รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557
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คานา
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนบริกำรสนับสนุนอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรเรียน
กำรสอนทำงด้ำนวิชำกำร ภำยในมหำวิทยำลัยและสำมำรถตอบสนองภำรกิจบริหำรภำยในสำหรับผู้บริหำร,
อำจำรย์ และบุคลำกร โดยเชื่อมต่อผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดกำรระบบสำรสนเทศในกำร
จัดเก็บข้อมูลแต่ละระบบ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดแบ่งภำระงำนออกเป็นทั้งหมด 10 งำน ดังนี้ งำนธุรกำร,
งำนบริกำรซอฟต์แวร์, งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค, งำนโครงข่ำยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์,
งำนบำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย , งำนนโยบำยและแผนงำน, งำนบริกำรคำร้อง (Service Desk), งำนเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ และ งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ เพื่อกำรวิเครำะห์และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย
จัดทำรำยงำนประจำปีกำรศึกษำ 2557 ฉบับนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพภำยในสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 สำหรับเป็น
ข้อมูลในกำรนำไปพัฒนำคุณภำพของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันที่ 16 ตุลำคม 2558

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2557 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต มีภำรกิจหลักเป็นหน่วยงำนกลำง
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้ บ ริ ก ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ส ำหรั บ บุ ค ลำกร และนั ก ศึ ก ษำ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรังสิต ทั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงระบบงำนเครือข่ำยให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนจริง โดยมี
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำร และมีกำรเพิ่ม Bandwidth กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เป็น 4/1.2 Gbps และทำกำรเชื่อมต่อวงจรเครื่องข่ำยเพื่อรองรับกำรใช้งำนของวิทยำเขตภำย
นอกพื้นที่มหำวิทยำลัย อำทิเช่น ศูนย์ศึกษำสำทรธำนี ศูนย์ศึกษำวิภำวดี และสถำบันร่วมผลิตแพทย์โรงพยำบำล
รำชวิถี ซึ่งอำจกล่ ำวได้ว่ำเป็ น มหำวิทยำลั ยเอกชนแห่ ง เดียวที่ มีกำรเช่ำใช้อิ นเทอร์ เน็ตทั้ง Domestic และ
International ซึ่งมี ขนำด Bandwidth มำกที่สุ ดในประเทศ เพื่อรองรั บกำรขยำยตัว ของภำระงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่มีมำกขึ้นตำมลำดับ ดังเช่น กำรเชื่อมอุปกรณ์และขยำยเครือข่ำยไปยังอำคำรรังสิตประยูรศักดิ์ 2,
อำคำรนันทนำกำร และอำคำรสถำบันไทย-จีน โดยทำงสำนักฯให้ควำมสำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพห้อง
Data Center ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งนี้สำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศมีแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่นแผนกำรปรับปรุงระบบ Network Infrastructure
โครงกำรปรั บ ปรุ ง ห้ อ ง Data Center เพื่ อ ให้ มี ค วำมพร้ อ มส ำหรั บ กำรใช้ ง ำน กำรเพิ่ ม จุ ด กำรให้ บ ริ ก ำร
อินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสำย (Wireline) จำนวน 12,454 จุด และระบบแบบไร้สำยสำย (Wireless) Access
Points (WiFi) จำนวน 644 จุด โดยแบ่งเป็นกำรติดตั้งภำยในอำคำรจำนวน 621 จุด และภำยนอกอำคำร
จำนวน 23 จุด มีกำรจัดหำ Software ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ เช่น Microsoft Windows/Office/Adobe CS/Acrobat
และระบบ Anti-Virus ชั้นนำอย่ำงเช่น Trend Micro ซึ่งสำมำรถรองรับกำรใช้งำนภำยในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ บุคลำกรและนักศึกษำไม่จำกัดจำนวน license ภำยใน Campus ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งแผน
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตอย่ำง
ต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1
สถานภาพทัวไป
่
1.1 สถานภาพทัวไปในปั
่
จจุบนั
ปี พ.ศ. 2557 สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักเป็ นหน่ วยงำนกลำงในกำรอำนวยควำมสะดวก
และให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำ ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตทัง้ นี้ได้มกี ำรพิจำรณำ
ปรับ ปรุ ง ระบบงำนเครือ ข่ ำ ยให้ เ หมำะสมกับ สภำพกำรใช้ ง ำนจริง โดยผู้ ใ ห้ บ ริก ำรคือ บริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ที บรอด
แบนด์ จำกัด (มหำชน) และมีกำรเพิม่ Bandwidth กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็ น 4/1.2 Gbps และทำกำรเชื่อมต่อวงจร
เครื่องข่ำยเพื่อรองรับกำรใช้งำนของวิทยำเขตภำยนอกพืน้ ทีม่ หำวิทยำลัย อำทิเช่น ศูนย์ศกึ ษำวิภำวดี และสถำบันร่วม
ผลิตแพทย์โ รงพยำบำลรำชวิถี ซึ่งอำจกล่ ำวได้ว่ ำเป็ นมหำวิท ยำลัย เอกชนแห่ งเดีย วที่มีก ำรเช่ำ ใช้อินเทอร์เ น็ต ทัง้
Domestic และ International ซึ่งมีขนำด Bandwidth มำกทีส่ ุดในประเทศ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของภำระงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่มมี ำกขึน้ ตำมลำดับเช่น กำรขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรเครือข่ำยพื้นฐำนและเพิ่มจุดกำรให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยไร้สำยให้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ำรใช้งำนในมหำวิทยำลัย มีกำรพัฒนำศักยภำพระบบงำนรับสมัครและงำนทะเบียน
เพื่อรองรับกำรใช้งำน Mobile Application มีกำรจัดทำ DR Site (Disaster Recovery) สำหรับระบบฐำนข้อมูลทะเบียน
นักศึกษำและระบบอินทรำเน็ต และมีจดั ทำระบบข่ำวสำรผ่ำนอีเมล @rsu.ac.th โดยทำงสำนักฯให้ควำมสำคัญในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพห้อง Data Center ให้มคี วำมทันสมัยและมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทีห่ ลำกหลำย

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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1.2 ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ
ปณิ ธาน
มุ่งเน้นควำมเป็ นเลิศในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปรัชญา
บริกำรเป็ นเลิศ มีคุณธรรม ก้ำวสูเ่ ทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย สร้ำงสรรค์นวัตกรรมแห่งกำรเรียนรูแ้ บบยังยื
่ น
วิ สยั ทัศน์
เทคโนโลยีกำ้ วหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล กำรสือ่ สำรทันสมัย ร่วมใจบริกำร
พันธกิ จ
ให้บริกำร สนับสนุน ถ่ำยทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็ น
เลิศทำงวิชำกำรอย่ำงยังยื
่ น

วัตถุประสงค์ในปี งบประมาณ 2557
1. เพื่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยรังสิต ผ่ำนโครงกำรอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต
2. เพื่อให้บริกำรห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์สว่ นกลำงแก่นกั ศึกษำทัวไปของมหำวิ
่
ทยำลัยรังสิต
3. เพื่อปรับปรุงและขยำยเครือข่ำยระบบสำรสนเทศและบริกำรระบบอินเทอร์เน็ต
4. เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรังสิต

แผนการดาเนิ นการ
แผนงานสาหรับปี การศึกษา 2557
1. พัฒนาองค์กร
1.1 ปฏิรปู ระบบกำรทำงำน โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรของแต่ละคน และกำรจัดสรรงำนให้กบั แต่ละคน
อย่ำงถูกต้อง และตรงกับควำมถนัด
1.2 กำรจัดกำรและบริหำรหน่วยงำนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมเชีย่ วชำญในวิชำชีพเฉพำะ และทักษะประจำตำแหน่ง
2.2 พัฒนำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอกเพื่อนำควำมรูท้ ไ่ี ด้มำพัฒนำงำนและกำรบริกำรให้
ดียงิ่ ขึน้
2.3 พัฒนำบุคลำกรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มสี ว่ นเข้ำร่วมประชุมในหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนงำนในอนำคต
3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 โครงกำรบำรุงรักษำเครือ่ ง UPS ของ Server ในห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
3.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบงำนรับสมัครและงำนทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้งำน Mobile Application
3.3 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5
3.4 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบงำนเครือข่ำย
3.5 โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
3.6 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center อำคำร 1 ห้อง 207
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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4.2 โครงกำรจัดทำระบบข่ำวสำรผ่ำนอีเมล @rsu.ac.th
4.3 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับฝำ่ ยงำนบริหำรกลำง
4.4 จัดซือ้ ซอฟต์แวร์สำหรับบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
4.5 จัดทำ DR Site (Disaster Recovery) สำหรับระบบฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและระบบอินทรำเน็ต
5. พัฒนาการบริการ
ั
5.1 มีเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรและบริกำรคำร้อง เพื่อรองรับปญั หำกำรเข้ำระบบงำน และกำรแก้ไขปญหำกำรใช้
ระบบงำนเบือ้ งต้นให้กบั นักศึกษำและบุคลำกร
5.2 โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ Thermal Paper เพื่อใช้ในงำนกำรแจกแท็บเล็ต
5.3 โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
5.4 สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
5.5 โครงกำรงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
5.6 โครงกำรฝำ่ ยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
5.7 โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบริกำรคำร้อง (service desk) ในงำนกำรแจกแท็บเล็ต
สำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ท1่ี ของปีกำรศึกษำ 2557
แผนงานสาหรับปี การศึกษา 2558
1. พัฒนาองค์กร
1.1 ปฏิรปู ระบบกำรทำงำน โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรของแต่ละคน และกำรจัดสรรงำนให้กบั แต่ละคน
อย่ำงถูกต้อง และตรงกับควำมถนัด
1.2 กำรจัดกำรและบริหำรหน่วยงำนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมเชีย่ วชำญในวิชำชีพเฉพำะ และทักษะประจำตำแหน่ง
2.2 พัฒนำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอกเพื่อนำควำมรูท้ ไ่ี ด้มำพัฒนำงำนและกำรบริกำรให้ดี
ยิง่ ขึน้
2.3 พัฒนำบุคลำกรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มสี ว่ นเข้ำร่วมประชุมในหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
ร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนงำนในอนำคต
3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มที กั ษะมำกขึน้ และรองรับกำรเปลีย่ นแปลงด้ำนเทคโนโลยี
3.2 โครงกำรพัฒนำระบบงำนสำหรับแผนก กำรเงินจ่ำย
3.3 โครงกำรพัฒนำแผนกงำนพัฒนำระบบงำน/ซอฟต์แวร์ให้ได้มำตรฐำน CMMI
3.4 โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) สำหรับระบบฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและระบบอินทรำเน็ต
ระยะที่ 2 (Phase 2)
3.5 โครงกำรซือ้ MA ระบบสำรองไฟห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
3.6 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 6
3.7 โครงกำรซ่อมบำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
3.8 โครงกำรจัดซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย
3.9 โครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรังสิต
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับโปรแกรมเมอร์
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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4.2 จัดซือ้ iPad Air 2 สำหรับโปรแกรมเมอร์
4.3 โปรแกรมระบบควำมปลอดภัยสำหรับใช้บนระบบเสมือน
4.4 จัดซือ้ ซอฟแวร์เพิม่ เติมสำหรับบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
4.5 โครงกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำย
5. พัฒนาการบริการ
ั
5.1 มีเจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรและบริกำรคำร้อง เพื่อรองรับปญั หำกำรเข้ำระบบงำนและกำรแก้ไขปญหำกำรใช้
ระบบงำนเบือ้ งต้นให้กบั นักศึกษำและบุคลำกร
5.2 โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
5.3 โครงกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์รกั ษำควำมปลอดภัยและอะไหล่เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ งำน
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
5.4 สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
5.5 ฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
5.6 โครงกำรพัฒนำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
5.7 โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบริกำรคำร้อง (service desk) ในงำนแจกแท็บเล็ตสำหรับ
นักศึกษำชัน้ ปีท่ี 1 ของปี กำรศึกษำ 2558
5.8 โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
5.9 โครงกำรจัดซือ้ Software License
5.10 โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
1.3.1 ภาระงานหลัก
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนออกเป็ น
1. งานธุรการ มีขอบเขตงาน ดังนี้
1.1 รับ – ส่งหนังสือเข้ำออกภำยในและภำยนอก
1.2 จัดพิมพ์เอกสำรและจัดเก็บเอกสำร
1.3 งำนงบประมำณ – จัดซือ้ (ภำยในสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
1.4 เบิก – จ่ำยวัสดุสำนักงำน
1.5 งำนพิมพ์เอกสำรของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.6 งำนรับแจ้งปญั หำกำรใช้งำน
1.6.1 รับแจ้งและแก้ไขปญั หำเบื้องต้นของปญั หำกำรใช้งำนระบบ Intranet

กำรใช้งำนบริกำร

ซอฟต์แวร์
1.6.2 งำนรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งำนรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และงำนแจ้งอินเทอร์เน็ตใช้งำนไม่ได้
1.6.3 ให้คำปรึกษำกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตผ่ำนสัญญำณ Wireless LAN ด้วยวิธี Authentication
1.6.4 ให้คำปรึกษำใช้งำน RSU Mail
1.6.5 งำนรับแจ้งซ่อมเครื่อง Printer ทัง้ ของมหำวิทยำลัยและในส่วนของกำรเช่ำใช้เครื่อง Multifunction
2. งานบริการซอฟต์แวร์ มีขอบเขตงาน ดังนี้
2.1 กลุ่มระบบงานการเงิ น
2.1.1 บริกำร ให้คำปรึกษำ ปรับปรุง ติดตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนกำรเงินให้กบั ผูใ้ ช้งำน
2.1.2 วำงแผน จัดหำ ประสำนงำน ออกแบบ พัฒนำ ปรับปรุง บำรุงรักษำ ระบบงำนประกอบด้วย
- ระบบงำนกำรเงิน
- ระบบงำนกำรเงินหอพัก
- ระบบงำนบริหำรหอพัก
- ระบบงำนอำคำรและสถำนที่
- ระบบทุนกำรศึกษำ
- ระบบประเมินอำจำรย์ผสู้ อน
- ระบบงำนบริกำรข้อมูล Online (ประเมินอำจำรย์ผสู้ อน)
2.1.3 บริกำรสอบถำม ให้คำแนะนำ แก้ไขปญั หำกำรใช้งำน จำกกำรใช้ระบบงำนบริกำรข้อมูล
2.1.4 จัดทำและรับผิดชอบดูแลระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนกำรเงิน
2.2 กลุ่มระบบงานทะเบียนและทุน
2.2.1 บริกำร ให้คำปรึกษำ ปรับปรุง ติดตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนทะเบียนและทุนให้กบั ผูใ้ ช้งำน
2.2.2 ออกแบบ พัฒนำ ปรับปรุง บำรุงรักษำ ระบบงำนประกอบด้วย
- ระบบทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษำ
- ระบบงำนทะเบียนเรียน
- ระบบงำนกองทุนกูย้ มื
- ระบบงำนบริกำรข้อมูล Online สำหรับนักศึกษำและบุคลำกรผ่ำน http://intranet.rsu.ac.th
2.2.3 บริกำรสอบถำมให้คำแนะนำ แก้ไขปญั หำกำรใช้งำน จำกกำรใช้ระบบงำนบริกำรข้อมูล
Online กลุ่มงำนทะเบียนและทุนผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC หรือ web browser ต่ำงๆ
2.2.4 จัดทำและรับผิดชอบดูแลระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนทะเบียนและทุน
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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2.2.5 ดูแล ปรับปรุง ประสิทธิภำพสำหรับโปรแกรมเพิม่ -ถอน
2.2.6 Install/Config โปรแกรมระบบงำนให้กบั เครือ่ ง Client Pc สำหรับผูใ้ ช้
2.2.7 ดูแล ปรับปรุง ระบบงำนบริกำรสำหรบแผนกบุคคล
2.2.8 ดูแล ปรับปรุง ระบบ intranet เพื่อรองรับ 2 ภำษำ
2.2.9 ดูแล ปรับปรุง กำร Print ใบ Pay-In เพื่อรองรับปริมำณผูใ้ ช้
2.2.10 ดูแล ปรับปรุง งำนกองทุนกูย้ มื เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ e-audit
2.2.11 ดูแล ปรับปรุงระบบงำน กำรจัดกำรกำรลงทะเบียนแบบ Waiting List
2.2.12 ดูแล ปรับปรุง กำรรับชำระเงินรูปแบบ Online Payment Gateway สำหรับกำรลงทะเบียน
2.2.13 ดูแล ปรับปรุง และแก้ไขปญั หำกำรใช้งำน เครื่อง Database Server และ Intranet server ที่
ให้บริกำรกลุม่ ระบบงำนทะเบียนและทุน
2.2.14 ให้คำปรึกษำบริกำรซอฟต์แวร์ ด้ำนกำรลงทะเบียนผูเ้ ข้ำงำน กิจกรรมในกำรจัดงำนต่ำงๆ
ประกอบด้วย
- งำนประชุมบุคลำกร
- งำนประชุมวิชำกำร
- งำนแจกเครื่อง tablet
2.3 กลุ่มระบบงานประมวลผล
2.3.1 บริกำร ให้คำปรึกษำ ปรับปรุง ติดตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนประมวลผล
2.3.2 ออกแบบ พัฒนำ ปรับปรุง บำรุงรักษำ ระบบงำนประกอบด้วย
- ระบบงำนประมวลผลสอบ
- ระบบงำนทะเบียนรำยวิชำ
- ระบบงำนตำรำงเรียน ตำรำงสอบ
- ระบบงำนประมวลผลกำรเรียน
- ระบบงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
- ระบบงำนเอกสำรสำคัญ
- ระบบงำนบริกำรข้อมูล Online สำหรับนักศึกษำและบุคลำกรผ่ำน http://intranet.rsu.ac.th
2.3.3 บริกำรสอบถำม ให้คำแนะนำ แก้ไขปญั หำกำรใช้งำน จำกกำรใช้ระบบงำนบริกำรข้อมูล
Online กลุ่มงำนประมวลผล ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC หรือ web browser ต่ำงๆ
2.3.4 จัดทำและรับผิดชอบดูแลระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนประมวลผล
2.3.5 ดูแล ปรับปรุง และแก้ไขปญั หำกำรใช้งำน เครื่อง Database Server และ intranet server ที่
ให้บริกำรกลุม่ งำนประมวลผล
2.3.6 ดูแล ปรับปรุง ระบบกำรจัดห้องสอบกึง่ อัตโนมัติ
2.3.7 ดูแล/จัดทำ ข้อมูลด้ำนตำรำงเรียนตำรำงสอบ ให้กบั คณะ
2.3.8 Install/Config โปรแกรมระบบงำนให้กบั เครื่อง Client Pc สำหรับผูใ้ ช้
2.3.9 ดูแล ปรับปรุง ระบบงำนเพื่อรองรับกำรอ่ำนข้อมูลจำกเครื่อง Replication Server
2.3.10 ดูแล ปรับปรุง ระบบงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเพื่อรองรับ AEC
2.3.11 ดูแล ปรับปรุง ระบบงำนเอกสำรสำคัญ เพื่อรองรับ AEC
2.3.12 ดูแล และ อบรม ด้ำน Source Code ให้ Programmer ด้ำนเทคนิคกำรอ่ำนเครื่อง Rep
Server
2.3.13 ดูแล และบริกำรข้อมูล/จัดทำ ด้ำนเกรดสำหรับ อำจำรย์
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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2.3.14 สนับสนุน งำนให้คำปรึกษำ บริกำรซอฟต์แวร์ดำ้ นกำรลงทะเบียนผูเ้ ข้ำงำนกิจกรรมในกำร
จัดงำนต่ำงๆ ร่วมกับหัวหน้ำกลุม่ งำนทะเบียนและทุน ประกอบด้วย
- งำนประชุมบุคลำกร
- งำนประชุมวิชำกำร
- งำนแจกเครื่อง tablet น.ศ.
3. งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์ มีขอบเขตงาน ดังนี้
3.1 ให้บริกำรห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
3.2 บริหำรจัดกำรและควบคุมตำรำงกำรใช้งำนห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูลกำรใช้
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ทำงเว็บไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/
3.3 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
4. งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค มีขอบเขตงาน ดังนี้
ั
4.1 บริกำรให้คำปรึกษำปญหำที
เ่ กีย่ วกับกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมกำรใช้
งำนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทีข่ อคำปรึกษำและขอควำมช่วยเหลือมำ
4.2 บริกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ System Software และ Application Software สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีม่ คี วำมประสงค์และขอมำ
4.3 บริกำรให้คำปรึกษำ ติดตัง้ ทัง้ Software และ Hardware
งานซ่อมบารุง
- จัดส่งช่ำงเทคนิคออกไปให้บริกำรแก้ไขปญั หำและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีแ่ จ้งซ่อมมำให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ดดี งั เดิม
- ติดต่อเพื่อแจ้งผลของกำรบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และประสำนงำน กับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทีน่ ำเครื่องคอมพิวเตอร์มำซ่อม พร้อมให้กำรแนะนำซือ้ อุปกรณ์อะไหล่เพื่อนำมำทดแทนเครื่องทีช่ ำรุด
5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีขอบเขตงาน ดังนี้
5.1 ดูแลระบบ Server และกำรให้บริกำรต่ำงๆ บนระบบเครือข่ำย
5.2 ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตทัง้ ภำยในองค์กรและกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอก
5.3 ซ่อมบำรุงและแก้ปญั หำระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ต
5.4 ดูแลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้งำนในระบบเครือข่ำย
5.5 ออกแบบและดูแลงำนติดตัง้ ระบบเครือข่ำยสำหรับอำคำรใหม่
5.6 จัดทำกำรสำรวจควำมต้องกำรห้อง Data Center
5.7 จัดทำแผนกำรบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ยภำยในห้อง Data Center
5.8 บริกำรกำรติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ยและกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
5.9 บริกำรจัดสรรทรัพยำกรของเครื่องแม่ขำ่ ยเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี
Virtualization
5.10 บริกำรจัดทำสำนักงำนสำรองด้วยเทคโนโลยีกำรบริกำรอัตโนมัติ (Service Automation for DR
Site)
5.11 บริกำรจัดทำและดูแลระบบเพื่อรองรับกำรทำ Storage Virtualization
5.12 ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในห้อง Data Center
5.13 ตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหำวิทยำลัย
5.14 ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวิทยำลัย
5.15 บริกำรแม่ขำ่ ยระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

8

5.16 บริกำรแม่ขำ่ ยโฮมเพจของมหำวิทยำลัย (RSU Home Page) เพื่อกำรเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคณะ/
หน่วยงำน
5.17 บริกำรแม่ขำ่ ยโฮมเพจแก่คณะหน่วยงำน บุคลำกร และนักศึกษำ
5.18 จัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ ์ (Licensed Software) เพื่อใช้ในมหำวิทยำลัย
6. งานบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย มีขอบเขตงาน ดังนี้
6.1 วำงแผนกำหนดกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ำยประจำปี และส่งมอบแผนให้ฝำ่ ยงำนบริหำรกลำงเพื่อ
ทำกำรประกำศเป็ นแผนกำรดำเนินกำรประจำปี
6.2 ช่วยประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำรคำร้อง คณะและหน่วยงำนเพื่อแจ้งให้ทรำบช่วงเวลำในกำร
บำรุงรักษำอุปกรณ์
6.3 จัดกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน
6.4 ระบุจำนวนอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ ะชำรุดเพื่อทำกำรบำรุงรักษำและให้มสี ภำพพร้อม
ใช้งำน
6.5 จัดทำเอกสำรในกำรสำรวจและเก็บประวัตขิ องอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสะดวกในกำร
สำรวจครัง้ ต่อไป
6.6 จัดทำเอกสำรให้อยูใ่ นรูปแบบหมวดหมู่หรือจัดทำกลุม่ ของของอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้
สะดวกในกำรค้นหำ
6.7 ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์ชำรุดเสียหำยและไม่สำมำรถซ่อมบำรุงได้ ให้แจ้งกลับมำทีฝ่ ำ่ ยงำนบริหำรกลำงเพื่อ
ทำเรื่องส่งคืนสำนักงำนพัสดุ
6.8 ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์ชำรุดเสียหำยจะต้องช่วยสนับสนุนกำรร่ำงข้อเสนอแนะทำงด้ำนเทคนิคในกำรจัดซือ้
อุปกรณ์ใหม่
7. งานนโยบายและแผนงาน มีขอบเขตงาน ดังนี้
7.1 จัดทำแผนยุทธศำสตร์ทส่ี อดคล้องกับแผนระดับชำติและระดับมหำวิทยำลัย
7.2 จัดทำแผนกำรปฏิบตั งิ ำนและงบประมำณประจำปี
7.3 ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
7.4 จัดทำแผนด้ำนกำรประกันคุณภำพประจำปี
7.5 จัดทำแผนควำมเสีย่ งประจำปี
7.6 จัดทำแผนแม่บทด้ำนไอทีเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
8. งานบริการคาร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดังนี้
8.1 บริกำรรับคำร้องทัวไป
่
8.2 บริกำรตอบข้อสักถำมด้ำนเทคนิคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
8.3 ประสำนงำนและติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชดิ
8.4 ตรวจสอบสถำนะของกำรดำเนินงำน
8.5 ตรวจสอบควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร
9. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีขอบเขตงาน ดังนี้
9.1 กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
9.2 กำรผลิตสือ่ กำรสอนในรูปแบบวีดทิ ศั น์และเทปบันทึกเสียง กำรจัดทำกรำฟิก และกำรถ่ำยภำพนิ่ง

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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10. งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์ มีขอบเขตงาน ดังนี้
10.1 กำรดูแลกำรผลิตเอกสำรสิง่ พิมพ์ และตำรำ งำนออกแบบกรำฟิก รวมทัง้ เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำร
จัดพิมพ์ขอ้ สอบของมหำวิทยำลัย

1.3.2 ความรับผิดชอบ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งหน้ำทีต่ ำมส่วนงำน
1. งานธุรการ ประกอบด้วย กำรดูแลนัดหมำยของ ผู้อำนวยกำรสำนักฯ ดูแลระบบงำนสำรบรรณ รับ – ส่ง
หนังสือเข้ำ/ออกทัง้ ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยรังสิต จัดเก็บเอกสำร ดูแลงบประมำณ – จัดซือ้ (ภำยในสำนักฯ)
กำรเบิก – จ่ำยวัสดุสำนักงำน มีกำรเปิ ดใช้โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk) เพื่อรับแจ้งปญั หำกำรใช้
งำนภำยในมหำวิทยำลัยสำมำรถแยกเป็ น 2 ภำระงำน ดังนี้
1.1 งำนแจ้งซ่อม งำนโครงข่ำยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
1.2 งำนแจ้งซ่อม งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค
2. งานบริการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
2.1 งำนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนตำมขอบเขตจำนวน 19 ระบบงำน
2.2 งำนติดตัง้ โปรแกรมและให้คำแนะนำปญั หำกำรใช้ระบบงำน เฉพำะระบบงำนในควำมรับผิดชอบ
3. งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์ ประกอบด้วย กำรวำงแผน จัดหำปรับปรุงบำรุงรักษำ
บริกำร
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์สว่ นกลำง เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
4. งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค ประกอบด้วย กำรให้บริกำรติดตัง้ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษำและให้คำปรึกษำ
กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย กำรวำงแผน จัดหำ ปรับปรุง บำรุงรักษำ พัฒนำและดูแล
ควำมปลอดภัย ให้ระบบเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และจัดทำกำรสำรวจควำมต้องกำรห้อง
Data Center จัดทำแผนกำรบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ำยภำยในห้อง Data Center บริกำรกำรติดตัง้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ข่ำยและกำรใช้งำนซอฟแวร์ทเ่ี กีย่ วข้อง กำรตรวจสอบกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในห้อง Data Center
กำรตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวิทยำลัย กำรบริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจของมหำวิทยำลัย (RSU Home
Page) เพื่อกำรเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงำน
6. งานบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ประกอบด้วย กำรวำงแผนกำหนดกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ำยประจำปี
และส่งมอบแผนให้ฝ่ำยงำนบริหำรกลำงเพื่อทำกำรประกำศเป็ นแผนกำรดำเนินกำรประจำปี ช่วยประสำนงำนระหว่ำง
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำรคำร้อง คณะและหน่ วยงำนเพื่อแจ้งให้ทรำบช่วงเวลำในกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ จัดกำรตรวจสอบสภำพ
อุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน
7. งานนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัยแผนกำรปฏิบตั งิ ำน
และงบประมำณประจำปี แผนด้ำนกำรประกันคุณภำพประจำปี จัดทำแผนควำมเสีย่ งประจำปี และแผนแม่บทด้ำนไอทีเพื่อ
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
8. งานบริการคาร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย บริกำรรับคำร้องทัวไป
่ บริกำรตอบข้อสักถำมด้ำนเทคนิค
ผ่ำนช่อ งทำงต่ ำงๆประสำนงำนและติด ตำมกำรดำเนินงำนอย่ ำงใกล้ชิด ตรวจสอบสถำนะของกำรดำเนิ นงำน และ
ตรวจสอบควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร
9. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ กำรผลิตสื่อกำรสอนในรูปแบบ
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรผลิตสือ่ กำรสอนในรูปแบบวีดทิ ศั น์และเทปบันทึกเสียง กำรจัดทำกรำฟิก และกำรถ่ำยภำพนิ่งซึง่
สำมำรถแบ่งงำนบริกำรออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ส่วนที่ 1 กำรบริกำรส่วนกลำง ตัง้ อยู่ชนั ้ 8 อำคำรวิทยำลัยดนตรี (อำคำร 10) เป็ นศูนย์กลำงของงำนบริกำร
โสตทัศนู ปกรณ์ และกระจำยงำนไปยังอำคำรต่ำงๆ รวมทัง้ เป็ นทีต่ งั ้ ของงำนบริกำรผลิตสื่อกำรสอนในรูปแบบวีดทิ ศั น์
และเทปบันทึกเสียง และกำรถ่ำยภำพนิ่ง โดยในแต่ละงำนหัวหน้ำงำนจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำขัน้ ต้น และเสนอต่ อผูบ้ งั คับบัญชำ
เพื่อสังกำรต่
่
อไป
ส่วนที่ 2 กำรบริกำรประจำอำคำร ซึง่ ในแต่ละอำคำรจะมีหอ้ งบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำใน
แต่ละอำคำร
10. งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์ ประกอบด้วย กำรดูแลกำรผลิตเอกสำรสิง่ พิมพ์ และตำรำ งำนออกแบบ
กรำฟิก รวมทัง้ เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดพิมพ์ขอ้ สอบของมหำวิทยำลัย

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

11

1.4 โครงสร้างการบริ หารงาน
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เริม่ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรทุกคนใน
มหำวิทยำลัยรังสิตได้รบั ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ โดยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน้ำทีใ่ นกำรพัฒนำ
โปรแกรมกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต กำรให้บริกำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรทำงระบบ
เครือข่ำยทัง้ ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นหน่ วยงำน สังกัดฝ่ำยเทคโนโลยี โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็ น 10
งำน คือ
1. งำนธุรกำร
2. งำนบริกำรซอฟต์แวร์
3. งำนห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
4. งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค
5. งำนโครงข่ำยและห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
6. งำนบำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย
7. งำนนโยบำยและแผนงำน
8. งำนบริกำรคำร้อง (Service Desk)
9. งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10. งำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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1.5 จานวนบุคลากร
ปจั จุบนั สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดแบ่งงำนภำยในสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ น
โครงสร้ำงกำรบริหำรทีช่ ดั เจนโดยมีบุคลำกรทัง้ หมด 69 คน ประกอบด้วย
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายทศพร ทศแสนสิ น
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ นายสมบัติ พุฒตาล
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ นายสมัย สุขรัง
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยงำนโครงข่ำยพืน้ ฐำนและห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
นายบุญเจิ ด นิ่ มปลืม้
1. หัวหน้ำงำนธุรกำร
1.1 เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร
2. งำนบริกำรซอฟต์แวร์
2.1 หัวหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนกำรเงิน
2.1.1 โปรแกรมเมอร์
2.1.2 โปรแกรมเมอร์
2.2 หัวหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนทะเบียนและทุน
2.2.1 โปรแกรมเมอร์
2.3 หัวหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนประมวลผล
3. งำนห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
3.1 ช่ำงเทคนิค
3.2 เจ้ำหน้ำทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ำร
4. หัวหน้ำงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค
4.1 เจ้ำหน้ำทีง่ ำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค
5. หัวหน้ำงำนโครงข่ำยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
5.1 วิศวกรเครือข่ำยพืน้ ฐำน
6. งำนบำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย
7. หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผนงำน
8. หัวหน้ำงำนบริกำรคำร้อง (Service Desk)
9. งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
9.1 เจ้ำหน้ำทีบ่ ริกำรโสตทัศนูปกรณ์
9.2 เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรและประสำนงำนกลำง
10. งำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
10.1 เจ้ำหน้ำที่

คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท

1 คน
1 คน

คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท

1
1
1
1
2
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒติ ่ำกว่ำปริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี

3
1
1
1
7
1
5
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คุณวุฒปิ ริญญำโท
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
คุณวุฒติ ่ำกว่ำปริญญำตรี
คุณวุฒปิ ริญญำโท

4 คน
14 คน
4 คน
1 คน

คุณวุฒปิ ริญญำโท
1 คน
คุณวุฒปิ ริญญำตรี
4 คน
คุณวุฒติ ่ำกว่ำปริญญำตรี 6 คน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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1.6 สถานที่ตงั ้
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งส่วนกำรทำงำนเพื่อให้บริกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
รังสิต
1.6.1 งานธุรการ
ทีต่ งั ้
อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์อุไรรัตน์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์
0-2791-5648, 0-2791-5649
โทรสำร
0-2791-5417
1.6.2 งานบริการซอฟต์แวร์
ทีต่ งั ้
อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์อุไรรัตน์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์
0-2791-5650 ถึง 0-2791-5657
โทรสำร
0-2791-5417
เว็บไซต์
http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th
1.6.3 งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
ทีต่ งั ้
อำคำร 2 (อำคำรประสิทธิรตั น์) ชัน้ 2 ห้อง 205 – 206
อำคำร 3 (อำคำรอุไรรัตน์) ชัน้ 3 ห้อง 216
อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรตั น์) ชัน้ 3 ห้อง 313 – 314, 317 – 318, 332A-B
อำคำร 11 (อำคำรรัตนคุณำกร) ชัน้ 5 ห้อง 504
โทรศัพท์
อำคำร 2 (อำคำรประสิทธิรตั น์) 0-2997-2222 ต่อ 1006
อำคำร 3 (อำคำรอุไรรัตน์) 0-2997-2222 ต่อ 1226
อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรตั น์) 0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292
อำคำร 11 (อำคำรรัตนคุณำกร) 0-2997-2222 ต่อ 4034
เว็บไซต์
http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th
1.6.4 งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
ทีต่ งั ้
อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรตั น์) ชัน้ 3 ห้อง 331
โทรศัพท์
0-2997-2222 ต่อ 3285, 3288 – 3289
เว็บไซต์
http://ict.rsu.ac.th
1.6.5 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์
ทีต่ งั ้
อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์อุไรรัตน์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์
0-2997-2222 ต่อ 5646, 5656 - 5657
เว็บไซต์
http://ict.rsu.ac.th
1.6.6 งานบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
ทีต่ งั ้
อำคำร 10 (อำคำรวิทยำลัยดนตรี) ชัน้ 8B
โทรศัพท์
0-2997-2222 ต่อ 5236
โทรสำร
0-2791-5417
1.6.7 งานนโยบายและแผนงาน
ทีต่ งั ้
อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์อุไรรัตน์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์
0-2791-5653
โทรสำร
0-2791-5417

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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1.6.8 งานบริการคาร้อง (Service Desk)
ทีต่ งั ้
อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์อุไรรัตน์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์
0-2791-5712
โทรสำร
0-2791-5417
1.6.9 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทีต่ งั ้ อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์) ชัน้ 4 ห้อง 402
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 2 (อำคำรประสิทธิรตั น์) ชัน้ 2 ห้อง 207
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 3 (อำคำรอุไรรัตน์) ชัน้ 6 ห้อง 624
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 4 (อำคำรวิทยำศำสตร์) ชัน้ 3 ห้อง 311
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 4/2 (อำคำรปฏิบตั กิ ำรวิทยำศำสตร์) ชัน้ 2
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรตั น์) ชัน้ 3 ห้อง 335
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 8 (อำคำรคุณหญิงพัฒนำ) ชัน้ 2 ห้อง 217
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 10 (อำคำรวิทยำลัยดนตรี) ชัน้ 8B
โทรศัพท์ 0-2791-6000
อำคำร 11 (อำคำรรัตนคุณำกร) ชัน้ 4 ห้อง 400
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 12 (อำคำรรังสิตประยูรศักดิ)์ ชัน้ 5
โทรศัพท์ 0-2997-2222
อำคำร 15 (อำคำรดิจติ อลมัลติมเี ดียคอมเพล็กซ์) ชัน้ 3 โทรศัพท์ 0-2997-2222
โทรสำร 02-791-6000 ต่อ 5228
1.6.10 งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์
ทีต่ งั ้
อำคำร 10 (อำคำรวิทยำลัยดนตรี) ชัน้ 8A
โทรศัพท์
0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234
โทรสำร
0-2791-6000 ต่อ 5228

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ต่อ 5597
ต่อ 1025
ต่อ 1274
ต่อ 1436
ต่อ 5010
ต่อ 3290
ต่อ 3565
ต่อ 5220
ต่อ 4030
ต่อ 4010
ต่อ 4769
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1.7 การเงิ นและงบประมาณ
รำยงำนรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ 2557 ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มิถุ น ำยน 2557 – 31 พฤษภำคม 2558 และ
งบประมำณโครงกำรปี กำรศึกษำ 2557 โดยแผนกงบประมำณสรุปยอดรำยจ่ำย ณ วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 ในแต่ละภำค
กำรศึกษำของ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีดงั นี้

1.7.1 รวมงบประมาณและโครงการปี การศึกษา 2557
รวมงบประมาณปี การศึกษา 2557
ตำรำงรวมงบประมำณ ปี กำรศึกษำ 2557
รหัส
หมวดรายจ่าย
01002 N เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน
03203 N ค่ำบริกำร Internet
03708 ค่ำรับรอง
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร
03711 ค่ำของขวัญและรำงวัล
03714 ค่ำเดินทำงในประเทศ
03729 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ
04101 วัสดุกำรศึกษำและวัสดุหอ้ งปฏิบตั กิ ำร
04001 วัสดุสำนักงำน

ภาค S
17,144,556.00
600,000.00
9,200,000.00
70,000.00
97,500.00
3,000.00
15,000.00
5,000.00
270,000.00
22,710.00

ภาค 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,645.00

ภาค 2
รวม
0.00 17,144,556.00
0.00 600,000.00
0.00 9,200,000.00
0.00
70,000.00
0.00
97,500.00
0.00
3,000.00
0.00
15,000.00
0.00
5,000.00
0.00 270,000.00
18,645.00
60,000.00

รวมรำยจ่ำย 27,427,766.00

18,645.00

18,645.00 27,465,056.00
ข้อมูล ณ วันที่ 29/9/2558

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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รวมชื่อโครงการงบพัฒนา ปี การศึกษา 2557
ตำรำงรวมโครงกำรงบพัฒนำ ปี กำรศึกษำ 2557
รายชื่อโครงการงบพัฒนา
57088
57097
57108
57111
57112
57114
57115
57116
57117
57118
57122
57133
57134
57135
57165
57179
57434
57519
57525
57527
57529
57536
57537
57569
57575
57931
57951
57959
57967
57984

ฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
โครงกำรจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย
โครงกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์รถเข็น เพื่อใช้ในกำรขนย้ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบริกำรคำร้อง (service desk) ในงำนกำรแจกแท็บเล็ต
สำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ท1่ี ของปีกำรศึกษำ 2557
โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ Thermal Paper เพื่อใช้ในงำนแจกแท็บเล็ต
โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับฝำ่ ยงำนบริหำรกลำง
โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำร สำหรับโปรแกรมเมอร์
โครงกำรก่อสร้ำงเพิม่ เติมโครงสร้ำงหลังคำห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์อำคำรอุไรรัตน์ ชัน้ 2 ห้อง 216
โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์เพื่อควำมปลอดภัย
สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
โครงกำรพัฒนำระบบงำน(ระบบกำรเงิน,กำรเงินหอพัก,บริหำรหอพัก,ระบบอำคำรสถำนที)่ -จองยอด
โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบงำนรับสมัครและงำนทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้งำน Mobile Application
โครงกำรซือ้ Pc Computer สำหรับ Programmer (ทีอ่ ำยุกำรใช้งำนเครื่อง 5 ปี )
โครงกำรจัดซือ้ เครื่องเซิรฟ์ เวอร์ สำหรับพัฒนำหน้ำเว็บหลักมหำวิทยำลัยรังสิต (อำยุกำรใช้งำนเครื่อง 10
ปี )
โครงกำรปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน
โครงกำรฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5
โครงกำร ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย
โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย
โครงกำร ระบบเครือข่ำยเสมือน ภำยในงำนระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน
โครงกำรจัดซือ้ ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำนอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน
โครงกำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เครือข่ำย ตึก 11
โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อให้บริกำรคณะและหน่วยงำน
จัดซือ้ ซอฟแวร์สำหรับบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
โครงกำรทำ internet caching
โครงกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยเครือข่ำยเน็ตเวิรค์
จัดทำ DR Site (Disaster Recovery) สำหรับระบบฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและระบบอินทรำเน็ต
โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center อำคำร 1 ห้อง 207

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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57A97
57D18

โครงกำรบำรุงรักษำเครื่อง UPS ของ Server ในห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดทำระบบข่ำวสำรผ่ำนอีเมล @rsu.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 29/9/2558

ยอดรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2557
ตำรำงยอดรำยจ่ำยประจำปี กำรศึกษำ 2557
รหัส
หมวดรายจ่าย
ภาค S
ภาค 1
ภาค 2
01002 N เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน
17,144,556.00
0.00
0.00
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน
600,000.00
0.00
0.00
03203 N ค่ำบริกำร Internet
9,200,000.00
0.00
0.00
03708 ค่ำรับรอง
70,000.00
0.00
0.00
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร
97,500.00
0.00
0.00
03711 ค่ำของขวัญและรำงวัล
3,000.00
0.00
0.00
03714 ค่ำเดินทำงในประเทศ
15,000.00
0.00
0.00
03729 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ
5,000.00
0.00
0.00
04101 วัสดุกำรศึกษำและวัสดุหอ้ งปฏิบตั กิ ำร
270,000.00
0.00
0.00
04001 วัสดุสำนักงำน
22,710.00 18,645.00 18,645.00
57088 ฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
666,754.00 2,950,883.00 1,666,883.00
57097 โครงกำรจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ Notebook
0.00 30,000.00
0.00
สำหรับตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภัย
เครือข่ำย
57108 โครงกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์รถเข็น เพื่อใช้ในกำร
9,000.00
0.00
0.00
ขนย้ำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
57111 โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน เพื่อ
4,000.00
4,000.00 4,000.00
ช่วยงำนบริกำรคำร้อง (service desk) ในงำน
กำรแจกแท็บเล็ตสำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ท1่ี
ของปี กำรศึกษำ 2557
57112 โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ 15,000.00
5,000.00 5,000.00
Thermal Paper เพื่อใช้ในงำนแจกแท็บเล็ต
57114 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
20,000.00
0.00
0.00
สำหรับฝำ่ ยงำนบริหำรกลำง
57115 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำร สำหรับ
9,000.00
0.00
0.00
โปรแกรมเมอร์
57116 โครงกำรก่อสร้ำงเพิม่ เติมโครงสร้ำงหลังคำ
1,000,000.00
0.00
0.00
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์อำคำรอุไรรัตน์
ชัน้ 2 ห้อง 216
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

รวม
17,144,556.00
600,000.00
9,200,000.00
70,000.00
97,500.00
3,000.00
15,000.00
5,000.00
270,000.00
60,000.00
5,284,520.00
30,000.00

9,000.00
12,000.00

25,000.00
20,000.00
9,000.00
1,000,000.00
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57117 โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบตั กิ ำร
435,000.00 2,700,000.00
คอมพิวเตอร์
57118 ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในห้องปฏิบตั กิ ำร
1,000,000.00
0.00
คอมพิวเตอร์เพื่อควำมปลอดภัย
57122 สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
165,000.00
0.00
57133 โครงกำรพัฒนำระบบงำน(ระบบกำรเงิน,
2,400,000.00
0.00
กำรเงินหอพัก,บริหำรหอพัก,ระบบอำคำร
สถำนที)่ -จองยอด
57134 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบงำนรับสมัคร
0.00 150,000.00
และงำนทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้งำน Mobile
Application
57135 โครงกำรซือ้ Pc Computer สำหรับ
30,000.00
0.00
Programmer (ทีอ่ ำยุกำรใช้งำนเครื่อง 5 ปี )
57165 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องเซิรฟ์ เวอร์ สำหรับ
0.00 400,000.00
พัฒนำหน้ำเว็บหลักมหำวิทยำลัยรังสิต (อำยุ
กำรใช้งำนเครื่อง 10 ปี )
57179 โครงกำรปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบเครือข่ำย
0.00 5,000,000.00
พืน้ ฐำน
57434 โครงกำรฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
0.00 3,480,665.00
57519 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5
0.00 2,000,000.00
57525 โครงกำร ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย
0.00 40,000,000.00
57527 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบ
0.00 170,000.00
เครือข่ำย
57529 โครงกำร ระบบเครือข่ำยเสมือน ภำยในงำน
0.00 5,000,000.00
ระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน
57536 โครงกำรจัดซือ้ ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำน
0.00 5,000,000.00
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน
57537 โครงกำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เครือข่ำย ตึก 11
0.00 20,000,000.00
57569 โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ
0.00 63,000.00
ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
57575 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อ
0.00 300,000.00
ให้บริกำรคณะและหน่วยงำน
57931 จัดซือ้ ซอฟแวร์สำหรับบริหำรจัดกำรระบบ
700,000.00
0.00
เครือข่ำย
57959 โครงกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยเครือข่ำย
0.00 300,000.00
เน็ตเวิรค์
57967 จัดทำ DR Site (Disaster Recovery) สำหรับ
0.00 1,500,000.00

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

0.00 3,135,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 165,000.00
0.00 2,400,000.00

0.00

150,000.00

0.00

30,000.00

0.00

400,000.00

0.00 5,000,000.00
0.00 3,480,665.00
0.00 2,000,000.00
0.00 40,000,000.00
0.00 170,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00
63,000.00
0.00

300,000.00

0.00

700,000.00

0.00

300,000.00

0.00 1,500,000.00
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ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและระบบ
อินทรำเน็ต
57984 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center อำคำร 1
ห้อง 207
57A97 โครงกำรบำรุงรักษำเครื่อง UPS ของ Server
ในห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
57D18 โครงกำรจัดทำระบบข่ำวสำรผ่ำนอีเมล
@rsu.ac.th

0.00 1,500,000.00

0.00 1,500,000.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

รวมรำยจ่ำย 34,031,520.00 90,672,193.00 1,694,528.00 126,398,241.00
ข้อมูล ณ วันที่ 29/9/2558

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ยอดรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2557
ลาดับ รหัส
รายจ่าย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

หมวดรายจ่าย

งบอนุมตั ิ

รอตัด

ตัดจ่าย

01002 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำน 17,144,556.00
0.00 17,058,663.00
สนับสนุน
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน
600,000.00
0.00 1,268,905.00
02203 ค่ำตอบแทนตำแหน่งงำนบริหำร0.00
0.00
6,912.00
ส่วนงำนสนับสนุน
03203 ค่ำบริกำร Internet
9,200,000.00
0.00 8,760,000.00
03604 ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
5,693,586.58
0.00 5,923,037.38
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
03708 ค่ำรับรอง
70,000.00 9,000.00 26,094.00
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร
97,500.00
0.00 44,805.49
03711 ค่ำของขวัญและรำงวัล
3,000.00
0.00
0.00
03714 ค่ำเดินทำงในประเทศ
15,000.00
0.00
4,482.61
03729 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ
5,000.00
0.00
2,461.00
03733 ค่ำรับรอง-กำรทำข้อสอบ
0.00
0.00 96,310.00
03900 งบฉุกเฉิน
8,798,004.91
0.00 8,798,004.91
04001 วัสดุสำนักงำน
60,000.00
0.00 50,881.00
04101 วัสดุกำรศึกษำและวัสดุ
270,000.00
0.00 227,978.65
ห้องปฏิบตั กิ ำร
57088 ฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ 5,316,175.56
0.00 5,316,175.56
57097 โครงกำรจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
30,000.00
0.00 36,680.00
Notebook สำหรับตรวจสอบ
ระบบงำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย
57108 โครงกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์รถเข็น
9,000.00
0.00
8,550.00
เพื่อใช้ในกำรขนย้ำยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
57111 โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน
12,000.00 2,700.00 13,410.00
เพื่อช่วยงำนบริกำรคำร้อง
(service desk) ในงำนกำรแจก
แท็บเล็ตสำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ท1่ี
ของปี กำรศึกษำ 2557
57112 โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ Barcode
20,000.00
0.00 19,493.30

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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คงเหลือ

ร้อยละ
ใช้ไป

85,893.00 99.50%
-668,905.00 211.48%
-6,912.00 0.00%
440,000.00 95.22%
-229,450.80 104.03%
34,906.00 50.13%
52,694.51 45.95%
3,000.00 0.00%
10,517.39 29.88%
2,539.00 49.22%
-96,310.00 0.00%
0.00 100.00%
9,119.00 84.80%
42,021.35 84.44%
-0.00 100.00%
-6,680.00 122.27%

450.00 95.00%

-4,110.00 134.25%

506.70 97.47%
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57114

21

57115

22

57117

23

57122

24

57134

25

57165

26

57434

27

57519

28

57527

29

57569

30

57575

31

57931

32

57959

33

57967

และกระดำษ Thermal Paper
เพื่อใช้ในงำนแจกแท็บเล็ต
โครงกำรจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับ
ฝำ่ ยงำนบริหำรกลำง
โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำร
สำหรับโปรแกรมเมอร์
โครงกำรปรับปรุงระบบ
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำ
คุณภำพ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ระบบงำนรับสมัครและงำน
ทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้งำน
Mobile Application
โครงกำรจัดซือ้ เครื่องเซิรฟ์ เวอร์
สำหรับพัฒนำหน้ำเว็บหลัก
มหำวิทยำลัยรังสิต (อำยุกำรใช้
งำนเครื่อง 10 ปี )
โครงกำรฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ
โครงกำรปรับปรุงห้อง Data
Center Phase 5
โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์
ตรวจสอบระบบเครือข่ำย
โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อให้บริกำร
คณะและหน่วยงำน
จัดซือ้ ซอฟแวร์สำหรับบริหำร
จัดกำรระบบเครือข่ำย
โครงกำรพัฒนำระบบควำม
ปลอดภัยเครือข่ำยเน็ตเวิรค์
จัดทำ DR Site (Disaster
Recovery) สำหรับระบบ

20,000.00

0.00

20,758.00

-758.00 103.79%

9,000.00

0.00

8,709.99

290.01 96.78%

3,135,000.00

0.00 2,774,376.00 360,624.00 88.50%

167,500.00 87,500.00

73,676.50

6,323.50 96.22%

150,000.00 82,100.00

58,850.00

9,050.00 93.97%

400,000.00

0.00 100.00%

400,000.00

0.00

3,480,665.00

0.00 3,056,379.28 424,285.72 87.81%

2,000,000.00

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50.00%

170,000.00

0.00

170,000.40

-0.40 100.00%

63,000.00

0.00

61,819.00

1,181.00 98.13%

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00 100.00%

700,000.00

0.00

744,709.60 -44,709.60 106.39%

300,000.00

0.00

300,000.00

1,500,000.00

0.00

170,000.00 1,330,000.00 11.33%
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สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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57984

35 57A97

36 57D18
37 57Z26
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ฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและ
ระบบอินทรำเน็ต
โครงกำรปรับปรุงห้อง Data
1,500,000.00
0.00 19,200.00 1,480,800.00 1.28%
Center อำคำร 1 ห้อง 207
โครงกำรบำรุงรักษำเครื่อง UPS
150,000.00
0.00 143,529.80 6,470.20 95.69%
ของ Server ในห้องปฏิบตั กิ ำร
คอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดทำระบบข่ำวสำรผ่ำน 100,000.00
0.00 100,000.00
0.00 100.00%
อีเมล @rsu.ac.th
โครงกำรสนับสนุนให้นกั ศึกษำ
42,055.00
0.00 26,055.00 16,000.00 61.95%
ทำงำนระหว่ำงเรียน
รวม
61,431,043.05 181,300.00 56,991,562.47 4,258,180.58 93.07%
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2558
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รวมรายชื่อโครงการงบพัฒนา ปี การศึกษา 2558
ตำรำงรวมโครงกำรงบพัฒนำ ปี กำรศึกษำ 2558
รายชื่อโครงการงบพัฒนา
58033 โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
โครงกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์รกั ษำควำมปลอดภัยและอะไหล่เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์งำน
58531
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
58536 โครงกำรพัฒนำแผนกงำนพัฒนำระบบงำน/ซอฟต์แวร์ให้ได้มำตรฐำนCMMI-Dev
58550 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มปี ระสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงด้ำนเทคโนโลยี
58561 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับโปรแกรมเมอร์
58566 โครงกำรจัดซือ้ iPad Air2 สำหรับโปรแกรมเมอร์
58569 โปรแกรมระบบควำมปลอดภัยสำหรับใช้บนระบบเสมือน
58580 โครงกำรซือ้ MA ระบบสำรองไฟห้องดำต้ำเซ็นเตอร์
โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) สำหรับระบบฐำนข้อมูลทะเบียนนักศึกษำและระบบอินทรำเน็ต
58581
ระยะที่ 2 (Phase 2)
58582 ฝำ่ ยงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
58585 โครงกำรพัฒนำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
58589 โครงกำรสังซื
่ อ้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงกำรจัดจ้ำงนักศึกษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบริกำรคำร้อง (service desk) ในงำนกำรแจกแท็บเล็ต
58706
สำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ท1่ี ของปีกำรศึกษำ 2558
58711 สัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
58721 โครงกำรปรับปรุงห้องทำงำนสำหรับรองผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
58959 โครงกำรพัฒนำระบบงำนสำหรับแผนก กำรเงินจ่ำย
58981 โครงกำรจัดซือ้ Software License
58B00 โครงกำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เครือข่ำยอำคำร 1 และ อำคำร 11
58B03 โครงกำรจัดซือ้ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับงำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย
58B06 โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 6
58B09 โครงกำรจัดซือ้ MA อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
58B13 โครงกำรจัดซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย
58B14 โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเพื่อจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์แบบ Wireless Barcode Scanner
58B17 จัดซือ้ ซอฟต์แวร์เพิม่ เติมสำหรับบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
58G87 ระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำย
58G88 ปรับปรุงอุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรังสิต
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1.7.2 รวมงบประมาณและโครงการปี การศึกษา 2558
รวมงบประมาณปี การศึกษา 2558
ตำรำงรวมงบประมำณ ปี กำรศึกษำ 2558
รหัส
หมวดรำยจ่ำย
01002N เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน
02203N ค่ำตอบแทนตำแหน่งงำนบริหำร-ส่วนงำน
สนับสนุน
03203 ค่ำบริกำร Internet
03708 ค่ำรับรอง
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร
03711 ค่ำของขวัญและรำงวัล
03714 ค่ำเดินทำงในประเทศ
03729 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ
03733 ค่ำรับรอง-ทำข้อสอบ
04101 วัสดุกำรศึกษำและวัสดุหอ้ งปฏิบตั กิ ำร
04001 วัสดุสำนักงำน

ภำค S
18,160,626.00
600,000.00
60,000.00

ภำค 1
0.00
0.00
0.00

ภำค 2
รวม
0.00 18,160,626.00
0.00 600,000.00
0.00
60,000.00

9,200,000.00
70,000.00
165,000.00
3,000.00
15,000.00
5,000.00
100,000.00
270,000.00
37,747.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,370.00

0.00 9,200,000.00
0.00
70,000.00
0.00 165,000.00
0.00
3,000.00
0.00
15,000.00
0.00
5,000.00
0.00 100,000.00
0.00 270,000.00
18,596.00
75,713.84

รวมรำยจ่ำย 28,686,373.84

19,370.00

18,596.00 28,724,339.84
ข้อมูล ณ วันที่ 29/9/2558

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต
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หมายเหตุชี้แจงการใช้งบประมาณปี 2557
งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
1. 57117 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม 2557 - 8 เมษำยน 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
2. 57A97 โครงการบารุงรักษาเครือ่ ง UPS ของ Server ในห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 22 กันยำยน 2557 - 20 พฤศจิกำยน 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานบริการซอฟต์แวร์
1. 57134 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานรับสมัครและงานทะเบียนเพื่อรองรับการใช้งาน Mobile
Applicationระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน 2557 - 23 กุมภำพันธ์ 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์
1. 57519 โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2557 - ชะลอโครงกำร
คาอธิ บาย เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
2. 57527 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบงานเครือข่าย
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 28 มิถุนำยน 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 - 3 กุมภำพันธ์ 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
3. 57931 จัดซื้อซอฟแวร์สาหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2557 – 22 กันยำยน 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
4. 57097 โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิ วเตอร์ Notebook สาหรับตรวจสอบระบบงานความปลอดภัยเครือข่าย
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2557 – 24 พฤศจิกำยน 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
5. 57967 จัดทา DR Site (Disaster Recovery) สาหรับระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาและระบบอิ นทราเน็ต
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 18 กันยำยน 2557 - ชะลอโครงกำร
คาอธิ บาย เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
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6. 57984 โครงการปรับปรุงห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน 2557 - ชะลอโครงกำร
คาอธิ บาย เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
7. 57D18 โครงการจัดทาระบบข่าวสารผ่านอีเมล @rsu.ac.th
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำง วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 – 30 เมษำยน 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
1. 57569 โครงการสังซื
่ ้อเครือ่ งมือและอุปกรณ์สาหรับซ่อมบารุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 255
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 15 กันยำยน 2557 - 9 มีนำคม 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานธุรการ
1. 57108 โครงการสังซื
่ ้ออุปกรณ์รถเข็น เพื่อใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม 2557 - 7 สิงหำคม 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
2. 57111 โครงการจัดจ้างนักศึกษา เพื่อช่วยงานบริการคาร้อง (Service Desk) ในงานการแจกแท็บเล็ตสาหรับ
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ของปี การศึกษา 2557
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 20 มิถุนำยน 2557 - 11 พฤษภำคม 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
3. 57112 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Barcode และกระดาษ Thermal Paper เพื่อใช้ในงานการแจกแท็บเล็ต
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 17 ตุลำคม 2557 – 20 พฤศจิกำยน 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
4. 57114 โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิ วเตอร์ Notebook สาหรับฝ่ ายงานบริหารกลาง
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 23 กรกฎำคม 2557 - 15 กันยำยน 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
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5. 57115 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สาหรับโปรแกรมเมอร์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 14 สิงหำคม 2557 - 28 สิงหำคม 2557
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
6. 57122 สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำง วันที่ 7 มกรำคม 2558 – 23 มีนำคม 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. 57434 โครงการฝ่ ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 25 กรกฎำคม 2557 - 22 พฤษภำคม 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิมพ์
1. 57088 โครงการฝ่ ายงานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ : ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558
ระยะเวลาในการดาเนิ นการจริง : ระหว่ำงวันที่ 17 กันยำยน 2557 - 4 พฤษภำคม 2558
คาอธิ บาย ปฏิบตั ไิ ด้ตำมทีต่ งั ้ โครงกำร
โครงการที่ยกเลิ ก
1. 57165 โครงการจัดซื้อเครือ่ งเซิ รฟ์ เวอร์ สาหรับพัฒนาหน้ าเว็บหลักมหาวิ ทยาลัยรังสิ ต (อายุการใช้งานเครือ่ ง
10 ปี )
2. 57575 โครงการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิ วเตอร์สารองเพื่อให้บริการคณะและหน่ วยงาน
3. 57959 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยเครือข่ายเน็ตเวิ รค์
คาอธิ บาย เนื่องจำกนำงบประมำณทัง้ 3 โครงกำร ไปใช้ในกำรพัฒนำระบบ RSU APP ในระยะที่ 2 โดยกำรสร้ำง
บริกำรเสริมผ่ำนระบบ Application ให้กบั นักศึกษำ

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

30

ส่วนที่ 2
ระบบ และกลไก การดาเนิ นงาน และการประเมิ นผลการดาเนิ นงาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ
ระบบและกลไก
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จดั ทำ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขน้ึ โดยคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้มกี ำรประชุมกันเพื่อหำควำมเหมำะสมในกำรตัง้ ปรัชญำ
ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุ ประสงค์ และแผนงำน พร้อมทัง้ ให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอเพื่อปรับปรุงให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปจั จุบนั พร้อมทัง้ ประกำศให้ประชำคมรับทรำบ

การดาเนิ นงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ
ปณิ ธาน
มุ่งเน้นควำมเป็ นเลิศในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปรัชญา
บริกำรเป็ นเลิศ มีคุณธรรม ก้ำวสูเ่ ทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย สร้ำงสรรค์นวัตกรรมแห่งกำรเรียนรูแ้ บบยังยื
่ น
วิ สยั ทัศน์
เทคโนโลยีกำ้ วหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล กำรสือ่ สำรทันสมัย ร่วมใจบริกำร
พันธกิ จ
ให้บริกำร สนับสนุ น ถ่ำยทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุ นให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็ น
เลิศทำงวิชำกำรอย่ำงยังยื
่ น

วัตถุประสงค์ในปี งบประมาณ 2557
1. เพื่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อสนับสนุ นกำรบริกำร และกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรังสิต
2. เพื่อให้บริกำรห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์สว่ นกลำงแก่นกั ศึกษำทัวไปของมหำวิ
่
ทยำลัยรังสิต
3. เพื่อปรับปรุงและขยำยเครือข่ำยระบบสำรสนเทศและบริกำรระบบอินเทอร์เน็ต
4. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มกี ำรประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ โดยให้บุคลำกรทุกคนภำยในสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันเสนอแนวควำมคิดในกำรกำหนดและ
เสนอแนวทำงปฏิบตั ิ เพื่อให้ทนั ต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปจั จุบนั เพื่อให้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่ วยงำนและยัง
สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต
โดยมีกำรจัดทำปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อแจ้งให้ทรำบอย่ำงชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ขิ องสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

31

ทิศทำงเดียว กันเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำรทีไ่ ด้กำหนดไว้ และได้มกี ำรเผยแพร่ให้หน่ วยงำน
ภำยนอกได้รบั ทรำบถึง ปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นอกจำกนี้ ไ ด้มีก ำรประเมิน เพื่อ ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบ ัติต ำม ปรัช ญำ ปณิ ธ ำน วิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปจั จุบนั และสนองต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(1) มีกำรกำหนดปรัชญำ ปณิธำน
สทส.อ1.1.1.001 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์
1
วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำรไว้เป็ นลำย
และแผนกำรดำเนินกำร
ลักษณ์อกั ษร
(2) มี (1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมีสว่ นร่วมใน
สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรสำนัก
2
กำรกำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนดำเนินกำร
(3) มี (2) + บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบตั ิ
สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
3
ภำรกิจตำมแนวปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7
และแผนดำเนินกำร
(4) มี (3) + กำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รบั
4
ทรำบ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักของ
สทส.อ1.1.1.004 เว็บไซต์สำนักฯ http://ict.rsu.ac.th
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรทบทวนเพื่อปรับให้เหมำะสม
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กับสถำนกำรณ์ปจั จุบนั
ครัง้ ที่ 1-7
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ตัวบ่งชี้ 1.2 การกาหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมิ นแผนงาน
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรร่วมประชุมกำหนดนโยบำย/แผนงำนและกำรประเมินแผนงำนของ
สำนักฯเพื่อทำให้นโยบำย/แผนงำน สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อแนวทำงกำร
ปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรภำยในสำนักฯ และเป็ นกำรกำหนดทิศทำงของแผนงำน/โครงกำร ในแนวทำงปฏิบตั ิ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแผน/โครงกำร ทีไ่ ด้ดำเนินกำรไปแล้ว
ว่ำเป็ นไปตำมแผน/โครงกำรและผลกำรดำเนินงำน ตอบสนองต่อ ปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสำนักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต โดยตรวจสอบจำกแบบเสนอโครงกำรของแต่ ละ
ส่วนงำน
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้นำผลกำรประเมินของแต่ละแผนงำน/โครงกำรนำมำสรุปในทีป่ ระชุมเพื่อ
สรุปผลกำรดำเนินงำน ข้อสรุป ปญั หำ ข้อเสนอแนะ เพื่อทำกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำน/โครงกำร ที่จะดำเนินกำร
ต่อไป เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของสำนักฯ และให้เป็ นไปอย่ำงมีแบบแผน พร้อมกันนี้ยงั เป็ นกำรพัฒนำงำน
และระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิตให้ดขี น้ึ
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 1.2 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(1) มีกำรกำหนดนโยบำย และแผนงำนให้
สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.001 ปรัชญำ ปณิธำน
1
วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำรของ
วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร
มหำวิทยำลัย
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรกำหนด (อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำร
2
แผนงำน
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(3) มี (2) + มีกำรดำเนินตำมแผนงำน/
สทส.อ1.1.2.001 โครงกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยี
3
โครงกำร ทีก่ ำหนดไว้
สำรสนเทศ ใบขออนุมตั งิ บประมำณ
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน และ
สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
4
โครงงำนทีไ่ ด้ดำเนินกำรแล้ว
พัฒนำ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินแผนงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรม
5
และโครงกำรมำใช้ปรับปรุง และพัฒนำงำนของ
กำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7
หน่วยงำนให้ดขี น้ึ
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ระบบและกลไก
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดภำระงำนหลักตำมภำระงำนที่
มหำวิทยำลัยรังสิต มอบหมำยให้สำนักฯ เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบ ดังนี้
งานบริ การซอฟต์แวร์ มีหน้ำทีอ่ อกแบบพัฒนำและบำรุงรักษำระบบงำน งำนสำรองข้อมูล งำนด้ำน Server
และ database (เฉพำะในควำมรับผิดชอบ) งำนด้ำนบริกำรและกำรให้คำแนะนำปญั หำกำรใช้งำนในระบบงำนต่ำงๆตำม
ขอบเขตควำมรับผิดชอบจำนวน 19 ระบบงำน
งานห้ อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ มีห น้ ำ ที่ใ นกำรรับ ผิด ชอบดูแ ลห้อ งปฏิบ ัติก ำรคอมพิว เตอร์ก ลำง เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดูแลให้บริกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ และให้คำปรึกษำเกีย่ วกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตำมทีห่ น่วยงำนต่ำงๆ ร้องขอมำ
งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่
อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ กำรผลิตสือ่ กำรสอนใน
รูปแบบวีดทิ ศั น์และเทปบันทึกเสียง และกำรถ่ำยภำพนิ่ง
งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรดูแลกำรผลิตเอกสำร สิง่ พิมพ์ และตำรำ งำน
ออกแบบกรำฟิก รวมทัง้ เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดพิมพ์ขอ้ สอบของมหำวิทยำลัย

การดาเนิ นงาน
งานบริ การซอฟต์แวร์
ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาและการบารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลัยรังสิ ต
2.1.1 กำรพัฒนำปรับปรุงและบำรุงรักษำระบบงำน (ระบบงำนในควำมรับผิดชอบ)
มีกำรดำเนินงำนพัฒนำปรับปรุงบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร โดยแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำร
2.1.2 งำนบริกำร Application และบริกำรให้คำแนะนำปญั หำกำรใช้งำน
มีกำรดำเนินกำรรับแจ้ง และกำรแก้ไขปญั หำในงำนที่ได้รบั แจ้งจำกกำรใช้งำนระบบงำน Win
application และ Web application ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมรำยชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.1 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.4.001 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
มหำวิทยำลัยรังสิต 55 - 59
2
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
สทส.อ2.2.1.001 กำรดำเนินงำนตำมแผน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
3
สทส.อ2.2.1.002 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
4
สทส.อ2.2.1.003 กำรพัฒนำแผน
กำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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5

(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะ
กรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.003 กำรพัฒนำแผน

งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
ตัวบ่งชี้ 2.2 การบริ หารจัดการการใช้ห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
ส่วนงำนห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์มหี น้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำง
ภำยในสังกัดของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีหน้ ำที่ในกำรพัฒนำปรับปรุง
ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์สว่ นกลำงให้มคี วำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำอันรวดเร็ว
ของโลกเทคโนโลยีใ นป จั จุ บ ัน และได้จ ัด ท ำข้อ มูล แสดงจ ำนวนห้อ งปฏิบ ัติก ำร และจ ำนวนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ใ น
ห้องปฏิบตั กิ ำรแต่ละห้องเพื่อให้คณะต่ำงๆ ทีม่ ำขอใช้บริกำรสำมำรถเลือกห้องทีเ่ หมำะสมกับจำนวนนักศึกษำในวิชำนัน้ ๆ
โดยในแต่ ละภำคกำรศึก ษำจะเปิ ด ให้ค ณะต่ ำ งๆ จองเวลำใช้ห้อ งปฏิบ ัติก ำรคอมพิว เตอร์ และจัด ท ำตำรำงกำรใช้
ห้องปฏิบตั ิกำรในภำคกำรศึกษำนัน้ เพื่อแสดงเวลำใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน และแสดงเวลำว่ำง เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถเข้ำมำใช้สำหรับงำนอื่นในเวลำว่ำงได้
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.2 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
สทส.อ2.2.2.001 แผนงำนและสถิตใิ นกำรบริหำร
1
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
จัดกำรกำรใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์
2
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
สทส.อ2.2.2.003 กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำร
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
3
สทส.อ2.2.2.004 กำรประเมินแผนโครงกำร
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
4
สทส.อ2.2.2.005 แผนพัฒนำโครงกำร
กำรดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
5
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินงำน
ครัง้ ที่ 1-7

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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35

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
ตัวบ่งชี้ 2.3 การให้บริ การซ่อมแซมบารุงรักษาคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
2.3.1 บริกำรรับแจ้งปญั หำและให้คำปรึกษำ
กลุ่มงำนเทคนิคเปิ ดให้ผทู้ ต่ี อ้ งกำรขอคำปรึกษำในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำมำรถแจ้งปญั หำในกำร
ใช้งำนได้ทห่ี มำยเลขโทรศัพท์ภำยใน 3285 และ 3289 หรือติดต่อได้ดว้ ยตนเองทีอ่ ำคำร 5 ชัน้ 3 ห้อง 331
2.3.2 บริกำรติดตัง้ Software
มีบริกำรติดตัง้ โปรแกรมต่ำงๆ ให้แก่หน่วยงำนตำมทีไ่ ด้รบั แจ้งมำ
2.3.3 บริกำรสนับสนุนทำงเทคนิคสำหรับผูใ้ ช้งำนคอมพิวเตอร์
มีบริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กบั หน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่
ได้รบั แจ้งปญั หำมำ
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.3 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
1
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
สทส.อ2.2.3.001 แผนกำรดำเนินงำนประจำปี
2
3
4
5

(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

สทส.อ2.2.3.002 แผนกำรปฏิบตั งิ ำน
สทส.อ2.2.3.003 ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำน
สทส.อ2.2.3.004 แผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
ผลกำรประเมิน
สทส.อ2.2.3.005 ผลกำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์
ตัวบ่งชี้ 2.4 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
2.4.1 แผนผังเครือข่ำย
ส่วนงำนบริกำรเครือข่ำยพืน้ ฐำน ได้จดั ทำแผนผัง Infrastructure of Network System ของทัง้
มหำวิทยำลัยรังสิตทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคตเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและวิเครำะห์ปญั หำทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงใช้เป็ นกำรกำหนด
เป้ำหมำยในกำรวำงแผนพัฒนำระบบ
2.4.2 ระบบ Traffic Monitoring
ในปจั จุบนั มีกำรตรวจจับปริมำณกำรจรำจรของข้อมูลในระบบเครือข่ำยที่อ ำคำรต่ ำงๆ โดยใช้
software Solarwind NPM เพื่อตรวจปริมำณกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยในแต่ละอำคำร เพื่อใช้พจิ ำรณำวำงแผนกำรเพิม่
ขนำด Bandwidth ของเครือข่ำยภำยใน และInternet ของมหำวิทยำลัยในอนำคต
2.4.3 ระบบรักษำควำมปลอดภัย
กำรติดตัง้ Solution ด้ำนควำมปลอดภัย Firewall จะสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ซึง่ จะลดควำมเสีย่ งของระบบ
2.4.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่ำย
ส่วนงำนระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน ให้บริกำรตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครือข่ำย LAN
และ WLAN โดยนำโปรแกรมและอุปกรณ์ ทดสอบเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพมำใช้งำน ได้แก่ โปรแกรม Solarwind,
โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR และ Fluke Linkrunner เป็ นต้น
2.4.5 กำรทำ Preventive Maintenance ของงำนระบบเครือข่ำย
ในส่วนงำนระบบเครือข่ำยพืน้ ฐำน มีกำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของระบบปรับ
อำกำศทีห่ อ้ ง Data Center อำคำร 1 ห้อง 207 และอำคำร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมภิ ำยในห้องเหมำะสมเพื่อให้อุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย, Server ต่ำงๆทีอ่ ยู่ในห้องทำงำนได้อย่ำงปกติ กำรเข้ำตรวจสอบตำมช่วงเวลำทุกๆ 3 เดือน และ มีกำร
วำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย เพื่อให้ระบบเครือข่ำยสำมำรถทำงำนได้ปกติ เช่น
Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups และอุปกรณ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น กำรเข้ำตรวจสอบตำมช่วงเวลำ
ทุกๆ 3 เดือน
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.4 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
สทส.อ2.2.4.001 แผนกำรติดตัง้ และบำรุงรักษำระบบ
1
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
2
สทส.อ2.2.4.002 กำรปฏิบตั งิ ำนตำมแผน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน สทส.อ2.2.4.003 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
3
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง สทส.อ2.2.4.004 กำรปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนตำม
4
กำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมิน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
5
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินงำน
ครัง้ ที่ 1-7

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

37

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริ การระบบอิ นเทอร์เน็ต
กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มหำวิทยำลัยรังสิตโดยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้มกี ำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นกั ศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัยโดยมีกำรจัดฝึ กอบรมกำรใช้งำน อำทิเช่น ระบบพิสจู น์ตวั ตน
ผูใ้ ช้ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ตำม พรบ. 2550 อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลทีม่ คี วำมเร็วสูงและ
มีควำมปลอดภัยแก่หน่ วยงำนและคณะของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยงั พิจำรณำถึงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้กำ้ วทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้ นี้รวมถึงกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย และกำรขยำยพืน้ ที่ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
 จุดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ทัง้ ระบบแบบมีสำย (Wire line) จำนวน 12,454 จุด
 กำรให้ระบบแบบไร้สำยสำย (Wireless) Access Points (WIFI) จำนวน 644 จุด
o ทัง้ นี้สำมำรถแบ่งเป็ นกำรติดตัง้ ภำยในอำคำรจำนวน 621 จุด
o ติดตัง้ อำคำรภำยนอกอำคำรจำนวน 23 จุด
 กำรรับคำร้องเพื่อติดตัง้ จุดให้บริกำรเครืออินเทอร์เน็ตข่ำยเพิม่
 สำรวจและตรวจสอบกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด
 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงำนให้มคี วำมพร้อมใช้งำนและมีควำมทันสมัย
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.5 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
สทส.อ2.2.5.001 แผนในกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
1
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
แม่ขำ่ ย (Server)
สทส.อ2.2.5.002 แผนกำรให้บริกำร Internet
สทส.อ2.2.5.003 ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบและกำร
2
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
ให้บริกำร
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.4.003 กำรประเมินผลกำร
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
3
ปฏิบตั งิ ำน
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
4
5

(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

สทส.อ2.2.5.004 กำรปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนตำม
ผลกำรประเมิน
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ครัง้ ที่ 1-7
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งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.6 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ดูแลและรับผิดชอบงำนบริกำร 2 งำน คืองำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ และงำน
ผลิตสือ่ กำรเรียนกำรสอน
ส่วนที่ 1 งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์
สถำนทีใ่ นกำรให้บริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ งำนบริกำรส่วนกลำง และงำนบริกำรประจำ
อำคำร โดยงำนบริกำรส่วนกลำง ตัง้ อยู่อำคำรวิทยำลัยดนตรี ชัน้ 8B ซึง่ เป็ นศูนย์กลำงในกำรบริหำรงำนและกำรกระจำย
งำนไปยังงำนบริกำรประจำอำคำร ซึ่งในแต่ละอำคำรจะมีหอ้ งงำนบริกำรโสตทัศนู ปกรณ์และเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำ ทัง้ นี้ เพื่อ
ควำมคล่องตัวในกำรติดต่อของผูร้ บั บริกำร และยังเป็ นกำรสะดวกต่อเจ้ำหน้ำทีใ่ นกำรให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว โดยห้อง
บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ประจำอำคำรต่ำงๆ มีดงั นี้
อำคำร 1 อำทิตย์ อุไรรัตน์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 4 ห้อง 402
อำคำร 2 ประสิทธิรตั น์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 2 ห้อง 207
อำคำร 3 อุไรรัตน์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 6 ห้อง 624
อำคำร 4 วิทยำศำสตร์ /อำคำร 4/1
ตัง้ อยูช่ นั ้ 3 ห้อง 311
อำคำร 4/2 ปฏิบตั กิ ำรวิทยำศำสตร์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 2
อำคำร 5 วิษณุรตั น์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 3 ห้อง 335
อำคำร 8 คุณหญิงพัฒนำ
ตัง้ อยูช่ นั ้ 2 ห้อง 217
อำคำร 11 รัตนคุณำกร
ตัง้ อยูช่ นั ้ 4 ห้อง 400
อำคำร 12 รังสิตประยูรศักดิ ์
ตัง้ อยูช่ นั ้ 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
อำคำร 15 ดิจติ อลมัลติมเี ดียคอมเพล็กซ์ ตัง้ อยูช่ นั ้ 3 ห้อง 315
นอกจำกนี้ งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้จดั ทำแบบถำมควำมพึงพอใจกำรขอใช้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
และงำนผลิตสือ่ กำรเรียนกำรสอนไปยังผูข้ อใช้บริกำร ซึง่ ได้แก่ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผลปรำกฏว่ำ ผูใ้ ช้บริกำรส่วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจต่อควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ตำมอำคำรอยู่ในระดับมำก (4.52) ควำมรวดเร็ว
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่อยู่ในระดับมำก (4.28) และควำมพึงพอใจในเรื่องกิรยิ ำมำรยำทของเจ้ำหน้ ำที่มคี วำม
เรียบร้อย สุภำพและมีควำมพร้อมของในกำรให้บริกำรอยู่ในระดับมำก (4.24)
โดยสรุปจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรขอใช้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ ผูข้ อใช้ บริกำรส่วนใหญ่มคี วำม
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก (4.33) งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็ นงำนบริกำรส่วนกลำง หรืองำนบริกำร
ประจำอำกำร มีขนั ้ ตอนกำรให้บริกำรทีช่ ดั เจน คือ ผูข้ อใช้บริกำรต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำร สทส.08 ใบยืมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ซึง่ สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://ict.rsu.ac.th/ ทัง้ นี้ ในกำรขอยืมอุปกรณ์แต่ละครัง้ ผูข้ อใช้
บริกำรต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันทำกำร ทัง้ นี้ เพื่อเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำอำคำรฯ จะได้จดั หำอุปกรณ์ไว้
พร้อมสำหรับให้บริกำร ตำมลำดับก่อน-หลัง หำกมีกรณีเร่งด่วน หรือมีควำมจำเป็ นทีต่ ้องใช้อุปกรณ์โสตฯ ทันที ผูข้ อใช้
บริกำรสำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ท่งี ำนบริกำรส่วนกลำง อำคำรวิทยำลัยดนตรี ชัน้ 8B หรือ โทรศัพท์ภำยใน 5220
ส่วนที่ 2 งำนผลิตสือ่ กำรเรียนกำรสอน
สำหรับงำนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน รับผิดชอบในเรื่องของกำรบันทึกวีดทิ ศั น์ ตัดต่อ/สำเนำ CD, DVD
บันทึกเสียง และถ่ำยภำพนิ่ง ทัง้ นี้ กำรขอใช้บริกำรงำนผลิตสือ่ ผูข้ อใช้บริกำรต้องกรอกแบบฟอร์ม สทส.09 ใบผลิตสือ่ กำร
สอน ซึง่ สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://ict.rsu.ac.th/ โดยผูข้ อใช้บริกำรสำมำรถติดต่อขอใช้บริกำรด้วยตนเอง
ทีง่ ำนบริกำรส่วนกลำง อำคำรวิทยำลัยดนตรี ชัน้ 8B หรือโทรศัพท์ภำยใน 5223 หรือผูข้ อใช้บริกำรมีควำมต้องกำรใช้
บริกำรเรื่องของกำรถ่ำยภำพนิ่ง สำมำรถติดต่อขอใช้บริกำรได้ทง่ี ำนบริกำรส่วนกลำงเช่นกัน หรือโทรศัพท์ภำยใน 5224
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ในปี กำรศึกษำ 2557 งำนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ได้จดั ทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรขอใช้บริกำร
เช่นกัน โดยผูใ้ ช้บริกำรส่วนใหญ่มคี วำมพึงพอใจในเรื่องของผลงำนมีคุณภำพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผูร้ บั บริกำร) อยู่ในระดับมำก (4.28) ควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับบริกำร ผูข้ อใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก (4.23) และควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำทีม่ กี ริ ยิ ำมำรยำทเรียบร้อยสุภำพ และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอยู่ใน
ระดับมำก (4.27) โดยภำพรวมผูข้ อใช้บริกำรงำนผลิตสือ่ กำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับมำก (4.20)
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี กำรศึกษำ 2557 งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดตัง้
งบประมำณโครงกำรฝำ่ ยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร โดยได้รบั อนุมตั งิ บประมำณจำนวน 3,480,665
บำท งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรตำมแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั เิ รียบร้อยแล้ว โดยใช้
งบประมำณทัง้ สิน้ 3,480,665 บำท คิดเป็ นร้อยละ 100%
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.6 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน

เกณฑ์การประเมิ น

หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง

(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรพัฒนำ สำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2

(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

3

สทส.อ2.2.6.001 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำร
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ให้บริกำรด้ำนกำยภำพต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลวิเครำะห์ขอ้ มูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
ผูใ้ ช้บริกำรงำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ และงำนผลิต
สือ่ กำรเรียนกำรสอน

1

4

5

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรดำเนินงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
กำรดำเนินงำน
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งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์
ตัวบ่งชี้ 2.7 งานผลิ ตเอกสาร สิ่ งพิ มพ์ และตารา
งำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ มีขนั ้ ตอนกำรขอใช้บริกำรทีเ่ ป็ นระบบ โดยผูข้ อมำรับบริกำรต้องกรอก
รำยละเอียดลงในแบบฟอร์ม สทส.11 ใบงำนสำเนำโรงพิมพ์ หรือ สทส.12 ใบงำนโครงกำรผลิตหนังสือ เอกสำรวิชำกำร
โดยผูข้ อรับบริกำรจัดส่งแบบฟอร์มขอใช้ผ่ำนทำงงำนสำรบรรณกลำงของมหำวิทยำลัย หรือส่งด้วยตนเองทีห่ อ้ งงำนผลิต
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ อำคำรวิทยำลัยดนตรี ชัน้ 8A ซึง่ จะมีกำรลงรับเอกสำรงำนพิมพ์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำกำร
บันทึก และกระจำยงำนไปยังเจ้ำหน้ำทีพ่ มิ พ์สำเนำ (Copy print) เพื่อดำเนินกำรพิมพ์สำเนำตำมจำนวนและให้เสร็จทัน
ตำมกำหนดเวลำทีผ่ ู้ขอรับบริกำรต้องกำร กำรให้บริกำรผลิตเอกสำรและสิ่ งพิมพ์ มีลกั ษณะกำรให้บริกำร 2 แบบ คือ 1)
กำรพิมพ์ระบบออฟเซท โดยเครื่องพิมพ์ออฟเซท มี 1 รุ่น คือ เครื่องออฟเซทตัด 5 รุ่น 500N สำหรับงำนพิมพ์ท่มี ี
ขนำดใหญ่ เช่น ขนำดกระดำษ A3 ได้แก่ สมุดคำตอบ 9 หน้ำ กระดำษคำตอบ แบบปกหนังสือ เป็ นต้น ซึง่ เครื่องออฟ
เซทนี้ ใช้พมิ พ์งำนทีม่ ลี กั ษณะ 2 สี เช่น ปกเอกสำรประกอบกำรสอน แผ่นพับ เป็ นต้น 2) กำรพิมพ์ระบบเครื่องถ่ำย
เอกสำรควำมเร็วสูง ใช้พมิ พ์เอกสำรสิง่ พิมพ์ต่ำงๆ เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน แผ่นพับแผนกำรสอน คู่มอื ประจำตัว
นักศึกษำ ฯลฯ และเพื่อให้บริกำรตำมควำมเหมำะสมกับงำนและให้งำนออกมำมีคุณภำพ ตรงควำมต้องกำรของผู้มำ
ขอรับบริกำร จะพิจำรณำจำกลักษณะของงำนเป็ นหลัก นอกจำกนัน้ งำนผลิตเอกสำรฯ ยังมีเครื่องมือประเภทอื่นๆ ได้แก่
เครื่องเรียงเย็บ และเครื่องเข้ำเล่มไสกำว สำหรับเข้ำเล่มเอกสำร เครื่องเคลือบปก เครื่องถ่ำยเอกสำรสี สำมำรถถ่ำยได้
ตัง้ แต่ขนำดกระดำษ A5 ถึงขนำด A3 เพื่อรองรับกำรถ่ำยเอกสำรสีและปกหนังสือและโปสเตอร์ทวไป
ั่
สำหรับกำรผลิตเอกสำรสิง่ พิมพ์ของคณะวิชำต่ำงๆ นัน้ คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตแต่ละครัง้ โดยวิธกี ำรตัด
โอนงบประมำณไปยังต้นสังกัด โดยสำนักงำนบประมำณ จะรับผิดชอบและดูแลตัดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเอกสำรส่วนทีเ่ ป็ น
ของคณะวิชำ สำหรับส่วนของหน่วยงำนสำนักงำนพัสดุ จะเป็ นผูด้ แู ลตัดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเอกสำร ถ้ำกรณี
กำรจ่ำยเป็ นเงินสด ทำงงำนผลิตเอกสำรฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยให้ผรู้ บั บริกำรได้รบั ทรำบก่อนกำรดำเนินกำรผลิต และผูข้ อรับ
บริกำรจะต้องนำใบงำน (แบบฟอร์ม สทส.11) ไปชำระเงินค่ำค่ำใช้จ่ำยที่แผนกกำรเงินและนำใบเสร็จรับเงินมำรับงำน
นอกจำกนี้ งำนผลิตเอกสำรสิง่ พิมพ์ ได้จดั ทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกำรให้บริกำรของงำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
ซึง่ จัดทำปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ เพื่อนำข้อมูลทีไ่ ด้มำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบตั งิ ำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
งำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ นอกจำกรับผิดชอบในส่วนของกำรพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ของคณะ วิทยำลัย
และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ แล้ว ยัง รับ ผิด ชอบงำนในส่ว นของงำนผลิต ต ำรำของสำนั ก พิม พ์ด้ว ย เนื่ อ งจำกในป จั จุ บ ัน
มหำวิท ยำลัย ได้จ ัด ตัง้ “ส ำนัก พิม พ์ มหำวิท ยำลัย รัง สิต ” อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกับ ดู แ ลของคณะกรรมกำรสำนั ก พิม พ์
มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งมีอธิกำรบดีเป็ นประธำน โดยทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ของ
มหำวิทยำลัย และร่วมกับหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้อง คือ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัย
รังสิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดพิมพ์และกำรจัดจำหน่ ำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงมีมำตรฐำนและมีคุณภำพ ตอบสนองต่อรูปแบบควำมต้องกำรได้อย่ ำงหลำกหลำย
เอื้ออำนวยให้ผู้ขอใช้บริกำรได้รบั ควำมสะดวกมำกยิง่ ขึน้ รวม ทัง้ ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึน้ คณะกรรมกำร
สำนักพิมพ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงองค์ควำมรู้ของคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยที่สำมำรถเผยแพร่ส่สู ำธำรณชนในลักษณะของ
เอกสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำ และเอกสำรวิชำกำรอื่นๆ ซึ่งทำงคณะกรรมกำรสำนักพิมพ์ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะรับ
ต้นฉบับสิง่ พิมพ์ใน 4 ด้ำน ได้แก่
1. เอกสำรวิชำกำร
2. เอกสำรกำรวิจยั
3. เอกสำรส่งเสริมสังคมธรรมำภิบำล
4. เอกสำรอื่นทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์รงั สิตและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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นอกจำกนี้ ยังเปิ ดรับผู้เขียนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็ นคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย ในกำรส่งต้นฉบับให้คณะกรรมกำร
สำนักพิมพ์พจิ ำรณำได้ด้วย โดยผูป้ ระสงค์ขอจัดพิมพ์ สำมำรถมำติดต่อที่ งำนผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์ สำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (สทส.) ชัน้ 8A อำคำรวิทยำลัยดนตรี โทร. 5231
วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. การขอจัดพิ มพ์เอกสารและสิ่ งพิ มพ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิ ชา
กำรขอจัดพิมพ์เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับรำยวิชำ ทีจ่ ดั พิมพ์เพื่อจำหน่ำยภำยใน อำทิเช่น หนังสือ ตำรำ เอกสำรคำ
สอน และเอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวิชำต่ำงๆ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
1. ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งควำมประสงค์ในกำรขอจัดพิมพ์ต่อสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือศูนย์หนังสือ
พร้อมนำเอกสำรต้นฉบับมำด้วย ซึง่ เอกสำรอำจเป็ นลักษณะของรูปเล่ม เอกสำร Print Out CD File ข้อมูล ต้นฉบับที่
เขียนด้วยลำยมือ หรือ อำจส่ง File ผ่ำนระบบ Internet
2. ทำควำมตกลงเกีย่ วกับรำยละเอียดในกำรจัดพิมพ์ ได้แก่ ประเภทของสิง่ พิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบ เนื้อใน
จำนวนเล่ม และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภำยนอก ทำกำรออกแบบปก จัดอำร์ตเวิรค์ เนื้อหำ และ
พิมพ์ต้นฉบับปกใน ซึง่ เมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรจัดพิมพ์ ทัง้ นี้ สิง่ พิมพ์ท่เี ป็ น
หนังสือ ตำรำ เอกสำรคำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน จะถูกจัดพิมพ์ภำยในนำมของ สำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยรังสิต
และมี LOGO ของมหำวิทยำลัยรังสิต ปรำกฏเป็ นเอกลักษณ์อยู่บนหน้ำปก
4. ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรจัดพิมพ์ตำรำ เอกสำรคำสอน หรือเอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อจำหน่ ำยให้แก่นักศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัย ไม่สำมำรถดำเนินกำรขอหมำยเลข ISBN จำกหอสมุดแห่งชำติได้
5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จ จะถูกส่งพิมพ์ โดยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดพิมพ์หรือจัดจ้ำงโรงพิมพ์
ภำยนอก แล้วแต่กรณี
6. หลังจำกจัดพิมพ์เสร็จ สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะแจ้งให้ผขู้ อจัดพิมพ์ทรำบ
7. ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย เอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวิชำ ผูข้ อจัดพิมพ์สำมำรถเลือกช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ได้ 2 วิธี คือ
- วำงจำหน่ำยทีศ่ นู ย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรังสิต
- อำจำรย์เป็ นผูจ้ ำหน่ำยเอง โดยให้ศนู ย์หนังสือ นำส่งหนังสือไปไว้ทค่ี ณะหรือทีห่ น้ำชัน้ เรียน
8. ในกรณีท่วี ำงจำหน่ ำยที่ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรังสิต อำจำรย์สำมำรถรับค่ำลิขสิทธิไ์ ด้ท่สี ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวันสุดท้ำยของกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคของแต่ละภำคกำรศึกษำ ส่วนกรณีทอ่ี ำจำรย์
เป็ นผูจ้ ำหน่ำยเอง ให้นำเงินทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดนำส่งให้แก่ ศูนย์หนังสือ โดยอำจำรย์จะได้รบั เงินค่ำลิขสิทธิในทั
์ นที
9. ผู้ขอจัดพิมพ์หนังสือ ตำรำ เอกสำรคำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน จะได้รบั ค่ำลิขสิทธิ ์ ในอัตรำตำม
จำนวนเล่มทีจ่ ดั พิมพ์ ดังนี้
จำนวน 1-300 เล่ม ได้รบั ค่ำลิขสิทธิ ์ 10% โดยคำนวณจำกรำคำขำย
จำนวน 301-500 เล่ม ได้รบั ค่ำลิขสิทธิ ์ 15% โดยคำนวณจำกรำคำขำย
กำรขอจัดพิมพ์เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับรำยวิชำ ทีจ่ ดั พิมพ์เพื่อนำไปจำหน่ำยภำยนอก สำหรับกำรจัดพิมพ์เอกสำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรำยวิชำและนำไปจำหน่ ำยภำยนอก ภำยใต้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดของศูนย์หนังสือ มีรำยละเอียด
เพิม่ เติม ดังนี้
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ลักษณะของเอกสำรทีข่ อจัดพิมพ์
เป็ นหนังสือ/ตำรำวิชำกำร ทีใ่ ช้ได้กว้ำงขวำงโดยทัวไป
่ มีกลุ่มลูกค้ำหลำกหลำย เนื้อหำมีควำมน่ ำสนใจ และคำด
ว่ำน่ ำจะได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำงดี หรือเป็ นตำรำ/หนังสือหำยำก ไม่มคี ู่แข่งหรือมีคู่แข่งน้อยในท้องตลำดและเป็ นที่
ต้องกำรของลูกค้ำ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุมตั ทิ ุนในกำรจัดพิมพ์
- กรณีทค่ี ณะกรรมกำรสำนักพิมพ์พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ มีควำมคุม้ ค่ำในกำรลงทุน หรือ เป็ นตำรำ/หนังสือวิชำกำร
ทีม่ ยี อดกำรจำหน่ ำยให้กบั นักศึกษำภำยในประมำณ 500 เล่ม ต่อปี กำรศึกษำ จะอนุ มตั ิทุนในกำรจัดพิมพ์ โดยมียอด
พิมพ์ขนั ้ ต่ำไม่น้อยกว่ำ 1,000 เล่ม
- กรณีทค่ี ณะกรรมกำรสำนักพิมพ์พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่คุม้ ค่ำในกำรลงทุน หรือ มีอตั รำควำมเสีย่ งสูงต่อกำร
ขำดทุน สำมำรถเลือกดำเนินกำรได้โดยใช้ระบบ Print on demand หรือจัดพิมพ์ในรูปแบบของ Low cost ซึง่ มีคุณภำพ
กำรพิมพ์ทใ่ี ช้ตน้ ทุนต่ำ เนื้อในเป็ นขำว-ดำ แต่มกี ำรออกแบบหน้ำปกให้สวยงำมและพิมพ์ 4 สี
หมำยเหตุ
- ในกรณีท่ียงั ไม่ เคยผ่ ำน Reader สำนักบริก ำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะส่งต้นฉบับ ให้ Reader ซึ่งเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชำญในสำขำนัน้ ๆ ทำกำรตรวจประเมินคุณภำพก่อนกำรจัดพิมพ์ โดยอำจำรย์ผขู้ อจัดพิมพ์จะต้องประสำนงำนกับ
Reader ไว้ก่อนเป็ นเบือ้ งต้น
- สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะเป็ นผูต้ ดิ ต่อหอสมุดแห่งชำติเพื่อขอหมำยเลข ISBN ให้
- ค่ำลิขสิทธิหรื
่
งเป็ น 2 รูปแบบ คือ
์ อผลประโยชน์ตอบแทน จะมีกำรตกลงกันเป็ นรำยกรณี ซึง่ โดยทัวไปจะแบ่
* จ่ำยตำมยอดพิมพ์ โดยจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ 10% ของรำคำปก ซึง่ จะจ่ำยให้กบั ผูเ้ ขียนทันทีทห่ี นังสือพิมพ์เสร็จ
* จ่ำยตำมยอดจำหน่ำย โดยจะจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ 20% ของรำคำปก ซึง่ จะจ่ำยให้แก่ผเู้ ขียนเป็ นงวดๆ
ตำมยอดหนังสือทีข่ ำยได้
- กำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของสำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยรังสิต
2. การขอจัดพิ มพ์เอกสารและสิ่ งพิ มพ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิ ชา
อำทิ เช่น เอกสำรกำรวิจยั เอกสำรส่งเสริมสังคมธรรมำภิบำล เอกสำรอื่นที่เป็ นเอกลักษณ์รงั สิตและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
1. ผูข้ อจัดพิมพ์แจ้งควำมประสงค์ในกำรขอจัดพิมพ์ต่อสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ ศูนย์หนังสือ
พร้อมนำ ส่งเอกสำรต้นฉบับมำด้วย ซึง่ เอกสำรอำจเป็ นลักษณะของรูปเล่ม เอกสำร Print Out CD File ข้อมูลต้นฉบับที่
เขียนด้วยลำยมือ หรือ อำจส่ง File ผ่ำนระบบ Internet
2. เอกสำรต้นฉบับและข้อมูลเบื้องต้น จะถูกส่งเข้ำสู่คณะกรรมกำรสำนักพิมพ์ ของมหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดพิมพ์
3. ทำควำมตกลงกันเกีย่ วกับรำยละเอียดในกำรจัดพิมพ์ ได้แก่ ประเภทของสิง่ พิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบเนื้อใน
จำนวนเล่ม กำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภำยนอกทำกำรออกแบบปก จัดอำร์ตเวิรค์ เนื้อหำ และพิมพ์
ต้นฉบับปกใน ซึง่ เมื่อเสร็จแล้วจะให้ผขู้ อจัดพิมพ์มำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรจัดพิมพ์
5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จจะถูกส่งพิมพ์ โดยสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดพิมพ์ หรือ ศูนย์หนังสือจัด
จ้ำงโรงพิมพ์ภำยนอก แล้วแต่กรณี
6. สำหรับค่ำลิขสิทธิหรื
์ อผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีกำรตกลงกันเป็ นรำยกรณี
ซึง่ โดยทัวไปจะแบ่
่
งเป็ น 2 รูปแบบ คือ
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* จ่ำยตำมยอดพิมพ์ โดยจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ 10% ของรำคำปก ซึง่ จะจ่ำยให้กบั ผูเ้ ขียนทันทีทห่ี นังสือพิมพ์เสร็จ
* จ่ำยตำมยอดจำหน่ำย โดยจะจ่ำยค่ำลิขสิทธิ ์ 20% ของรำคำปก ซึง่ จะจ่ำยให้แก่ผเู้ ขียน เป็ นงวดๆ
ตำมยอดหนังสือทีข่ ำยได้
ผลการดาเนิ นงาน
1. กำรส่งเสริม กำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรคำสอน เพื่อจัดจำหน่ำยภำยใน
งำนผลิต เอกสำรและสิ่ง พิม พ์ ส ำนั ก บริก ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้ด ำเนิ น กำรจัด พิม พ์ เ อกสำร
ประกอบกำรสอน และเอกสำรคำสอน สำหรับรำยวิชำต่ำงๆ ในปี กำรศึกษำ 2557 จำแนกได้ดงั นี้
ภำค S/2557
มีกำรจัดพิมพ์ รวม 12 รำยวิชำ 1,320 เล่ม
ภำคกำรศึกษำที่ 1 มีกำรจัดพิมพ์ รวม 79 รำยวิชำ 8,336 เล่ม
ภำคกำรศึกษำที่ 2 มีกำรจัดพิมพ์ รวม 58 รำยวิชำ 5,873 เล่ม
รวมทัง้ สิ้ น 149 รายวิ ชา 15,529 เล่ม
2. กำรส่งเสริมกำรจัดทำหนังสือ/ตำรำ เพื่อจัดจำหน่ำยภำยนอก
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.7 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
1

เกณฑ์การประเมิ น
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี

หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรพัฒนำ สำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำนผลิตเอกสำร
และสิง่ พิมพ์

2

(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน

3

(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน สทส.อ2.2.7.002 ผลวิเครำะห์ขอ้ มูลแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริกำรงำนผลิตเอกสำรและ
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
สิง่ พิมพ์ ปี 2557

4

5

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรดำเนินงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
ผลิตและเอกสำรสิง่ พิมพ์
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
ผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
กำรดำเนินงำน
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ตัวบ่งชี้ 2.8 งานจัดเตรียมข้อสอบ
ทำงมหำวิทยำลัยได้มกี ำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบ ประจำปี กำรศึกษำ 2557 อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร โดยมีคำสัง่ มรส ที่ 557/2557 เรื่อง กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบประจำปี กำรศึกษำ 2557 สัง่ ณ
วันที่ 26 มิถุนำยน 2557 โดยคณะกรรมกำรมำจำกตัวแทนวิทยำลัย /คณะ และหน่ วยที่เกีย่ วข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรมี
ภำระหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลรับผิดชอบให้กำรจัดเตรียมข้อสอบเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ ไม่ให้
ข้อสอบเกิดกำรรัวไหลได้
่
และมีกำรประชุมปรึกษำหำรือแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนทุกภำคกำรศึกษำ สำหรับกำรจัดส่ง
ต้นฉบับข้อสอบ ได้มกี ำรจัดทำระเบียบและขัน้ ตอนกำรส่งที่ชดั เจน โดยอำจำรย์ผสู้ อนจะเป็ นผูก้ รอกรำยละเอียดลงใน
แบบฟอร์มกำรส่งต้นฉบับข้อสอบ (มรส.91) และนำส่งซึง่ ตำมระเบียบกำหนดให้อำจำรย์ผสู้ อนหรือเลขำนุกำรคณะเท่ำนัน้
เป็ นผูส้ ่งต้นฉบับข้อสอบและมีกำรลงรับ -ส่งข้อสอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรตรวจสอบหำกเกิด
ปญั หำ (กรณีหำต้นฉบับข้อสอบไม่พบ) ในกำรจัดเตรียมข้อสอบจะต้องมีควำมรอบคอบและรัดกุม เพื่อเป็ นกำรป้องกัน
ไม่ให้มกี ำรรัวของข้
่
อสอบ โดยในระหว่ำงกำรจัดทำข้อสอบ จะมีคณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบ (อำจำรย์ตวั แทนจำกคณะ
ต่ำงๆ ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกมหำวิทยำลัย) หมุนเวียนกันมำกำกับดูแลควำมเรียบร้อยตลอดเวลำ นอกจำกนัน้ ยังจัดให้มี
เจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัย มำคอยเฝ้ำระวัง ตรวจตรำผูเ้ ข้ำ-ออกอย่ำงเข้มงวดอีกทำงหนึ่งด้วย
เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดทีอ่ ำจเกิดขึน้ ก่อนกำรจัดส่งข้อสอบไปยังกองอำนวยกำรสอบอำคำรต่ำงๆได้มกี ำร
ตรวจเช็คข้อสอบจำกตัวแทนกองอำนวยกำรสอบอำคำรต่ำงๆ มำทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครัง้ ทัง้ นี้เพื่อป้องกัน
กำรผิดพลำดในกำรนำส่ง โดยตัวแทนจำกกองอำนวยกำรสอบต้องลงลำยมือชื่อเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรเป็ นหลักฐำนไว้
สำหรับกำรจัดส่ง/ขนย้ำยข้อสอบไปยังกองอำนวยกำรสอบแต่ละอำคำร จะมีเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกแผนกจัดสวนและบริกำรเป็ นผู้
ขนย้ำยพร้อมกับจัดเจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัย เป็ นผูค้ วบคุมควำมปลอดภัยในกำรขนย้ำย และมีกำรลงลำยมือชื่อเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นหลักฐำนอีกทำงหนึ่งด้วย นอกจำกนัน้ ยังมีก ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและนำผลมำใช้ในกำร
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำงำนให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึน้
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี กำรศึกษำ 2557 งำนจัดเตรียมข้อสอบ ได้มกี ำรประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมข้อสอบทัง้ หมด
6 ครัง้ และดำเนินกำรจัดเตรียมข้อสอบทัง้ หมด 6 ครัง้ มีวชิ ำสอบทัง้ หมดจำนวน 3,926 วิชำ สอบตำมตำรำงสอบ 3,287
วิชำ สอบนอกตำรำง 639 วิชำ
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สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 2.8 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน

เกณฑ์การประเมิ น

หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง

(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรพัฒนำ สำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2

(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน

สทส.อ2.2.8.001 คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำร
จัดเตรียมข้อสอบปี 2557
สทส.อ2.2.8.002 ระเบียบกำรส่งข้อสอบ
สทส.อ2.2.8.003 แบบฟอร์มกำรส่งข้อสอบ
สทส.อ2.2.8.004 เอกสำรกำรตรวจเช็คข้อสอบ
สทส.อ2.2.8.005 เอกสำรกำรนำส่งข้อสอบไปยัง
อำคำรอำนวยกำรสอบ
สทส.อ2.2.8.006 เอกสำรกำรลงเวลำปฏิบตั งิ ำนของ
เจ้ำหน้ำที่ รปภ.

3

(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน (อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.7.002 ผลวิเครำะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริกำรงำนผลิต
ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
เอกสำรและสิง่ พิมพ์ ปี 2557

1

4

5

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง ผลิตเอกสำรและสิง่ พิมพ์
กำรดำเนินงำน
สทส.อ2.2.8.007 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดเตรียมข้อสอบ ปี 2557
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.8.007 รำยงำนกำรประชุม
รับทรำบกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2557
กำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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องค์ประกอบที่ 3 การบริ หารและการจัดการ
ระบบและกลไก
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรประกอบไปด้วยหัวหน้ำงำนแต่ละส่วนงำนโดย
มีผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นประธำนกรรมกำร เพื่อกำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำนโดยยึด
ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำนเป็ นหลัก ทัง้ นี้สำนักฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรทำงำนของบุคลำกรทุกคนโดย
สำมำรถนำเสนอปญั หำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ เข้ำทีป่ ระชุมได้โดยผ่ำนหัวหน้ำงำน

การดาเนิ นงาน
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริ หารและการจัดการ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพ โดยได้จดั ให้บุคลำกรเข้ำ
ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
กำหนดแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรบุคลำกรทุกคนรับทรำบแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและร่วมกันดำเนินงำนของ
แต่ละส่วนงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรทีไ่ ด้ร่วมกันกำหนดแผนไว้
พร้อมทัง้ ได้มกี ำรจัดสัมมนำประจำปี เพื่อร่วมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนว่ำเป็ นไปตำม
แผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหรือไม่อย่ำงไร พร้อมทัง้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเพื่อให้มปี ระสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัวสำหรับกำรบริกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 3.1 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
1
(1) มีแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
สทส.อ3.3.1.001 แผนโครงกำรประจำปี 2557
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรกำหนด (อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำร
2
แผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
งำนประกันคุณภำพ
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
สทส.อ3.3.1.002 แผน/โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกร
3
โครงกำร
สำนักฯ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
4
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร
โครงกำรพัฒนำของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำ
ครัง้ ที่ 1-7

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การกาหนดภาระหน้ าที่ของบุคลากร
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรประชุมภำยใน เพื่อประชุมชีแ้ จงและร่วมกันกำหนดภำระหน้ำทีต่ ำม
ส่วนงำนและตำมตำแหน่ งของบุคลำกร พร้อมทัง้ จัดทำแผนผังองค์กรที่ได้มกี ำรกำหนดตำแหน่ งของบุคลำกรแยกตำม
ภำระหน้ำทีแ่ ละได้แสดงไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจน แจ้งให้ทรำบโดยทัวกั
่ น โดยได้กำหนดให้หวั หน้ำส่วนงำนติดตำมผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนจำกแผนงำนของบุคลำกรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยงำนและนำเสนอรำยงำนให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชำ เพื่ อเป็ นแนวทำงใน
กำรติดตำมประเมินผลงำนและเพื่อกำรตรวจสอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำว่ำบุคลำกรได้ปฏิบตั ติ ำมแผนงำนทีไ่ ด้เสนอมำหรือไม่
รวมทัง้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนจำกแผนงำนด้วย
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 3.2 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(1) มีกำรกำหนดภำระหน้ำทีข่ องบุคลำกรไว้
สทส.อ3.3.2.001 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนัก
1
อย่ำงชัดเจน
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(2) มี (1) + ระบบติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำน
สทส.อ3.3.2.002 กำรใช้งำนระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
2
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
(RSU Helpdesk)
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมกำรปฏิบตั งิ ำน สทส.อ3.3.2.003 แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำร
3
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
ให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำน
(4) มี (3) + กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
4
สทส.อ3.3.2.004 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และพัฒนำงำนต่อไป
ครัง้ ที่ 1-7
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มกี ำรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำร ครอบคลุมทุกส่วน
งำนของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ ส่วนงำนบริกำรซอฟต์แวร์ ส่วนงำนโครงข่ำยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ส่วน
งำนห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ ส่วนงำนสนับสนุ นด้ำนเทคนิค ส่วนงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และส่วนงำนผลิต
เอกสำรและสิง่ พิมพ์
จำกนัน้ จะนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ บั บริกำรมำทำกำรสรุปผล เพื่อนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำร
บริกำรเพื่อให้เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูร้ บั บริกำรให้มำกขึน้
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 3.3 (ได้คะแนนเท่ำกับ 4 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
1
(1) ค่ำเฉลีย่ 1.00 – 1.50
2
(2) ค่ำเฉลีย่ 1.51 – 2.50
3
(3) ค่ำเฉลีย่ 2.51 – 3.50
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะ
กรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.003 แบบประเมินควำมพึงพอใจ
4
(4) ค่ำเฉลีย่ 3.51 – 4.50
ในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำน
สทส.อ3.3.3.001 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5
(5) ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00
-

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

49

ตัวบ่งชี้ 3.4 การพัฒนาบุคลากร
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มนี โยบำยกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร สำมำรถพัฒนำควำมรูข้ องตนเอง โดยกำรสนับสนุ นกำรศึกษำในสำขำวิชำทีเ่ กีย่ วข้องกับงำน
เพื่อยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถให้สูงขึน้ ตำมลำดับ พร้อมกันนี้ได้มกี ำรส่งบุคลำกรไปอบรมทัง้ ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยรังสิต โดยมีกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกร
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มกี ำรดำเนินงำนตำมแผนทีว่ ำงไว้ โดยพิจำรณำจำกโครงสร้ำงขององค์กร
ทีต่ อ้ งมีบุคลำกรทีม่ คี ุณวุฒปิ ระจำตำแหน่งนัน้ ๆ
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 3.4 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
สทส.อ3.3.4.001 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1
(1) มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรังสิต 55 - 59
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในกำรพัฒนำ
สทส.อ3.3.4.002 เอกสำรเข้ำอบรม สัมมนำภำยใน –
2
บุคลำกร
ภำยนอกของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สทส.อ3.3.4.003 ตำรำงแสดงกำรเข้ำร่วมประชุม/
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
3
อบรม/สัมมนำสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำร
ประจำปี 2557
สทส.อ3.3.4.004 ประเมินกำรสัมมนำเชิงปฏิบตั เิ พื่อ
4
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/ โครงกำร
กำรพัฒนำคุณภำพ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำ
ครัง้ ที่ 2-3, 5

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต

50

ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริ หารและการตัดสิ นใจ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบสำรสนเทศจำนวน 19 ระบบ ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึง่ จะทำให้
ได้ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุมภำรกิจหลักและกิจกรรมสำคัญๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตสำมำรถช่วยให้กำร
บริหำรงำน กำรตัดสินใจ และลดขัน้ ตอนกำรทำงำนทำให้ภำพรวมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยผู้ใช้และผู้บริหำรทุก
ระดับชัน้ สำมำรถใช้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ http://intranet.rsu.ac.th
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 3.5 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.4.001 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1
(1) มีแผนเกีย่ วกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรังสิต 55 - 59
(2) มี (1) + ระบบ และกลไกในกำรจัดเก็บ
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.4.001 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2
ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็ นระบบ
มหำวิทยำลัยรังสิต 55 - 59
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนในกำรจัดเก็บข้อมูล
3
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.001 กำรดำเนินงำนตำมแผน
สำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.002 กำรประเมินผลกำร
4
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
5
(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.003 กำรพัฒนำแผน
พัฒนำ
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องค์ประกอบที่ 4 การเงิ นและงบประมาณ
ระบบและกลไก
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จดั ทำงบประมำณตำมควำมรับผิดชอบและควำมจำเป็ น โดยทำกำรเสนอ
ของบประมำณผ่ำนผูช้ ่วยอธิกำรบดีฝำ่ ยเทคโนโลยีเพื่อเข้ำสูก่ ระบวนกำรพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป

การดาเนิ นงาน
ตัวบ่งชี้ 4.1 การเงิ นและงบประมาณ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรจัดทำแผนกำรเงินและงบประมำณประจำปี โดยมีคณะกรรมกำร
ภำยในซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้ำส่วนงำนต่ำงๆ เข้ำมำเป็ นคณะกรรมกำรในกำรจัดทำแผนบริหำรงบประมำณ โดยมี
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นประธำน โดยมีกลไกในกำรใช้งบประมำณเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมแผนงำน หรือแผนโครงกำรทีไ่ ด้วำงแผนไว้เพื่อให้กำร
ใช้งบประมำณบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำรจะดำเนินกำรเบิกงบประมำณเป็ นไปตำมขัน้ ตอนทีม่ หำวิทยำลัยรังสิต
กำหนด เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรใช้งบประมำณทีไ่ ด้รบั โดยกำรใช้งบประมำณเพื่อโครงกำรต่ำงๆ ตำมทีไ่ ด้ขอไว้นนั ้
จะมีกำรนำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรภำยในเพื่อประเมินโครงกำรว่ำได้รบั ผลสำเร็จมำกน้ อยเพียงไร และใช้เป็ น
แนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำในปี งบประมำณต่อไป
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
สทส.อ4.4.1.001 ระเบียบว่ำด้วย กำรเงินและกำร
1
(1) มีแผนกำรจัดทำแผนงบประมำณประจำปี กรอกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย
สทส.อ4.4.1.002 ประกำศฝำ่ ยกำรเงิน ประจำปี 2552
(2) มี (1) + กลไกในกำรใช้งบประมำณ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.001 โครงกำรสำนักบริกำร
2
ประจำปี และสอดคล้องกับนโยบำยหลักของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใบอนุมตั งิ บประมำณ
มหำวิทยำลัย
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
สทส.อ4.4.1.003 ตำรำงสรุปกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย
3
โครงกำร
โครงกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(4) มี (3) + กำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณ (อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
4
ประจำปี
โครงกำรพัฒนำของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำ
ครัง้ ที่ 3-4
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ตัวบ่งชี้ 4.2 การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรประชุมจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจและนำมำวำงแผน
งำนของสำนักฯสำหรับโครงกำรต่ำงๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต และครอบคลุมภำรกิจของ
ส่ว นงำนนัน้ ๆ เพื่อ ให้ก ำรจัด สรรงบประมำณเป็ น ไปอย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพพร้อ ม ทัง้ มีก ลไกกำรตรวจสอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรภำยในสำนักฯ โดยกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนจำกผูท้ ร่ี บั ผิดชอบโครงกำรนัน้ ๆ
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 4.2 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.001 ระเบียบว่ำด้วย กำรเงิน
(1) มีกำรกำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงิน
และกำรกรอกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย
1
และกำรจัดสรรงบประมำณทีส่ อดคล้อง และ
(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.002 ประกำศฝำ่ ยกำรเงิน
ครอบคลุมภำรกิจ
ประจำปี 2552
สทส.อ4.4.2.001 โครงกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยี
(2) มี (1) + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ
สำรสนเทศ ประจำปี 2557
2
และมีกำรดำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำม
(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.003 ตำรำงสรุปกำรใช้
แผนงำนทีก่ ำหนด
งบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(3) มี (2) + กำรติดตำมประเมินผลกำร
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
3
ดำเนินงำนทุกกิจกรรม / โครงกำร
โครงกำรพัฒนำของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(4) มี (3) + กำรสรุป หรือรำยงำน และ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
4
เผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ
โครงกำรพัฒนำของสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + มีกำรนำผลกำรประเมินมำ
5
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปรับปรุงพัฒนำ
ครัง้ ที่ 3-4
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไก
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศดำเนินกำรภำยใต้กำรกำกับดูแลของฝำ่ ยเทคโนโลยี มีกำรจัดทำโครงสร้ำง
กำรบริหำร มีบุคลำกรรับผิดชอบหน้ำทีต่ ่ำงๆ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสำนักฯ เพื่อ
ดำเนินงำนให้เป็ นไปตำม ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้

การดาเนิ นงาน
ตัวบ่งชี้ 5.1 การประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยมีผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นผูล้ งนำมในกำรแต่งตัง้ โดยได้มกี จิ กรรมให้ประชำคมภำยนอกมีสว่ นร่วมในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำแผนงำนกำรประกันคุณภำพผ่ำนแบบประเมินควำมพึงพอใจในหัวข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุง
กำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำน เพื่อให้แต่ละส่วนงำนได้
ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสำรให้พร้อมในกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรผูป้ ระเมินคุณภำพและเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผูป้ ระเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.)
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้นำผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผูป้ ระเมินคุณภำพภำยใน รวมทัง้
คณะกรรมกำรผูป้ ระเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) มำปรับปรุงด้ำนกำรประกันคุณภำพในด้ำนนโยบำยและแผนงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรังสิตสูงสุด
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 5.1 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
1

(1) มีคณะกรรมกำร หรือผูร้ บั ผิดชอบกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพ

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.002 คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรงำน
ประกันคุณภำพ

2

(2) มี (1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ

สทส.อ5.5.1.001 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในประจำปี กำรศึกษำ 2556

3

4

5

(3) มี (2) + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ และ สทส.อ5.5.1.002 เอกสำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
ประเมินผลตนเอง โดยจัดทำเป็นรำยงำน
ประกันคุณภำพ
ประจำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรประกัน
สทส.อ.5.5.1.003 รำยงำนกำรประชุมกำรประกันคุณภำพ
คุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัด (ฝำ่ ย)
ประจำปี
สทส.อ5.5.1.004 รำยชื่อผูป้ ระเมินประกันคุณภำพภำยใน
(4) มี (3) + กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน
ของฝำ่ ยเทคโนโลยี ปี กำรศึกษำ 2556
โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
สทส.อ5.5.1.005 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของมหำวิทยำลัย
กำรศึกษำภำยในฝำ่ ยเทคโนโลยี ปี กำรศึกษำ 2556
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุม
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
คณะกรรมกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7
ภำยในมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ
(อ้ำงอิง) สทส.อ.5.5.1.003 รำยงำนกำรประชุมกำรประกัน
หน่วยงำน
คุณภำพประจำปี
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ตัวบ่งชี้ 5.2 ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพของหน่ วยงาน
ทำงสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มกี ำรกำหนดให้ทุกส่วนงำนให้มกี ำรประชุมเพื่อกำหนดตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์ กำรประเมินคุณภำพ เพื่อกำหนดทิศทำงของส่วนงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและให้แต่ละส่วนงำนได้มกี ำร
กำหนดกลไกใน กำรประเมินด้ำนคุณภำพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย
รังสิตและนำผลกำรประเมินตนเองจัดทำเป็ นรำยงำนเปิ ดเผยให้ประชำคมรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศhttp://ict.rsu.ac.th
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้นำผลกำรประเมินแผนงำน/โครงกำร มำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ได้นำผลกำรประเมินจำกปี ก่อนหน้ำนี้มำเป็ นบรรทัดฐำนในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบตั งิ ำน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่ อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ นำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำหน่ วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต
ผลการประเมิ นการดาเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
หมายเลขและเอกสารอ้างอิ ง
(1) มีกลไกกำรดำเนินงำนประเมิน
(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.1.001 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1
ตนเองของหน่วยงำน
ภำยในประจำปี กำรศึกษำ 2556
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมใน
2
สทส.อ5.5.2.001 เกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรกำหนดตัวบ่งชี้
(3) มี (2) + กำรประเมินผลตนเอง
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.3.001 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
3
ของหน่วยงำน
ให้บริกำรสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4

(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำ (อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสำนัก
วำงแผนพัฒนำ
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7

5

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครัง้ ที่ 1-7
(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.1.001 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในประจำปี กำรศึกษำ 2556
(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.2.001 เกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ

(5) มี (4) + กำรปรับปรุงตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพอย่ำง
สม่ำเสมอ

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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ส่วนที่ 3
การประเมิ นผลการดาเนิ นงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิ น

ผลการ
ประเมิ น
การ
ดาเนิ นงาน

1.1 การกาหนด
ปรัชญา ปณิ ธาน และ
แผนการดาเนิ นการ

(1) มีกำรกำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(2) มี (1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมีสว่ นร่วมในกำร
กำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์
(3) มี (2) + บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบตั ภิ ำรกิจ
ตำมแนวปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์
(4) มี (3) + กำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รบั ทรำบ
และเสริมสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกรใน
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
(5) มี (4) + กำรทบทวนเพื่อปรับให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปจั จุบนั
1.2 การกาหนดนโยบาย/ (1) มีกำรกำหนดนโยบำย และแผนงำนให้สอดคล้อง
แผนงาน และการประเมิ น กับปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย
แผนงาน
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรกำหนด
แผนงำน
(3) มี (2) + กำรดำเนินตำมแผนงำน/โครงกำรที่
กำหนดไว้
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน และโครงงำนทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแล้ว
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินแผนงำน และ
โครงกำรมำใช้ปรับปรุง และพัฒนำงำนของหน่วยงำน
ให้ดขี น้ึ
รวมองค์ประกอบที่ 1
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิ น

2.1 การพัฒนาและการ
บารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
2.2 การบริหารจัดการการ (1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
ใช้ห้องปฏิ บตั ิ การ
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
คอมพิวเตอร์
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
2.3 การให้บริการ
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
ซ่อมแซมบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
ต่อพ่วง
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
2.4 การจัดการระบบ
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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2.5 การให้บริการระบบ
อิ นเทอร์เน็ต

(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
2.6 งานเทคโนโลยีทาง
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
การศึกษา
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
(1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
2.7 งานผลิ ตเอกสาร
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
สิ่ งพิ มพ์ และตารา
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
2.8 งานจัดเตรียมข้อสอบ (1) มีกำรกำหนดไว้ในแผนงำนประจำปี
(2) มี (1) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
(3) มี (2) + ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 เต็ม 5.00
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน
(5) มี (4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรับทรำบกำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน
รวมองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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องค์ประกอบที่ 3 การบริ หารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้
3.1 การบริหารและการ
จัดการ

3.2 การกาหนด
ภาระหน้ าที่ของบุคลากร

3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ

3.4 การพัฒนาบุคลากร

3.5 ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตัดสิ นใจ

เกณฑ์การประเมิ น
(1) มีแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรกำหนด
แผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ
(1) มีกำรกำหนดภำระหน้ำทีข่ องบุคลำกรไว้อย่ำง
ชัดเจน
(2) มี (1) + ระบบติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมกำรปฏิบตั งิ ำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
(4) มี (3) + กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที่
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและ
พัฒนำงำนต่อไป
(1) ค่ำเฉลีย่ 1.00 – 1.50
(2) ค่ำเฉลีย่ 1.51 – 2.50
(3) ค่ำเฉลีย่ 2.51 – 3.50
(4) ค่ำเฉลีย่ 3.51 – 4.50
(5) ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00
(1) มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในกำรพัฒนำบุคลำกร
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
พัฒนำ
(1) มีแผนเกีย่ วกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็ นระบบ
(3) มี (2) + กำรดำเนินงำนในกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร
(4) มี (3) + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
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(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ
รวมองค์ประกอบที่ 3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3

24
4.80

องค์ประกอบที่ 4 การเงิ นและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิ น

ผลการ
ประเมิ น
การ
ดาเนิ นงาน

4.1 การเงิ นและ
งบประมาณ

(1) มีแผนกำรจัดทำแผนงบประมำณประจำปี
(2) มี (1) + มีกลไกในกำรใช้งบประมำณประจำปี
สอดคล้องกับนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัย
(3) มี (2) + มีกำรดำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร
(4) มี (3) + มีกำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณ
ประจำปี
(5) มี (4) + มีกำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผน
พัฒนำ
(1) มีกำรกำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงินและกำร
4.2 การจัดสรร
จัดสรรงบประมำณทีส่ อดคล้อง และครอบคลุมภำรกิจ
งบประมาณและการ
(2) มี (1) + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ และมีกำร
ตรวจสอบ
ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนงำนทีก่ ำหนด
(3) มี (2) + กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนทุก
กิจกรรม/โครงกำร
(4) มี (3) + กำรสรุป หรือรำยงำน และเผยแพร่ให้
บุคลำกรทรำบ
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำ
รวมองค์ประกอบที่ 4
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิ น

ผลการ
ประเมิ น
การ
ดาเนิ นงาน

5.1 การประกันคุณภาพ
และการตรวจสอบ
คุณภาพ

(1) มีคณะกรรมกำร หรือผูร้ บั ผิดชอบกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพ
(2) มี (1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ
(3) มี (2) + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ และ
ประเมินผลตนเอง โดยจัดทำเป็นรำยงำนประจำปี
เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน
ต้นสังกัด (ฝำ่ ย)
(4) มี (3) + กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนโดย
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
มหำวิทยำลัย
(5) มี (4) + กำรนำผลกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน
มำปรับปรุงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
(1) มีกลไกกำรดำเนินงำนประเมินตนเองของ
5.2 ประสิ ทธิ ผลในการ
หน่วยงำน
ดาเนิ นงานประกัน
(2) มี (1) + บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพของหน่ วยงาน
(3) มี (2) + กำรประเมินผลตนเองของหน่วยงำน
(4) มี (3) + กำรนำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ
(5) มี (4) + กำรปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ
รวมองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5

รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
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ส่วนที่ 4
สรุปรายงานประจาปี การศึกษา 2557 และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สรุปรายงานประจาปี การศึกษา 2557
ผลกำรประเมินทีเ่ น้นกระบวนกำร (Process)
องค์ประกอบ
1.ปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร
2. ภำระงำนหลัก
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร
4. กำรเงินและงบประมำณ
5. ระบบ และกลไกกำรประกันคุณภำพ
รวมองค์ประกอบที่ 1-5
คะแนนถ่วงน้าหนัก
รวมองค์ประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบรวมที่ 1-5

จานวนตัว
บ่งชี้

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิ น
การดาเนิ นงาน

ความหมาย

2

5.00

ดีมาก

8
5
2
2
19

5.00
4.80
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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2. สรุปผลการดาเนิ นงานปี การศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ
สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีปรัชญำ ปณิธำน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงำนทีช่ ดั เจน
และสอดคล้องกัน ซึง่ จะเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรทุกคน เพื่อให้มคี วำมมุ่งมันและพยำยำมท
่
ำงำน
ให้ได้ตำมแผนงำนทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
งานบริการซอฟต์แวร์
จุดเด่น
มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุง
ระบบงำนให้สำมำรถรองรับนโยบำยหรือกฎเกณฑ์ทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลง
ข้อสังเกต
เทคโนโลยีมกี ำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำประกอบกับกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่ อระบบงำน
สำรสนเทศ อำจมีผลกระทบบ้ำงต่อกำรดูแลจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ เช่น กำรพัฒนำปรับปรุง
งานห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
จุดเด่น
มีกำรพัฒนำทักษะของเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิม่ ศักยภำพในกำรให้คำแนะนำและ
กำรบริกำรที่ดแี ก่ คณำจำรย์ และนักศึกษำ มีกำรปรับปรุงระบบภำยในห้องปฏิบตั ิกำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้มคี วำม
พร้อมต่ อกำรใช้งำน อำทิเช่น กำรจัดทำตำรำงผู้เข้ำใช้บ ริกำร โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กำรตรวจสภำพเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ และทำกำรบันทึกปริมำณผูใ้ ช้งำน เพื่อนำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำร
ข้อสังเกต
ปญั หำอำยุกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ทเ่ี กินกำหนดระยะเวลำกำรรับประกันจำกผูจ้ ำหน่ ำยจะทำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร และควรมีงบประมำณในมีกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทนั ที นอกจำกนี้
เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำห้องปฏิบตั กิ ำรนัน้ ไม่มกี ำรสนับสนุน Career Path ทีช่ ดั เจนของสำยอำชีพกำรทำงำน ทำให้เจ้ำหน้ำที่
อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ และเป็ นอุปสรรคในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรทีด่ ไี ด้
งานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
จุดเด่น
มีผลกำรดำเนินงำนทีช่ ดั เจนในกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคแก่ คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำโดยเน้นกำรให้
บริกำรงำนตรวจสอบแก้ไขปญั หำคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ท่เี กิดควำมเสียหำย จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์
สำรองให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลบริกำรติดตัง้ ระบบ Software ลิขสิทธิ ์ อีกทัง้ เป็ นหน่ วยงำนช่วยสนับสนุ นในกำรจัด
งำนทีม่ คี วำมสำคัญต่ำงๆ อำทิเช่น RSU Conference/The Global Game Jam เพื่อให้มคี วำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรดำเนินงำน
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ข้อสังเกต
ควรพิจำรณำให้มกี ำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำนปจั จุบนั ให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของหน่ วยงำน
และสำมำรถให้ Service Helpdesk เป็ นผูแ้ ก้ไขปญั หำในเบือ้ งต้นได้
งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์
จุดเด่น
มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบควำมต้องกำรทีม่ ำกขึน้ เพื่อให้ระบบ
โครงสร้ำงเครือข่ำย (Network Infrastructure) นัน้ พร้อมต่อกำรใช้งำนสนับสนุ นให้บุคลำกรและนักศึกษำใช้ RSU
e-mail ของมหำวิทยำลัย โดยช่วยจัดกำรฝึกอบรม และมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรขยำยจุดกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตทัง้ ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย แบบมีสำย (Wire LAN) จำนวนจุดต่อเชื่อม 12,545 จุด และแบบ
ไร้สำย (Wireless LAN) จำนวน Access Points (WiFi) 644 จุด อีกทัง้ มีกำรจัดสรรเพิม่ ขนำดของ Bandwidth
ให้ควำมเร็วเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็ น 4/1.2 Gbps ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ทงั ้
มหำวิทยำลัย
ข้อสังเกต
ปญั หำกำรประสำนงำนและติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่ วยงำนและผูร้ บั บริกำรนัน้ ไม่สำมำรถทรำบสถำนะว่ำ
ปจั จุบนั ทำงหน่ วยงำนได้ดำเนินกำรถึงขัน้ ตอนใด ต้องปรับปรุงขัน้ ตอนกำรประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งำนบรรลุ ผ ล หำวิธีก ำรสรุป ปญั หำให้รวดเร็ว และหำแนวทำงแก้ไขที่ชดั เจนมำกขึ้น นอกจำกนี้ จ ำนวน
เจ้ำหน้ำทีไ่ ม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรทัง้ มหำวิทยำลัย
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
จุดเด่น
1. มีกำรประชุม เตรียมควำมพร้อ มก่อ นทุ กครัง้ ที่มีงำนกิจ กรรมและงำนพิธีของมหำวิท ยำลัย เช่ น งำน
ปฐมนิเทศนักศึกษำ งำนประชุมบุคลำกร งำนพิธปี ระสำทปริญญำ เป็ นต้น
2. เจ้ำหน้ำที่บริกำรโสตทัศนู ปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่งำนผลิตสื่อโสตทัศน์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำม
เชีย่ วชำญในงำนเฉพำะด้ำน
ข้อสังเกต
งบประมำณทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้จำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอต่อกำรจัดซือ้ หรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้
ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
งบประมำณทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในแต่ละปี นนั ้ ได้นำไปจัดซือ้ จัดหำอุปกรณ์ไว้ให้บริกำรตำมคณะ/วิทยำลัย และ
หน่ วยงำนตำมทีต่ ้องกำร แต่กไ็ ม่เพียงพอสำหรับให้บริกำร กอรปกับอุปกรณ์บำงอย่ำงก็เริม่ เสื่อมสภำพ หรือตกรุ่น
ทำให้หำอะไหล่เปลีย่ นค่อนข้ำงยำก อย่ำงไรก็ตำมทำงงำนสนับสนุ นฯ จะพยำยำมจัดหำอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย ทัง้ นี้เพื่อ
รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
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งานผลิ ตเอกสารและสิ่ งพิ มพ์
จุดเด่น
เจ้ำหน้ำทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ต้ อ งกำรพัฒ นำในด้ำ นของกำรเข้ำ รู ป เล่ ม เอกสำรให้มีม ำตรฐำนมำกขึ้น ทัง้ นี้ ต้ อ งอยู่ ท่ีก ำรจัด สรร
งบประมำณของมหำวิทยำลัยในกำรจัดหำเครื่องมือทีท่ นั สมัยมำใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน
2. สภำพห้องในกำรปฏิบตั ิงำนควรจัดให้มีเครื่องดูดกลิ่นสำรเคมี ทัง้ นี้เพื่อลดอัตรำเสี่ย งที่จะก่ อให้เกิด
อันตรำยต่อสุขภำพ
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ
จุดเด่น
กำรบริหำรงำนมีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรโดยใช้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพและได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งให้เป็ นชุดเดียวกัน เพื่อให้บุคลำกรในสำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
ในกำรจัดแบ่งงำนกันแต่ละส่วนอย่ำงชัดเจน โดยมีภำระงำนหลักทีช่ ดั เจนสำมำรถวัดผลได้
ข้อสังเกต
บุคลำกรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภำระงำนที่เพิม่ มำกขึน้ ทำให้กำรให้บริกำรอำจเกิดควำมล่ำช้ำ แนว
ทำงกำรปรับปรุงจึงควรจัดหำบุคลำกรเพิม่ เติมในส่วนงำนทีเ่ กิดปญั หำ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผูร้ บั บริกำรทีเ่ พิม่ มำกขึน้
องค์ประกอบที่ 4 การเงิ นและงบประมาณ
จุดเด่น
มีกำรทำแผนงบประมำณประจำปี ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยและมีกำรเบิกจ่ำยเป็ นไปตำมข้อบังคับที่
มหำวิทยำลัยกำหนดไว้
ข้อสังเกต
เนื่ อ งจำกภำระงำนของสำนั ก บริก ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศมีม ำกขึ้น กำรพัฒ นำทำงด้ำ นไอทีจ ะต้อ งมี
ประสิทธิภำพขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง แต่งบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั ิไม่สอดคล้องกับกำรทำงำนที่จะพัฒนำงำนให้สำมำรถ
ดำเนินงำนไปได้ดว้ ยดี โครงกำรบำงโครงกำรทีส่ ำคัญได้ถูกตัดไป ทำให้สำนักฯต้องพัฒนำงำนด้ำนไอทีให้เป็ นไปตำม
งบประมำณทีไ่ ด้รบั พิจำรณำ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ
จุดเด่น
มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน และได้มีกำรประชุมร่ วมปรึกษำหำรือในกำรทำงำนกำรประกัน
คุณภำพสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กำรประกันคุณภำพของสำนักฯประสบควำมสำเร็จ
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