำงที่ 5 บุคลำกรสำยบริหำรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อำนวยกำร
2 นำงสำวน้ำฝน ใจดี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
3 นำยพิเชษฐ์ มำเร็ว
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
พัฒนำ
4 นำยสกุลชำย สำรมำศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
5 นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

วุฒิกำรศึกษำ
พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
กจ.ด.(กำรจัดกำรธุรกิจ)
วท.ม.(วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
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ตำรำงที่ 6 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 7 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงประจำ จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง

ตำแหน่ง
พนักงำนพิมพ์ ระดับ 4

วุฒิกำรศึกษำ
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)

ตำรำงที่ 8 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ
1 นำยอภิสฤษฏิ์ บุญสิทธิ์ชโยดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
2 นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
กศ.บ.(เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
3 นำยพงศธร ถมยำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บธ.บ.(ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์)
4 นำยเอกมินต์ บัวขำว
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
วศ.บ.(วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม)
5 นำยอธิ มณีวิหก
บรรณำรักษ์
ศศ.บ.(สำรสนเทศศึกษำ)
6 นำยอภินันท์ ธำนี
ช่ำงเทคนิค
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7 นำงวิมล นำคบูรณะ
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
มัธยมศึกษำตอนปลำย
8 นำงสำวเปรมจิต หนุนดี
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ปวช. (พำณิชยกรรม)
9 นำงสำวนุชนำถ ทวนทอง
นักกำรภำรโรง
ประถมศึกษำปีที่ 6
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อำคำร สถำนที่ ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอำคำร และสถำนที่ ประกอบไปด้วย ห้องสำนักงำน
ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม ห้องพักรับรองผู้บริหำร ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ โดยมีกำรให้บริกำร
ในปีงบประมำณ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ห้อง โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 9 อำคำร สถำนที่ จำแนกตำมห้องกำรใช้งำน
ลำดับที่
ประเภทกำรใช้งำน
1.
สำนักงำน
- ห้องสำนักงำนอำนวยกำร
- ห้องงำนระบบสำรสนเทศ/งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
- ห้องงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี/งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- ห้องงำนหอสมุดกลำง
2.
ห้องปฏิบัติกำร
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 1 อำคำรวิทยบริกำร
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 2 อำคำรวิทยบริกำร
- ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำหคำรสรรพวิชญ์บริกำร
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 และให้บริกำรด้ ำน
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้ องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2561 มีจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมด
สำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เตรียมพร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 10 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2561
รำยกำร

จำนวน

หน่วยนับ

1.หนังสือ
1.1 ภำษำไทย
1,320/1,709
ชื่อเรื่อง/เล่ม
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ
182/182
ชื่อเรื่อง/เล่ม
2.วำรสำร
2.1 ภำษำไทย
172
ชื่อเรื่อง
2.2 ภำษำต่ำงประเทศ
16
ชื่อเรื่อง
3.หนังสือพิมพ์
3.1 ภำษำไทย
12
ชื่อเรื่อง
3.2 ภำษำต่ำงประเทศ
1
ชื่อเรื่อง
4.โสตทัศนวัสดุ
4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)
112
ชื่อเรื่อง
ตำรำงที่ 11 จำนวนหนังสือทั่วไปสำหรับให้บริกำรจำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ
ที่
หมวดหมู่
จำนวนเล่ม
1
หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด)
3,220
2
หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ)
1,276
3
หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ)
925
4
หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์)
8,620
5
หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์)
1,932
6
หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์)
6,248
7
หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี)
23,477
8
หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ)
1,697
9
หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี)
843
10 หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์)
2,372
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ตำรำงที่ 12 จำนวนทรัพยำกรประเภทหนังสือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

จำนวน(เล่ม)
52,280
5,675
2,515
68
649
709
4,037
421
66,354

ตำรำงที่ 13 จำนวนทรัพยำกรประเภทวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ที่
1
2
3
4

ประเภททรัพยำกร
วำรสำรภำษำไทย
วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ
หนังสือพิมพ์รำยวัน
หนังสือพิมพ์รำยปักษ์

จำนวน (ฉบับ)
172
16
12
1

ตำงรำที่ 14 จำนวนทรัพยำกรประเภทสื่อโสตทัศน์
ที่
ประเภททรัพยำกร
1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ควำมรู้ทั่วไป/สื่อประกอบหนังสือ
2 สือ่ มัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ประเภทบันเทิงคดี
ตำรำงที่ 15 จำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล
ที่
ประเภททรัพยำกร
1 ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
2 ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3 ฐำนข้อมูลกฤตภำค
4 ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย

จำนวน
2,263
328
จำนวน
13
9
1
2
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ผลการดาเนินงานตามภารกิจ
ในรอบปีงบประมาณ 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการตามพันธกิจด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลั ย มุ่งสนั บ สนุ น การผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่ให้ การบริการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยี สารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้า
ด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาหน้าที่บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนและบุคคลภายนอก ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว
ถูกต้องและครบถ้วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ การบริหาร ด้วย ICT” โดยสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามงาน ดังต่อไปนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่หลักในการประสานงานสนับสนุนการดาเนินงานการปฏิบัติงานของส่วน
งานต่ า งๆ ภายในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 5 งาน คื อ
งานหอสมุดกลาง งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา และ
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบงานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานงบประมาณ งานจัดทาแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ รวมถึงสนับสนุนงานบริหาร
จั ด การและพัฒ นาในด้ า นต่ างๆเช่ น งานพั ฒ นาบุค ลากร การบริห ารจั ดการความเสี่ ย ง การจัด การความรู้
ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่าง ๆ โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561) ได้ดังนี้
1.งานสารบรรณ ดาเนินการ รับ- ส่ง เอกสารราชการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2548 มีผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
2561) สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 16 ข้อมูลการรับและส่งหนังสือราชการ
ปี พ.ศ.
2560
2561

เดือน

หนังสือรับ

หนังสือส่ง

รวม
(ฉบับ)

117
141
71
167
83
105
89
116
124
119
181
118
1,431

61
55
55
67
85
82
36
136
78
67
64
58
844

178
196
126
234
168
187
125
252
202
186
245
176
2,275

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

2.งานให้บ ริ ก ารสถานที่ มี ห น้ า ที่ รั บผิ ด ชอบให้ บ ริ การห้ องบริก ารต่า งๆภายในอาคารวิท ยบริ ก าร
ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุมขนาด 80 ที่นั่ง และ ขนาด 15 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้องจุฬารัตน์) ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ จานวน 1 ห้อง ในรอบประจาปี
งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30กันยายน 2561) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ
โดยมีผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 17 การให้บริการสถานที่จัดประชุม/สัมมนา/อมรม/บริการทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อห้อง
ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารวิทยบริการ
ห้องประชุมเหลืองบางพระ อาคารวิทยบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารวิทยบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารวิทยบริการ
ห้องจุฬารัตน์ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
รวม

จานวนที่ให้บริการ
ครั้ง
คน
232
866
245
888
36
1,001
513
2,755

หมายเหตุ :
ห้ อ งประชุ ม พวงพะยอม/ห้ อ งประชุ ม เหลื อ งบางพระ ไม่ มี ก ารใช้ ง านเนื่ อ งจากระบบ
เครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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3. งานพัฒนาบุคลากร บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วม อบรมสัมมนา
การสร้างเครือข่าย และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองและนาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ
2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปการพัฒ นาบุคลากรของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดังนี้
ตารางที่ 18 ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่อบุคลากร
ชื่อ - นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
นายพิเชฐ
มาเร็ว
นางสาวน้าฝน
ใจดี
นายสกุลชาย
สารมาศ
นางสาวกวีพร
บุญญาวานิชย์
นางสาวยุคลธร
กิมเส็ง
นายสถาพร
ทรัพย์วิบูลพงษ์
นางสาวสมพิศ
งามประเสริฐ
นายอนุวัฒน์
โชโต
นายขัตติยะ
สมดี
นายอานนท์
เพ็ชรมณี
นายสิทธิชัย
ด้วงแก้ว
นางสาวปาณิตรา
จอมทะรักษ์
นางสาวเปรมจิต
หนุนดี
นายเอกมินต์
บัวขาว
นายอภินันท์
ธานี
นางวิมล
นาคบูรณะ
นายพงศธร
ถมยา
นางสาวทิพยดา
ปัตบุศย์
นายอภิสฤษฏิ์
บุญสิทธิ์ชโยดม
นายอธิ มณีวิหก
มณีวิหก
นาวสาวนุชนาถ
ทวนทอง

จานวนที่เข้ารับการอบรม-สัมมนา
/ครั้ง/ปี
10
10
7
7
13
8
12
10
12
12
9
11
14
7
7
7
7
9
8
10
9
1
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4.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาในด้านของงานประกันคุณภาพได้ดาเนินการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2561
2. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมในการดาเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดและตอบสนองตามนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิ ทยาลั ย
จานวน 4 โครงการ
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กับการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 วางแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 วิทยาเขต จานวน 30 คน
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กับการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 ติดตามผลการจัดการความรู้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 วิทยาเขต จานวน 30 คน
3. โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ กิจกรรมที่ 2 เตรียมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ในระหว่างวันที่ 5 และ 10 เมษายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 วิทยาเขต จานวน 30 คน
4. โครงการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายใน ในวั นที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่ มเป้ าหมาย
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 25 คน
5. งานแผนงานและงบประมาณ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารจั ดท าแผนงานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558-2562 และได้มีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ โดยใน
ทุกปีจ ะมีการระดมความคิด จากบุ คลากรงานวิทยบริการทั้ง 4 เขตพื้นที่ ร่วมทบทวนวิเคราะห์ สถานการณ์
(SWOT Analysis) และวางแผนในการปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยในปีงบประมาณ 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ เป็น
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท (สี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 19 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ 2561
รายการ

งบประมาณที่รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ 4
วิทยาเขต ตาบลบางพระ อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

15,000,000 บาท

14,940,945 บาท

ครุภัณฑ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
การเงินการคลังและด้านงบประมาณ
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

30,000,000 บาท

29,900,000 บาท

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาตาบล
บางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3,500,000 บาท

3,475,681 บาท

6. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
สานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารและและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม http://arit.rmutto.ac.th อย่างต่อเนื่อง
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งานหอสมุดกลาง
งานหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนางานบริการสารสนเทศ
ในรอบปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถสรุปดังต่อไปนี้
1.การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ
งานหอสมุดกลาง ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ดาเนินการพัฒ นาการจัดบริการ
สารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีการพัฒนาทางด้าน
กายภาพ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการบริเวณชั้น 2 การพัฒนาห้องศึกษากลุ่มและห้องศึกษาเดี่ยว
การจัดหาครุภัณฑ์ห้องชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Mini Theater) การจัดพื้นที่ให้บริการชั้น 2 เป็นต้น ในส่วน
ทางด้านกิจกรรม ได้มีการจัดมุมนิทรรศการและมุมแนะนาหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกอ่านได้ตาม
อัธ ยาศัย การจั ดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านเพื่อกระตุ้นการใช้บริการของห้ องสมุด เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0, การจัดกิ จกรรมสุ ดยอดนักอ่านประจาปี 2560, จัดมุมนิทรรศการและกิจกรรม
Valentine’s day, จัดมุมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หัวข้อ
เรื่อง “เจ้าฟ้านักประพันธ์” เนื่องในวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย, นิทรรศการ“บุคคลสาคัญของโลก”, นิทรรศการ
และกิจกรรมบอลโลก 2018, บอร์ดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการของห้องสมุด
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2. การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้จัดให้ บริการสื บค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ต่างๆ
ซึ่งให้ข้อมูลที่หลากหลายสาขาวิชา ในรูปแบบบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Full Text)
เช่น e-Journal, e-Book, e-These โดยหลักเป็นฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) จานวน 13
ฐาน และเป็นฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดาเนินการจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีจานวนทังสิ้น 7 ฐาน ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยหรือผ่าน IP Address/License ของมหาวิทยาลัย
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3. การจัดทาและให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในโครงการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection) ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยจั ด ท าแฟ้ ม งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ อ ยู่ รู ป แบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจัดส่งขึ้นให้บริการบนฐานข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC) สาหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดทาและนาส่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นให้บริการแล้ว 632 รายการ
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4. การจัดทาและให้บริการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union catalog)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Union catalog) เพื่อรองรับการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้าซ้อนในการจัดทารายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุด
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการ
ค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันได้มีการดาเนินการนาข้อมูลเข้าสู่
ระบบจานวนทั้งสิ้น 4,181 ระเบียน
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5. บริการวิชาการสารสนเทศและแนะนาการใช้สารสนเทศ
งานหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีการให้บริการสารสนเทศห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้กับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
วันเดือน/ปี
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 16-17 ต.ค. 2560
การสืบค้น
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 28 ก.พ. 2561
การสืบค้น

หน่วยงาน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สหสาขาวิชา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สหสาขาวิชา
การแนะนาสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ
27-29 มี.ค. 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สหสาขาวิชา
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ 3 ก.ค. 2561
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สืบค้น
สหสาขาวิชา

จานวน (คน)
76
110
165
37

6. บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสาหรับใช้
ประโยชน์สาหรับการศึกษา โดยมีพื้นที่สาหรับให้บริการคอมพิว เตอร์จานวน 2 ห้อง และปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์
สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สาหรับพิมพ์งานรวมจานวนทั้งหมด 60 เครื่อง คอมพิวเตอร์
สาหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) จานวน 6 เครื่อง และมีการเพิ่มจุดบริการเครื่องพิมพ์และเครื่อง
ถ่ายเอกสารบริเวณชั้น 3 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
มีการปรับปรุงการให้บริการ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยติดตั้งและเดินสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และปรั บสถานที่ใ ห้บ ริการคอมพิวเตอร์ในบริเวณพื้นที่ใหม่ภายในตัว อาคาร เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 20 สถิติผู้เช้าใช้บริการหอสมุดกลางประจาปีงบประมาณ 2561
ปี พ.ศ.
2560

เดือน

ผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร/คน

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

2561

958
667
530
1,594
1,037
826
757
531
349
213
842
723
9,027

กราฟที่ 1 สถิติผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง
หน่วยนับ : คน

1,594
958

667

1,037
530

826

757

531

842
349

723

213
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ตารางที่ 21 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2561
ปี พ.ศ.
เดือน
บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง
จำนวนกำรให้บริกำร/เล่ม
2560

2561

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

596
495
309
1,066
780
596
322
269
269
149
436
145
5,702

กราฟที่ 2 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยนับ : เล่ม
1,066
596

780
495

309

596
322

269

269

436
149

145
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งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้มีการพัฒ นางาน
บริการสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 22 ข้อมูลการให้บริการงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณกับผู้ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแก้ไขปัญญา ประจา
ประสิทธิภาพ
ทุกวัน
2. นา IPv6 เข้าใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย บริการหลักๆ
ได้แก่ ระบบ E-mail, DNS, Web Server จานวน 3 ระบบ
3. วางแผนและออกแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 2 ครั้งต่อปี
4. เขียนคาของบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจาทุกปีงบประมาณ
ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของ
การใช้งานระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นเพื่อรองรับการ
โจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
2. ปรับค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีการร้อง
ขอจากผู้ใช้งาน
3. ตรวจสอบช่องโหว่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา หาวิธีป้องกันการ
สูญเสียข้อมูล ประจาทุกวัน
4. สารองค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ 1 ครั้งต่อเดือน

ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์เครือข่ายภายในห้องศูนย์
ข้อมูล ประจาทุกวัน
2. ตรวจสอบสถานการณ์ทางาน ทดสอบการทางาน ของระบบสารอง
ไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดาห์
3. เซตอัพระบบ ปรับแต่งการทางาน สารองข้อมูลการตั้งค่าระบบของ
อุปกรณ์เครือข่ายภายในห้องศูนย์ข้อมูล ตามสถานการณ์
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รายการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

ให้บริการด้านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. บริการติดตั้งสาย Lan ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จ.ชลบุรี
1.1 ห้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 4 จุด
1.2 ห้องเลขาอธิการบดี 1 จุด
1.3 ห้องสานักงานศิลปวัฒนธรรม 6 จุด
1.4 ห้องขายบูทงานเกษตรแฟร์ 1 จุด
1.5 ห้องสานักงานสานักวิทยบริการฯ 1 จุด
2. ตรวจสอบสถานะการทางานของเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ภายในห้องศูนย์ข้อมูล ประจาทุกวัน
3. พัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ
4. พัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งานอีเมล (@rmutto.ac.th) 1
ระบบ
5. พัฒนาและออกแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอาคาร
สถาบันบัว
6. จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย จานวน 671 ราย
7. จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยฯ จานวน
592 ราย (บุคลากร 159 ราย, นักศึกษา 433 ราย)

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผลงานที่ปฏิบัติ : 247 ครั้ง/ปี
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งาน
1. บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริการให้คาปรึกษาติดตั้ง แก้ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์
3. บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตามหนังสือขอความอนุเคราะห์
ดูแลระบบโทรศัพท์แบบผ่านระบบเครือข่าย ผลงานที่ปฏิบัติ : ประจาทุกวัน
ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
1. ตรวจสอบสถานะ การทางานของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
ประสิทธิภาพ
ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
2. ตรวจสอบสถานะ การทางานของตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
โทรศัพท์ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ปฏิบัติ : ประจาทุกวัน
1. ตรวจสอบสถานะ การทางานของเครื่องแม่ข่ายที่ควบคุม
ระบบกล้องวงจรปิด
2. ตรวจเช็คสถานะ การทางานของตัวกล้องวงจรปิด (IP
Camera)
2.1 ใช้งานปกติ จานวน 18 ตัว
2.2 ใช้งานไม่ได้ จานวน 4 ตัว (ไม่ส่งซ่อมเพราะ
ค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่า จึงทาแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในคาของบประมาณครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
ปีงบประมาณ 2562)
3. ให้บริการดูภาพบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง จานวน 12
ครั้ง

การต่ อ สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรม Microsoft ผลงานที่ปฏิบัติ :
Campus Agreement
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) ระหว่าง 4 วิทยาเขต

ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลไปยัง
ห้องรัศมีธารา
2. ทดสอบการเชื่อมต่อระบบทั้งระบบภาพ ระบบเสียง
และระบบการรับส่งไฟล์ presentation

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ 4 วิทยาเขต ตาบลบางพระ อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 1 ชุด ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลงานที่ปฏิบัติ :

โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้า
ทางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลงานที่ปฏิบัติ :

1. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะ
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
1. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการ
กาหนดคุณลักษณะ
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการนาเสนอมหาวิทยาลัยที่มีควา ม
หลากหลาย แปลกใหม่ และแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีสถิติการปรับปรุง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) ดังนี้
ตารางที่ 23 การให้บริการ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
รายการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน

พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ผลงานที่ปฏิบัติ : 14 ข้อ
-ปรับปรุงเว็บไซต์ของที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ
ผลงานที่ปฏิบัติ : 16 เว็บไซต์
1. จัดทาเว็บไซต์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
2. จัดทาเว็บไซต์ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. จัดทาเว็บไซต์ถ่ายทอดสด การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. จัดทาเว็บไซต์ถ่ายทอดสด การบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการของข้อราชการ และ พนักงานใน
สถานบันอุดมศึกษา
5. จัดทาเว็บไซต์ ชมรมบุคลากรผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
6. จัดทาเว็บไซต์ จดหมายเหตุบางพระ
7. จัดทาเว็บไซต์ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
8. จัดทาเว็บไซต์สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
9. จัดทาเว็บไซต์ถ่ายทอดสดงาน วันอนุรักมรดกไทย
10. จัดทาเว็บไซต์กองกลาง สานักงานอธิการบดี
11. จัดทาเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
12. จัดทาเว็บไซต์งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561
13. จัดทาเว็บไซต์การจองบูธออนไลน์งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561
14. จัดทาเว็บไซต์พะยอมเกมส์ 2561
15. จัดทาเว็บไซต์สานักงานศิลปวัฒนธรรม
16. จัดทาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีการบิน

จัดทาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
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รายการปฏิบัติงาน
พัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน

ผลการดาเนินงาน
ผลงานที่ปฏิบัติ : 19 ระบบ
1. จัดทาระบบ Management Information System (MIS)
ประกอบไปด้วย
- ระบบบุคลากร
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเอกสารราชการ(e-Document)
- ระบบแผน(e-plan)
- ระบบออกเลขหนังสือภายนอก
- ระบบโครงการ(e-project)
2. จัดทาฐานข้อมูลทาเนียบผู้เกษียณอายุ
3. จัดทาฐานข้อมูลจดหมายเหตุบางพระ
4. จัดทาฐานระบบ E-Book RMUTTO
5. จัดทาฐานข้อมูลหนังสือแนะนา
6. จัดทาข้อมูลบางพระ 40 ปี
7. จัดทาฐานข้อมูลจดหมายเหตุบางพระ
8. จัดทาฐานข้อมูลวารสารศูนย์เกษตรบางพระ
9. จัดทาฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์
10. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11. จัดทาฐานข้อมูลติดตามการประกันคุณภาพ
12. จัดทาระบบทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13. จัดทาฐานข้อมูลกองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
14. จัดทาระบบฐานข้อมูลงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561
15. จัดทาระบบการจองบูธออนไลน์งานเกษตรบางพระแฟร์2561
16. จัดทาระบบฐานข้อมูลพะยอมเกมส์ 2561
17. จัดทาระบบฐานข้อมูลสานักงานศิลปวัฒนธรรม
18. จัดทาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย (ใหม่)
19. จัดทาระบบฐานข้อมูลสถาบันเทคโนโลยีการบิน
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รายการปฏิบัติงาน
จัดฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม, ส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม ,
การลงทะเบียน จานวน 12 ครั้ง ได้แก่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1.กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยี
รุ่นที่ 1 การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ
2. กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยี
รุ่นที่ 2 การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ
3. กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยี
รุ่นที่ 3 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยี
หลักสูตร การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสาน
รูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1
5. กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยี
หลักสูตร การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสาน
รูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2
6. กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยี
หลักสูตร การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสาน
รูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
7. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ
ครั้งที่ 1 การพัฒนาและวัดระดับความรู้ด้านเครือข่าย
8.กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 Workshop Network เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เครือข่าย
9. กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับมาตรฐานสากล นักศึกษาวิทยาเขตบางพระ รุ่นที่
2 จานวน 2 กลุ่ม
10. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งขั้นสูง
11. กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ
แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) ด้วย Microsoft Power BI”
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รายการปฏิบัติงาน
ดาเนินการบริหารจัดการระบบภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควบคุมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เผยแพร่ ภายในเว็บไซต์ต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. เพิ่มผู้ใช้งานระบบ : 2,015 ครั้ง
2. จัดการสิทธ์ผู้เข้าใช้งานระบบ : 2,015 ครั้ง
3. ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูล 203 ครั้ง
4. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
5. ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
6. เพิ่ม Service เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดทั้งปี
- จัดการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ 14 เว็บไซต์
- จัดการแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้น 19 ระบบ
- จัดการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล 195 ฐานข้อมูล
- จัดการ ข้อมูลระบบ ระบบเอกสารราชการ : 2015 ครั้ง
- จัดการ ข้อมูลระบบ ระบบบุคลากร (e-manage) :1307 ครั้ง
- จัดการ ข้อมูลระบบ Newspost : 203 ครั้ง
- จัดการข้อมูล Rmuttoqa : 1 ครั้ง
- ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์และระบบภายในมหาวิทยาลัย : 1
ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
- สารองข้อมูลระบบ:เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน รวม 24 ครั้ง
ผลงานที่ปฏิบัติ : จานวน 240 ชิ้นงาน ได้แก่
1. ออกแบบสื่อประกอบการจัดทาเว็บไซต์จานวน 130 ชิ้นงาน
2. ออกแบบแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
และป้ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จานวน
50 ชิ้นงาน
3. ออกแบบโลโก้หน่วยงานต่างๆ จานวน 11 ชิ้นงาน
4. ออกแบบสื่อประกอบการจัดทาเอกสารจานวน 59 ชิ้นงาน
5. ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อ จานวน 240 ชิ้นงาน
6. ควบคุมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 240 ชิ้นงาน
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รายการปฏิบัติงาน
ควบคุม ดูแล การพัฒนาระบบภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้

ควบคุมดูแล การพัฒนาเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้

ให้คาปรึกษากับบุคลากร และนักศึกษา
ให้เรื่องการพัฒนาระบบและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
ผลงานที่ปฏิบัติ : 19 ระบบ
1. ดูแลการพัฒนาระบบให้พร้อมใช้งาน ถูกต้องสมบูรณ์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบระบบเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
ผลงานที่ปฏิบัติ : 14 เว็บไซต์
1. ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งาน ถูกต้องสมบูรณ์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- การใช้งานระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเกิดข้อผิดพลาด
- เรื่องอื่นๆ
- ช่องทางการติดต่อสอบถามโดยตรง,การโทรศัพท์ติดต่อ
2. การฝากข้อความบนระบบเว็บไซต์,ผ่าน social network วันละ
3-5 ครั้ง ความสาเร็จการให้คาปรึกษา คิดเป็น ร้อนละ 98 %

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผลงานที่ปฏิบัติ
1. การสารองข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุก
เดือน หากตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป
2. ทาการตรวจสอบเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันที่ 10 หากตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ จะเลื่อนเป็นวัน
ถัดไป
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งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานและด้ า นการศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อปรั บปรุ ง
รักษาการบริหารและการบริการ รวมถึงระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 24 ข้อมูลการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา
รายการปฏิบัติงาน
ควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับงานประชุมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ควบคุม
บริการยืมคืนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุม ดูแล ดาเนินการ ให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ หรือระบบ elearning ให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(LMS) สาหรับการเรียนการสอนของ
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
ควบคุมการผลิตและจัดทาสื่อ
Multimedia ในรูปแบบต่างๆ

ผลการดาเนินงาน
ผลงานที่ปฏิบัติ : 98 ครั้ง
ผลงานที่ปฏิบัติ : 56 ครั้ง
ผลงานที่ปฏิบัติ : ตลอดเวลา ประกอบด้วย
1. ดูแลระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ทั้ง 4
วิทยาเขต
2. เพิ่มผู้ใช้งานระดับอาจารย์ เมื่อมีการร้องขอใช้งานระบบ
3. เพิ่มผู้ใช้งานระดับนักศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต ทุกปีการศึกษา
4. อนุมัติรายวิชาตามที่อาจารย์ได้ขอสร้างรายวิชาผ่านระบบ
5. จัดการและปรับปรุง Content ในรายวิชาตามที่อาจารย์ร้องขอ ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการใช้งานระบบแก่อาจารย์และนักศึกษา
ผลงานที่ปฏิบัติ : 17 กิจกรรม
1. ถ่ายทอดสดการนาเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การสรรหา
อธิการบดี มทร.ตะวันออก
2. ถ่ายทอดสดการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลและสวัสดิการของข้าราชการบานาญ/ผู้รับบาเหน็จรายเดือน/
พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา
3. บันทึกวิดีโอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย
4. ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 13 ปี
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รายการปฏิบัติงาน

บริกำรบันทึกภำพนิ่ง-ภำพเคลื่อนไหว
กิจกรรมต่ำงๆ

ผลการดาเนินงาน
5. ถ่ายทอดสดการนาเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การสรรหา
อธิการบดี มทร.ตะวันออก
6. ถ่ายทอดสดการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลและสวัสดิการของข้าราชการบานาญ/ผู้รับบาเหน็จรายเดือน/
พนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา
7. บันทึกวิดีโอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
8. ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 13 ปี
9. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน
ครั้งที่ 17”
10. บันทึกวิดีโอการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR
11. บันทึกวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
12. ถ่ายทอดสดการประชุมหารือการปฏิรูปการเรียนการสอนในการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
13. ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ วันอนุรักษ์มรดกไทย
14. ตัดต่อวีดีโอ ของศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
แถลงนโยบายการดาเนินงานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 ณ มทร.
อีสาน
15. บันทึกการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
16. ถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็น
ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
17. ตัดต่อวิดีโอการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 18 ครั้ง
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รายการปฏิบัติงาน
ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

ผลงานที่ปฏิบัติ :
1. ติดตามเทคโนโลยี LMS ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ LMS ที่ชื่อ
Moodle Version 2.6 (เก่า)
- ปัจจุบันจานวนรายวิชาทั้งหมดในระบบ 150 รายวิชา
- ปัจจุบันจานวนผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ 13,726 คน
- นักศึกษาทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบ 1,531 คน
- อาจารย์ทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบ 54 คน
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใหม่ โดยใช้ LMS ที่ชื่อ
Moodle Version 3.4 (ใหม่)
- ปัจจุบันจานวนรายวิชาทั้งหมด ในระบบ 54 รายวิชา
- ปัจจุบันจานวนผู้ใช้ทั้งหมด ในระบบ 19,453 คน
- นักศึกษาทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบ 303 คน
- อาจารย์ทั้งหมดที่ใช้งานจริงในระบบ 35 คน
ดาเนิน การบริหารจัดการเว็บไซต์ของสานักวิทย
ผลงานที่ปฏิบัติ : 32 ครั้ง
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
1. ดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งาน ปราศจากภัยคุกคาม
ควบคุมดูแล Social Network สานักวิทย 2. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ 3. ลงข่าวสารความเคลื่อนไหวของสานักฯ
4. ลงภาพกิจกรรมต่างๆ ของสานักฯ
e-learning
บริการให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ผลงานที่ปฏิบัติ : ตลอดภาคการศึกษา
อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารศูนย์เรียน 1. ให้คาแนะนาห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศน
รวม
ศึกษา จานวน 23 ห้อง
2. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 16 เครื่อง ที่ได้รับจาก วข.จักรพงษภูวนาถ ณ
อาคารศูนย์เรียนรวม พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการใช้งาน
วางแผนการบารุงรักษา ดาเนินการ
ผลงานที่ปฏิบัติ : ตลอดภาคการศึกษา
บารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการ 1. ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตให้พร้อม
สอนต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
ใช่งาน
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งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และพัฒ นาทั กษะด้านคอมพิว เตอร์แก่ นัก ศึกษา คณาจารย์ บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย
โดยในรอบปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 25 โครงการที่รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561
โครงการ
1. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสาหรับบุคลากรเพื่อการเรียนรู้
1.1.1 กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.1.1 รุ่นที่ 1 : การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
1.1.1.2 รุ่นที่ 2 : การใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
1.1.1.3 รุ่นที่ 3 : การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.2 กิจกรรมที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.2.1 รุ่นที่ 1 : การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
1.1.2.2 รุ่นที่ 2 : การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
1.1.2.3 รุ่นที่ 3 : การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
1.1.3 กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ
1.1.3.1 ครัง้ ที่ 1 : การพัฒนาทักษะและวัดระดับความรู้ด้านเครือข่าย หลักสูตร CLOUD FUNDAMENTAL
1.1.3.2 ครัง้ ที่ 2 : Workshop Network เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านเครือข่าย
1.1.4 กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาทักษะด้านโปรมแกรมมิ่งขั้นสูง
2. โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
2.1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
2.1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
2.1.4 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3.1 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลนักศึกษา วิทยาเขต
บางพระ รุ่นที่1
4. โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตารา
4.1 กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปี
2561 วิทยาเขตอุเทนถวาย
4.2 กิจกรรมที่ 2 : สัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปี 2561
วิทยาเขตจันทบุรี
4.3 กิจกรรมที่ 3 : สัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปี 2561
วิทยาเขตบางพระ
4.4 กิจกรรมที่ 4 : สัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปี 2561
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันภายใต้โครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสานักวิทยบริการฯได้เข้าร่วมความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด ดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ และให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Digital
collection) มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Union catalog) เพื่อรองรับ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้าซ้อนในการจัดทารายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่าง
ห้ อ งสมุ ดของสถาบั น อุ ดมศึ กษาไทย รวมทั้ง อานวยความสะดวกต่ อ ผู้ ใ ช้บ ริ การ ทั้ งนั ก ศึก ษา อาจารย์แ ละ
นักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
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กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้มีการจั ดโครงการส่ งเสริมการใช้บริ การห้ องสมุดและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า แก่ผู้ใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 สั ปดาห์ ส่ งเสริ มการใช้บริ การห้ องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ ประจาปี 2561
(วิทยาเขตอุเทนถวาย) ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ ใช้บ ริการได้เล็ งเห็ นความส าคั ญและประโยชน์ที่ได้รับจาก
ห้องสมุด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน และเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการและ
ห้องสมุด อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้ใช้บริการ กิจกรรมที่จัดมีความสอดคล้องกันในการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดและการอ่าน ได้แก่ กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “เราจะประสบความสาเร็จในการเรียนได้อย่างไร” ซึ่ง
ได้รับ เกีย รติจากท่านอาจารย์ ในวิทยาเขตอุเทนถวาย มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่ว มกิจกรรม การ
ประดิษฐ์ ส มุดทามือ เพื่อให้ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมได้เพลิ ดเพลิ นกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์ และ
ประกวดสมุดทามือ การตอบคาถามชิงรางวัล และการมอบรางวัลผู้ใช้บริการดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการรู้จักห้องสมุดมากยิ่งขึ้น การจัดนิทรรศการ “อุเทนถวาย” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของอุเทนถวาย การออกร้านจาหน่ายหนังสือ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อหนังสือที่ต้องการ
และแนะนาหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเข้าสู่ห้องสมุด
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กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจาปี 2561 (วิทยา
เขตจั นทบุ รี ) ระหว่า งวัน ที่ 13-14 มีน าคม 2561 ณ อาคารวิ ทยบริ การ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า แก่ผู้ใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยภายในงานมี การจัดนิทรรศการ "ไทยแลนด์ 4.0", นิทรรศการ
"100 ปี ธงชาติไทย", การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมุดทามือ”กิจกรรมนักอ่าน...นักประดิษฐ์ (ดินปั้น), กิจกรรมนัก
อ่าน...นักประดิษฐ์ (ที่คั่นหนังสือ) ซึ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกับกิจกรรมที่ได้รับจากการอบรม สามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน สอยดาวชิงรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกับกิจกรรมที่ได้รับ สร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
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กิจ กรรมที่ 3 สั ปดาห์ ส่ งเสริ มการใช้ บริ การห้ องสมุดและสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ ประจ าปี 2561
(วิทยาเขตบางพระ) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “อ่านอย่างไรในยุค Thailand 4.0” ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้จะได้รับความรู้
และเห็นความสาคัญในเรื่องของการอ่าน สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนา
นวัตกรรมมาประยุ กต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ กิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ ส มุดทามือ
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพับเหรียญโปรยทาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการประดิษฐ์ สามารถ
นาความรู้มาใช้ประโยชน์ และต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตได้ มีการออกร้านหนั งสือเพื่อ
คัดเลือกทรัพยากรเข้าห้องสมุด โดยมีผู้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของงานหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
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กิจ กรรมที่ 4 สั ปดาห์ ส่ งเสริ มการใช้ บริ การห้ องสมุดและสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ ประจ าปี 2561
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การแนะนาการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพับกระดาษรูปสัตว์และดอกไม้ เป็นต้น โดยมีผู้สนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
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ร่วมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU QA-KM DAY)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ น าโดย นางสาวกวี พ ร บุ ญ ญาวานิ ช ย์ รั ก ษาราชการแทนหั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการพร้อมด้วยหัวหน้างานทุกฝ่าย ได้เข้า ร่วมโครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา (BUU QA-KM DAY)” หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้อง UAD-202 และโถงชั้น ๒ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา น าตั ว อย่ า งการน าผลการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หาระบบบริ ห ารจั ด การ
ไปรษณียภัณฑ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความสะดวกและสามารถตรวจสอบข้อมูล
ของไปรษณียภัณฑ์ผ่านการแจ้งเตือนทางระบบสารสนเทศ หรือ E- mail รายบุคคล
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ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน
โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)”วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
ส านั ก วิ ทยบริ ก ารฯ ได้จั ด โครงการฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึก ษาแก่ชุ ม ชน หลั ก สู ตร “การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)” โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช ครูชานาญการพิเศษ
วิท ยาลั ย เทคนิ ค ชลบุ รี และอาจารย์ ดร.ภู ว ดล บั ว บางพลู ผู้ อ านวยการส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ในการอบรมครั้งนี้
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ตรวจประเมินคุณภาพภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2560
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