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ค าน า 
 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนบริกำรที่มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนอำจำรย์และ
นักศึกษำในกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย  และยังสำมำรถตอบสนองภำรกิจหลักกำร
บริหำรภำยในส ำหรับผู้บริหำร  อำจำรย์ และบุคลำกร  โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย  เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ  และกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละระบบของ
มหำวิทยำลัย 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักเพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกส่วน จึงได้มีกำรจัดแบ่งส่วนของภำระงำนออกเป็นทั้งหมด  8  งำน  ดังนี้ งำนธุรกำร   งำนบริกำรซอฟต์แวร์  
งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค  งำนโครงข่ำยพ้ืนฐำน  งำนดำต้ำเซ็นเตอร์     
งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และงำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ ทั้งนีเ้พ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อกำรบริหำรจัดกำร
กำรวิเครำะห์และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
 รำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เล่มนี้  จัดท ำเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพภำยในของ
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559 และเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรน ำไปพัฒนำคุณภำพของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 
 

            ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                                                                                          วันที่  13  กันยำยน  2560 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

          ปี พ.ศ.2559 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต มีภำรกิจหลักในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต และยังมี
บทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ e-University ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ตอบ 
สนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ
มหำวิทยำลัยรังสิต ไม่ว่ำจะเป็น IoT (Internet of Thing), IPv6, Cloud Computing, Big Data, Data 
Analytics, Mobile Devices และป้องกันภัยคุกคำมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ดีขึ้นตำมล ำดับ   และใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยรังสิต มีกำรลงทุนสร้ำงอำคำรที่มีรูปแบบทันสมัยเพ่ือรองรับระบบกำรเรียนกำร
สอนของวิทยำลัยและคณะต่ำงๆ  อีกทั้งมีกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง  
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)  ภำยใต้โครงกำรส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำย
สำธำรณูปโภคด้ำนไอทีและเครือข่ำยไร้สำยทั่วทั้งมหำวิทยำลัย   โครงกำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำโดยท ำ 
Network Audit โครงกำร IT for English ประกอบไปด้วย โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ โดยใช้บัตรประชำชนนักศึกษำ โครงกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินในรูปแบบ Online Bills 
Payment Service ส ำหรับนักศึกษำ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดท ำ IT Guideline เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ทำงด้ำนสำรสนเทศภำยในองค์กร     

 
 
 
 (ว่ำที่ ร.ต.โสภณ   ชัยกรณ์กิจ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

        วันที่  13  กันยำยน  2560 
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 ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 

 
 
1.1 สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน 
 ปี พ.ศ.2559 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจหลักในการอ านวยความ
สะดวกและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต และยังมี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ e-University ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตอบ 
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ว่าจะเป็น IoT (Internet of Thing), IPv6, Cloud Computing, Big Data,  
Data Analytics, Mobile Devices และป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดีขึ้นตามล าดับ อีก
ทั้งมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยาย
พ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายพ้ืนฐานและเพ่ิมจุดการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้
งานในมหาวิทยาลัย   
 ในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ไปกว่า 40% ในรูปแบบของ VM ซึ่งในอนาคต
จะมีปริมาณการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการจัดท า DR Site (Disaster 
Recovery) ส าหรับระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบอินทราเน็ต และมีการ
จัดท าระบบข่าวสารผ่านอีเมล @rsu.ac.th  ให้กับบุคลากรและนักศึกษารับทราบข่าวสาร และมีการจัดทีม 
Service Desk เพ่ือรองรับปัญหาส าหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการใช้งาน Intranet และ e-mail อีกทั้ง
ส านักบริการฯ ยังให้ความส าคัญในการปรับปรุงห้อง Data Center ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมี
ความทันสมัย มีความพร้อมในการให้บริการที่หลากหลาย 
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1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ปรัชญา 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่การเรียนรู้ 
แบบยั่งยืน  

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2559 

1. เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ต     

2. เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
3. เพ่ือปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
4. เพ่ือให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
     มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2559 

1. พัฒนาองค์กร 

 1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

 1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง 
 2.2 พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม
ภายในให้กับบุคลากรเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
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 2.3 พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

 3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3.2 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
 3.3 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ  
 3.4 โครงการซื้อ MA โปรแกรมระบบความปลอดภัยส าหรับใช้บนระบบเสมือน  

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี   
3.6 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 

  3.7 โครงการส าหรับซ่อมแซมและซื้อทดแทน ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา(Projector)  
3.8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
3.9 โครงการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  

 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ UPS งานโครงข่ายพ้ืนฐานและห้อง Data Center 
4.2 โครงการจัดซื้อระบบ UPS ส าหรับอาคาร 2 และ 3 
4.3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทดแทนเครื่องเดิมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.4 โครงการซื้อโน๊ตบุ๊ค งานโครงข่ายพ้ืนฐาน (ที่อายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี) 
4.5 โครงการระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนตัว (Bring Your Own Device) 
4.6 โครงการ Storage Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูล Cloud และ DR-Site 
4.7 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับโครงการทรูที่หมดอายุการใช้งาน  

5. พัฒนาการบริการ 
 5.1 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

5.2 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.3 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.4 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  
5.5 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงาน 

 การแจกแท็บเล็ตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2559  
5.6 โครงการจัดซื้อ License Cisco Access Control System 
5.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานโครงข่าย 
5.8 โครงการจัดซื้อ Software License 
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แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. พัฒนาองค์กร 

1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
2.2 พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม

ภายในให้กับบุคลากรเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.3 พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 เครือข่าย  

3.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
3.3 โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม 
3.4 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
3.5 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ 
3.6 โครงการซื้อ MA แอร์ ห้อง Internet Center  

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 
4.2 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 
4.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 
4.4 โครงการซื้อ MA UPS ห้อง Internet Center 
4.5 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ Firewall 
4.6 จัดซื้อ Battery UPS 

5. พัฒนาการบริการ 

5.1 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5.2 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
5.3 โครงการจัดซื้อ Software License 
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5.4 โครงการค่าบริการโดเมน rsu.ac.th 
5.5 โครงการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงาน 
 

1.3  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ 
       1.3.1  ภาระงานหลัก 

     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 

1. ฝ่ายงานธุรการ   

 1.1 งานธุรการ มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 1.1 รับ – ส่งหนังสือเข้าออกภายในและภายนอก 
 1.2 จัดพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
 1.3 งานงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 1.4 เบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน 
 1.5 งานพิมพ์เอกสารของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.6 เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการในการเช่าใช้เครื่องพิมพ์  ในกรณีที่ไม่ได้รับ
 ความสะดวกในการให้บริการ 
 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
  1.2.1 งานรับแจ้งปัญหาการใช้งาน 

 - รับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้งานระบบ Intranet ในส่วนของ
 อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา 
 - งานรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งานรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานแจ้งอินเทอร์เน็ตใช้
 งานไม่ได ้
 - ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wireless LAN ด้วยวิธี 
 Authentication 

 - ให้ค าปรึกษาใช้งาน  RSU Mail 
 - ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1.3 งานนโยบายและแผน  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 

1.3.1 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี  

1.3.2 ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ

 การปฏิบัติงาน 

1.3.3 จัดท าแผนด้านการประกันคุณภาพประจ าปี 
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1.3.4 จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี  

1.3.5 จัดท าแผนแม่บทด้านไอทีเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                                

2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์  มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 2.1  บริการให้ค าปรึกษา ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบงาน โปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน 

  2.2  วางแผน จัดหา ประสานงาน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ระบบงาน 

   ประกอบด้วย 

   - ระบบงานการเงิน 
   - ระบบงานการเงินหอพัก 
   - ระบบงานบริหารหอพัก 
   - ระบบงานอาคารและสถานที่ 
   - ระบบทุนการศึกษา 
   - ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   - ระบบงานบริการข้อมูล Online (ประเมินอาจารย์ผู้สอน) 
   - ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   - ระบบงานศิษย์เก่า 
   - ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
   - ระบบงานทะเบียนเรียน 
   - ระบบงานกองทุนกู้ยืม 
   - ระบบ Waiting List 
   - ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   - ระบบงานประมวลผลสอบ 
   - ระบบงานทะเบียนรายวิชา 
   - ระบบงานตารางเรียน ตารางสอบ  
   - ระบบงานประมวลผลการเรียน 
   - ระบบงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - ระบบงานเอกสารส าคัญ 
   - ระบบงานบริการข้อมูล Online ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรผ่าน   
   http://intranet.rsu.ac.th 
 2.3  ระบบประเมินการเรียนการสอน Online ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ผ่าน 
 http://ev.rsu.ac.th 

http://intranet.rsu.ac.th/
http://ev.rsu.ac.th/
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 2.4  บริการสอบถาม  ให้ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาการใช้งาน จากการใช้ระบบงานบริการข้อมูล 
 Online  ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone  Tablet  PC  หรือ web browser ต่างๆ  
 เป็นต้น  

 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
 3.1  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

 3.2  บริหารจัดการและควบคุมตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูล
 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/   
  3.3  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้ 
  งานอยู่เสมอ  

4. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
4.1 บริการเพิ่มประสิทธิภาพ System Software และ Application Software ส าหรับเครื่อง

 คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์และขอมา 
4.2 บริการให้ค าปรึกษา ติดตั้งทั้ง Software และ Hardware 
4.3 ซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 5.1 ดูแลระบบ Server และการให้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย 
 5.2 ดูแลความปลอดภัยส าหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย  
   5.3 จัดท าการส ารวจความต้องการห้องดาต้าเซ็นเตอร์  

5.4 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
5.5 บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
5.6 บริการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วย

 เทคโนโลยี Virtualization 
5.7 บริการจัดท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation 

 for DR Site) 
5.8 บริการจัดท าและดูแลระบบเพื่อรองรับการท า Storage Virtualization   
5.9 ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center 
5.10 ตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหาวิทยาลัย  
5.11 ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  
5.12 บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

  

https://cscl.rsu.ac.th/
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5.13 บริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพ่ือการเชื่อมโยงเว็บไซต์
 ของคณะ/หน่วยงาน  

5.14 บริการแม่ข่ายโฮมเพจแก่คณะหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา  
5.15 จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Licensed Software) เพ่ือใช้ในมหาวิทยาลัย 

6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน   มีขอบเขตงาน ดังนี้  

 6.1 จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต (Intranet) ทั้งเครือข่ายใยแก้วน าแสงและ 
 เครือข่ายไร้สาย (RSU e-Campus Network) 

 6.2 บริการเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) 
6.3 บริการเครือข่ายเสมือน RSU Net@Home (Virtual Private Network: VPN)  
6.4 บริการแม่ข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต (Internet Application Service, DNS, 

 WINS, DHCP, Web Cache, NTP, RADIUS, LDAP, IPv6)  
6.5 จัดท าการส ารวจความต้องการระบบ LAN และ WAN ส าหรับส านักงานและห้องเรียน 
6.6 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาและพัฒนา Infrastructure ของงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 
6.7 บริการจัดส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญส ารวจพื้นที่เพ่ือออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ  

 การใช้งานระบบ Internet 
6.8 ออกแบบระบบ Infrastructure ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ Internet ส าหรับ

 อาคารที่ก่อสร้างใหม่ 
6.9 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรง  

 กับความต้องการของผู้ใช้งาน 
6.10 ดูแลเกี่ยวกับการ Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของ

 ระบบเครือข่าย 
6.11 ด าเนินการ Monitor ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายที่ส าคัญภายในมหาวิทยาลัย 
6.12 ดูแลเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ ของระบบกล้อง CCTV ภายในมหาวิทยาลัย 
6.13 ดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงของการใช้งานระบบไม้ก้ันอาคารจอดรถส าหรับ

 บุคลากร 
6.14 ดูแลระบบเครือข่ายและการใช้งานของระบบศูนย์อาหาร อาคารพระพิฆเนศ 

 6.15 บริการให้ค าปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมิน
 ราคาเพ่ือตั้งโครงการ และร่างหนังสือสัญญาการจัดจ้างงาน เพ่ือให้ได้ประโยชน์และมี 
 ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมาณ 
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 7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
7.1 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์      
7.2 การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์  การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง 

8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  มีขอบเขตงาน ดังนี้                                                                 

 8.1 การดูแลการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และต ารา  งานออกแบบกราฟิก 

 8.2 การจัดพิมพ์ข้อสอบภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

 8.3 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 

  

1.3.2   ความรับผิดชอบ 

          ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าที่ตามฝ่ายงานดังนี้ 

 1. ฝ่ายงานธุรการ   
  1.1 งานธุรการ ประกอบด้วย การดูแลนัดหมายของ ผู้อ านวยการส านักฯ ดูแลระบบงานสารบรรณ 
รับ – ส่งหนังสือเข้า/ออกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต  จัดเก็บเอกสาร   ดูแลงบประมาณ – 
จัดซื้อ (ภายในส านักฯ) การเบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน มีการเปิดใช้โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU 
Helpdesk) ด้านงานโครงข่ายพ้ืนฐานและงานสนับสนุนด้านเทคนิค เพ่ือรับแจ้งปัญหาการใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย  บริการรับแจ้งปัญหาและให้ค าปรึกษา 

บริการตอบข้อซักถามด้านเทคนิคผ่านช่องทางต่างๆประสานงาน ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  

ตรวจสอบสถานะของการด าเนินงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดูแล E-mail@rsu.ac.th   โดย

การสร้าง แก้ไข   ท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางอีเมล์  

และยังดูแลในการเพิ่มเมนูของระบบ Intranet  เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 

  1.3 งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย  การจัดท างบประมาณประจ าปี  แผนด้านการประกัน
คุณภาพประจ าปี จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี และแผนแม่บทด้านไอทีเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

  2.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 22 ระบบงาน 
   2.2 งานติดตั้งโปรแกรมและให้ค าแนะน าปัญหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ 
 2.3 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

mailto:E-mail@rsu.ac.th%20%20%20โดย
mailto:E-mail@rsu.ac.th%20%20%20โดย
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 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  การวางแผน  จัดหา  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแล
ความปลอดภัยห้องดาต้าเซ็นเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าการส ารวจความต้องการห้อง Data 
Center จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์บริการการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้า
เซ็นเตอร์การตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  การบริการแม่ข่ายโฮมเพจของ
มหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพ่ือการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงาน 
 6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแล
ระบบเครือข่าย โดยท าการส ารวจความต้องการระบบ LAN และ WAN ส าหรับส านักงานและห้องเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  ในกรณีที่เกิดการขัดข้องของระบบเครือข่ายจะมีบริการจัดส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานระบบ Internet  และจัดท าแผนการบ ารุงรักษาและพัฒนา 
Infrastructure ของงานโครงข่ายพ้ืนฐาน   
 7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  รับผิดชอบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  การผลิตสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  รูปแบบวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง  โดยแบ่งงานบริการ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1   งานบริการส่วนกลาง เป็นที่ตั้งของส านักงานกลางและการบริหารงาน ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 
ชั้น 8B  ดูแลการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกระจายงานไปยังงานบริการประจ าอาคาร รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของงานบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง  โดยรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณาและสั่งการไปยังงานบริการประจ าอาคารเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 ส่วนที่ 2  งานบริการประจ าอาคาร รับผิดชอบในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์แก่คณะวิชา หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารให้บริการ   
 8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ต ารา วิทยานิพนธ์ และออกแบบกราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก   
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 

        ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  โดยส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  การให้บริการผ่านทาง
คอมพิวเตอร์  การให้บริการทางระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 
8 งาน คือ  

1. ฝ่ายงานธุรการ 
2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์ 
3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 
5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์   
6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
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1.4.1  โครงสร้างส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 จ านวนบุคลากร 
ปัจจุบันส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดแบ่งงานภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยมีบุคลากรทั้งหมด  71  คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ว่าที่ ร.ต.โสภณ  ชัยกรณ์กิจ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงานบริหารกลาง     ดร.ไพบูลณ์  ย้อยหยด 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  นายสมบัติ   พุฒตาล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ นายสมัย     สุขรัง  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางเทคนิคและงานโครงข่ายพื้นฐาน นายวราห์ศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นายบุญเจิด  นิ่มปลื้ม 
 
1. หัวหน้างานธุรการ     คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ    คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
       คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
 1.2 เจ้าหน้าที่งานบริการค าร้อง (Service Desk) คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
 1.3 เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน  คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
2. หัวหน้างานบริการซอฟต์แวร์    คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
 2.1 โปรแกรมเมอร์    คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
       คุณวุฒิปริญญาตรี   3  คน 
 2.2 นักวิเคราะห์ระบบ    คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    
           3.1  ช่างเทคนิค     คุณวุฒิปริญญาโท  3  คน 
       คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 3.2  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ   คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  1  คน  
4. หัวหน้างานสนับสนุนด้านเทคนิค   คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
     4.1 เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนด้านเทคนิค  คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
 4.2 เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนด้านเทคนิค  คุณวุฒิปริญญาตรี  4  คน 
5. หัวหน้างานห้องดาต้าเซ็นเตอร์        คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
 5.1 เจ้าหน้าที่ห้องดาต้าเซ็นเตอร์   คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
6. หัวหน้างานโครงข่ายพ้ืนฐาน    คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 6.1  วิศวกรโครงข่ายพ้ืนฐาน   คุณวุฒิปริญญาตรี  4  คน 
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7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 7.1 เจ้าหน้าที่บริการโสตทัศนูปกรณ์  คุณวุฒิปริญญาโท  7  คน 
       คุณวุฒิปริญญาตรี           11 คน 
       คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  5  คน 
 7.2 เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานกลาง  คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  

8.1 เจ้าหน้าที่     คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน  
      คุณวุฒิปริญญาตรี     6  คน 

       คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  5  คน 
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1.6 สถานที่ตั้ง 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนการท างานเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

1.6.1 ฝ่ายงานธุรการ 
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5649, 0-2791-5712, 0-2791-5650,5651,5652 
  โทรสาร  0-2791-5654 

1.6.2 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 6  ห้อง 602A 
  โทรศัพท ์ 0-2791-5706 ถึง 0-2791-5710 
  โทรสาร  0-2791-5654 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  

1.6.3 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  ที่ตั้ง    อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 ห้อง 205 – 206 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 216 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 313 – 314, 317 – 318,  
    332A-B 

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 5 ห้อง 504 
โทรศัพท ์ อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 1226 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
    อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 

1.6.4 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ที่ตั้ง  อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285 - 3287 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.5 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5419 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th 
  

http://ict.rsu.ac.th/
http://intranet.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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 1.6.6 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
  ที่ตั้ง    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3288 - 3289  
   เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.7 ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ที่ตั้งของฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประจ าแต่ละอาคาร  
 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 4 ห้อง 402 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5597 
 อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 ห้อง 207 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1025 
 อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ชั้น 6 ห้อง 624    โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1274 
 อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) ชั้น 3 ห้อง 311   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1436  
 อาคาร 4/2 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ชั้น 2   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5010 
 อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 335  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3290 
 อาคาร 8 (อาคารคุณหญิงพัฒนา) ชั้น 2 ห้อง 217   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3565  
 อาคาร10 (อาคารจอดรถและคณะรังสีเทคนิค) ชั้น 8B    โทรศัพท์ 0-2791-6000 ต่อ 5220  
 อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 4 ห้อง 400   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4030 
 อาคาร 12 (อาคารรังสิตประยูรศักดิ์) ชั้น 5    โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4010  
 อาคาร 15 (อาคารดิจิตอลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์) ชั้น 3   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4769 
 โทรสาร   02-791-6000  ต่อ 5228 
 1.6.8 ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  ที่ตั้ง  อาคาร 10 (อาคารจอดรถและคณะรังสีเทคนิค) ชั้น 8A 
  โทรศัพท์ 0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234     

โทรสาร   0-2791-6000 ต่อ 5228 
 
 

 

 

 

  

  

http://ict.rsu.ac.th/
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1.7  การเงินและงบประมาณ 

รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 

และงบประมาณโครงการปีการศึกษา 2559 โดยแผนกงบประมาณสรุปยอดรายจ่าย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 

2560 ในแต่ละภาคการศึกษาของ   ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

       1.7.1  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2559 

รวมงบประมาณปีการศึกษา 2559 
ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 
 

รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

01002N เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงาน
สนับสนุน 

19,001,598.00  0.00  0.00  19,001,598.00  

01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนนุ 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  

03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  

03604 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

4,000,000.00  0.00  0.00  4,000,000.00  

03708 ค่ารับรอง 50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  

03710 ค่าถ่ายเอกสาร 120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  

03711 ค่าของขวัญและรางวัล 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  

03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  

03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  

03733 ค่ารับรอง-ท าข้อสอบ 100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  

04101 วัสดุการศึกษาและวัสดุ
ห้องปฏิบัติการ 

250,000.00  0.00  0.00  250,000.00  

04001 วัสดุส านักงาน 30,689.00  15,213.00  13,985.00  59,887.00  

            

รวมรายจ่าย  33,375,287.00  15,213.00  13,985.00  33,404,485.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2560 
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รวมชื่อโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา 2559 

   ตารางรวมโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา  2559 

รายชื่อโครงการงบพัฒนา 

59669 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

59685 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

59688 
โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

59709 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  

59716 
โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงานการแจก
แท็บเล็ตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของปีการศึกษา 2559  

59726 โครงการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  

59730 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

59748 โครงการจัดซื้อ Software License   

59759 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย  

59762 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทดแทนเครื่องเดิมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

59766 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิต   

59768 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  

59770 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ   

59772 โครงการซื้อ MA โปรแกรมระบบความปลอดภัยส าหรับใช้บนระบบเสมือน  

59805 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานโครงข่าย   

59808 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ UPS งานโครงข่ายพื้นฐานและห้อง Data Center  

59813 โครงการจัดซื้อระบบ UPS ส าหรับอาคาร 2 และ 3   

59A88 โครงการส าหรับซ่อมแซ่มและซื้อทดแทน ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา (Projector)  

59A98 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน   

59B06 โครงการซื้อ Notebook งานโครงข่ายพื้นฐาน (ที่อายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี)   

59B18 โครงการจัดซื้อ License Cisco Access Control System   

59B24 โครงการ Storage Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูล Cloud และ DR-Site   

59B30 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย ส าหรับโครงการทรูที่หมดอายุการใช้งาน  
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รายชื่อโครงการงบพัฒนา 

59F01 โครงการระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนตัว (Bring Your Own Device)  

59H13 โครงการตรวจสอบและควบคุมการจัดการภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Audit)  

         ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2560 
 

ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

ตารางยอดรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2559 

รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

01002N เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงาน
สนับสนุน 

19,001,598.00 0.00 0.00 19,001,598.00 

01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนนุ 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 

03604 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

03708 ค่ารับรอง 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

03710 ค่าถ่ายเอกสาร 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

03711 ค่าของขวัญและรางวัล 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

03729 ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

03733 ค่ารับรอง-ท าข้อสอบ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

04101 วัสดุการศึกษาและวัสดุ
ห้องปฏิบัติการ 

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

04001 วัสดุส านักงาน 30,689.00 15,213.00 13,985.00 59,887.00 

59669 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯ
ฝ่ายงานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

0.00 3,703,284.00 1,090,000.00 4,793,284.00 

59685 โครงการปรับปรุงระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

0.00 6,420,000.00 0.00 6,420,000.00 
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รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

59688 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

59709 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ 

695,160.00 1,737,920.00 1,737,920.00 4,171,000.00 

59716 โครงการจัดจ้างนักศึกษา
ช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค า
ร้อง (service desk) ในงาน
การแจกแท็บเล็ตส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่1 ของปี
การศึกษา 2559 

20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 

59726 โครงการจัดซื้อเครื่องท าลาย
เอกสาร 

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

59730 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี 

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

59748 โครงการจัดซื้อ Software 
License 

3,451,820.00 0.00 0.00 3,451,820.00 

59759 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

59762 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทดแทน
เครื่องเดิมเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 
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รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

59766 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์หลัก
ที่ใช้ในระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิต 

5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

59768 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลัก
ในระบบเครือข่าย 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

59770 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์
ตรวจสอบสายสัญญาณ 

180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 

59772 โครงการซื้อ MA โปรแกรมระบบ
ความปลอดภัยส าหรับใช้บน
ระบบเสมือน 

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

59805 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
งานโครงข่าย 

620,000.00 0.00 0.00 620,000.00 

59808 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ UPS 
งานโครงข่ายพ้ืนฐานและห้อง 
Data Center 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

59813 โครงการจัดซื้อระบบ UPS 
ส าหรับอาคาร 2 และ 3 

700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 

59A88 โครงการส าหรับซ่อมแซ่มและซื้อ
ทดแทน ฝ่ายงานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา (Projector) 

0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 3,500,000.00 

59A98 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือ
ให้บริการคณะและหน่วยงาน 

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 

59B06 โครงการซื้อ Notebook งาน
โครงข่ายพื้นฐาน (ที่อายุการใช้
งานเครื่อง 5 ปี) 

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

59B18 โครงการจัดซื้อ License Cisco 
Access Control System 

200,518.00 0.00 0.00 200,518.00 
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รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

59B24 โครงการ Storage Server 
ส าหรับจัดเก็บข้อมูล Cloud 
และ DR-Site 

1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

59B30 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์
เครือข่าย ส าหรับโครงการทรูที่
หมดอายุการใช้งาน 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

59F01 โครงการระบบบริหารจัดการ
อุปกรณ์ลูกข่ายส่วนตัว (Bring 
Your Own Device) 

2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

            

รวมรายจ่าย  52,711,785.00 13,946,417.00 4,591,905.00 71,250,107.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2560 
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ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ รหัส
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ใช้ไป 

 1  01002 เงินเดือนและ
ค่าจ้าง-ส่วนงาน
สนับสนุน 

18,695,500.00 0.00 18,545,520.00 149,980.00 99.20% 

 2  01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วน
งานสนับสนุน 

239,169.00 0.00 423,858.00 -184,689.00 177.22% 

 3  02203 ค่าตอบแทน
ต าแหน่งงาน
บริหาร-ส่วนงาน
สนับสนุน 

0.00 0.00 49,000.00 -49,000.00 0.00% 

 4  03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00 0.00 8,760,000.00 440,000.00 95.22% 

 5  03604 ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

3,400,000.00 56,710.00 2,823,590.34 519,699.66 84.71% 

 6  03708 ค่ารับรอง 25,000.00 0.00 13,956.50 11,043.50 55.83% 

 7  03710 ค่าถ่ายเอกสาร 102,000.00 0.00 62,184.50 39,815.50 60.97% 

 8  03711 ค่าของขวัญและ
รางวัล 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00% 

 9  03714 ค่าเดินทางใน
ประเทศ 

12,700.00 0.00 1,900.00 10,800.00 14.96% 

 10  03729 ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 

 11  03733 ค่ารับรอง-การท า
ข้อสอบ 

64,380.00 0.00 63,440.00 940.00 98.54% 

 12  03900 งบฉุกเฉิน 2,699,936.83 706,200.00 1,993,736.83 0.00 100.00% 

 13  04001 วัสดุส านักงาน 50,900.00 0.00 27,449.00 23,451.00 53.93% 
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ล าดับ รหัส
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ใช้ไป 

 14  04101 วัสดุการศึกษาและ
วัสดุห้องปฏิบัติการ 

212,500.00 0.00 57,780.00 154,720.00 27.19% 

 15  59669 โครงการพัฒนา
อุปกรณ์โสตฯฝ่าย
งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

4,000,000.00 115,667.00 3,865,615.50 18,717.50 99.53% 

 16  59685 โครงการปรับปรุง
ระบบ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5,457,000.00 0.00 5,250,000.00 207,000.00 96.21% 

 17  59688 โครงการสั่งซื้อ
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยและ
อะไหล่เพ่ือปรับปรุง
เครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์งาน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

150,000.00 0.00 99,578.05 50,421.95 66.39% 

 18  59709 โครงการฝ่ายงาน
ผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ 

4,216,300.00 130,689.39 3,810,808.00 274,802.61 93.48% 
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ล าดับ รหัส
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ใช้ไป 

 19  59716 โครงการจัดจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน 
เพ่ือช่วยงานบริการ
ค าร้อง (service 
desk) ในงานการ
แจกแท็บเล็ต
ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่1 ของปี
การศึกษา 2559 

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00% 

 20  59726 โครงการจัดซื้อ
เครื่องท าลาย
เอกสาร 

3,400.00 0.00 2,990.00 410.00 87.94% 

 21  59748 โครงการจัดซื้อ 
Software License 

2,934,000.00 0.00 2,943,452.30 -9,452.30 100.32% 

 22  59759 โครงการสั่งซื้อ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย 

50,000.00 0.00 49,983.00 17.00 99.97% 

 23  59762 โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คทดแทน
เครื่องเดิมเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

206,200.00 0.00 206,296.00 -96.00 100.05% 

 24  59768 โครงการซื้อ MA 
อุปกรณ์หลักใน
ระบบเครือข่าย 

1,500,000.00 1,421,355.00 78,645.00 0.00 100.00% 
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ล าดับ รหัส
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ใช้ไป 

 25  59770 โครงการซื้อ MA 
อุปกรณ์ตรวจสอบ
สายสัญญาณ 

253,000.00 0.00 251,642.55 1,357.45 99.46% 

 26  59772 โครงการซื้อ MA 
โปรแกรมระบบ
ความปลอดภัย
ส าหรับใช้บนระบบ
เสมือน 

510,000.00 0.00 509,373.50 626.50 99.88% 

 27  59808 โครงการจัดซื้อ
แบตเตอรี่ UPS 
งานโครงข่าย
พ้ืนฐานและห้อง 
Data Center 

170,000.00 0.00 158,360.00 11,640.00 93.15% 

 28  59A88 โครงการส าหรับ
ซ่อมแซ่มและซื้อ
ทดแทน ฝ่ายงาน
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
(Projector) 

1,400,000.00 113,420.00 1,283,925.10 2,654.90 99.81% 

 29  59B18 โครงการจัดซื้อ 
License Cisco 
Access Control 
System 

200,000.00 0.00 195,606.70 4,393.30 97.80% 

 30  59B24 โครงการ Storage 
Server ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูล 
Cloud และ DR-
Site 

1,200,000.00 16,500.00 1,058,518.95 124,981.05 89.58% 
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ล าดับ รหัส
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ใช้ไป 

 31  59B30 โครงการจัดซื้อ
ทดแทนอุปกรณ์
เครือข่าย ส าหรับ
โครงการทรูที่
หมดอายุการใช้งาน 

1,500,000.00 0.00 1,488,370.00 11,630.00 99.22% 

 32  59F01 โครงการระบบ
บริหารจัดการ
อุปกรณ์ลูกข่าย
ส่วนตัว (Bring 
Your Own 
Device) 

2,095,000.00 0.00 2,095,000.00 0.00 100.00% 

 33  59Z26 โครงการสนับสนุน
ให้นักศึกษาท างาน
ระหว่างเรียน 

18,960.00 0.00 9,630.00 9,330.00 50.79% 

รวม 60,607,445.83 2,560,541.39 56,180,209.82 1,866,694.62 96.92% 

        สิ้นสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 
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รวมรายชื่อโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา 2560 

ตารางรวมโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา  2560 

รายชื่อโครงการงบพัฒนา 

600208 โครงการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงาน 

600387 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

600404 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

600417 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

600426 โครงการค่าบริการโดเมน rsu.ac.th 

600430 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพื้นฐาน 

600444 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

600465 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ 

600557 โครงการจัดซื้อ Software License 

600558 
โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่าย 

600560 โครงการซื้อ MA แอร์ ห้อง Internet Center 

600562 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 

600569 โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม 

600618 จัดซื้อ Battery UPS 

600689 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 

601321 โครงการซื้อ MA UPS ห้อง Internet Center 

601326 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ Firewall 
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 1.7.2  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2560 

รวมงบประมาณปีการศึกษา 2560 
ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2560 

รหัสโครงการ หมวดรายจ่าย งบได้รับการอนุมัติ 

01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 19,086,749.76 

01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนนุ 378,009.00 

03203 ค่าบริการ Internet 8,800,000.00 

03501 ค่าอบรมและสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย 172,500.00 

03604 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ 

3,400,000.00 

03708 ค่ารับรอง 27,000.00 

03710 ค่าถ่ายเอกสาร 66,400.00 

03711 ค่าของขวัญและรางวัล 403,090.00 

03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00 

03715 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าท่ีพัก 15,000.00 

03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00 

03733 ค่ารับรอง-ท าข้อสอบ 40,000.00 

04001 วัสดุส านักงาน 32,490.00 

04101 วัสดุการศึกษาและวัสดุห้องปฏิบัติการ 212,500.00 

07002 
วัสดุส านักงาน-ส าหรับผลิตเอกสารการสอน
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

4,000,000.00 

 รวมรายจ่ายประจ า 36,653,738.76 

        ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2560 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2559 
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หมายเหตุชี้แจงการใช้งบประมาณปี  2559 

ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1. 59685  โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  2 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 
ค าอธิบาย   ปฏิบัติได้ตามท่ีตั้งโครงการ 

2. 59688  โครงการสั่งซ้ืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 7 มิถุนายน 2560 
ค าอธิบาย   ปฏิบัติได้ตามท่ีตั้งโครงการ 
 
ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์                                                                                                                                                                                      

1. 59772 โครงการซื้อ MA โปรแกรมระบบความปลอดภัยส าหรับใช้บนระบบเสมือน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  5 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                    

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 59B24 โครงการ Storage Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูล Cloud และ DR-Site 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                       

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 - 1 มิถุนายน 2560                                                    

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

 
ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 

1. 59768  โครงการซื้อ   MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
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2. 59770 โครงการซื้อ   MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  7 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560                                                   

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

3. 59808 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่  UPS  งานโครงข่ายพื้นฐานและห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
4. 59B18 โครงการจัดซื้อ License Cisco Access Control System (จ านวน 500 ชุด) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
5. 59B30 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย ส าหรับโครงการทรูที่หมดอายุการใช้งาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
6. 59F01 โครงการระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนตัว (Bring Your Own Device) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  3 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
 
ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค                                       

1. 59748  โครงการจัดซื้อ Software License                                                                                           

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2559 - 4 ตุลาคม 2559                                                      

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
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2. 59759  โครงการสั่งซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย                                                                                                                           

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                      

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                                 

3. 59762  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทดแทนเครื่องเดิมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                            

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  19 กันยายน 2559 - 20  มกราคม 2560                                                     

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                                  

ฝ่ายงานธุรการ                                                                                                                                                                               

1. 59716  โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพื่อช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงานแจก 

 แท็บเล็ตส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของปีการศึกษา 2559                                                                                             

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 - ขยายโครงการ                                               

ค าอธิบาย  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต มีการแจกแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 - 30 

มิถุนายน 2560 ซึ่งท าให้โครงการฯ ไม่บรรลุตามที่ก าหนด                                                                                 

2. 59726  เครื่องท าลายเอกสาร ( 1 เครื่อง)                                                                                                  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  5 กันยายน 2559 - 11 ตุลาคม 2559                                            

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                

ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                                                      

1. 59669  โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯ ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                        

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                            
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2. 59A88  โครงการส าหรับซ่อมแซมและซ้ือทดแทน ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา (Projector)                                                                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                            

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ    

ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์                                                                                                                                    

1. 59709  โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์                                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560                                                       

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ     
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1.8  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2558 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 

1. ควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของแต่ละ

หน่วยงานภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เชื่อมโยงกัน เ พ่ือเ พ่ิม

ศักยภาพในการบริการให้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ 

1. จากข้อเสนอแนะที่กรรมการให้มีการสร้างระบบ

ฐานข้อมูลกลางนั้น ทางส านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศได้สร้างระบบขึ้นดังนี ้

- โครงการฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานกลางจัดท าขึ้นเพ่ือ

เป็นฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

รังสิต เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องรหัสหน่วยงานที่มีความ

หลากหลายแต่ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ ท าให้ยากต่อ

การดึงข้อมูล โครงการฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานกลาง 

จึ งท าขึ้น เ พ่ือแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าว  ท า ให้แต่ละ

หน่วยงานสามารถอ้างอิงข้อมูลรหัสกลางได้ถูกต้อง

แม่นย า และแต่ละหน่วยงานก็ไม่ต้องปรับแก้รหัสเดิม

ที่ใช้อยู่ (สถานะ เสร็จเรียบร้อย) 

- โครงการฐานข้อมูลบุคคลกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดท าขึ้นเ พ่ือเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากร

ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบ ข้อมูล

ส่วนตัวที่อยู่  การศึกษา การอบรม  งานวิจัย รวมไป

ถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น โดยสามารถให้

ระบบอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถเรียกดูข้อมูล

บุคลากรได้อย่างเป็นระบบ (ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถท า

ได้) โดยการใช้งานระบบยังคงเป็นไปตามนโยบายของ

ส านักงานบุคคล และบุคลากรทุกคนสามารถดู และ 

แก้ไขข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้  (สถานะ  

ก าลังพัฒนา 70%) 

  



 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 36 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2558 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 

2. ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากร อุปกรณ์สนับสนุนการ

ท างานในด้านต่างๆ เ พ่ือให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการ และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นอยู่

ตลอดเวลา 

2. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงให้

ค ว ามส า คัญ ใน เ รื่ อ งก า ร พัฒนาบุ คล ากร ให้ มี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่อุปสรรคของส านัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเรื่องการขออัตรา

เพ่ิมของบุคลากรด้วยเหตุผลที่ทางมหาวิทยาลัยมี

ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องชะลอการ

เพ่ิมบุคลากรลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

3. ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้

เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านไอทีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

3. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในทุกปีมีการปรับลด

งบประมาณลง จึงท าให้แผนงานหรือโครงการที่ส านัก

บริการฯตั้งใจจะจัดท าต้องชะลอโครงการออกไป  

ส านั กบริ ก า รฯจึ ง จั ดส ร ร ง านด้ าน ไอที ไ ม่ เ ต็ ม

ประสิทธิภาพขาดการต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท า ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขึ้นโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการประชุมกันเพ่ือหาความ
เหมาะสมในการตั้ง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และแผนงาน พร้อมทั้งให้สมาชิกในที่
ประชุมเสนอเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาคมรับทราบ 
  

การด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้  1.1  การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

ปรัชญา 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

แบบยั่งยืน  
ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2559 

 1. เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือสนับสนุนการบริการ และ
 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3. เพ่ือปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
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 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทุกคนภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเสนอ
แนวความคิดในการก าหนดและเสนอแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน เพ่ือให้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานและยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
           โดยมีการจัดท าปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียว กันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้   
และได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ได้มีการประเมินเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์    พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต   

แผนด าเนินงาน 
1. พัฒนาองค์กร 

 1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

 1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง 
 2.2 พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม
ภายในให้กับบุคลากรเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 2.3 พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

 3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3.2 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
 3.3 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ  
 3.4 โครงการซื้อ MA โปรแกรมระบบความปลอดภัยส าหรับใช้บนระบบเสมือน  

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี   
3.6 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 

  3.7 โครงการส าหรับซ่อมแซมและซื้อทดแทน ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา(Projector)  
3.8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
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3.9 โครงการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  

 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ UPS งานโครงข่ายพ้ืนฐานและห้อง Data Center 
4.2 โครงการจัดซื้อระบบ UPS ส าหรับอาคาร 2 และ 3 
4.3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทดแทนเครื่องเดิมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.4 โครงการซื้อโน๊ตบุ๊ค งานโครงข่ายพ้ืนฐาน (ที่อายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี) 
4.5 โครงการระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ลูกข่ายส่วนตัว (Bring Your Own Device) 
4.6 โครงการ Storage Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูล Cloud และ DR-Site 
4.7 โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับโครงการทรูที่หมดอายุการใช้งาน  

5. พัฒนาการบริการ 
 5.1 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

5.2 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.3 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.4 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  
5.5 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงาน 

 การแจกแท็บเล็ตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของปีการศึกษา 2559  
5.6 โครงการจัดซื้อ License Cisco Access Control System 
5.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานโครงข่าย 
5.8 โครงการจัดซื้อ Software License 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  1.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

สทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  
และแผนการด าเนินการ 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 
(3)  มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  

สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-5 

4 
 (4)  มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคม
ได้รับทราบ และเสริมสร้างความตระหนัก
ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

สทส.อ1.1.1.004  เว็บไซต์ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ http://ict.rsu.ac.th  

5 
(5)  มี (4) + การทบทวนเพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-5 

 

ตัวบ่งชี้  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการร่วมประชุมก าหนดนโยบาย/แผนงานและการประเมิน
แผนงานของส านักฯเพ่ือท าให้นโยบาย/แผนงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักฯ และเป็นการก าหนดทิศทางของแผนงาน/
โครงการ ในแนวทางปฏิบัติ  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน/โครงการ ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าเป็นไปตามแผน/โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตรวจสอบจาก
แบบเสนอโครงการของแต่ละส่วนงาน   
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินของแต่ละแผนงาน/โครงการน ามาสรุปในที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/
โครงการ ที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักฯ และให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน 
พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนางานและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  1.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 

(1)  มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา  ปณิธาน  
วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

http://ict.rsu.ac.th/
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินตามแผนงาน/
โครงการ  ที่ก าหนดไว้ 

สทส.อ1.1.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ใบขออนุมัติงบประมาณ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน และ
โครงงานที่ได้ด าเนินการแล้ว 

สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินแผนงาน 
และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางาน
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-5 

 
 

องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดภาระงานหลักตาม
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต มอบหมายให้ส านักฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์  มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงาน งานส ารองข้อมูล งาน
ด้าน Server และ Database (เฉพาะในความรับผิดชอบ) งานด้านบริการและการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้
งานในระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรับผิดชอบจ านวน 22 ระบบงาน และพัฒนาระบบงานตามที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิตร้องขอ    
 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง 
เพ่ือใหบ้ริการด้านการเรียนการสอน  
 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา 
 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริหารจัดการ 
cloud service  
 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิต
สื่อการเรียนสอนในรูปแบบวีดิทัศน์  การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง   
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 ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลการผลิตเอกสาร  สิ่งพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอน ต ารา วิทยานิพนธ์ และงานออกแบบกราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
 

การด าเนินงาน 

ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์

ตัวบ่งชี้  2.1  การพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต 

                    2.1.1 การพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบงาน (ระบบงานในความรับผิดชอบ) มีการ
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ  
                    2.1.2 งานบริการ  Application  และบริการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งานมีการด าเนินการ 
รับแจ้ง  และการแก้ไขปัญหาในงานที่ ได้รับแจ้งจากการใช้งานระบบงาน Win application  และ  Web  
application  ภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
สทส.อ2.2.1.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.1.002  การปฏิบัติงานตามแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา  2559 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.1.003  การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปีการศึกษา  2559 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ
ซอฟต์แวร์ หน้า 15 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รังสิต  
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้  2.2  การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางภายในสังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหน้าที่ในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาอันรวดเร็วของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวน
ห้องปฏิบัติการ  และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้องเพ่ือให้คณะต่างๆ ที่มาขอใช้บริการ
สามารถเลือกห้องที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในวิชานั้นๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะเปิดให้คณะต่า งๆ 
จองเวลาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดท าตารางการใช้ห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษานั้น   เพ่ือแสดง
เวลาใช้งานด้านการเรียนการสอน และแสดงเวลาว่าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ส าหรับงานอ่ืนในเวลา
ว่างได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 44 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.2  (ไดค้ะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบตัิการ(Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.2.002  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.2.003  การปฏิบัติงานตามแผน
ด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
สทส.อ2.2.2.004  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมา
วางแผนพัฒนาต่อไป 

สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบตัิการประจ าปี
การศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.004  แบบประเมิน
โครงการตาม PDCA การบริหารจัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 5 

 

ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตัวบ่งชี้  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.3.1 บริการติดตั้ง Software มีบริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆให้แก่หน่วยงานตาม 
ที่ได้รับแจ้งมา  

2.3.2 บริการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีบริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับแจ้งปัญหามา                                                                                                                                       
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2.3.3 บริการซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.3  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.3.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2559 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.3.002  การปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ประจ าปีการศึกษา 2559 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.3.003  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
สทส.อ2.2.3.004   ผลการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2559 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2560-2564  ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 
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ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ 2.4  การบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

 ส่วนงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนกลาง ภายใต้

สังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ส ารวจความต้องการการ

ใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้ง

บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของ

เครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบ

ไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บริการจัดท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ 

(Service Automation for DR Site) และตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภายในห้อง

ดาต้าเซ็นเตอร์ ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัยรังสิต บริการแม่ข่ายระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ บริการแม่ข่ายโฮมเพจคณะ/หน่วยงาน  บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการจัดหาโปรแกรม

ลิขสิทธิ์เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.4  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.4.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.4.002  การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
สทส.อ2.2.4.003  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
การใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

 (อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1-2 และครั้งที่ 5 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้  2.5  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.5.1 แผนผังเครือข่าย 
        ส่วนงานบริการเครือข่ายพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนผัง Infrastructure of Network System ของ
ทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงใช้เป็น
การก าหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาระบบ 
 2.5.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปัจจุบันมีการตรวจจับปริมาณการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายที่อาคารต่างๆ โดยใช้   
software Solarwind  เพ่ือตรวจปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายในแต่ละอาคาร เพ่ือใช้พิจารณาวาง
แผนการเพิ่มขนาด Bandwidth ของเครือข่ายภายใน และ Internet ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 2.5.3 ระบบรักษาความปลอดภัย  
        การติดตั้ง Solution ด้านความปลอดภัย Firewall จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะลดความเสี่ยงของระบบ  
 2.5.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่าย 
        ส่วนงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน  ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครือข่าย LAN 
และ WLAN โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน ได้แก่ โปรแกรม 
Solarwind, โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR, Cisco Prime, Etherscope2  และ 
Fluke Linkrunner เป็นต้น 
  2.5.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครือข่าย 
         ในส่วนงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของ
ระบบปรับอากาศที่ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมิภายในห้อง
เหมาะสมเพ่ือให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, Server ต่างๆที่อยู่ในห้องท างานได้อย่างปกติ การเข้าตรวจสอบตาม
ช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน และ มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
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เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถท างานได้ปกติ เช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และ
อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.5  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน)   

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.5.001  แผนการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2 

(2)  มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน (อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.5.002  การปฏิบัติงานตามแผนด้านการ
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

3 (3)  มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึง 
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ 
โครงข่ายพื้นฐาน หน้า 18  
สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

5 
(5)  มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-2 และครั้งที่ 4 
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ตัวบ่งชี้  2.6  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และให้บริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยจัดฝึกอบรมการใช้งาน 
อาทิเช่น ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. 2550 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการฐานข้อมูลที่มีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยแก่หน่วยงานและคณะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
พิจารณาถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งนี้รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และการขยาย
พ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 จุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสาย (Wire line) จ านวน 14,231 จุด   

 การให้ระบบแบบไร้สาย Access Points (WIFI)  จ านวน 1,077 จุด  

o ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นการติดตั้งภายในอาคาร จ านวน 1,042 จุด  

o ติดตั้งอาคารภายนอกอาคารจ านวน 35 จุด 

 การรับค าร้องเพ่ือติดตั้งจุดให้บริการเครืออินเทอร์เน็ตข่ายเพ่ิม 

 ส ารวจและตรวจสอบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงานให้มีความพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย   

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.6  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.6.001  แผนในการดูแลเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจ าปีการศึกษา  
2559 
สทส.อ2.2.6.002  แผนการเพ่ิมจุดให้บริการ 
Internet  ประจ าปีการศึกษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.6.003  ขั้นตอนการตรวจสอบและการ
ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  
สทส.อ2.2.6.004  การใช้บริการจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-2 และครั้งที่ 4 

 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา   

ตัวบ่งชี้ 2.7 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดูแลและรับผิดชอบงานบริการ  2  ส่วน คืองานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 งานย่อยคือ งานบริการส่วนกลาง และ

งานบริการประจ าอาคาร โดยงานบริการส่วนกลาง จะเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานและการกระจายงานไป

ยังงานบริการประจ าอาคาร ซึ่งในแต่ละอาคารจะมีห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ า ทั้งนี้ 

เพ่ือความคล่องตัวในการติดต่อของผู้รับบริการ และยังเป็นการสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้อย่าง

รวดเร็ว โดยห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารต่างๆ มีดังนี้      

      อาคาร 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์   ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 402 

  อาคาร 2 ประสิทธิรัตน์        ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 207 
  อาคาร 3 อุไรรัตน์    ตั้งอยู่ชั้น 6 ห้อง 624   
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  อาคาร 4 วิทยาศาสตร์ /อาคาร 4/1       ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 311 
  อาคาร 4/2 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตั้งอยู่ชั้น 2    
  อาคาร 5 วิษณุรัตน์     ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 335 
  อาคาร 8 คุณหญิงพัฒนา         ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 217 
  อาคาร 11 รัตนคุณากร         ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 400 
  อาคาร 12 รังสิตประยูรศักดิ์     ตั้งอยู่ชั้น 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
  อาคาร 15 ดิจิตอลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์     ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 315  
    นอกจากนี้ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดท าแบบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิตสื่อการเรียนการสอนไปยังผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่   
ผลปรากฏว่า ผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยให้ความพึงพอใจใน 3 ล าดับคือ   
1) ความพึงพอใจของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน/ห้องประชุมที่ระดับคะนน 4.55   2) ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการตามอาคารต่างๆ ที่ระดับคะแนน 4.52  และ 3) ความพึงพอใจ
ในความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการที่ระดับคะแนน 4.47      
       โดยสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  (4.37) งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นงาน
บริการส่วนกลาง หรืองานบริการประจ าอาคาร  มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน คือ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บริการ สทส.08 ใบยืม-ขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://ict.rsu.ac.th/  ทั้งนี้ ในการขอยืมอุปกรณ์แต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันท าการ   ทั้งนี้  เพ่ือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารฯ จะได้จัดหาอุปกรณ์ไว้พร้อมส าหรับให้บริการ 
ตามล าดับก่อน-หลัง หากมีกรณีเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตฯ ทันที ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานบริการส่วนกลาง อาคาร 10 ชั้น 8B หรือ โทรศัพท์ภายใน 5220            
      ส่วนที่ 2 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบในเรื่องของการบันทึกวีดิทัศน์ ตัดต่อ/ส าเนา CD, DVD  การ
บันทึกเสียง และถ่ายภาพนิ่ง ทั้งนี้ การขอใช้บริการงานผลิตสื่อ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม สทส.09 ใบ
ผลิตสื่อการสอน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ict.rsu.ac.th/  โดยผู้ขอใช้บริการสามารถ
ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่งานบริการส่วนกลาง อาคาร 10 ชั้น 8B โดยติดต่องานบันทึกวีดิทัศน์ ตัดต่อ/
ส าเนา บันทึกเสียง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 5223  และงานถ่ายภาพนิ่ง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน
หมายเลข 5224    
 ในปีการศึกษา 2559 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการขอใช้
บริการเช่นกัน  โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.26)     
  
 

http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้ง
งบประมาณโครงการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 โครงการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 
4,000,000บาท  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 3,865,615.50  บาท  คงเหลือ 18,717.50  คิดเป็นร้อยละ 99.53% 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ 2.7  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน (อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.7.001  สรุปผลการประเมินคุณภาพการ 
ให้บริการด้านกายภาพต่อการจัดการเรียนการสอน   
ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิต 
สื่อการเรียนการสอน 
สทส.อ2.2.7.003  แบบประเมินโครงการตาม  
PDCA งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.002  รายงานการ 
ประชุมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

สทส.อ2.2.7.002  รายงานการประชุมงานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
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ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

ตัวบ่งชี้  2.8  งานผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา และวิทยานิพนธ ์ 

               งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ มีขั้นตอนการขอใช้บริการที่เป็นระบบ  โดยผู้ขอมารับบริการต้อง
กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม สทส.11  ใบงานส าเนาโรงพิมพ์  หรือ สทส.12  ใบงานโครงการผลิตหนังสือ 
เอกสารวิชาการ  โดยผู้ขอรับบริการจัดส่งแบบฟอร์มขอใช้ผ่านทางงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย หรือ
ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ อาคาร 10 ชั้น 8A  ซึ่งจะมีการลงรับเอกสารงานพิมพ์ ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการบันทึก และกระจายงานไปยังเจ้าหน้าที่พิมพ์ส าเนา (Copy print) เพ่ือด าเนินการ
พิมพ์ส าเนาตามจ านวนและให้เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ผู้ขอรับบริการต้องการ การให้บริการผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ มีลักษณะการให้บริการ 2 แบบ คือ 1) การพิมพ์ระบบออฟเซท  โดยเครื่องพิมพ์ออฟเซท   มี 1 รุ่น  
คือ เครื่องออฟเซทตัด 5 รุ่น 500N  ส าหรับงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ขนาดกระดาษ A3   ได้แก่ สมุด
ค าตอบ 9 หน้า  กระดาษค าตอบ  แบบปกหนังสือ เป็นต้น  ซึ่งเครื่องออฟเซทนี้ ใช้พิมพ์งานที่มีลักษณะ 2 สี  
เช่น ปกเอกสารประกอบการสอน แผ่นพับ  เป็นต้น   2) การพิมพ์ระบบเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง  ใช้
พิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน  แผ่นพับแผนการสอน  คู่มือประจ าตัวนักศึกษา ฯลฯ  
และเพ่ือให้บริการตามความเหมาะสมกับงานและให้งานออกมามีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้มาขอรับ
บริการ  จะพิจารณาจากลักษณะของงานเป็นหลัก  นอกจากนั้นงานผลิตเอกสารฯ  ยังมีเครื่องมือประเภทอ่ืนๆ 
ได้แก่ เครื่องเรียงเย็บ และเครื่องเข้าเล่มไสกาว ส าหรับเข้าเล่มเอกสาร  เครื่องเคลือบปก  เครื่องถ่ายเอกสารสี  
สามารถถ่ายได้ตั้งแต่ขนาดกระดาษ A5 ถึงขนาด A3  เพ่ือรองรับการถ่ายเอกสารสีและปกหนังสือและโปสเตอร์
ทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย                 
   
 ส าหรับการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ของคณะวิชาต่างๆ นั้น คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละครั้งโดยวิธีการ
ตัดโอนงบประมาณไปยังต้นสังกัด โดยส านักงานบประมาณ จะรับผิดชอบและดูแลตัดค่าใช้จ่ายในการผลิต
เอกสารส่วนที่เป็นของคณะวิชา ส าหรับส่วนของหน่วยงานส านักงานพัสดุ จะเป็นผู้ดูแลตัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร  ถ้ากรณีการจ่ายเป็นเงินสด ทางงานผลิตเอกสารฯ จะคิดค่าใช้จ่ายให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบก่อนการด าเนินการผลิต และผู้ขอรับบริการจะต้องน าใบงาน (แบบฟอร์ม สทส.11) ไปช าระเงินค่า
ค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินและน าใบเสร็จรับเงินมารับงาน  นอกจากนี้ งานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์   ได้จัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  ซึ่งจัดท าปีละ 1 ครั้ง ผลการประเมิน
แบบสอบถามความคิดเห็น ผลปรากฏว่า   ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.35)       
 งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการพิมพ์เอกสารต่างๆ ของคณะ 
วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังรับผิดชอบงานในส่วนของการผลิตต าราของส านักพิมพ์ด้วย    เนื่องจาก
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง  “ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
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ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  โดยท าหน้าที่ผลิตและประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  
อาคาร 10   ชั้น 8 A  หมายเลขโทรภายใน 5229, 5230 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. การขอจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  
 การขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่จัดพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายภายใน  อาทิเช่น หนังสือ ต ารา 
เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาต่างๆ  
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์
หนังสือ พร้อมน าเอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out  CD File 
ข้อมูล   ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ  หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet  
 2. ท าความตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบ  
เนื้อในจ านวนเล่ม และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอก ท าการออกแบบปก   จัดอาร์ตเวิร์ค
เนื้อหา และพิมพ์ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์ 
ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน จะถูกจัดพิมพ์ภายในนามของ 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมี LOGO ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปรากฏเป็นเอกลักษณ์อยู่บนหน้าปก 
 4. ในกรณีที่เป็นการจัดพิมพ์ต ารา  เอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการขอหมายเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติได้  

5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จ จะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิมพ์หรือจัด
จ้างโรงพิมพ์ภายนอก แล้วแต่กรณี 
 6. หลังจากจัดพิมพ์เสร็จ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งให้ผู้ขอจัดพิมพ์ทราบ  
 7. ด้านการจัดจ าหน่าย เอกสารประกอบการสอนของรายวิชา ผู้ขอจัดพิมพ์สามารถเลือกช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ได้ 2 วิธี คือ 
    - วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
    - อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง โดยให้ศูนย์หนังสือ น าส่งหนังสือไปไว้ที่คณะหรือที่หน้าชั้นเรียน 
 8. ในกรณีที่วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สามารถรับค่าลิขสิทธิ์ได้ที่ส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา  
ส่วนกรณีที่อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง ให้น าเงินที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดน าส่งให้แก่ ศูนย์หนังสือ โดยอาจารย์จะ
ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ในทันท ี
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9. ผู้ขอจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน  จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ ใน
อัตราตามจ านวนเล่มที่จัดพิมพ์ ดังนี้  
   จ านวน 1-300 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10% โดยค านวณจากราคาขาย 
   จ านวน 301-500 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 15% โดยค านวณจากราคาขาย 
 ส าหรับการขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและน าไปจ าหน่ายภายนอก ภายใต้การ
ด าเนินการด้านการตลาดของศูนย์หนังสือ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ลักษณะของเอกสารที่ขอจัดพิมพ์ 

เป็นหนังสือ/ต าราวิชาการ ที่ใช้ได้กว้างขวางโดยทั่วไป มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เนื้อหามีความน่าสนใจ 
และคาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หรือเป็นต ารา/หนังสือหายาก ไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งน้อยใน
ท้องตลาดและเป็นที่ต้องการของลูกค้า  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติทุนในการจัดพิมพ์ 

 - กรณีที่คณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ เป็นต ารา/
หนังสือวิชาการที่มียอดการจ าหน่ายให้กับนักศึกษาภายในประมาณ 500 เล่ม ต่อปีการศึกษา  จะอนุมัติทุนใน
การจัดพิมพ์ โดยมียอดพิมพ์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม 
 - กรณีท่ีคณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุน หรือ มีอัตราความเสี่ยงสูง
ต่อการขาดทุน สามารถเลือกด าเนินการได้โดยใช้ระบบ Print on demand หรือจัดพิมพ์ในรูปแบบของ  
Low cost ซึ่งมีคุณภาพการพิมพ์ที่ใช้ต้นทุนต่ า เนื้อในเป็นขาว-ด า แต่มีการออกแบบหน้าปกให้สวยงามและ
พิมพ์ 4 สี 

 หมายเหตุ 

 -  ในกรณีที่ยังไม่เคยผ่าน Reader ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งต้นฉบับให้ Reader ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ท าการตรวจประเมินคุณภาพก่อนการจัดพิมพ์ โดยอาจารย์ผู้ขอจัดพิมพ์จะต้อง
ประสานงานกับ Reader ไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น   
 -  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ติดต่อหอสมุดแห่งชาติเพ่ือขอหมายเลข ISBN ให้  
 -   ค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะมีการตกลงกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ คือ 

  จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีที่
หนังสือพิมพ์เสร็จ  

  จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียนเป็น
งวดๆ ตามยอดหนังสือที่ขายได้ 

 -   การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 2. การขอจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

   อาทิ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล เอกสารอ่ืนที่เป็นเอกลักษณ์รังสิต
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ฯลฯ  
  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  
ศูนย์หนังสือพร้อมน า  ส่งเอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out 
CD File ข้อมูลต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet   
  2. เอกสารต้นฉบับและข้อมูลเบื้องต้น จะถูกส่งเข้าสู่คณะกรรมการส านักพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดพิมพ์ 
  3. ท าความตกลงกันเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก 
รูปแบบเนื้อใน  จ านวนเล่ม  การจ่ายค่าลิขสิทธิ์  และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอกท าการออกแบบปก จัดอาร์ตเวิร์คเนื้อหา 
และพิมพ์ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์  

 5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จจะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิมพ์ หรือ ศูนย์
หนังสือจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอก แล้วแต่กรณี 
  6. ส าหรับค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการตกลงกันเป็น
รายกรณี ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีที่
หนังสือพิมพ์เสร็จ  

 จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์  20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียน 
เป็นงวดๆ ตามยอดหนังสือท่ีขายได้ 

ผลการด าเนินงาน 
     1. การส่งเสริม การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน เพ่ือจัดจ าหน่ายภายใน 
          งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ส าหรับรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2559  จ าแนกได้ดังนี้ 
        ภาค S/2559        มีการจัดพิมพ์  รวม    19     รายวิชา  1,597  เล่ม 
       ภาคการศึกษาท่ี 1  มีการจัดพิมพ์  รวม    56    รายวิชา   6,753   เล่ม 
        ภาคการศึกษาท่ี 2  มีการจัดพิมพ์  รวม    47    รายวิชา   5,120   เล่ม 
                       รวมทั้งสิ้น     122     รายวิชา     13,470      เล่ม 
     2. การส่งเสริมการจัดท าหนังสือ/ต ารา เพ่ือจัดจ าหน่ายภายนอก   
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้  2.8  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.8.001  ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ปี 2559                             
สทส.อ2.2.8.003  แบบประเมินโครงการตาม PDCA 
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.002  รายงานการ 
ประชุมงานผลิตและเอกสารสิ่งพิมพ์                                                          

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

สทส.อ2.2.8.002  รายงานการประชุมงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

  



 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 58 

ตัวบ่งชี้  2.9   งานจัดเตรียมข้อสอบ 
 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559  อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีค าสั่ง มรส ที่ 651/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบประจ าปี
การศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน  2560 โดยคณะกรรมการมาจากตัวแทนวิทยาลัย/คณะ และหน่วย
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการมีภาระหน้าที่ในการก ากับดูแลรับผิดชอบให้การจัดเตรียมข้อสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ข้อสอบเกิดการรั่วไหลได้ และมีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา   ส าหรับการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ  ได้มีการจัดท าระเบียบและขั้นตอนการส่งที่
ชัดเจน  โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ (มรส.91)  และ
น าส่งซึ่งตามระเบียบก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือเลขานุการคณะเท่านั้น เป็นผู้ส่งต้นฉบับข้อสอบและมีการลง
รับ-ส่งข้อสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากเกิดปัญหา (กรณีหาต้นฉบับ
ข้อสอบไม่พบ)  ในการจัดเตรียมข้อสอบจะต้องมีความรอบคอบและรัดกุม เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการรั่ว
ของข้อสอบ โดยในระหว่างการจัดท าข้อสอบ จะมีคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ (อาจารย์ตัวแทนจากคณะ
ต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย)  หมุนเวียนกันมาก ากับดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา  นอกจากนั้น 
ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาคอยเฝ้าระวัง ตรวจตราผู้เข้า-ออกอย่างเข้มงวดอีกทางหนึ่งด้วย     
  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ก่อนการจัดส่งข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆ
ได้มีการตรวจเช็คข้อสอบจากตัวแทนกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆ  มาท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการน าส่ง โดยตัวแทนจากกองอ านวยการสอบต้องลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นหลักฐานไว้   ส าหรับการจัดส่ง/ขนย้ายข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบแต่ละอาคาร   จะมี
เจ้าหน้าที่งานจัดเตรียมข้อสอบฯ   เจ้าหน้าที่แผนกจัดสวนและบริการ เป็นผู้ขนย้าย  และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งข้อสอบ  โดยมีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็น
หลักฐาน  นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขอใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.66) 
   
ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2559  งานจัดเตรียมข้อสอบ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม
ข้อสอบทั้งหมด 5 ครั้ง และด าเนินการจัดเตรียมข้อสอบทั้งหมด 6 ครั้ง มีวิชาสอบทั้งหมดจ านวน  2,611 วิชา  
สอบตามตารางสอบ 1,548 วิชา สอบนอกตาราง 1,063 วิชา  
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.9  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.001  แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านัก 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.9.001  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดเตรียมข้อสอบปี 2559 
สทส.อ2.2.9.002  ระเบียบการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.003  แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.004  เอกสารการตรวจเช็คข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.005  เอกสารการน าส่งข้อสอบไปยัง
อาคารอ านวยการสอบ 
สทส.อ2.2.9.006  เอกสารการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ รปภ. 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.001  ผลวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ปี 2559     
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.003  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.005  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2564  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.8.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2559 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2559 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ                             
ระบบและกลไก           

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยหัวหน้างานแต่ละ
ฝ่ายงานโดยมีผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกรรมการ เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การบริหารงานโดยยึดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงานเป็นหลัก ทั้งนี้ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญต่อ
การท างานของบุคลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าที่ประชุมได้ โดยผ่าน
หัวหน้างาน  

การด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  3.1  การบริหารและการจัดการ 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  โดยได้จัดให้

บุคลากรเข้าประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดแผนการบริหารการจัดการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้ทุก
คนมีส่วนร่วมบุคลากรทุกคนรับทราบแผนการบริหารและการจัดการและร่วมกันด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารและการจัดการที่ได้ร่วมกันก าหนดแผนไว้ 
  พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาประจ าปี เพ่ือร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานว่า
เป็นไปตามแผนการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารและการจัดการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวส าหรับการบริการด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ  
สทส.อ3.3.1.001  แผนโครงการประจ าปีการศึกษา 
2559   

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการบริหารและการจัดการ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 61 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-5 

 

ตัวบ่งชี้  3.2  การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมภายใน เพ่ือประชุมชี้แจงและร่วมกันก าหนด
ภาระหน้าที่ตามฝ่ายงานและตามต าแหน่งของบุคลากร พร้อมทั้งจัดท าแผนผังองค์กรที่ได้มีการก าหนดต าแหน่ง
ของบุคลากรแยกตามภาระหน้าที่และได้แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ก าหนดให้
หัวหน้าฝ่ายงานติดตามผลการปฏิบัติงานจากแผนงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานและน าเสนอรายงาน
ให้กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลงานและเพ่ือการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาว่า
บุคลากรได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้เสนอมาหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแผนงานด้วย 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร
ไว้อย่างชัดเจน  

สทส.อ3.3.2.001  โครงสร้างการบริหารงานส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 
(2)  มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

สทส.อ3.3.2.002  การใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (RSU Helpdesk)   

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่  

สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการตามภาระของส่วนงาน 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

สทส.อ3.3.2.004  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 
 (5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-5 

 

ตัวบ่งชี้  3.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ครอบคลุมทุกฝ่ายงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่   ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   



 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
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ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 62 

ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน  ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายงานสนับสนุนด้าน
เทคนิค  ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  และฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
 จากนั้นจะน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาท าการสรุปผล  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการบริการเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการให้มากข้ึน 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.3 (ได้คะแนนเท่ากับ  4  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 - 
2 (2)  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  - 

3 (3)  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 (5)  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 - 

 

ตัวบ่งชี้  3.4  การพัฒนาบุคลากร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริม

การศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเอง  โดยการสนับสนุนการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นตามล าดับ พร้อมกันนี้ได้มีการส่ง
บุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกลไกการพัฒนาบุคลากรในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากร 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ขององค์กรที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิประจ าต าแหน่งนั้นๆ  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.4  (ได้คะแนนเท่ากับ   4  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนการพัฒนาบุคลากร  
สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต 55 - 59 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากร 

สทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนา
ภายใน – ภายนอกของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 63 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

สทส.อ3.3.4.003  ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2559 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/ 
โครงการ 

- 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-2 และครั้งที่ 4 

 

ตัวบ่งชี้  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศจ านวน 22 ระบบ  ด้านการบริหารการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้ได้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักและกิจกรรมส าคัญๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถช่วยให้การบริหารงาน การตัดสินใจ และลดขั้นตอนการท างานท าให้ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยผู้ใช้และผู้บริหารทุกระดับชั้นสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://intranet.rsu.ac.th 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.5  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 55 - 59 

2 
(2)  มี (1) + ระบบ  และกลไกในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 55 - 59 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.002  การปฏิบัติงานตามแผน
ด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

  

http://intranet.rsu.ac.th/


 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 64 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.003  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงาน (งาน
บริการซอฟต์แวร์ หน้า 15 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ตัวบ่งชี้   3.6  การบริหารความเสี่ยง 

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานอยู่ในระบบที่สามารถควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยท าให้ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.6  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
(2)  มี (1) + ระบบ  และกลไกในการจัดการ
ความเสี่ยง 

สทส.อ3.3.6.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  



 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 65 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 
(3)  มี (2) + การประชุมการบริหารความ
เสี่ยง  

สทส.อ3.3.6.003  คู่มือการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 4 

4 
(4)  มี (3) + การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + ผลการด าเนินงานตาม
มาตรการลดระดับความเสี่ยง 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สทส.อ3.3.6.004  รายงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ฝ่ายเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท างบประมาณตามความรับผิดชอบและความจ าเป็น โดยท า
การเสนอของบประมาณผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

การด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  4.1  การเงินและงบประมาณ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแผนการเงินและงบประมาณประจ าปี  โดยมี
คณะกรรมการ   ภายในซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผน
บริหารงบประมาณ โดยมีผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน  โดยมีกลไกในการใช้
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต   เพ่ือให้การด า เนินงานเป็นไปตามแผนงาน  
หรือแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้การใช้งบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้ 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการจะด าเนินการเบิกงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยรังสิตก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณที่ได้รับ โดยการใช้งบประมาณเพ่ือ
โครงการต่างๆ ตามที่ได้ขอไว้นั้น จะมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมินโครงการว่าได้รับ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  4.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี 

สทส.อ4.4.1.001  ระเบียบว่าด้วย  การเงินและการ
กรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน      
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + กลไกในการใช้งบประมาณ
ประจ าปี  และสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.001  โครงการส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบอนุมัติงบประมาณ 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณ
รายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการใช้
งบประมาณประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 2-3 

 

ตัวบ่งชี้  4.2   การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและ
น ามาวางแผนงานของส านักฯส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต  และ
ครอบคลุมภารกิจของฝ่ายงานนั้นๆ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีกลไก
การตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารภายในส านักฯ โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ  
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  4.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงิน  
และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง  
และครอบคลุมภารกิจ 

(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.001  ระเบียบว่าด้วย  การเงิน
และการกรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน  
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  
และมีการด าเนินกิจกรรม / โครงการตาม
แผนงานที่ก าหนด 

สทส.อ4.4.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี 2559 
(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้
งบประมาณรายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 
(3)  มี (2) + การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการ  

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การสรุป  หรือรายงาน  และ
เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 2-3 

 
 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไก 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายเทคโนโลยี มีการจัดท า
โครงสร้างการบริหาร มีบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของส านักฯ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

การด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  5.1  การประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้ง  โดยได้มีกิจกรรมให้ประชาคม
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ภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในหัว
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้
ก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายงานได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมในการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพในด้านนโยบาย
และแผนงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  5.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพ  

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

2 
 
(2)  มี (1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

 

สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

3 

(3)  มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  
และประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็น
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด 
(ฝ่าย) 

สทส.อ5.5.1.002  เอกสารเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประกันคุณภาพ 
สทส.อ5.5.1.003  รายงานการประชุมการประกัน
คุณภาพประจ าปี 

4 
(4)  มี (3) + การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

สทส.อ5.5.1.004  รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในของฝ่ายเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558 
สทส.อ5.5.1.005  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฝ่ายเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558  

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการตรวจสอบ
คุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3-4 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.003  รายงานการประชุมการ
ประกันคุณภาพประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ  เพ่ือก าหนดทิศทางของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้แต่ละฝ่ายงานได้มี
การก าหนดกลไกในการประเมินด้านคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยรังสิตและน าผลการประเมินตนเองจัดท าเป็นรายงานเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://ict.rsu.ac.th 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ  มาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้น าผลการประเมินจากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมิน
มาวางแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  5.2  (ได้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีกลไกการด าเนินงาน
ประเมินตนเองของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ 

สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 

3 
(3)  มี (2) + การประเมินผล
ตนเองของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่3-4 

5 
(5)  มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งชี้  
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่3-4 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพ 

 
 
 

 

http://ict.rsu.ac.th/


 
 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 70 

ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผน การด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

1.1 การก าหนด 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนนิการ 

(1) มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์ –  อักษร 
(2) มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์         
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
(3) มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ 
(4) มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ 
และเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) มี (4) + การทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

1.2  การก าหนด
นโยบาย/ แผนงาน และ
การประเมินแผนงาน 

(1) มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์      
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงาน 
(3) มี (2) + การด าเนินตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน และโครงงานที่
ได้ด าเนินการแล้ว 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองค์ประกอบที่ 1 10  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 1 5  
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  การพัฒนาและ
การบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.2  การบริหาร
จัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.3  การให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

2.4  การบริหาร
จัดการการใช้ห้อง
ดาต้าเซ็นเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.5  การจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.6  การให้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.7  งานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

2.8  งานผลิตเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ และต ารา   

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.9  งานจัดเตรียม
ข้อสอบ   

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 2 45  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 2 5  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.1  การบริหารและการ
จัดการ 

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการบริหารและการจัดการ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 
 
 
 

3.2  การก าหนด
ภาระหน้าที่ของบุคลากร 

(1) มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน 
(2) มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(4) มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

(1) ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 
(2) ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
(3) ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
(4) ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
(5) ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 

 
 
4 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

3.4  การพัฒนาบุคลากร (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากร 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน 
พัฒนา 

 
 
4 

 

3.5  ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
5 
 
 

 

3.6  การบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
     

(1) มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
(2) มี (1) + มีระบบ  กลไกในการจัดการความ
เสี่ยง 
(3) มี (2) + มีการประชุมการบริหารความเสี่ยง 
(4) มี (3) + มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(5) มี (4) + มีผลการด าเนินงานตามมาตรการลด
ระดับความเสี่ยง 

5  

รวมองค์ประกอบที่ 3 28  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 3 4.67  
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและ
งบประมาณ 

(1) มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
(2) มี (1) + มีกลไกในการใช้งบประมาณประจ าปี
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 
(5) มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 

4.2  การจัดสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1) มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงินและ
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และ
ครอบคลุมภารกิจ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ และ
มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่
ก าหนด 
(3) มี (2) + การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 
(4) มี (3) + การสรุป หรือรายงาน และเผยแพร่
ให้บุคลากรทราบ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 4 10  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 4 5  
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องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
5.1 การประกันคุณภาพ 
และการตรวจสอบ
คุณภาพ 

(1) มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
(2) มี (1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 
(3) มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็นรายงาน
ประจ าปี  เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน ต้นสังกัด (ฝ่าย) 
(4) มี (3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
(5) มี (4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

(1) มีกลไกการด าเนินงานประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัว
บ่งชี้ 
(3) มี (2) + การประเมินผลตนเองของหน่วยงาน 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 
(5) มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 5 5  
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2559  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2559 
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
การด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์   พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 9 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 6 4.67 ดีมาก 
4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1-5 21   
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

รวมองค์ประกอบที่ 1-5 
 103  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบรวมที่ 1-5 

 4.90 ดีมาก 
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 2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงานที่

ชัดเจนและสอดคล้องกัน   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  เพ่ือให้มีความมุ่งมั่นและ
พยายามท างานให้ได้ตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภาระงานหลัก 
 งานบริการซอฟต์แวร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการบริหารการศึกษา มีการ

ปรับปรุงระบบงานให้สามารถรองรับนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง   และสามารถรองรับความ

ต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนของนักศึกษาและบุคลากร 

ข้อสังเกต        

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับเงื่อนไข

ความต้องการของระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีผลกระทบกับระบบงานเดิม และกระทบต่อ

การบริหารองค์การ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศลดลง  

งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้

ค าแนะน าและการบริการที่ดีแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มีการปรับปรุงระบบภายในห้องปฏิบัติการอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดท าตารางการให้บริการ โดยผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการบันทึกปริมาณผู้ใช้งาน เพ่ือน าข้อมูลมาปรั บปรุง

คุณภาพในการให้บริการ      

ข้อสังเกต 

 ปัญหาอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกินก าหนดระยะเวลาการรับประกันจากผู้จ าหน่ายจะท าให้

เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และควรมีงบประมาณในมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทันที  

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการนั้นไม่มีการสนับสนุน Career Path ที่ชัดเจนของสายอาชีพการ

ท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  และเป็นอุปสรรคในการวางแผนบริหารจัดการที่ดีได้                                                                                                                                             
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จุดเด่น 
 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการให้บริการด้านเทคนิคแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดย

เน้นการให้บริการงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย จัดหา

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองให้การด าเนินงานบรรลุผลบริการติดตั้งระบบ Software ลิขสิทธิ์  อีกทั้งเป็น

หน่วยงานช่วยสนับสนุนในการจัดงานที่มีความส าคัญต่างๆ อาทิเช่น RSUConference/The Global Game 

Jam เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน    

ข้อสังเกต          

 ควรพิจารณาให้มีการจัดล าดับความส าคัญของงานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ

หน่วยงาน และควรมีการสร้างเสริมประสบการณ์เจ้าหน้าที่ Service Desk ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการ

ตอบปัญหาการใช้งาน  

งานดาต้าเซ็นเตอร์ 
 จุดเด่น 
 ส ารวจความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้งบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ

ยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วย

เทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บริการจัดท าส านักงาน

ส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation for DR Site) และดูแล Active Directory 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการแม่ข่ายโฮมเพจคณะ/หน่วยงาน  

บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต   

 ข้อสังเกต 

 ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือกลางในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการให้บริการ ท าให้เวลา

เกิดปัญหา ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพ่ือตรวจสอบดู Log file ภัยคุกคามจากเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นปัญหา

หลักท่ีคอยโจมตีเครื่อง server แม่ข่ายอยู่เป็นประจ า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยเรื่องความ

ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน  
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งานโครงข่ายพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและสนองตอบความต้องการที่มากขึ้น 

เพ่ือให้ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) นั้นพร้อมต่อการใช้งานสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษาใช้ RSU e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยช่วยจัดการฝึกอบรม และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มี

การขยายจุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบบมีสาย (Wire LAN) จ านวน

จุดต่อเชื่อม 14,231 จุด และแบบไร้สาย (Wireless LAN)  จ านวน Access Points (WiFi) 1,077 จุด อีกทั้งมี

การจัดสรรเพ่ิมขนาดของ Bandwidth ให้ความเร็วเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็น 4/3 Gbps 

ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย            

 ข้อสังเกต 

 ปัญหาการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการนั้น  ไม่สามารถทราบ

สถานะว่าปัจจุบันทางหน่วยงานได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  ต้องปรับปรุงขั้นตอนการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานบรรลุผล  หาวิธีการสรุปปัญหาให้รวดเร็ว  และหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนมาก

ขึน้ นอกจากนี้จ านวนเจ้าหน้าที่มีอัตราการลาออกค่อนข้างบ่อย การที่จะรับเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน

จะให้มีความช านาญในงาน อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม ซึ่งอาจท าให้งานช้าหรือสะดุดได้  

  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
          จุดเด่น   

1. ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดงานกิจกรรมหรืองานพิธีการต่างๆ  ทีมงานเจ้าหน้าที่บริการโสตฯ จะมี 

การประชุมเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บริการ

โสตฯ ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามห้องเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะ 

ด้าน และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตฯ เพ่ือให้ใช้งานได้ กรณีที่อุปกรณ์ยังมีสภาพการใช้งานได้ต่อ หากไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ จะส่งเรื่องไปส่งซ่อมกับบริษัทภายนอกต่อไป 

ข้อสังเกต 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้จากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ 

เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีนั้น ได้น าไปจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้บริการตามคณะ/
วิทยาลัย และหน่วยงานตามที่ต้องการ  แต่ก็ไม่เพียงพอส าหรับให้บริการ  กอรปกับอุปกรณ์บางอย่างก็เริ่ม
เสื่อมสภาพ หรือตกรุ่น ท าให้หาอะไหล่เปลี่ยนค่อนข้างยาก    อย่างไรก็ตามทางงานสนับสนุนฯ จะพยายาม
จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

 
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ ์
จุดเด่น 

 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจะมีการตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน ซึ่งท าให้งานต้องมีความล่าช้าออกไป 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ 
 จุดเด่น 

การบริหารงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพและได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นชุดเดียวกัน เพ่ือให้บุคลากรในส านักฯ มีการวางแผนการตัดสินใจใน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดแบ่งงานกันแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยมีภาระงานหลักที่ชัดเจนสามารถ
วัดผลได้ 

ข้อสังเกต 
 บุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้การให้บริการอาจเกิดความ
ล่าช้า  แนวทางการปรับปรุงจึงควรจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในส่วนงานที่เกิดปัญหา  เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 
มีการท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและมีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

ข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ข้อสังเกต 
เนื่องจากภาระงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น การพัฒนาทางด้านไอทีจะต้องมี

ประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการท างานที่จะพัฒนางานให้
สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี  โครงการบางโครงการที่ส าคัญได้ถูกตัดไป  ท าให้ส านักฯต้องพัฒนางานด้านไอ
ทีให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับพิจารณา โดยผู้อ านวยการได้มีการปรึกษา หารือ ในเรื่องการตัดงบประมาณ
ของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้งานที่ยังไม่เร่งด่วนชะลอโครงการไปก่อน และยังคงส่วนงานที่ส าคัญเอาไว้  และ
บริหารงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามนโยบาย และเต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และได้มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือในการท างานการ

ประกันคุณภาพส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การประกันคุณภาพของส านักฯประสบ
ความส าเร็จ และลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่น่าพอใจ 

 


