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คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เป็น
หน่วยงำนสำยสนับสนุน มีฐำนะเทียบเท่ำระดับคณะมีระบบ กลไก กำรบริหำรหน่วยงำนตำมวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่น
เป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ” ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2563 สำนักวิทยบริกำร
ฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรและกิจกรรมที่สำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรทำงำนและกำร
ให้บริกำร
ซึ่งทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรจนประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำม
พันธกิจ นั้น ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ในทุกโครง กำร ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ ทุกท่ำน ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือในทุกด้ำนเป็นอย่ำงดีทำให้กำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2563 สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี
รำยละเอียดของทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ผ่ำ นมำนั้น สำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมข้อมูล
และสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2563 จัดทำเป็นรำยงำนประจำปีขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำน
ต่ำง ๆ และผู้ที่สนใจได้รับทรำบ หวังว่ำรำยงำนประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ที่สนใจ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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บทนา
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549
เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำ
ด้ ว ยกำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรของมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลตะวัน ออก ภำยหลั ง จำกที่ ม หำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกโดยรวม
เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ”
 พันธกิจ ( Mission)
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และ
บริกำรสำรสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและสนั บสนุน กำรบริห ำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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โครงสร้ำงของหน่วยงำน
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

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
นำงสำวสุภำวดี จำรุนีรนำท
อำจำรย์สกุลชำย สำรมำศ
อำจำรย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อำจำรย์สุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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นำยอุโฆษ แปลงประสพโชค
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงสำววิชริณี สวัสดี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีระชำติ มัตติทำนนท์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงสำวสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
นำยพนำ จันทิวำสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นำยบุญชม สุดจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำทักษะดิจิทัล
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ
หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง
นำยสถำพร ทรัพย์วิบลู พงษ์
หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
นำยขัตติยะ สมดี
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
นำยอนุวัฒน์ โชโต
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวอัญชลี กำรบรรจง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

งบประมำณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมำณสำหรับดำเนินงำนตำมภำรกิจ จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 16,798,300.00 บำท (สิบหกล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นแปดพันสำมร้อยบำทถ้วน) แบ่งตำมรำยละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 1 งบประมำณ แบ่งตำมประเภทงบประมำณ
ประเภท
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินงบประมำณรำยได้
รวม
ตำรำงที่ 2 งบประมำณ แบ่งตำมแผนงำน
แผนงำน
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
รวม
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จำนวนเงิน
5,997,300.00
10,801,000.00
16,798,300.00

งบแผ่นดิน
3,397,600.00
2,599,700.00

งบรำยได้
1,589,300.00
9,211,700.00

จำนวนเงิน
4,989,900.00
11,811,400.00

5,997,300.00

10,801,000.00

16,798,300.00

บุคลำกร
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้กำรแต่งตั้ง
จำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้ำที่ในปีงบประมำณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 3 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน

ฝ่ำย/แผนก/งำน
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนหอสมุดกลำง
งำนระบบเครือข่ำยฯ
งำนพัฒนำระบบฯ
งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ
งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563
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ข้ำรำชกำร พนักงำนใน
สำยวิชำกำร สถำบันอุดม
ศึกษำ

ตำแหน่ง
ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม

1
-

1
2
2
1

-

-

1
3
2
1

-

1
1
2
2
1

1
-

1
3
1
1
2

3
4
3
3
3

-

-

-

-

1

13

1

9

อยู่ระหว่ำงกำรรับ
สมัคร
24

ตำรำงที่ 4 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

ประเภท

ปริญญำเอก

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ
รวม

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำโท ปริญญำตรี

-

1
7

6

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
-

0

8

1
4
11

5
5

รวม

1
9
24

1
13

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563

ตำรำงที่ 5 บุคลำกรสำยบริหำรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นำยอุโฆษ แปลงประสพโชค

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร

2. นำงสำววิชริณี สวัสดี

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร

3. นำงสำวสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีระชำติ มัตติทำนนท์
5. นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
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รักษำรำชกำรแทน
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

วุฒิกำรศึกษำ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)
อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)

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
นำงสำวอัญชลี กำรบรรจง

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

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

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. นำงสำวนุชนำถ ทวนทอง
นักกำรภำรโรง
ประถมศึกษำปีที่ 6
2. นำงสำวพิไลพร พูลประดิษฐ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์
ธุรกำร
ธุรกิจ)
3. นำงวิมล นำคบูรณะ
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
มัธยมศึกษำตอนปลำย
4. นำงสำวเปรมจิต หนุนดี
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ปวช. (พำณิชยกรรม)
5. นำยอธิ มณีวิหก
บรรณำรักษ์
ศศ.บ.(สำรสนเทศศึกษำ)
6. นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กศ.บ.(เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
7. นำยอภินันท์ ธำนี
ช่ำงเทคนิค
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
8. นำยเอกมินต์ บัวขำว
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ วศ.บ.(วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม)
9. นำยอำนนท์ อำรีผล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
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อำคำร สถำนที่ ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอำคำร และสถำนที่ ประกอบไปด้ วย ห้องสำนักงำน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร ห้ อ งประชุ ม ห้ อ งพั ก รั บ รองผู้ บ ริ ห ำร ห้ อ งเก็ บ ของ/เครื่ อ งมื อ /วั ส ดุ โดยมี ก ำรให้ บ ริ ก ำร
ในปีงบประมำณ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ห้อง โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 9 อำคำร สถำนที่ จำแนกตำมห้องกำรใช้งำน
ลำดับที่
ประเภทกำรใช้งำน
จำนวนห้อง
1.
สำนักงำน
4
- ห้องสำนักงำนอำนวยกำร
1
- ห้องงำนระบบสำรสนเทศ/งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
1
- ห้องงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี/งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
1
- ห้องงำนหอสมุดกลำง
1
2.
ห้องปฏิบัติกำร
3
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 1 อำคำรวิทยบริกำร
1
- ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 2 อำคำรวิทยบริกำร
1
- ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร
1
3.
ห้องประชุม
3
- ห้องประชุมพวงพยอม
1
- ห้องประชุมเหลืองบำงพระ
1
- ห้องประชุมธิดำธำร
1
4.
ห้องพัก รับรองผู้บริหำร
4
- ห้องผู้อำนวยกำรสำนัก
1
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
1
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
1
- ห้องรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
5.
ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ
3
รวม
17

13

จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ให้บริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ และให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2563 มีจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดสำหรับ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่พร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 10 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2563
รำยกำร
จำนวน
หน่วยนับ
1. หนังสือ
1.1 ภำษำไทย
312 / 344
ชื่อเรื่อง/เล่ม
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ
ชื่อเรื่อง/เล่ม
2. วำรสำร
2.1 ภำษำไทย
114
ชื่อเรื่อง
2.2 ภำษำต่ำงประเทศ
10
ชื่อเรื่อง
3. หนังสือพิมพ์
3.1 ภำษำไทย
4
ชื่อเรื่อง
3.2 ภำษำต่ำงประเทศ
ชื่อเรื่อง
4. โสตทัศนวัสดุ
4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)
ชื่อเรื่อง
ตำรำงที่ 11 จำนวนหนังสือทั่วไปสำหรับให้บริกำรจำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ
ที่
หมวดหมู่
จำนวนเล่ม
1.
หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด)
2,722
2.
หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ)
1,246
3.
หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ)
892
4.
หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์)
7,698
5.
หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์)
1,967
6.
หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์)
5,582
7.
หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี)
23,482
8.
หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ)
1,693
9.
หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี)
784
10. หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์)
2,249
รวมทั้งสิ้น
48,315
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ตำรำงที่ 12 จำนวนทรัพยำกรประเภทหนังสือ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

ตำรำงที่ 13 จำนวนทรัพยำกรประเภทวำรสำรและหนังสือพิมพ์
ที่
ประเภททรัพยำกร
1.
วำรสำรภำษำไทย
2.
วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ
3.
หนังสือพิมพ์รำยวัน
4.
หนังสือพิมพ์รำยปักษ์
รวม
ตำงรำที่ 14 จำนวนทรัพยำกรประเภทสื่อโสตทัศน์
ที่
ประเภททรัพยำกร
1.
สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ควำมรู้ทั่วไป/สื่อประกอบหนังสือ
2.
สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)ประเภทบันเทิงคดี
รวม
ตำรำงที่ 15 จำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล
ที่
ประเภททรัพยำกร
1.
ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
2.
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3.
ฐำนข้อมูลกฤตภำค
4.
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย
รวม
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จำนวน(เล่ม)
44,066
4,339
2,555
89
654
965
3,824
571
1,910
16
58,989

จำนวน (ฉบับ)
114
10
3
1
128
จำนวน
2,240
456
2,696
จำนวน
11
8
2
21

ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ในรอบปีงบประมำณ 2563
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมุ่ง เน้นสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำร
บริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด ‘งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและบุคคลภำยนอก
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลำงแห่ง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ” โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2563 จำแนกตำมงำน
ดังต่อไปนี้

งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของส่วน
งำนต่ำงๆ ภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 งำน คือ งำนหอสมุดกลำง
งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และงำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี แต่ละงำนมีควำมรับผิดชอบด้ำนงำนสำรบรรณ งำนบุคลำกร งำนกำรเงินและบัญชี งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนงบประมำณ งำนจัดทำแผน งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ รวมถึงสนับสนุนงำน
บริหำรจัดกำรและพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนพัฒนำบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำร
ควำมรู้ ตลอดจนกำรประชุมสัมมนำต่ ำง ๆ โดยสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2563 (1
ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) ได้ดังนี้
1. งำนสำรบรรณ ดำเนินกำร รับ- ส่ง เอกสำรรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2548 มีผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน
2563) สรุปได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 16 ข้อมูลกำรรับและส่งหนังสือรำชกำร
ปี พ.ศ.
2562
2563

เดือน

หนังสือรับ

หนังสือส่ง

รวม
(ฉบับ)

247
241
231
238
284
348
248
306
253
247
338
242
3,223

116
94
78
110
125
121
100
79
128
133
130
87
1,301

363
335
309
348
409
469
348
385
381
380
468
329
4,524

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

2. งำนให้บริกำรสถำนที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบให้บริกำรห้องบริกำรต่ำง ๆ ภำยในอำคำรวิทยบริกำร
ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุมขนำด 80 ที่นั่ง และขนำด 15 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์(ห้องจุฬำรัตน์) ณ อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร จำนวน 1 ห้อง ในรอบประจำปี
งบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
โดยมีผลกำรดำเนินงำนสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 17 กำรให้บริกำรสถำนที่จัดประชุม/สัมมนำ/อมรม/บริกำรทั่วไป
ที่
1
2
3
4

ชื่อห้อง
ห้องประชุมพวงพะยอม อำคำรวิทยบริกำร
ห้องประชุมเหลืองบำงพระ อำคำรวิทยบริกำร
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 อำคำรวิทยบริกำร
ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร
รวม

จำนวนที่ให้บริกำร
ครั้ง
คน
4
125
5
80
1
42
4
56
14
303

3. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ในรอบ
ปีงบประมำณ 2563 ด้ำนของงำนประกันคุณภำพได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้องค์กรได้เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ
2563
2. เพื่อให้องค์กรมีบุคลำกรที่มีคุณภำพมีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำประสงค์ที่กำหนดและตอบสนองตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
จำนวน 1 โครงกำร
1. โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ในวันที่ 3 สิงหำคม 2563 กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 30 คน
4. งำนแผนงำนและงบประมำณ
ส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุ ทธ์ส ำนั กวิท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 และได้มีกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตำมพันธกิจที่ตั้งไว้
โดยในทุ ก ปี จ ะมี ก ำรระดมควำมคิ ด จำกบุ ค ลำกรงำนวิ ท ยบริ ก ำรทั้ ง 4 เขตพื้ น ที่ ร่ ว มทบทวนวิ เ ครำะห์
สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) และวำงแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อเสนอของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
โดยในปีงบประมำณ 2563 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ที่ดิน
และส่ ง ก่ อ สร้ ำ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ก ำรศึ ก ษำ (ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนอำคำรศู น ย์ เ รี ย นรวม มหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ) เป็นงบประมำณ
แผ่นดินรวมทั้งสิ้น 2,532,700 บำท (สองล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 18 รำยกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (ครุภัณฑ์กำรศึกษำ) ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมำณ 2563
รำยกำร

งบประมำณที่รับจัดสรร

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

งบลงทุน ที่ดินและส่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์
กำรศึกษำ (ครุภัณฑ์เพื่อกำรเรียนกำร
สอนอำคำรศูนย์เรียนรวม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ตำบล
บำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 ชุด)

2,532,700 บำท

2,529,000 บำท

5. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์
สำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและและกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม http://arit.rmutto.ac.th อย่ำงต่อเนื่อง
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งำนหอสมุดกลำง
งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศ
ในรอบปีงบประมำณ 2563 โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้
1. กำรพัฒนำพื้นที่ให้บริกำรสำรสนเทศ
1.1 ด้วยอำคำรวิทยบริกร ได้มีกำรปรับปรุงในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2562 – มกรำคม 2563 งำน
หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ย้ำยสำนักงำนชั่วครำวที่ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์
บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรติดต่อในกำรใช้บริกำรยืม -คืนหนังสือ ซึ่งหลังจำกได้ปรับปรุงอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงได้ดำเนินกำรขนย้ำยหนังสือและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำนกลับเข้ำมำในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ 2563 และได้
ดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ตำมรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 19 แสดงรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนในกำรปรับปรุงพื้นที่สำหรับให้บริกำรหอสมุดกลำง
ระยะเวลำปฏิบัติงำน

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน

เดือนกุมภำพันธ์ 2563

- ประกอบชั้นวำงหนังสือที่อยู่ในอำคำรวิทยบริกำรให้เตรียมพร้อมในกำรใช้
งำน
- จัดเก็บพื้นที่และอุปกรณ์สำนักงำน ชั้นวำงหนังสือที่ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์
บริกำรและขนย้ำยมำยังอำคำรวิทยบริกำร
- ขนย้ำยและคัดเลือกหนังสือประเภทนวนิยำยและเรื่องสั้น พร้อมนำไปจัดที่
ชั้นวำงหนังสือ

เดือนมีนำคม - เมษำยน 2563

- ขนย้ำยหนังสือและคัดแยกหนังสือประเภททั่วไปที่ตีพิมพ์หลังปี พ.ศ.2550
- จัดเรียงหนังสือประเภททั่วไปที่ชั้นวำงหนังสือ โดยเรียงตำมลำดับเลขเรียก
หนังสือจำกน้อยไปมำก
- จดเลขเรียกหนังสือที่ชั้นแล้วนำไปพิมพ์เพื่อนำมำติดที่ชั้นวำงหนังสือ

เดือนพฤษภำคม 2563

- ขนย้ำยหนังสือประเภทปัญหำพิเศษ งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ พร้อมกับทำ
ควำมสะอำด และจัดเรียงขึ้นชั้นบริกำร
- จดเลขเรียกหนังสือที่ชั้นแล้วนำไปพิมพ์เพื่อนำมำติดที่ชั้นวำงหนังสือ
- ประกอบชั้น และจัดเรียงชั้นวำงหนังสือห้ องหนังสื อเก่ำ/หนังสื ออ้ำงอิ ง/
วำรสำรเย็บเล่มเก่ำ
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ระยะเวลำปฏิบัติงำน

รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน

เดือนมิถุนำยน 2563

- คัดแยกหนังสื อ และสแกนบำร์โ ค้ดหนังสื อ เพื่ อจ ำหน่ ำย โดยพิจำรณำ
หลั ก เกณฑ์ ก ำรจ ำหน่ ำ ยหนั ง สื อ ด้ ำ นสภำพของหนั ง สื อ ด้ ำ นเนื้ อ หำที่
เหมำะสมและด้ำนจำนวนฉบับซ้ำ
- สแกนบำร์โค้ดหนังสือและติดสติกเกอร์แถบสีเขียวที่สันหนังสือเพื่อจำแนก
เป็นหนังสือเก่ำประเภททั่วไป
- จัดเรียงหนังสือเก่ำที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2550 เรียงที่ชั้นวำงหนังสือ โดยเรียง
ตำมลำดับเลขเรียกหนังสือจำกน้อยไปมำก

เดือนกรกฎำคม 2563

- เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรหอสมุ ด กลำง จั ด เตรี ย มสถำนที่ ส ำหรั บ กำรป้ อ งกั น กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)

เดือนสิงหำคม 2563

- คัดแยกหนังสือ และจัดเรียงหนังสือประเภทอ้ำงอิง
- จัดเรียงหนังสืออ้ำงอิง ที่ชั้นวำงหนังสือ โดยเรียงตำมลำดับเลขเรียกหนังสือ
จำกน้อยไปมำก

เดือนกันยำยน 2563

- คัดแยกวำรสำรเย็บเล่มเพื่อจำหน่ำยและจัดเรียงที่ชั้นวำงวำรสำรที่ห้อง
หนังสือเก่ำ/หนังสืออ้ำงอิง/วำรสำรเย็บเล่มเก่ำ
- จัดเรียงชั้นวำรสำรปัจจุบัน จัดทำทะเบียนสำรฉบับปัจจุบันใหม่ พร้อมกับ
พิมพ์รำยชื่อวำรสำรเพื่อติดที่ชั้นและปกพลำสติกใส่วำรสำร
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1.2 จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนำคม 2563
เป็นต้นมำ หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คำนึงถึงควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร จึง
ได้ดำเนินกำรจัดพื้นที่ให้บริกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
ตำรำงที่ 19 แสดงรำยละเอียดกำรดำเนินกำรจัดพื้นที่ให้บริกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (COVID-19)
วิธีกำรดำเนินงำน
1.กำรจัดบริกำรเจลแอลกอฮฮล์ล้ำงมือ ที่จุดบริกำร
ต่ำง ๆ เช่น เคำน์เตอร์บริกำร ทำงขึ้นบันได
คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น และโต๊ะอ่ำนหนังสือ
เป็นต้น

2. กำรจัดฉำกป้องกันที่โต๊ะนั่งอ่ำนหนังสือ และ
เคำน์เตอร์ให้บริกำร

3. จัดทำเครื่องหมำยเพื่อเว้นระยะห่ำงนะจุด
ให้บริกำร เช่น เคำน์เตอร์บริกำร จุดสแกนอุณหภูมิ
เป็นต้น
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ภำพประกอบกำรดำเนินงำน

วิธีกำรดำเนินงำน
4. จัดทำเครื่องหมำยเว้นระยะกำรนั่งที่ติดกัน
ที่โต๊ะอ่ำนหนังสือ และคอมพิวเตอร์ที่ห้อง Self
access learning

5.กำรทำควำมสะอำดพื้นที่ให้บริกำร เช่น โต๊ะ เก้ำอี้
ที่จับประตู รำวบันได คอมพิวเตอร์ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ
อย่ำงสม่ำเสมอ

6.กำรคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำ
ภำยในอำคำร หำกผู้ใช้บริกำรมีอุณหภูมิเกิน 37.5 ๐
c จะไม่อนุญำตให้เข้ำพื้นที่บริกำร

7.กำรลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงด้วย
แอปพลิเคชั่นไทยชนะและสมุดลงทะเบียน
ผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำง
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ภำพประกอบกำรดำเนินงำน

วิธีกำรดำเนินงำน

ภำพประกอบกำรดำเนินงำน

8.กำรพ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อก่อนเข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง

2.กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรห้องสมุด
ในปี งบประมำณ 2563 งำนหอสมุด กลำงได้ มี ก ำรจัด กิ จ กรรมและวิธี กำรส่ งเสริ ม กำรใช้บ ริ ก ำร
ห้องสมุด ได้แก่
2.1 กิจกรรมส่งสุขท้ำยปี สวัสดีปีใหม่ เป็นกิจกรรมแจกของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
เนื่องในเทศกำลปีใหม่ 2563 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2562
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2.2 กิจกรรม Cheack in #RMUTTOLIBRARY เพื่อประชำสัมพันธ์เปิดบริกำรหอสมุดกลำงระหว่ำง วันที่ 26 28 กุมภำพันธ์ 2563

2.3 กำรเปิดบริกำรล่วงเวลำถึง 21.00 น. ช่วงสอบ Final ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อให้นักศึกษำมี
พื้นที่ในกำรอ่ำนหนังสือในเวลำกลำงคืนร่วมกัน ระหว่ำงวันที่ 2 มีนำคม – 6 มีนำคม 2563
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2.4 กำรให้บริกำร “You Search We Find” ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุดออนไลน์
จำกช่องทำงออนไลน์ต่ำง เช่น Line Official, Facebook หรือ E-mail ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำทรัพยำกรห้องสมุด และลดกำรสัมผัสและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19

2.5.กำรขยำยเวลำกำรคืนทรัพยำกรห้องสมุดสำหรับอำจำรย์ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงได้ขยำยเวลำกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุด จำกวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
เลื่อนเป็นวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เพื่อลดกำรสัมผัสและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
dki
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2.6 กำรประชำสัมพันธ์ ทรั พยำกรสำรสนเทศ เพื่อแนะนำทรัพยำกรห้ องสมุดและน่ำสนใจและให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศได้
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3. กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่ง
ให้ข้อมูลที่หลำกหลำยสำขำวิชำ ในรูปแบบบรรณำนุกรม บทคัดย่อ และเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Full Text) โดย
หลักเป็นฐำนข้อมูลภำษำต่ำงประเทศที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำ ตำมโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS) จำนวน 11 ฐำน และเป็นฐำนข้อมูลที่ทำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้ดำเนินกำรจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
มีจำนวนทังสิ้น 8 ฐำน ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยหรือผ่ำน IP
Address/License ของมหำวิทยำลัย และสำมำรถสืบค้น ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย
โดยระบบ VPN
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4. กำรจัดทำและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วม
เป็นสมำชิกในโครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection)
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยจัดทำแฟ้มงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ให้อยู่รูปแบบแฟ้มข้ อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจัดส่งขึ้นให้บริกำรบนฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC) สำหรับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้จัดทำและนำส่งงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยขึ้นให้ บริกำรแล้ว 681 รำยกำร
วิทยำนิพนธ์ 135 รำยกำร รวมทั้งสิ้น 816 รำยกำร
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5. กำรจัดทำและให้บริกำรฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมใน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพื่อรองรับกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำง
ห้ องสมุดของสถำบั น อุดมศึกษำไทย รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และ
นั กวิช ำกำรในกำรค้น หำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ล ะห้ องสมุด ซึ่ งปัจจุบันได้มีกำร
ดำเนินกำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบจำนวนทั้งสิ้น 5,750 ระเบียน
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6 บริกำรวิชำกำรสำรสนเทศและแนะนำกำรใช้สำรสนเทศ
งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี มีกำรให้บริกำรแนะนำสำรสนเทศห้องสมุด กำรใช้
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย ให้กับนักศึกษำและบุคคลที่สนใจ รำยละเอียดดังนี้
กิจกรรม

วันเดือน/ปี

หน่วยงำน

จำนวน (คน)

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรสืบค้น

20 กรกฎำคม 2563

นักศึกษำ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร

11

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรสืบค้น

7 สิงหำคม 2563

นักศึกษำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร

8

7. บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับ
ใช้ประโยชน์สำหรับกำรศึกษำ โดยมีพื้นที่สำหรับให้บริกำรคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง คือห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self Access Learning) มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งหมด 80 เครื่อง
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ตำรำงที่ 20 สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงประจำปีงบประมำณ 2562
ปี พ.ศ.

เดือน

ผู้เข้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง

หมำยเหตุ

จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร/ครั้ง
2562

2563

ตุลำคม

28

พฤศจิกำยน

76

ธันวำคม

206

มกรำคม

20

กุมภำพันธ์

420

เปิดบริกำร 26 ก.พ.

มีนำคม

354

ปิดบริกำร 19 มี.ค.

เมษำยน

5

ปิดบริกำร

พฤษภำคม

8

ปิดบริกำร

มิถุนำยน

6

ปิดบริกำร

กรกฎำคม

220

สิงหำคม

768

กันยำยน

1,296

รวม
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3,588

สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงสถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
หน่วยนับ : ครั้ง
1400
1200
1000
800
600
400

200
0
ตุลำคม 2562 พฤศจิกำยน ธันวำคม
2562
2562

มกรำคม
2563

กุมภำพันธ์ มีนำคม 2563 เมษำยน
2563
2563

พฤษภำคม
2563

มิถุนำยน
2563

กรกฎำคม
2563

สิงหำคม
2563

กันยำยน
2563

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หอสมุดกลำงได้ปิดบริกำร
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2563 - เดือนมิถุนำยน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ในระหว่ำงปิด
บริกำร บุคลำกรห้องสมุดได้ดำเนินกำรคัดแยก และจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นวำงหนังสือ เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรเปิดให้บริกำรหอสมุดกลำง
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ตำรำงที่ 21 สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศประจำปีงบประมำณ 2562
ปี พ.ศ.

เดือน

บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหอสมุดกลำง
จำนวนกำรให้บริกำร/เล่ม

2561

2562
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ตุลำคม

188

พฤศจิกำยน

122

ธันวำคม

102

มกรำคม

62

กุมภำพันธ์

50

มีนำคม

49

เมษำยน

50

พฤษภำคม

32

มิถุนำยน

17

กรกฎำคม

107

สิงหำคม

266

กันยำยน

210

รวม

1,225

สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน่วยนับ : เล่ม
300
250
200
150
100
50
0

ในระหว่ำงที่ หอสมุดกลำงปิ ดบริกำรตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 งำน
หอสมุดกลำงได้ให้บริกำร “You Search We Find” ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุดออนไลน์
จำกช่องทำงออนไลน์ต่ำง เช่น Line Official, Facebook หรือ E-mail ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำทรัพยำกรห้องสมุด และลดกำรสัมผัสและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19
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งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำน
บริกำรสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 22 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ดู แ ลระบบเครื อ ข่ ำ ยของ ผลงำนที่ปฏิบัติ :
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้ 1. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อสัญญำณกับผู้ให้บริกำร แก้ไขปัญหำเบื้องต้น
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อแก้ไขปัญญำ ประจำทุกวัน
2. นำ IPv6 เข้ำใช้ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย บริกำรหลัก ๆ
ได้แก่ ระบบ E-mail, DNS, Web Server จำนวน 3 ระบบ
3. วำงแผนและออกแบบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ 2 ครั้งต่อปี
3.1 เพิ่มเส้นทำงกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยกับผู้ให้บริกำร จำนวน 1
เส้นทำง ทำให้มหำวิทยำลัยฯ มีลิงค์หลักในกำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรเป็น
จำนวน 2 ลิงค์ ทำงำนได้พร้อมกัน และลิงค์สำรองจำนวน 1 ลิงค์
3.2 พัฒนำระบบ Wifi Authentication โดยใช้ Mikrotik router ทำ
เป็น Hotspot เพื่อให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ
4. เขียนคำของบประมำณสำหรับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยฯ ในภำพรวม ประจำทุกปีงบประมำณ
ดู แ ล ร ะ บ บ รั ก ษ ำ ค ว ำ ม ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ปลอดภั ย ของกำรใช้ ง ำน 1. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้น เพื่อรองรับกำร
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ ำ ย ข อ ง โจมตีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
มหำวิทยำลัย
2. ปรับค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม หรือเมื่อมีกำรร้อง
ขอจำกผู้ใช้งำน
2.1 ปรับค่ำคอนฟิกบนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของ
ระบบงำนเดิมที่มีอยู่และระบบงำนใหม่ที่เพิ่มเติม
2.2 เปิดใช้งำนระบบ VPN เพื่อรองรับกำรใช้งำนแบบ Work from
home ในช่วง COVID-19 และเปิดให้บริกำรจนถึงปัจจุบัน
3. ตรวจสอบช่องโหว่ หำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หำวิธีป้องกันกำร
สูญเสียข้อมูล ประจำทุกวัน
2.1 ปิดกั้นกำรใช้งำน SMB v1 บนระบบปฏิบัติกำร
Windows Server ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรโจมตีของ Ransomware
4. สำรองค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ 1 ครั้งต่อเดือน
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ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ดูแลอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 1. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ทำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล
ประจำทุกวัน
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
2. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ทำงำน ทดสอบกำรทำงำน ของระบบสำรองไฟฟ้ำ
ประสิทธิภำพ
ห้องศูนย์ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดำห์
3. เซ็ตอัพระบบ ปรับแต่งกำรทำงำน สำรองข้อมูลกำรตั้งค่ำระบบของ
อุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล ตำมสถำนกำรณ์
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ให้บริกำรด้ำนเครือข่ำย
1. บริกำรติดตั้งสำย Lan ภำยในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยฯ จ.ชลบุรี
ภำยในมหำวิทยำลัย ให้
1.1 คณะสัตวแพทยศำสตร์ 7 จุด
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
1.2 กองพัฒนำนักศึกษำ อัฒจันทร์ข้ำงสนำมฟุตบอล เชื่อมต่อสัญญำณแบบ
ประสิทธิภำพ
P2P จำนวน 2 จุด
2. ติดตั้งสำย Fiber optic ภำยในมหำวิทยำลัยฯ จ. ชลบุรี
2.1 ติดตั้งสำยใยแก้วนำแสงจำกห้องศูนย์ข้อมูลกลำงไปยังโรงพยำบำลสัตว์
1 จุด
2.2 ติดตั้งสำยในแก้วนำแสงจำกห้องศูนย์ข้อมูลกลำงไปยังวิทยบริกำร 1 จุด
3. จัดหำครุภัณฑ์ระบบเครือข่ำยไร้สำยของโรงพยำบำลสัตว์ใหญ่ 1
โครงกำร
4. ตรวจสอบสถำนะกำรทำงำนของเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยภำยในห้อง
ศูนย์ข้อมูล ประจำทุกวัน
5. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบอีเมลและระบบ
เครือข่ำยไร้สำย ใหม่ 1 ระบบ
6. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย จำนวน 6,139 รำย
(บุคลำกร 4,678 รำย, นักศึกษำ 1,461 รำย)
7. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบอีเมลของมหำวิทยำลัยฯ จำนวน 6,191 รำย
(บุคลำกร 851 รำย, นักศึกษำ 5,340 รำย)
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ผลกำรปฏิบัติงำน :
1. จัดซื้อครุภัณฑ์โครงกำรรปรับปรุงและพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลกลำง
ข่ำยหลักภำยใน
และระบบสำรองข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูล
มหำวิทยำลัยฯ ให้สำมำรถ
กลำงและระบบสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ใช้งำนได้อย่ำงมี
2. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสนับสนุนงำนวิจัย ให้คณะสัตวแพทย์ (อ.กำจ)
ประสิทธิภำพ
จำนวน 1 เครื่อง
3. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับระบบ Activate License
3.1. KMS Server of MS. Office จำนวน 1 เครื่อง
3.2. KMS Server of MS. Windows 10 จำนวน 1 เครื่อง
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ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 314 ครั้ง/ปี
1. บริกำรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 168 ครั้ง
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ
2. บริกำรให้คำปรึกษำติดตั้ง แก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์
ภำยในมหำวิทยำลัย ให้
จำนวน 120 ครั้ง
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
3. บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยตำม
ประสิทธิภำพ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ จำนวน 26 ครั้ง
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ประจำทุกวัน
ดูแลระบบโทรศัพท์แบบ
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบ
ผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
โทรศัพท์ผ่ำนระบบเครือข่ำย
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้
2. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของตัวเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์ของ
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ดูแลระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในมหำวิทยำลัย ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กำรต่อสัญญำลิขสิทธิ์
โปรแกรม Microsoft
Campus Agreement
ปรับปรุงระบบกำรประชุม
ทำงไกล (Video
Conference) ระหว่ำง 4
วิทยำเขต
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ผลงำนที่ปฏิบัติ : ประจำทุกวัน
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ควบคุมระบบกล้อง
วงจรปิด
2. ตรวจเช็คสถำนะ กำรทำงำนของตัวกล้องวงจรปิด (IP Camera)
2.1 ใช้งำนปกติ จำนวน 24 ตัว
2.2 ใช้งำนไม่ได้ จำนวน 9 ตัว
2.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในช่วงงำนแข่งขันกีฬำ 9 รำชมงคล
เพิ่มจำนวน 12 ตัว
3. ให้บริกำรดูภำพบันทึกเหตุกำรณ์ย้อนหลัง จำนวน 1 ครั้ง
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. จัดซื้อ Zoom license จำนวน 250 license

งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของกำรนำเสนอมหำวิทยำลัยที่มีควำม
หลำกหลำย แปลกใหม่ และแสดงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิท ยำลัย โดยมีสถิติกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 ) ดังนี้
ตำรำงที่ 23 กำรให้บริกำร พัฒนำ ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
พัฒนำเว็บไซต์
มหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพสู่มำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ
จัดทำพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์ต่ำง ๆภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
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ผลงำนที่ปฏิบัติ : 14 ข้อ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของที่ 4 เขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมำตรฐำนเว็บไซต์
ภำครัฐ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 64 เว็บไซต์
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยฯ
2. จัดทำเว็บไซต์งำนเกษตรบำงพระแฟร์ 2562
3. จัดทำระบบจองบูธงำนเกษตรบำงพระแฟร์ 2562 ออนไลน์
4. จัดทำเว็บไซต์ตะวันออกเกมส์
5. จัดทำเว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีกำรบิน
6. จัดทำเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ
7. จัดทำเว็บไซต์ covid-19
8. เว็บไซต์สรงน้ำพระ ขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรำนต์ และ
ส่งบัตรอวยพรสวัสดีปีใหม่ไทย 2563
9. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน
2563
10. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563
13. สร้ำงเว็บไซต์ template สำเร็จรูป ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 48
เว็บไซต์
14. เว็บไซต์ กำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรแทน
กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ
15. เว็บไซต์ สรรหำคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
16. เว็บไซต์ สรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
17. เว็บไซต์ คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผลงำนที่ปฏิบัติ : 10 ระบบ
1. จัดทำระบบจองบูธงำนเกษตรบำงพระแฟร์ 2562 ออนไลน์
2. จัดทำระบบจัดกำรงำนกีฬำพระยอมเกมส์ 2562
3. จัดทำระบบผลคะแนนกีฬำพระยอมเกมส์ 2562
4. จัดทำระบบลงทะเบียนแข่งขันกีฬำพระยอมเกมส์ 2562
5. จัดทำระบบผลคะแนนกีฬำตะวันออกเกมส์ 2562
6. จัดทำระบบลงทะเบียนแข่งขันกีฬำตะวันออกเกมส์ 2562
7. ระบบ scoreboard แจ้งผลคะแนน
8. ระบบสิทธิประโยชน์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
9. ระบบกำรกำกับ ติดตำม กำรประเมินตนเอง และผลกำรประเมินคุณภำพ
10. ปรับปรุงระบบสอบภำษำอังกฤษออนไลน์
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำร ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ระบบภำยในมหำวิทยำลัย 1. เพิ่มผู้ใช้งำนระบบ : 85 ครั้ง
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 2. จัดกำรสิทธ์ผู้เข้ำใช้งำนระบบ : 152 ครั้ง
3. ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล 715 ครั้ง
4. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
5. ตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
6. เพิ่ม Service เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตลอดทั้งปี
- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ 64 เว็บไซต์
- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนำขึ้น 10 ระบบ
- จัดกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูล 314 ฐำนข้อมูล
- จัดกำรข้อมูลระบบ ระบบบุคลำกร (e-manage): 220 ครั้ง
- จัดกำรข้อมูลระบบ Newspost: 715 ครั้ง
- จัดกำรข้อมูล Rmuttosar: 2 ครั้ง
- ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์และระบบภำยในมหำวิทยำลัย : 1 ครั้ง/เดือน
รวม 12 ครั้ง
- สำรองข้อมูลระบบเดือนละ 2 ครั้ง/เดือน รวม 24 ครั้ง
ควบคุมและผลิตสื่อ
ผลงำนที่ปฏิบัติ: จำนวน 149 ชิ้นงำน ได้แก่
ประชำสัมพันธ์ที่เผยแพร่ 1. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดทำเว็บไซต์จำนวน 69 ชิ้นงำน
ภำยในเว็บไซต์ต่ำง ๆ
2. ออกแบบแบนเนอร์ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยฯและป้ำย
ภำยในมหำวิทยำลัย
ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย จำนวน 17 ชิ้นงำน
3. ออกแบบโลโก้หน่วยงำนต่ำง ๆ จำนวน 8 ชิ้นงำน
4. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดทำเอกสำรจำนวน 65 ชิ้นงำน
5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของสื่อ จำนวน 149 ชิ้นงำน
6. ควบคุมกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ จำนวน 149 ชิ้นงำน
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ควบคุม ดูแล กำรพัฒนำ
ระบบภำยในมหำวิทยำลัย
เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภำพพร้อมกับกำร
ใช้
ควบคุมดูแล กำรพัฒนำ
เว็บไซต์ภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ระบบ
มีประสิทธิภำพพร้อมกับ
กำรใช้
ให้คำปรึกษำกับบุคลำกร
และนักศึกษำ ให้เรื่องกำร
พัฒนำระบบและกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ
ภำยในมหำวิทยำลัย

ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย

จัดฝึกอบรมด้ำน ICT
ให้กับหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยทั้ง 4 วิทยำ
เขต
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ผลงำนที่ปฏิบัติ : 10 ระบบ
1. ดูแลกำรพัฒนำระบบให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบระบบเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 64 เว็บไซต์
1. ดูแลกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ
- กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
- ระบบสำรสนเทศเกิดข้อผิดพลำด
- เรื่องอื่นๆ
- ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมโดยตรง, กำรโทรศัพท์ติดต่อ
2. กำรฝำกข้อควำมบนระบบเว็บไซต์, ผ่ำน social network วันละ 3-5
ครั้ง ควำมสำเร็จกำรให้คำปรึกษำ คิดเป็น ร้อนละ 98 %
ผลงำนที่ปฏิบัติ
1. กำรสำรองข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนหำกตรง
กับวันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป
2. ทำกำรตรวจสอบเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 10
หำกตรงกับวันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป
- ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม, ส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมอบรม , กำร
ลงทะเบียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ รุ่นที่
1 งบประมำณ 56,150 บำท (ห้ำหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
ดำเนินกำรวันที่ 7-8 พฤษภำคม 2562
กิจกรรมที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ รุ่นที่ 2
งบประมำณ 56,350 บำท (ห้ำหมื่นหกพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
ดำเนินกำรวันที่ 28-29 พฤษภำคม 2562

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำน
กำรพัฒ นำเทคโนโลยี เพื่อกำรบริห ำรจั ดกำรหน่วยงำนและด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลั ย เพื่อปรับปรุง
รักษำกำรบริหำรและกำรบริกำร รวมถึงระบบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้มีเสถียรภำพ และมีประสิทธิภ ำพ
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำ คณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 24 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควบคุม จัดเตรียมและ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 221 ครั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงำน
ประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ
ของมหำวิทยำลัย
ควบคุมบริกำรยืมคืน
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 99 ครั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุม ดูแล ดำเนินกำร ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดเวลำ ประกอบด้วย
ให้คำแนะนำ และแก้ไข
1. ดูแลระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมใช้งำน ทั้ง 4 วิทยำเขต
ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อ 2. เพิ่มผู้ใช้งำนระดับอำจำรย์ เมื่อมีกำรร้องขอใช้งำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 3. เพิ่มผู้ใช้งำนระดับนักศึกษำทั้ง 4 วิทยำเขต ทุกปีกำรศึกษำ
หรือระบบ e-learning ให้ 4. อนุมัติรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ได้ขอสร้ำงรำยวิชำผ่ำนระบบ
เป็นไปได้อย่ำงมี
5. จัดกำรและปรับปรุง Content ในรำยวิชำตำมที่อำจำรย์ร้องขอ ให้
ประสิทธิภำพ ด้วยระบบ คำปรึกษำและสนับสนุนกำรใช้งำนระบบแก่อำจำรย์และนักศึกษำ
บริหำรกำรเรียนกำรสอน
- ปัจจุบันจำนวนรำยวิชำทั้งหมด ในระบบ 325 รำยวิชำ
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
- นักศึกษำทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 399 คน
(LMS) สำหรับกำรเรียน
- อำจำรย์ทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 133 คน
กำรสอนของอำจำรย์
(ข้อมูลช่วง 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
ภำยในมหำวิทยำลัย
ควบคุมกำรผลิตและจัดทำ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 7 กิจกรรม
สื่อ Multimedia ใน
1. ถ่ำยทอดสดกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
รูปแบบต่ำงๆ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
2. ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ e-Sport พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
3. ถ่ำยทอดสดงำนแถลงข่ำว กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
4. ถ่ำยทอดสด พิธีเปิด กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
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บริกำรบันทึกภำพนิ่งภำพเคลื่อนไหว กิจกรรม
ต่ำง ๆ
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5. ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ e-Sport กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
6. ถ่ำยทอดสด พิธีปิด กีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”
7. กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 “แนะนำข้อมูลด้ำน
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ"
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 10 ครั้ง
1. บันทึกภำพนิ่งประชุมจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำบุคลำกร
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC-HDC DATA CENTER)
2. บันทึกภำพนิ่งประชุมและกิจกรรมภำยในศูนย์สอบกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-Net)
3. บันทึกภำพนิ่งลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ กับบริษัท ฮิวเลตต์ - แพคกำร์ด
(ประเทศไทย) จำกัด
4. บันทึกภำพนิ่งผู้บริหำรมหำลัยฯ และสำนักวิทยบริกำรฯ
5. บันทึกภำพนิ่งโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง "กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เวิร์ด
เพรสส์ (WordPress)
6. บันทึกภำพนิ่งโครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. บันทึกวิดีโอกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับมหำวิทยำลัย
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
8. บันทึกวิดีโอกำรเตรียมควำมพร้อมตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
9. บันทึกวิดีโอกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
10. บันทึกวิดีโอวันรำชมงคลน้อมเกล้ำ

รำยกำรปฏิบัติงำน
ศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำ
สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

ควบคุมดูแล Social
Network สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ, ระบบ eLearning และ RMUTTO
Channel บน YouTube
บริกำรให้คำแนะนำ แก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน อำคำร
ศูนย์เรียนรวม
วำงแผนกำรบำรุงรักษำ
ดำเนินกำรบำรุงรักษำ
ซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนต่ำงๆ ให้พร้อมใช้
งำน
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ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. ติดตำมเทคโนโลยี LMS ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย
2. เขียนคำของบประมำณชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
3. เขียนคำของบประมำณชุดครุภัณฑ์ระบบเสียงหอประชุม
มังคลอุบล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
4. ดำเนินกำรตำมคำของบประมำณครุภัณฑ์เพื่อกำรเรียนกำรสอนอำคำร
ศูนย์เรียนรวม มทร.ตะวันออก ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
5. ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอที "หลักสูตร : กำรเตรียม
สำหรับกำรสอนออนไลน์"
6. ปรับกำรประชุมเดิมให้สำมำรถประชุมออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zoom
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 12 ครั้ง
1. กำรบริหำรจัดกำร Social Network
2. ลงข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ลงภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดภำคกำรศึกษำ
1. ให้คำแนะนำห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ
จำนวน 25 ห้อง
2. ติดตัง้ โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ จำนวน 31 ห้อง
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดภำคกำรศึกษำ
1. ตรวจสอบควำมพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตให้พร้อมใช้งำน

งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
หน้ำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
โดยในรอบปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 24 โครงกำรที่รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2563
โครงกำร
1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
1.1.1 กิจกรรมที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.1.2 กิจกรรมที่ 2 กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
1.1.3 กิจกรรมที่ 2 กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
1.1.4 กิจกรรมที่ 2 กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
1.1.5 กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทักษะด้ำนงำนดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในองค์กรณ์ (Cyber
Security)
1.1.6 กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง
2. โครงกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
2.1 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.1.1 โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. โครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรสำยวิชำกำรและนักศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์
3.1 ครั้งที่ 1 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.2 ครั้งที่ 2 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.3 ครั้งที่ 3 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.4 ครั้งที่ 4 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.5 ครั้งที่ 5 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำร
3.6 ครั้งที่ 6 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับบุคลำกรสำย
วิชำกำร
3.7 ครั้งที่ 7 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.8 ครั้งที่ 8 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.9 ครั้งที่ 9 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.10 ครั้งที่ 10 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
3.11 ครั้งที่ 11 กำรใช้งำน Microsoft team เพื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษำ
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กิจกรรมในรอบปี งบประมาณ 2563
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน
ภำยใต้โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบห้องสมุด
สถำบันอุดม ศึกษำของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งสำนักวิทยบริกำร
ฯได้เข้ำร่วมควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด 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) มี เ ป้ ำ หมำยเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรสื บ ค้ น ฐำนข้ อ มู ล เอกสำรฉบั บ เต็ ม ซึ่ ง เป็ น เอกสำรฉบั บ เต็ ม ของ
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัยของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้ องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพื่อ
รองรับกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืม
ระหว่ำงห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์
และนักวิชำกำรในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
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ประชุมจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำบุคลำกร
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC-HDC DATA CENTER)
ณ ห้องประชุมวันวิสำข์ ชั้น 8 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วันที่ 19 ธันวำคม 2562
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กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ สนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
ด้ำนพัฒนำบุคลำกรในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกรำคม 2563 เวลำ 15.30 น.
ณ ห้องประชุมวันวิสำข์ ชั้น 8
อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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ประชุมสรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดทำสำรบบและสำนวนควำมอิเล็กทรอนิกส์
โดยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ตะวันออก ร่วมกับ มทร.
สุวรรณภูมิ และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ในวันที่ 15 ตุลำคม 2563
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พลิกโฉมโลจิสติกส์
ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เป็นประธำนที่ประชุมพร้อมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อหำแนวทำงพัฒนำและ
ส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยีโลจิสติกส์ร่วมกับภำคเอกชนโดยมี บริษัท ฮิวเลตต์-แพคกำร์ด (ประเทศไทย) จำกัด,
บริษัท ยูเอสอี โฟลไลน์ จำกัด, บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท Festo Didactic จำกัด และ บริษัท
แคด-ไอที คอลซัลแท้นส์ (เอเซีย) พีทีอี ลิมิเต็ดจำกัด เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวันวิสำข์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรีกำรเข้ำศึกษำดูงำน
ณ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม 2563

52

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประกันคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูล โดย
บุคลำกรที่มีคุณภำพ สอบผ่ำนมำตรฐำน Security+ ของ CompTIA ถึง
12 คน #RMUTTO #สวส. #Security+ #CompTIA
ในวันที่ 13 สิงหำคม 2563
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หอสมุดกลำง อำคำรวิทยบริกำร
เปิดให้บริกำรในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น.
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หอสมุดกลำงเปิดให้บริกำรถึงเที่ยงคืนและขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ สอบผ่ำนและ
ได้เกรด A ทุกคนค่ะ
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โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรมที่ 3
กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
เวิร์ดเพรสส์ (WordPress) ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2563
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ช่วงสอบมีที่อ่ำนหนังสือแล้วหรือยัง... ถ้ำยังหอสมุดกลำงเปิดให้บริกำร
ถึง 3 ทุ่มในช่วงสอบนะครับ มำใช้บริกำรกันได้เลย
ปล.ตั้งใจอ่ำนหนังสือและขอให้ได้เกรด A ทุก ๆ คนเลยน้ำ ^ ^
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เช็คอิน #RMUTTOLIBRARY เปิดเป็นสำธำรณะ
รับไปเลยของขวัญสุดน่ำรัก จำกทำงหอสมุดกลำง
อย่ำลืมมำใช้บริกำรกันเยอะๆนะครับ(ของขวัญมีจำนวนจำกัด)
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปฏิบัติงำน WorkformHome ตำมประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
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ตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
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ภำพบรรยำกำศผู้ได้รับของขวัญปีใหม่
จำกทำงหอสมุดกลำง
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ประชุมสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 2563
และถ่ำยทอดแผนกำรปฎิบัติงำน ปีงบประมำณ 2564 แก่บุคลำกรทุกคน
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
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