รายงานประจาปี 2564

คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เป็น
หน่วยงำนสำยสนับสนุน มีฐำนะเทียบเท่ำระดับคณะมีระบบ กลไก กำรบริหำรหน่วยงำนตำมวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็น
ศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ” ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2564 สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำร
จัดทำโครงกำรและกิจกรรมที่สำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรทำงำนและกำรให้บริกำร
ซึ่งทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรจนประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมพันธกิจ
นั้น ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในทุกโครงกำร
ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ ทุกท่ำน ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรให้ควำม
ร่วมมือในทุกด้ำนเป็นอย่ำงดีทำให้กำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดี
รำยละเอียดของทุกโครงกำรและกิจกรรมที่ผ่ำนมำนั้น สำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 2564 จัดทำเป็นรำยงำนประจำปีขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
และผู้ที่สนใจได้รับทรำบ หวังว่ำรำยงำนประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ที่สนใจ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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บทนา
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้น
ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 เรื่องกำร
จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่
บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ”

พันธกิจ ( Mission)
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และบริ กำร
สำรสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อธิกำรบดี
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ

งำนหอสมุดกลำง

งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ

งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำทักษะดิจทิ ัล

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พัฒนำ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป

รูปภำพที่ 1 โครงสร้ำงของหน่วยงำน
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป
2. งำนหอสมุดกลำง
3. งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
4. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
5. งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
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1. ตำแหน่งและหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
หน้ำที่สำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
จัดทำแผนพัฒนำของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย จัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงกำกับ ติดตำมและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนต่อ
อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย ดำเนินงำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เครือข่ำยโทรศัพท์
ภำยใน และงำนโสตทัศนศึกษำของมหำวิทยำลั ย เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของคณำจำรย์
บุคลำกรและนักศึกษำ บริกำรวิชำกำรและสำรสนเทศ สนับสนุนกำรเรียนรู้ และกำรวิจัย แก่ประชำชนทั่วไป เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีพ ซ่อมบำรุง และกำรจัดกำรกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ให้ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภำพแก่มหำวิทยำลัย และเป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร บุคลำกร และกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำหนดนโยบำยและแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
(1) งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำร งำนด้ำนสำรบรรณ งำนกำรประชุม งำนบุคลำกรและงำน
สวัสดิกำร และงำนติดต่อประสำนงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงำน กำรจัดทำคำเสนอ
ของบประมำณ กำรเบิกจ่ำย งบประมำณ ควบคุมงบประมำณประจำปี กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพัสดุ และกำรรำยงำน
ด้ำนกำรเงิน พัสดุ งบประมำณ รำยงำนประจำปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ้ำยเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบงำนจัดทำข้อมูลด้ำนกำรฝึกอบรม/ดูงำนและกำรพัฒนำ วิเครำะห์ บริหำรงำนบุคคล และ
จั ดทำคู่มือกำรปฏิบั ติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริห ำรงำนและกำรดำเนิ นงำนที่เกี่ ยวข้ องในหน้ ำ ที่ ที่
รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(2) งำนหอสมุดกลำง มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบบริกำรยืม คืน ลื่อ จัดซื้อ จัดหำและต่ออำยุสมำชิกวำรสำร และสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง ลงทะเบียน
และประทับตรำวำรสำรใหม่และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บันทึกลงรำยกำรข้อมูลวำรสำรและจัดทำดรรชนีวำรสำรเข้ำสู่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดเรียงวำรสำรปัจจุบัน วำรสำรล่วงเวลำ และวำรสำรเย็บเล่มขึ้นชั้น ควบคุม รวบรวม
จัดเก็บวำรสำรฉบับล่วงเวลำเพื่อรอดำเนินกำรเย็บเล่ม งำนแนะนำวำรสำรใหม่งำนดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่
บริเวณงำนวำรสำรและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ จัดหำ และเตรียมควำม
พร้อมทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริกำรแนะนำกำรใช้ห้องสมุดและตอบคำถำมค้นคว้ำ
สำรสนเทศ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ ข่ำวสำรทำงเว็บไชต์ห อสมุดกลำงและ สื่อ Social media ของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ Infographic ข้อมูลสำรสนเทศ แนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่และน่ำสนใจ
ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์และรูปภำพกิจกรรม ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning)
เบื้องต้น ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน สรุปยอดเงินค่ำปรับหนังสือเกินกำหนดประจำวัน ผลัดเปลี่ยนเวรงำนบริกำร
ยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ร่วมให้คำปรึกษำแก่นิสิต นักศึกษำที่มำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ร่วม
ปรั บ ปรุ งและพัฒนำพื้น ที่ต่ำง ๆ ภำยในห้ องสมุด และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำร
บริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมี
มำตรฐำน และแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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(3) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
มี ภ ำระหน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำแผนพั ฒ นำด้ ำ นเทค โนโลยี ส ำรสนเทศของมหำวิ ท ยำลั ย ออกแบบสื่ อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในเว็บไซของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวัน ออก จั ดฝึ กอบรมด้ำน ICT ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลั ยฯ ดำเนินกำรบริห ำรจัดกำรเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัย ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
ภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพพร้อมกับกำรใช้งำน ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดียในรูป แบบต่ำงๆ
ภำยในมหำวิทยำลัย ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพพร้อมกับกำร
ใช้ ง ำน ภำรกิ จ พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ท ำระบบ เพื่ อ เอื้ อ อ ำนวยควำมสะดวก และเพื่ อ ใช้ ใ นกำรบริ ห ำรของ
มหำวิทยำลัย และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(4) งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ดูแลอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคุม ดูแลกำรทำงำน งำนควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ช่ำยหลักภำยในมหำวิทยำลัย ควบคุมดูแลกำรทำงำน งำนโทรศัพท์ (IP Phone) และกล้องวงจรปิด
(IP Camera) ภำยในมหำวิทยำลัย ควบคุม ดูแลกำรทำงำน งำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภำยใน
มหำวิทยำลัย และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(5) งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงำนประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ
ของมหำวิทยำลัย ควบคุม บริกำรยืม -คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุม ดูแล ดำเนินกำรให้คำแนะนำ และแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบบริหำร
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (LMS) สำหรับกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลั ย
ควบคุมกำรผลิตและจัดทำสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่ำง ๆ ศึกษำส่งเสริม และพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยดำเนินกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ elearning สำมำรถแก้ ไ ขและดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำโสตทั ศ นู ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย ดู แ ลระบบโทรศั พ ท์
โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับกำรเรียนกำรสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่ำง ๆ อำคำรศูนย์เรียนรวม และอำคำรวิทย
บริกำรฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลกำรทำงำนและกำรใช้งำน
ของระบบฯ ประจำทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหำกำรทำงำนของระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบหรือได้รับกำรแจ้ง
ปัญหำให้มีสถำนะพร้อมใช้งำนทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติดตั้ง/ย้ำยจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ ทั้งกรณีที่ทดแทน
อุปกรณ์ที่มีควำมชำรุดบกพร่อง และกรณีที่มีกำรขอใช้งำนเพิ่มเติมในบริเวณหรืองำนต่ำง ๆ ให้อุปกรณ์และระบบฯ
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ในงำนหรือกิจกรรมต่ำง
ๆ ของมหำวิทยำลั ย (ตำมที่ได้รั บ แจ้ ง ) ให้ ทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ และมีคุณภำพ พร้อมสรุปรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน ประจำทุกเดือน ดูแล บำรุง และเก็บรักษำอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ (กรณีมี
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อุปกรณ์ชำรุด ต้องเร่งดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน) ให้บริกำรให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และ ระบบสำธำรณูปโภคของ
อำคำรวิทยบริกำรฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ รวมถึงปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ หรือตำมที่ผู้บริหำรสั่งกำรให้ดำเนินกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวก และบริกำรงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำน และกำรดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนและแนวทำงในกำร
ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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รำยชื่อคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
คุณสุภำวดี จำรุนีรนำท
คุณสกุลชำย สำรมำศ
คุณอุโฆษ แปลงประสพโชค
คุณสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์
คุณกวีพร บุญญำวำนิชย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำทักษะดิจิทัล
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง
หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวอัญชลี กำรบรรจง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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งบประมำณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณสำหรับดำเนินงำนตำมภำรกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น
10,749,200.00 บำท (สิบล้ำนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) แบ่งตำมรำยละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 1 งบประมำณ แบ่งตำมประเภทงบประมำณ
ประเภท
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินงบประมำณรำยได้
รวม
ตำรำงที่ 2 งบประมำณ แบ่งตำมแผนงำน
แผนงำน
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
รวม

จำนวนเงิน
10,600,000.00
149,200.00
10,749,200.00

งบแผ่นดิน
10,600,000.00

งบรำยได้
149,200.00

จำนวนเงิน
10,749,200.00

10,600,000.00

149,200.00

10,749,200.00
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บุคลำกร
บุคลำกรภำยใน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรประกอบไปด้วยผู้บริหำร ที่ได้
กำรแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่
ในปีงบประมำณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสำมำรถจำแนกได้ดังนี้
ตำรำงที่ 3 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมฝ่ำย/แผนก/งำน

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

ข้ำรำชกำร พนักงำนใน
สำยวิชำกำร สถำบันอุดม
ศึกษำ

ตำแหน่ง
ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม

1
-

1
2
2
1

-

-

1
3
2
1

-

1
1
2
3
2

1
-

2
3
1
1

4
4
3
3
3

1

15

1

7

24

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2564
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ตำรำงที่ 4 จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

ประเภท

ปริญญำเอก

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
พนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ
รวม

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญำโท ปริญญำตรี

1

1
6

6

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
-

1

7

1
4
11

5
5

รวม

1
9
24

1
13

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2564

ตำรำงที่ 5 บุคลำกรสำยบริหำรจำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นำยอุโฆษ แปลงประสพโชค
2. นำงสำววิชริณี สวัสดี
3. นำงสำวสุธีรำ วงศ์อนันทรัพย์
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วีระชำติ มัตติทำนนท์
5. นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร

วุฒิกำรศึกษำ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
และพัฒนำ
(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำรสนเทศ
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ)
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ตำรำงที่ 6 บุคลำกรประเภทพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-สกุล
นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์
นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ
นำยขัตติยะ สมดี
นำยอนุวัฒน์ โชโต
นำยอำนนท์ เพ็ชรมณี
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว
นำงสำวอัญชลี กำรบรรจง
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์
นำยอำนนท์ อำรีผล

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

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)
กศ.บ.(เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ตำรำงที่ 7 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงประจำ จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
1. นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง

พนักงำนพิมพ์ ระดับ 4

ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)

ตำรำงที่ 8 บุคลำกรประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ
1. นำงสำวปรำณี เขียวรักษำ
นักกำรภำรโรง
ประถมศึกษำ
2. นำงสำวฉัตรชนก กิจกำรสถำวร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3. นำงวิมล นำคบูรณะ
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (เลขำนุกำร)
4. นำงสำวเปรมจิต หนุนดี
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (บัญชี)
5. นำงสำวพรรณปพร บุพศิริ
บรรณำรักษ์
ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศศึกษำ)
6. นำยสำธิต กระชั้น
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7. นำงสำวญำนิกำ บุตรดี
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ วิทยำศำสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)
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อำคำร สถำนที่ ที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี อ ำคำร และสถำนที่ ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งส ำนั ก งำน
ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม ห้องพักรับรองผู้บริหำร ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ โดยมีกำรให้บริกำร
ใน
ปีงบประมำณ 2564 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

16

จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ให้บริกำร
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำ และให้ บ ริ ก ำรด้ ำ น
คอมพิวเตอร์และบริกำรห้องสมุด ซึ่งในรอบปีงบประมำณ 2564 มีจำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดสำหรับ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่พร้อมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 10 จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2564
รำยกำร
1. หนังสือ
1.1 ภำษำไทย
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ
2. วำรสำร
2.1 ภำษำไทย
2.2 ภำษำต่ำงประเทศ
3. หนังสือพิมพ์
3.1 ภำษำไทย
3.2 ภำษำต่ำงประเทศ
4. โสตทัศนวัสดุ
4.1 สื่อมัลติมีเดีย(ดีวีดี/วีซีดี)

จำนวน

หน่วยนับ

468 / 566
-

ชื่อเรื่อง/เล่ม
ชื่อเรื่อง/เล่ม

115
12

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

4
-

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

-

ชื่อเรื่อง

ตำรำงที่ 11 จำนวนหนังสือทั่วไปสำหรับให้บริกำรจำแนกตำมเลขหมวดหมู่หนังสือ
ที่
หมวดหมู่
จำนวนเล่ม
1.
หนังสือทั่วไป 000 (เบ็ดเตล็ด)
2,645
2.
หนังสือทั่วไป 100 (ปรัชญำ)
1,249
3.
หนังสือทั่วไป 200 (ศำสนำ)
890
4.
หนังสือทั่วไป 300 (สังคมศำสตร์)
7,435
5.
หนังสือทั่วไป 400 (ภำษำศำสตร์)
1,959
6.
หนังสือทั่วไป 500 (วิทยำศำสตร์)
5,378
7.
หนังสือทั่วไป 600 (วิทยำศำสตร์ประยุกต์/เทคโนโลยี)
20,606
8.
หนังสือทั่วไป 700 (ศิลปะ)
1,595
9.
หนังสือทั่วไป 800 (วรรณคดี)
785
10. หนังสือทั่วไป 900 (ประวัติศำสตร์)
2,210
รวมทั้งสิ้น
44,752
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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

จำนวน(เล่ม)
45,809
3,225
2,568
100
653
965
3,909
420
1,907
16
58,852
จำนวน (ฉบับ)
115
12
3
1
131
จำนวน
2,160
351
2,511

ตำรำงที่ 15 จำนวนทรัพยำกรประเภทฐำนข้อมูล
ที่
ประเภททรัพยำกร
จำนวน
1.
ฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
11
2.
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
8
3.
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย
2
รวม
21
หมำยเหตุ : ในปีงบประมำณ 2564 ได้มีกำรจำหน่ำยหนังสือและวำรสำร โดยพิจำรณำหนังสือและวำรสำรที่มีสภำพ
ชำรุด ข้อมูลล้ำสมัย และมีเนื้อหำซ้ำซ้อนกัน จำแนกเป็นหนังสือ จำนวน 9,298 เล่ม และวำรสำร 8,452 ฉบับ
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ผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ในรอบปีงบประมำณ 2564
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมุ่ง เน้นสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้ กำรบริ ก ำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน
เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและบุคคลภำยนอก ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลำงแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
พัน ธกิจ ของมหำวิท ยำลั ย ในกำรผลิ ต บั ณฑิ ตนั กปฏิ บัติชั้น นำของประเทศ” โดยสรุปผลกำรดำเนิน งำนในรอบ
ปีงบประมำณ 2563 จำแนกตำมงำน ดังต่อไปนี้

งานบริหารงานทั่วไป
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำร งำนด้ำนสำรบรรณ งำนกำรประชุม งำนบุคลำกรและ
งำนสวัสดิกำร และงำนติดต่อประสำนงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงำน กำรจัดทำคำ
เสนอของบประมำณ กำรเบิกจ่ำย งบประมำณ ควบคุมงบประมำณประจำปี กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพัสดุ และกำร
รำยงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ งบประมำณ รำยงำนประจำปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนของแต่ล ะฝ้ำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รับผิดชอบงำนจัดทำข้อมูลด้ำนกำรฝึกอบรม/ดูงำนและกำรพัฒนำ วิเครำะห์ บริหำรงำน
บุคคล และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องใน
หน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำน สนับสนุน
กำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำงๆ ภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 งำน คือ งำนหอสมุดกลำง งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ และงำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ แต่ละงำนมีควำมรับผิดชอบด้ำนงำนสำรบรรณ งำนบุคลำกร งำนกำรเงินและบัญชี งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ งำนงบประมำณ งำนจัดทำแผน งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ รวมถึงสนับสนุนงำนบริหำรจัดกำรและ
พัฒ นำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนพัฒ นำบุ คลำกร กำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนกำร
ประชุมสั มมนำต่ำง ๆ โดยสำมำรถสรุ ป ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2564 (1 ตุล ำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564) ได้ดังนี้
1. งำนสำรบรรณ ดำเนินกำร รับ- ส่ง เอกสำรรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2548 มีผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) สรุป
ได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 16 ข้อมูลกำรรับและส่งหนังสือรำชกำร
ปี พ.ศ.
2563
2564

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

หนังสือรับ

หนังสือส่ง

รวม
(ฉบับ)

190
173
144
160
165
240
188
159
168
203
186
272
2,248

118
119
94
97
107
165
108
114
88
83
137
99
1,329

308
292
238
257
272
405
296
273
256
286
323
371
3,577

2. งำนให้ บ ริ ก ำรสถำนที่ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ บ ริ ก ำรห้ อ งบริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ภำยในอำคำรวิ ท ยบริ กำร
ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุมขนำด 80 ที่นั่ง และขนำด 15 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์(ห้องจุฬำรัตน์) ณ อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร จำนวน 1 ห้อง ในรอบประจำปีงบประมำณ
2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ โดยมีผลกำร
ดำเนินงำนสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 17 กำรให้บริกำรสถำนที่จัดประชุม/สัมมนำ/อมรม/บริกำรทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อห้อง
ห้องประชุมพวงพะยอม อำคำรวิทยบริกำร
ห้องประชุมเหลืองบำงพระ อำคำรวิทยบริกำร
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 อำคำรวิทยบริกำร
ห้องจุฬำรัตน์ ชั้น 3 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร
ห้องประชุมธิดำธำร ชั้น 8 อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร
รวม

จำนวนที่ให้บริกำร
ครั้ง
1
1
23
25

คน
60
15
0
0
184
256

20

3. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลตะวั นออก ในรอบ
ปีงบประมำณ 2564 ด้ำนของงำนประกันคุณภำพได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้องค์กรได้เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
2. เพื่อให้องค์กรมีบุคลำกรที่มีคุณภำพมีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำประสงค์ที่กำหนดและตอบสนองตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
จำนวน 1 โครงกำร
1. โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 30 คน
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนสนับสนุน จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
1. นำงสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวงำมจิต อินทวงศ์
กรรมกำร
3. นำงสำวสุพัตรำ แป้นเพชร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คะแนนกำรประเมินคุณภำพภำยใน เกณฑ์กำรประเมินได้ 4 คะแนน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน อยู่ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. กำรเขียนวัตถุประสงค์ ควรสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ ไม่คลุมเครือ สำมำรถวัดและ
ประเมินผลได้ และตัวชี้วัดมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนควรเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตภำระงำนด้วย
2. ควรจัดทำมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ให้เป็นไปตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยกำหนด เพื่อให้
เป็นรูปแบบและทิศทำงเดียวกันทั้งหน่วยงำน
3. กำรเขียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำมีใครบ้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตินั้น ๆ
โดยเรียงจำกผู้มีอำนำจหรือตำแหน่งสูงสุดลงมำ โดยให้ใส่ตำแหน่งของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงำน ไม่ใช่กำรระบุชื่อ
บุคคล
4. ควรจัดทำสัญลักษณ์คู่มือมำตรฐำนขั้ นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ให้ถูกต้องตำมรูปแบบและทิศทำง
เดียวกันทั้งหน่วยงำน
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4. งำนแผนงำนและงบประมำณ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 และได้มีกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ โดยในทุกปีจะมี
กำรระดมควำมคิด จำกบุคลำกรงำนวิทยบริกำรทั้ง 4 เขตพื้นที่ ร่วมทบทวนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
และวำงแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยในปีงบประมำณ 2564 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบดำเนินงำน หมวด
ค่ำตอบแทน งบประมำณ 59,200 บำท (ห้ำหมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) หมวดค่ำใช้สอย งบประมำณ 70,000
บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) และหมวดค่ำวัสดุ งบประมำณ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) เป็นงบประมำณเงิน
รำยได้ รวมทั้งสิ้น 149,200 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 18 งบประมำณเงินรำยได้ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมำณ 2564
รำยกำร

งบประมำณที่รับ
จัดสรร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

งบเงินอุดหนุน

149,200 บำท

133,641.20 บำท

1. ค่ำตอบแทน

59,200 บำท

50,600 บำท

2. ค่ำใช้สอย

70,000 บำท

51,796 บำท

3. ค่ำวัสดุ

20,000 บำท

31,245.20 บำท
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โดยในปีงบประมำณ 2564 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและส่งก่อสร้ำง
(ครุภัณฑ์พัฒนำกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเครือข่ำย ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 ชุด งบประมำณ 7,900,000 บำท (เจ็ดล้ำนเก้ำแสนบำทถ้วน) และชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบล
บำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด งบประมำณ 2,700,000 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสบบำทถ้วน) เป็น
งบประมำณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 10,600,000 บำท (สิบล้ำนหกแสนบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 19 รำยกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ทีไ่ ด้รับจัดสรร ประจำปีงบประมำณ 2564
รำยกำร

งบประมำณที่รับ
จัดสรร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

งบลงทุน ที่ดินและส่งก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร

10,600,000 บำท 10,549,100 บำท

1. ครุภัณฑ์พัฒนำกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เครือข่ำย ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1
ชุด

7,900,000 บำท

7,860,000 บำท

2. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

2,700,000 บำท

2,689,100 บำท

งบประมำณแผ่ นดิน
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

7,900,000

7,860,000

2,700,000
1. ครุภัณฑ์พัฒนำกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เครือข่ำย
งบประมำณที่รับจัดสรร

2,689,100

2. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

5. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์
สำนักวิทยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและและกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม http://arit.rmutto.ac.th อย่ำงต่อเนื่อง
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งานหอสมุดกลาง
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบบริกำรยืม คืน ลื่อ จัดซื้อ จัดหำและต่ออำยุสมำชิกวำรสำร และสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง
ลงทะเบี ย นและประทั บ ตรำวำรสำรใหม่ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง บั น ทึ ก ลงรำยกำรข้ อ มู ล วำรสำรและจั ด ท ำ
ดรรชนีวำรสำรเข้ำสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดเรียงวำรสำรปัจจุบัน วำรสำรล่วงเวลำ และวำรสำรเย็บเล่มขึ้นชั้น
ควบคุม รวบรวม จัดเก็บวำรสำรฉบับล่วงเวลำเพื่อรอดำเนินกำรเย็บเล่ม งำนแนะนำวำรสำรใหม่งำนดูแลควำม
เรียบร้อยของสถำนที่บริเวณงำนวำรสำรและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ
จัดหำ และเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริกำรแนะนำกำรใช้ห้องสมุดและ
ตอบคำถำมค้นคว้ำสำรสนเทศ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ข่ำวสำรทำงเว็บไซต์หอสมุดกลำงและสื่อ Social media
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ Infographic ข้อมูลสำรสนเทศ แนะนำทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่
และน่ำสนใจ ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์และรูปภำพกิจกรรม ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfAccess Learning) เบื้ อ งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภำพพร้ อ มใช้ ง ำน สรุ ป ยอดเงิ น ค่ ำ ปรั บ หนั ง สื อ เกิ น ก ำหนดประจ ำวั น
ผลัดเปลี่ยนเวรงำนบริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ร่วมให้คำปรึกษำแก่นิสิต นักศึกษำที่มำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่ต่ำง ๆ ภำยในห้องสมุด และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำน และแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ มีกำรพัฒนำงำนบริกำรสำรสนเทศ ใน
รอบปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) โดยสำมำรถสรุปดังต่อไปนี้
1. กำรพัฒนำพื้นที่ให้บริกำรสำรสนเทศ
1.1 ตำมที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับ
จั ด สรรงบประมำณเพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์
ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้รับกำรอนุมัติโดยมีกำรติดตั้ งที่
อำคำรวิทยบริกำรจำนวน 4 จุด เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ ำ วสำร กิ จ กรรม และทรั พ ยำกรห้ อ งสมุ ด โดยสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพรูปแบบใหม่ สำมำรถแสดงข้ อมูล
บริกำรที่เป็นภำพนิ่ง หรือภำพเคลื่อนไหว

ด้ ว ยกำรน ำเอำเทคโนโลยี ท ำงด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ ม ำ
ผสมผสำนกั บ จอภำพคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ควำม
สนใจของผู้ พ บเห็ น เป็ น กำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ข อง
ห้องสมุดให้ดูมีควำมทันสมัยและเป็นกำรแสดงถึงควำม
พร้อมของในด้ำนเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ส่งเสริมกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด
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1.2 จำกกำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) ในช่ ว งเดื อ นมกรำคม เป็ น ต้ น มำ
หอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คำนึงถึงควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร จึงได้ดำเนินกำร
จัดเตรียมพื้นที่ให้บริกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)

มีกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อและเช็ดทำควำมสะอำดที่จุดบริกำรต่ำง ๆ เช่น เคำน์เตอร์บริกำร รำวขึ้นบันได พื้นที่นั่งอ่ำน
อย่ำงเป็นประจำ และมีจุดคัดกรองผู้เข้ำใช้บริกำร ตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
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2. กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรห้องสมุด
ในปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) งำนหอสมุดกลำงได้มีกำรจัดกิจกรรมและ
วิธีกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและกระตุ้นโดยกำรประชำสัมพันธ์งำนบริกำรหอสมุดกลำง
ให้มำกยิ่งขึ้นโดยมีกำรจัดกิจกรรม ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมวันคริสต์มำส 2020 เป็นกิจกรรมแจกเล่นเกมพร้อมแจกของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ำใช้บริกำร
หอสมุดกลำง เนื่องในเทศกำลวันคริสต์มำส ในวันที่ 25 ธันวำคม 2563
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2.2 กิจกรรมสุดยอดนักอ่ำนประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค้นหำสมำชิกห้องสมุดที่มีสถิติกำรยืมสูงสุดใน
รอบปีโดยจำแนกประเภทสมำชิกจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร มีกำรประกำศผลสุดยอด
นักอ่ำนในวันที่ 4 มกรำคม 2564

2.3 ด ำเนิ น กำรขยำยเวลำเปิ ด ให้ บ ริ ก ำรล่ ว งเวลำ
หอสมุดกลำง ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่
19 – 30 ตุลำคม 2563 และกิจกรรมห้องสมุดเที่ยงคืน ในภำค
เรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 9 – 11 มีนำคม 2564
ซึ่ ง เป็ น กำรขยำยเวลำเปิ ด บริ ก ำรห้ อ งสมุ ด ในเวลำ 16.30 –
24.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอสมุดกลำงเป็นสถำนที่ให้บริกำรแก่
นักศึกษำสำหรับอ่ำนหนังสือหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำง
กั น ในช่ ว งสอบปลำยภำคเรีย น โดยได้ มี บ ริ ก ำรอำหำรและ
เครื่องดื่มให้สำมำรถเข้ำไปรับประทำนในหอสมุดกลำงได้ ซึ่ง
ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณจำกผู้ บ ริ ห ำรในกำรจั ด ซื้ อ
อำหำรและเครื่องดื่มสำหรับบริกำรนักศึกษำ ในส่วนห้องสมุด
วิทยำเขตจันทบุรีได้มีกิจกรรม “ตู้ปันสุข เติมพลังพิชิต Final”
สำหรับสำหรับบริกำรนักศึกษำระหว่ำงวันที่ 19 - 30 ตุลำคม
2563 ซึ่งกำรดำเนินงำนในภำพรวมมีนักศึกษำสนใจเข้ำมำอ่ำน
หนังสือในกำรขยำยเวลำเปิดให้บริกำรล่วงเวลำหอสมุดกลำง
เป็นจำนวนมำก
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2.4 บริกำร “You Search We Find” เนื่องจำกในสถำนกำรณ์ แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) งำนหอสมุดกลำง ได้คำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร จึงได้มีกำรให้บริกำรในรูปแบบผ่ำน
ทำงระบบออนไลน์ “You Search We Find” คือกำรให้บริกำรค้นหำหนังสือและยืมหนังสือ ออนไลน์ด้วยระบบ
LINE Official

2.5 กำรขยำยเวลำกำรคืนทรัพยำกรห้องสมุดสำหรับอำจำรย์ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีกำรแพร่ระบำดขยำยเป็นวงกว้ำงในช่ว งเดือนมกรำคม-กันยำยน 2564 งำน
หอสมุดกลำง จึงได้ขยำยเวลำกำรยืม -คืนทรัพยำกรห้องสมุดสำหรับอำจำรย์ จำกวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 เลื่อน
เป็นวันที่ 29 ตุลำคม 2564 เพื่อลดกำรสัมผัสและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
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2.6 กำรประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร ทรัพยำกรสำรสนเทศ
เพื่อแนะนำทรัพยำกรห้องสมุดและข้อมูลสำรสนเทศที่
น่ำสนใจในหัวข้อ “ไอทีอินพุธ ” ซึ่งจะมีกำรออกแบบ
และน ำเสนอข้ อ มู ล ลงใน Facebook ของส ำนั ก วิ ท ย
บริ กำรฯ ในทุกวัน พุธ เพื่อส่ งเสริ มผู้ ใช้ บ ริ กำรเข้ ำ ถึ ง
ข้ อ มู ล สำรสนเทศและทรั พ ยำกรหอสมุ ด กลำงมี
ให้ บ ริ ก ำรได้ ซึ่ ง ในปี ง บประมำณ 2564 ได้ มี ก ำร
ออกแบบและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไปจำนวน 76 ครั้ง

29

2.7 กิจกรรมตอบคำถำมประจำเดือนกันยำยน 2564 ซึ่งเป็นกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มหำวิทยำลัยฯ มีให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ผ่ำน Google forms เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุดประเภทฐำนข้อมูล

3. กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัด
ให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งให้ข้อมูล
ที่หลำกหลำยสำขำวิชำ ในรูปแบบบรรณำนุกรม บทคัดย่อ
และเอกสำรฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full Text) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ฐำนข้ อ มู ล วิ จั ย ภำษำต่ ำ งประเทศ ซึ่ ง บอกรั บ โดยส ำนั ก
ปลั ด กระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และ
นวั ต กรรม ตำมโครงกำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยห้ อ งสมุ ด
มหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 มีกำร
บอกรับฐำนข้อมูลจำนวน 11 ฐำน และเป็นฐำนข้อมูลที่ทำง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้ดำเนินกำร
จัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) มี จ ำนวนทั ง สิ้ น 8 ฐำน ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถสื บค้น
ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยหรือผ่ำน
IP Address/License ของมหำวิทยำลัย และสำมำรถสืบค้น
ฐำนข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ำกภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย โดย
ระบบ VPN
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โดยงำนหอสมุดกลำงได้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ แนะนำและวิธีกำรใช้งำนในรูปแบบเอกสำร ภำพนิ่ง
และคลิปวีดิโอ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Facebook เว็บไซต์ เป็นต้น

4. กำรจัดทำและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ (Thai Digital Collection: TDC)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในโครงกำรจั ด ทำฐำนข้อมูลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทย (Thai Digital Collection) ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยจัดทำแฟ้มงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ให้อยู่รูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แล้วจัดส่งขึ้นให้บริกำรบนฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection : TDC) ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้จัดทำและนำส่งงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
ขึ้นให้บริกำรจำนวน 60 รำยกำร โดยมีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 873 รำยกำร แบ่งออกเป็นงำนวิจัย 739 รำยกำร และ
วิทยำนิพนธ์ 134 รำยกำร
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5. กำรจัดทำและให้บริกำรฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog)
ส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เข้ำร่วมในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพื่อ
รองรับกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำร
บรรณำนุ ก รม และใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรยื ม ระหว่ ำ งห้ อ งสมุ ด ของ
สถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้ง
นักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำรในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่
ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรดำเนินกำรนำ
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบจำนวนทั้งสิ้น 6,295 ระเบียน
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6. กำรจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
ด้วยงำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรให้บริกำรทรัพยำกรห้องสมุด
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่ำนฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหำวิทยำลัยได้บอกรับ (I Love
Library) และสำนักวิทยบริกำรฯ ได้พัฒนำขึ้น (E-book RMUTTO) ซึ่งสำมำรถนำข้อมูลเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เข้ำสู่
ระบบเพื่อสร้ำงเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ และในปัจจุบันได้มีอำจำรย์จัดทำผลงำนทำงวิชำกำร เช่น
หนังสือ ตำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน แต่ยังขำดช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงกว้ำงขวำง งำนหอสมุดกลำง
จึงเชิญชวนคณำจำรย์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้งนี้เอกสำรดังกล่ำว
ต้องเป็ น เอกสำรที่ผ่ ำนกำรกำรพิ จ ำรณำขอผลงำนแล้ ว เท่ ำ นั้น โดยกรอกแบบฟอร์ มประสงค์ข อจั ดท ำหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมอนุญำตให้เผยแพร่ข้อมูลและ/หรือภำพบนอินเตอร์เน็ต ที่
เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง เพื่อเป็นรำยละเอียดข้อมูลในกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) ซึ่งมีอำจำรย์ได้ให้ควำมสนใจจำนวน 5 รำย และมีจำนวนผลงำนเผยแพร่ทั้งสิ้น 17 เล่ม

7. บริกำรวิชำกำรสำรสนเทศและแนะนำกำรใช้สำรสนเทศ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ผ่ำนมำ ทำให้มหำวิทยำลัยฯ ปิดพื้นที่
ทำกำรชั่วครำว มีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work
from Home) โดยงำนห้องสมุดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกทั้ง 4 เขตพื้นที่ ได้คำนึงถึงกำรใช้
บริ กำรทรั พยำกรสำรสนเทศแก่ผู้ ใช้บ ริ กำรในรูปแบบออนไลน์ จึง ได้ดำเนินกำรจัดกำรอบรมออนไลน์ของงำน
ห้องสมุด เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทำงด้ำนสำรสนเทศให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นกำร
ปฏิบัติงำนให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์สอดคล้องกับมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) โดยเริ่มดำเนินกำรอบรมในเดือนกันยำยน 2564 ดำเนินกำรจัดกำรอบรมห้องสมุดออนไลน์ทุกวัน
พุธ ช่วงเวลำ 13.00 – 16.00 น. โดยผ่ำนระบบ Zoom Application ซึ่งได้มีกำรกำหนดหัวข้อเพื่อใช้ในกำรอบรม
ออนไลน์ของงำนห้ องสมุด 4 เขตพื้นที่ ประจำเดือนกันยำยน จำนวน 4 หัวข้อ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 20 ข้อมูลกำรอบรมออนไลน์ของงำนห้องสมุด 4 เขตพื้นที่
หัวข้อ
วันเดือน/ปี

วิทยำกร

จำนวนผู้เข้ำ
อบรม (คน)

นำงสำวนันทมำลิน ณ นคร
บรรณำรักษ์ห้องสมุดจำกเขตพื้นที่อุเทน
ถวำย

112

Google Scholar
Information searching

1 กันยำยน 2564

Canva for presentation

8 กันยำยน 2564 นำงสำวนันท์นภัส นันท์วิพัฒน์
บรรณำรักษ์ห้องสมุดจำกเขตพื้นจักร
พงษภูวนำรถ

161

Search the Thai Digital
Collection (TDC) database

15 กันยำยน 2564 นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ
บรรณำรักษ์จำกหอสมุดกลำง เขต
พื้นที่บำงพระ

99

Bibliography and Citation
Management with the
Mendeley

22 กันยำยน 2564 นำงสำวรณิกำนต์ นิยมญำติ
บรรณำรักษ์จำกห้องสมุดวิทยำเขต
จันทบุรี

147

โดยผู้ ที่ ส นใจสำมำรถลงทะเบี ย นเข้ ำ ร่ ว มอบรมได้ ทั้ ง บุ ค คลภำยในและบุ ค ลภำยนอกของหน่ ว ยงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก และผู้ลงทะเบียนสำมำรถดำวน์โหลดใบเกียรติบัตรออนไลน์ได้ด้วย
ตนเอง ผ่ำนระบบ Google Data Studio หลังจำกอบรมเสร็จ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ำรับกำรลงทะเบียนและเข้ำร่วมอบรม
เป็นอย่ำงมำก
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บรรยำกำศในกำรอบรม
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8. บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้
ประโยชน์สำหรับกำรศึกษำ โดยมีพื้นที่สำหรับให้บริกำรคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง คือห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
Access Learning) มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งหมด 80 เครื่อง โดยมีกำรจัดพื้นที่ เว้น
ระยะห่ำง และตั้งฉำกกั้น เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)
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ตำรำงที่ 21 สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำงประจำปีงบประมำณ 2564
ปี พ.ศ.
เดือน
ผู้เข้ำใช้บริกำร
หอสมุดกลำงจำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำร/ครั้ง
2563

2564

ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน

2,635
829
893
21
277
734
191

พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
รวม

5
8
4
2
3
5,602

หมำยเหตุ

ปิดบริกำรวันที่ 11-30 ม.ค.2564

ปิดบริกำรวันที่ 8 เม.ย. - 30 ก.ย.
2564
ปิดบริกำร
ปิดบริกำร
ปิดบริกำร
ปิดบริกำร
ปิดบริกำร

สถิติผู้เช้ำใช้บริกำรหอสมุดกลำง
หน่วยนับ : ครั้ง
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน ธันวาคม 2563มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม
2563
2564
2564

มิถนุ ายน
2564

กรกฎาคม สิงหาคม 2564 กันยายน
2564
2564
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ตำรำงที่ 22 สถิติกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประจำปีงบประมำณ 2564
ปี พ.ศ.
2563

2564

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

จำนวนกำรให้บริกำรยืม/เล่ม

จำนวนกำรให้บริกำรคืน/เล่ม

108
111
108
80
45
14
8
6
8
8
3
18
1,228

338
89
125
81
32
54
15
8
27
17
3
18
807

สถิติกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน่วยนับ : เล่ม

120
100
80
60
40

20
0
ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน ธันวาคม 2563มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม
2563
2564
2564

มิถนุ ายน
2564

กรกฎาคม สิงหาคม 2564 กันยายน
2564
2564
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เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หอสมุดกลำงได้ปิดบริกำรตั้งแต่
วันที่ 11-30 มกรำคม 2564 และในระหว่ำงวันที่ 8 เมษำยน - 30 กันยำยน 2564 เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อแต่ยังคงให้บริกำรยืม-คืนในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ในระหว่ำงปิดพื้นที่บริกำร งำนหอสมุดกลำงได้ให้บริกำร
“You Search We Find” ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรยืม -คืนทรัพยำกรห้องสมุดออนไลน์จำกช่องทำงออนไลน์ต่ำง เช่น
Line Official, Facebook หรือ E-mail ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรค้นหำทรัพยำกรห้ องสมุด และลดกำรสัมผัส และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19)
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งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ำยทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ดูแล
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคุม ดูแลกำรทำงำน งำน
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ช่ำยหลักภำยในมหำวิทยำลัย ควบคุมดูแลกำรทำงำน งำนโทรศัพท์ (IP Phone) และ
กล้องวงจรปิด (IP Camera) ภำยในมหำวิทยำลัย ควบคุม ดูแลกำรทำงำน งำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่ว งภำยในมหำวิท ยำลั ย และจั ดทำคู่ มื อ กำรปฏิบั ติง ำนรวมถึ ง กำหนดนโยบำยในกำรบริ ห ำรงำนและกำร
ดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนและ
แนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรพัฒนำงำนบริกำร
สำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 23 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ดู แ ลอุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ ำ ย ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถ 1. ตรวจสอบกำรเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร แก้ ไ ขปั ญ หำเบื้ อ งต้ น ติ ด ต่ อ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อแก้ไขปัญญำ ประจำทุกวัน
2. นำ IPv6 เข้ำใช้ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วย บริกำรหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ
E-mail, DNS, Web Server จำนวน 3 ระบบ
3. วำงแผนและออกแบบกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัยฯ 2 ครั้งต่อ
ปี
3.1 เพิ่มเส้นทำงกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยกับผู้ให้บริกำร จำนวน 1 เส้นทำง ทำ
ให้มหำวิทยำลัยฯ มีลิงค์หลักในกำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรเป็นจำนวน 2 ลิงค์ ทำงำน
ได้พร้อมกัน และลิงค์สำรองจำนวน 1 ลิงค์
4. เขียนคำของบประมำณสำหรับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยฯ ใน
ภำพรวม ประจำทุกปีงบประมำณ
ดูแลระบบรักษำควำม
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ปลอดภัยของกำรใช้งำนระบบ 1. อัพเดทซอฟแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้น เพื่อรองรับกำรโจมตีรูปแบบ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
2. ปรับค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม หรือเมื่อมีกำรร้องขอจำกผู้ใช้งำน
2.1 ปรับค่ำคอนฟิกบนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้รองรับกำรใช้งำนของระบบงำนเดิมที่มี
อยู่และระบบงำนใหม่ที่เพิ่มเติม
2.2 เปิดใช้งำนระบบ VPN เพือ่ รองรับกำรใช้งำนแบบ Work from home ในช่วง
COVID-19 และเปิดให้บริกำรจนถึงปัจจุบัน
3. ตรวจสอบช่องโหว่ หำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หำวิธีป้องกันกำรสูญเสียข้อมูล
ประจำทุกวัน

40

ตำรำงที่ 23 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
ดูแลระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
(ต่อ)
ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
ของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

ผลงำนที่ปฏิบัติ :
3.1 ปิดกั้นกำรใช้งำน Printer Spool Service บนระบบปฏิบัติกำร Windows
Server ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรโจมตีของ Ransomware
4. สำรองค่ำคอนฟิกของอุปกรณ์ 1 ครั้งต่อเดือน
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ทำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูลประจำ
ทุกวัน
2. ตรวจสอบสถำนกำรณ์ทำงำน ทดสอบกำรทำงำน ของระบบสำรองไฟฟ้ำห้องศูนย์
ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดำห์
3. เซ็ตอัพระบบ ปรับแต่งกำรทำงำน สำรองข้อมูลกำรตั้งค่ำระบบของอุปกรณ์
เครือข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล ตำมสถำนกำรณ์
ให้บริกำรด้ำนเครือข่ำยภำยใน ผลงำนที่ปฏิบัติ :
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้ 1. บริกำรติดตั้งสำย Lan ภำยในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยฯ จ.ชลบุรี
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1 ห้องสำนักยุทธศำสตร์ อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร ชั้น 6 จำนวน 12 จุด
1.2 ห้องศูนย์ประสำนงำนโครงกำรบัณฑิตพันธ์ใหม่ อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร ชั้น 9
จำนวน 5 จุด
1.3 อำคำรเทคโนโลยีชีวภำพ 1 ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
1.4 ห้อง One Stop Service อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร ชั้น 1 จำนวน 5 จุด
2. ติดตั้งสำย Fiber optic ภำยในมหำวิทยำลัยฯ จ. ชลบุรี
2.1 ย้ำยแนวสำยใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อไปอำคำรแมคคำทรอนิกส์เนื่องจำกมีสิ่ง
ปลูกสร้ำงใหม่
2.2 ซ่อมสำยใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อไปยังโรงพยำบำลสัตว์ เนื่องจำกไฟฟ้ำ
ลัดวงจรบริเวณเสำไฟฟ้ำที่สำยลำกผ่ำน
3. โครงกำรเดินสำยแลนสำหรับห้องเรียน ตำมอำคำรต่ำงๆ ทั่วมหำวิทยำลัยฯ 1
โครงกำร (98 จุด)
4. ตรวจสอบสถำนะกำรทำงำนของเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยภำยในห้องศูนย์ข้อมูล
ประจำทุกวัน
5. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบอีเมลและระบบเครือข่ำยไร้
สำย ใหม่ 1 ระบบ
6. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย จำนวน 6,139 รำย (บุคลำกร 39 รำย,
นักศึกษำ 1,803 รำย)
7. จัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบอีเมลของมหำวิทยำลัยฯ จำนวน 2,224 รำย (บุคลำกร
234 รำย, นักศึกษำ 1,990 รำย)
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ตำรำงที่ 23 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยหลักภำยในมหำวิทยำลัย
ฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดูแลระบบโทรศัพท์แบบผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย ให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดูแลระบบกล้องวงจรปิด
ภำยในมหำวิทยำลัย ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กำรต่อสัญญำลิขสิทธิ์
โปรแกรม Microsoft
Campus Agreement

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับระบบงำนทะเบียนนักศึกษำ โดยติดตั้งระบบปฏิบัติกำร
ที่ใหม่กว่ำเครื่องเดิม จำนวน 1 เครื่อง
2. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับระบบ MQTT ให้แก่สำนักวิศวกรรมศำสตร์และ
นวัตกรรม จำนวน 1 เครื่อง
3. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับเว็บไซต์ของเขตพื้นที่จักรพงษภูวนำรถ จำนวน 1 เครื่อง
4. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับเว็บไซต์ของคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน 1 เครื่อง
5. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสนับสนุนงำนวิจัย ของท่ำนจรัสโรจน์ จำนวน 5 เครื่อง
6. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับระบบ NIETS จำนวน 2 เครื่อง
7. สร้ำงเครื่อง Client สำหรับทดสอบระบบ NIETS จำนวน 30 เครื่อง
8. สร้ำงเครื่อง Client สำหรับ WFH ของระบบงำนทะเบียน จำนวน 30 เครื่อง
9. สร้ำงเครื่องแม่ข่ำยสำหรับระบบ ERP (SUSESAP) จำนวน 1 เครื่อง
10. สร้ำงเครื่อง Client สำหรับระบบ ERP จำนวน 4 เครื่อง
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. บริกำรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 122 ครั้ง
2. บริกำรให้คำปรึกษำติดตั้ง แก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ จำนวน 184 ครั้ง
3. บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยตำมหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ จำนวน 15 ครั้ง
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ประจำทุกวัน
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรระบบโทรศัพท์ผ่ำน
ระบบเครือข่ำย
1.1 รีเซตรหัสผ่ำนของผู้ดูแลระบบของเครื่อง จำนวน 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของตัวเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ประจำทุกวัน
1. ตรวจสอบสถำนะ กำรทำงำนของเครื่องแม่ข่ำยที่ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
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
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในเว็บไซของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์ภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโล ยีรำช
มงคลตะวัน ออก จั ดฝึ กอบรมด้ำน ICT ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลั ยฯ ดำเนินกำรบริห ำรจัดกำรเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัย ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
ภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพพร้อมกับกำรใช้งำน ผลิตสื่อประชำสัมพั นธ์และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่ำงๆ
ภำยในมหำวิทยำลัย ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพพร้อมกับกำร
ใช้ ง ำน ภำรกิ จ พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ท ำระบบ เพื่ อ เอื้ อ อ ำนวยควำมสะดวก และเพื่ อ ใช้ ใ นกำรบริ ห ำรของ
มหำวิทยำลัย และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติ งำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรดำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์ข องมหำวิทยำลั ย เพื่อเปลี่ ยนรูปแบบของกำรนำเสนอมหำวิท ยำลั ย ที่มี ค วำม
หลำกหลำย แปลกใหม่ และแสดงศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยมีสถิติกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 ) ดังนี้
ตำรำงที่ 24 กำรให้บริกำร พัฒนำ ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
พัฒนำเว็บไซต์
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 14 ข้อ
มหำวิทยำลัยให้มี
ปรับปรุงเว็บไซต์ของที่ 4 เขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ
ประสิทธิภำพสู่มำตรฐำน
เว็บไซต์ภำครัฐ
จัดทำพัฒนำและปรับปรุง ผลงำนที่ปฏิบัติ : 53 เว็บไซต์
เว็บไซต์ต่ำง ๆภำยใน
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยฯ
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับ
2. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
นำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2563
3. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563
4. กำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำก
ตำแหน่งก่อนครบวำระ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563
5. สรรหำคณบดีสำนักสำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563
6. ลอยกระทงออนไลน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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ตำรำงที่ 24 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
จัดทำพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์ต่ำง ๆภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
(ต่อ)

พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
ให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน

ผลกำรดำเนินงำน
7. เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ ๒๕๖๔ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
8. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
และเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 65 พรรษำ
9. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2564
10. เว็บไซต์ร่วมสรงน้ำพระ ขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรำนต์
และส่งบัตรอวยพร สวัสดีปีใหม่ไทย 2564
11. เว็บไซต์ลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิจติ์ พระบรมรำชิยีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
12. สรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก
13. เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ อำสำฬหบูชำ 2564 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก
14. เว็บไซต์มุทิตำจิตและส่งกำรด์อวยพร 2564
15. สร้ำงเว็บไซต์ template สำเร็จรูป ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำนวน 38
เว็บไซต์
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 6 ระบบ
1. ระบบกำรกำกับ ติดตำม กำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินคุณภำพ V1
2. ระบบกำรกำกับ ติดตำม กำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินคุณภำพ V2
3. ระบบจัดเก็บข้อมูล ITA มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
4. ระบบ Q&A มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
5. ระบบบริหำรจัดกำรแท็บเล็ต (Systemtablet for study)
6. ระบลงเวลำกำรทำงำนผ่ำน Line (rmutto go)
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ตำรำงที่ 24 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ระบบภำยในมหำวิทยำลัย
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ผลกำรดำเนินงำน

ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. เพิ่มผู้ใช้งำนระบบ : 372 ครั้ง
2. จัดกำรสิทธิ์ผู้เข้ำใช้งำนระบบ : 152 ครั้ง
3. ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล 318 ครั้ง
4. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
5. ตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน รวม 12 ครั้ง
6. เพิ่ม Service เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตลอดทั้งปี
6.1 จัดกำรแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ 53 เว็บไซต์
6.2 จัดกำรแก้ไขปรับปรุงระบบที่พัฒนำขึ้น 6 ระบบ
6.3 จัดกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูล 482 ฐำนข้อมูล
6.4 จัดกำร ข้อมูลระบบ ระบบบุคลำกร (e-manage) :254 ครั้ง
6.5 จัดกำร ข้อมูลระบบ Newspost : 318 ครั้ง
6.6 จัดกำรข้อมูล Rmuttosar : 2 ครั้ง
6.7 จัดกำรข้อมูล Rmuttosar : 2 ครั้ง
6.8 จัดกำรข้อมูลระบบ Rmuttogo : 372 ครั้ง
6.9 ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์และระบบภำยในมหำวิทยำลัย : 1 ครั้ง/เดือน รวม
12 ครั้ง
6.10 สำรองข้อมูลระบบ:เดือนละ 2 ครั้ง/เดือน รวม 24 ครั้ง
ควบคุมและผลิตสื่อ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : จำนวน 155 ชิ้นงำน ได้แก่
ประชำสัมพันธ์ที่เผยแพร่ 1. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดทำเว็บไซต์จำนวน 112 ชิ้นงำน
ภำยในเว็บไซต์ต่ำงๆภำยใน 2. ออกแบบสื่อประกอบกำรจัดทำเอกสำรจำนวน 6 ชิ้นงำน
มหำวิทยำลัย
3. ออกแบบสื่อเพื่อประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต 33 ชิ้น
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของสื่อ จำนวน 155 ชิ้นงำน
5. ควบคุมกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ จำนวน 155 ชิ้นงำน
จัดฝึกอบรมด้ำน ICT ให้กับ
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยทั้ง 4 วิทยำ
เขต
ควบคุม ดูแล กำรพัฒนำ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 6 ระบบ
ระบบภำยในมหำวิทยำลัย 1. ดูแลกำรพัฒนำระบบให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของ
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพ ผู้ใช้งำน
พร้อมกับกำรใช้
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบระบบเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด
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ตำรำงที่ 24 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
ควบคุมดูแล กำรพัฒนำ
เว็บไซต์ภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อให้ระบบ
มีประสิทธิภำพพร้อมกับ
กำรใช้
ให้คำปรึกษำกับบุคลำกร
และนักศึกษำ ให้เรื่องกำร
พัฒนำระบบและกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลงำนที่ปฏิบัติ : 53 เว็บไซต์
1. ดูแลกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งำน ถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน
2. ปรับปรุงข้อมูลรับให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. ทดสอบเว็บไซต์เผื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดน้อยที่สุด
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ
1.1 กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
1.2 ระบบสำรสนเทศเกิดข้อผิดพลำด
1.3 เรื่องอื่น ๆ
1.4 ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมโดยตรง,กำรโทรศัพท์ติดต่อ
2. กำรฝำกข้อควำมบนระบบเว็บไซต์,ผ่ำน social network วันละ 3-5 ครั้ง
ควำมสำเร็จกำรให้คำปรึกษำ คิดเป็นร้อยละ 98%
ปฏิบัติงำนแจกคอมพิวเตอร์ ผลงำนที่ปฏิบัติ :
แท็บเล็ตนักศึกษำ
1. ดำเนินกำรแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนักศึกษำ จำนวน 3 รอบ
1.1 ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 มิถุนำยน - 11 กรกฎำคม 2564
1.2 ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 กรกฎำคม - 6 สิงหำคม 2564
1.3 ครั้งที่ 3 : วันที่ 19 - 27 สิงหำคม 2564
ปฏิบัติงำนจัดสอบ
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
ภำษำอังกฤษออนไลน์
ดำเนินกำรและจัดสอบภำษำอังกฤษออนไลน์ประจำปี 2564 จำนวน ทั้งหมด 20
ประจำปี 2564
ครั้ง รวมจำนวนผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น 1807 คน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับ
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
มอบหมำย
1. กำรสำรองข้อมูลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน หำกตรงกับ
วันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป
2. ทำกำรตรวจสอบเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 10 หำก
ตรงกับวันเสำร์หรืออำทิตย์ จะเลื่อนเป็นวันถัดไป
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งานเทคโนโลยีการศึกษา
มีภำระหน้ำที่รับผิดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงำนประชุม
และกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ควบคุม บริกำรยืม -คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุม ดูแล ดำเนินกำรให้
คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วยระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (LMS) สำหรับกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลัย ควบคุมกำรผลิตและจัดทำสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่ำง ๆ ศึกษำส่งเสริม และพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยดำเนินกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบ e-learning สำมำรถแก้ไขและดูแลบำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ดูแลระบบ
โทรศัพท์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับกำรเรียนกำรสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่ำง ๆ อำคำรศูนย์เรียนรวม และ
อำคำรวิทยบริกำรฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลกำรทำงำนและ
กำรใช้งำนของระบบฯ ประจำทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหำกำรทำงำนของระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบหรือ
ได้รับกำรแจ้งปัญหำให้มีสถำนะพร้อมใช้งำนทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติดตั้ง/ย้ำยจุดติดตั้งอุปกรณ์ฯ ทั้ง
กรณีที่ทดแทนอุป กรณ์ที่มีควำมชำรุดบกพร่อง และกรณีที่มีกำรขอใช้ง ำนเพิ่มเติมในบริเวณหรืองำนต่ำง ๆ ให้
อุปกรณ์และระบบฯ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ใน
งำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย (ตำมที่ได้รับแจ้ง ) ให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีคุณภำพ พร้อม
สรุ ป รำยงำนกำรปฏิบั ติงำน ประจ ำทุกเดือน ดูแล บำรุง และเก็บรักษำอุปกรณ์ฯ ให้ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำ (กรณีมีอุป กรณ์ช ำรุ ด ต้องเร่ งดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไ ขให้ อยู่ ในสภำพพร้ อมใช้งำน) ให้ บริกำรให้
คำแนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และ
ระบบสำธำรณูปโภคของอำคำรวิทยบริกำรฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ รวมถึงปรับปรุง/
แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ หรือตำมที่ผู้บริหำรสั่งกำรให้ดำเนินกำร เพื่ออำนวยควำม
สะดวก และบริกำรงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยในกำร
บริหำรงำน และกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องในหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมี
มำตรฐำนและแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนและด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อปรับปรุงรักษำกำรบริหำร
และกำรบริกำร รวมถึงระบบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้มีเสถียรภำพ และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถอำนวย
ควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562
– 30 กันยำยน 2563) โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 25 ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
รำยกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควบคุม จัดเตรียมและ
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 195 ครั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงำน
ประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ
ของมหำวิทยำลัย
ควบคุมบริกำรยืมคืน
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 72 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 ให้คำปรึกษำ
ประสิทธิภำพ ด้วยระบบ
และสนับสนุนกำรใช้งำนระบบแก่อำจำรย์และนักศึกษำ
บริหำรกำรเรียนกำรสอน
- ปัจจุบันจำนวนรำยวิชำทั้งหมด ในระบบ 366 รำยวิชำ
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
- นักศึกษำทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 356 คน
(LMS) สำหรับกำรเรียน
- อำจำรย์ทั้งหมดที่ใช้งำนจริงในระบบ 13 คน
กำรสอนของอำจำรย์
(ข้อมูลช่วง 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)
ภำยในมหำวิทยำลัย
ควบคุมกำรผลิตและจัดทำ ผลงำนที่ปฏิบัติ : 11 กิจกรรม
สื่อ Multimedia ใน
1. ถ่ำยทอดสดพิธีแสดงมุทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี 2564
รูปแบบต่ำง ๆ
กิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ เป็นสำยใยที่ผูกพัน”
2. ถ่ำยทอดสดกำรประชุมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ
3. บันทึกวิดีโอโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด แบบ
ออนไลน์ (Online) กิจกรรมที่ 2 : กำรอบรมออนไลน์ (Online) พัฒนำแกนนำ
สมำชิก TO BE NUMBER ONE
3. บันทึกวิดีโอโครงกำรอบรมสุขภำวะสถำบันอุดมศึกษำปลอดบุหรี่ หัวข้อ
“วัยรุ่นยุคใหม่บุคลิกภำพดี รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้ำ”
4. บันทึกวิดีโอ โครงกำรส่งเสริมอำชีพ RMUTTO ONLINE JOB FAIR 2021 ครั้ง
ที่ 5 หัวข้อ "ต้องเตรียมตัวอย่ำงไร สำหรับเด็กจบใหม่ ในสถำนกำรณ์ COVD-19"
5. บันทึกวิดีโอปฐมนิเทศ นักศึกษำใหม่ 2564
6. บันทึกวิดีโอแสดงเจตจำนง เสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
7. บันทึกวิดีโอโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
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ตำรำงที่ 25 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
ควบคุมกำรผลิตและจัดทำ
สื่อ Multimedia ใน
รูปแบบต่ำง ๆ
(ต่อ)
บริกำรบันทึกภำพนิ่ง
กิจกรรมต่ำง ๆ

ศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำ
สื่อกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

ควบคุมดูแล Social
Network สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ, ระบบ eLearning และ RMUTTO
Channel บน YouTube

ผลกำรดำเนินงำน
8. ถ่ำยทอดสดสภำมหำวิทยำลัยพบประชำคม (Exit Conference)
9. บันทึกวิดีโอโครงกำรสถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรพัฒนำประเทศ
10. บันทึกวิดีโอถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจำปี พ.ศ. 2563
11. ถ่ำยทอดสดกำรสรรหำคณบดีสำนักสำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 9 ครั้ง
1. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ
2. แจกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำ
3. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
4. น้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ ร.๙
5. โครงกำรสถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรพัฒนำประเทศ
6. ทุ่งทำนตะวัน
7. อบรมและรับฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ AIS
8. ประชุมสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 2563
และขี้แจงกำรบริหำรงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ ปีงบประมำณ 2564
9. ประชุมสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดทำสำรบบและสำนวน
ควำมอิเล็กทรอนิกส์
ผลงำนที่ปฏิบัติ :
1. ติดตำมเทคโนโลยี LMS ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย
2. เขียนคำของบประมำณ2565
3. ตรวจรับชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
4. ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอที "หลักสูตร : กำรเตรียมสำหรับ
กำรสอนออนไลน์"
5. ปรับกำรประชุมเดิมให้สำมำรถประชุมออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zoom สร้ำง
ห้องประชุม จำนวน 429 ครั้ง (ข้อมูลช่วง 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)
ผลงำนที่ปฏิบัติ : 29 ครั้ง
1. กำรบริหำรจัดกำร Social Network
2. ลงข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของสำนักฯ
3. ลงภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของสำนักฯ
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ตำรำงที่ 25 (ต่อ)
รำยกำรปฏิบัติงำน
บริกำรให้คำแนะนำ แก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน อำคำรศูนย์
เรียนรวม
วำงแผนกำรบำรุงรักษำ
ดำเนินกำรบำรุงรักษำ
ซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนต่ำง ๆ ให้พร้อมใช้
งำน

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดภำคกำรศึกษำ
1. ให้คำแนะนำห้องเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ จำนวน
31 ห้อง (ปิดปรับปรุง มกรำคม2563-ปัจจุบัน)
ผลงำนที่ปฏิบัติ : ตลอดภำคกำรศึกษำ
1. ตรวจสอบควำมพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตอำคำรศูนย์เรียนรวมให้
พร้อมใช้งำน
2. ตรวจสอบควำมพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตห้อง Self- Access
Learning อำคำรวิทยบริกำรฯ ให้พร้อมใช้งำน
3. ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตประจำห้องประชุม ให้พร้อมใช้งำน
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันภำยใต้
โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบห้องสมุดสถำบันอุดม ศึกษำ
ของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งสำนักวิทยบริกำรฯได้เข้ำร่วมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงห้องสมุด ดังนี้
1. กำรพัฒนำระบบจัดเก็บและให้บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัยในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital collection) มี
เป้ำหมำยเพื่อให้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสำรฉบับเต็มของ วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย
ของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบัน (Union catalog) เพื่อรองรับ
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม และใช้ประโยชน์ในกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดของสถำบันอุดมศึกษำไทย รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์และนักวิชำกำร
ในกำรค้นหำหนังสือที่ต้องกำรโดยที่ไม่ต้องเข้ำเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
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ประชุมสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดทำสำรบบและ
สำนวนควำมอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทร.ตะวันออก ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ
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มาเติมพลังอ่านหนังสือกันได้ที่ #RMUTTOLIBRARY
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กำลังใจในกำรสอบ final จำกผู้บริหำร #RMUTTOLIBRARY
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อบรมและรับฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ AIS
ห้องประชุมพวงพะยอม ตึกวิทยบริกำร วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563
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โครงกำรสถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรพัฒนำประเทศ
วันที่ 7 ธันวำคม 2563 ณ หอประชุมมังคลอุบล
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พิธีน้อมรำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ ร.๙ วันที่ 4 ธันวำคม 2563
ณ หอประชุมมังคลอุบล
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"รับสมัครนักศึกษำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร"
ปฏิบัติงำนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 16.30 - 20.00 น.
และวันเสำร์ - อำทิตย์ เวลำ 10.00 - 18.00 น.
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ประกำศผลรำงวัลสุดยอดนักอ่ำน ประจำปี 2563
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ตรวจประเมินคุณภำพภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
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