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ค าน า 
 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนบริกำรสนับสนุนอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรเรียน
กำรสอนทำงด้ำนวิชำกำร  ภำยในมหำวิทยำลัยและสำมำรถตอบสนองภำรกิจบริหำรภำยในส ำหรับผู้บริหำร , 
อำจำรย์ และบุคลำกร  โดยเชื่อมต่อผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับจัดกำรระบบสำรสนเทศในกำร
จัดเก็บข้อมูลแต่ละระบบ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดแบ่งภำระงำนออกเป็นทั้งหมด  10  งำน  ดังนี้ งำนธุรกำร, 
งำนบริกำรซอฟต์แวร์, งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค, งำนโครงข่ำยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์,
งำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย, งำนนโยบำยและแผนงำน, งำนบริกำรค ำร้อง (Service Desk), งำนเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ และ งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ เพ่ือกำรวิเครำะห์และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย 
 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ฉบับนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำหรับเป็น
ข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำคุณภำพของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

          ปี พ.ศ. 2557 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรังสิต มีภำรกิจหลักเป็นหน่วยงำนกลำง
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับบุคลำกร และนักศึกษำ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรังสิต  ทั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงระบบงำนเครือข่ำยให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนจริง โดยมี
บริษัท  ทริปเปิลที  บรอดแบนด์  จ ำกัด  (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำร และมีกำรเพ่ิม Bandwidth กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เป็น  4/1.2 Gbps และท ำกำรเชื่อมต่อวงจรเครื่องข่ำยเพ่ือรองรับกำรใช้งำนของวิทยำเขตภำย    
นอกพ้ืนที่มหำวิทยำลัย อำทิเช่น ศูนย์ศึกษำสำทรธำนี ศูนย์ศึกษำวิภำวดี และสถำบันร่วมผลิตแพทย์โรงพยำบำล
รำชวิถี ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีกำรเช่ำใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง Domestic และ 
International ซึ่งมีขนำด Bandwidth มำกที่สุดในประเทศ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของภำระงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่มีมำกข้ึนตำมล ำดับ ดังเช่น กำรเชื่อมอุปกรณ์และขยำยเครือข่ำยไปยังอำคำรรังสิตประยูรศักดิ์ 2, 
อำคำรนันทนำกำร และอำคำรสถำบันไทย-จีน โดยทำงส ำนักฯให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพห้อง 
Data Center ให้มีควำมทันสมัยและมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งนี้ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศมีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่นแผนกำรปรับปรุงระบบ Network Infrastructure  
โครงกำรปรับปรุงห้อง Data  Center เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน กำรเพ่ิมจุดกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสำย (Wireline) จ ำนวน 12,454 จุด และระบบแบบไร้สำยสำย (Wireless) Access 
Points (WiFi) จ ำนวน  644 จุด โดยแบ่งเป็นกำรติดตั้งภำยในอำคำรจ ำนวน  621 จุด และภำยนอกอำคำร
จ ำนวน 23 จุด มีกำรจัดหำ Software ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ เช่น Microsoft Windows/Office/Adobe CS/Acrobat 
และระบบ Anti-Virus ชั้นน ำอย่ำงเช่น Trend Micro ซึ่งสำมำรถรองรับกำรใช้งำนภำยในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ บุคลำกรและนักศึกษำไม่จ ำกัดจ ำนวน license ภำยใน Campus ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งแผน
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1  
สถานภาพทัว่ไป 

 
1.1 สถานภาพทัว่ไปในปัจจบุนั 

ปี พ.ศ. 2557  ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มภีำรกจิหลกัเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวก              
และให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรบับุคลำกร  และนักศึกษำ  ภำยในมหำวิทยำลยัรงัสติทัง้นี้ได้มกีำรพจิำรณำ
ปรับปรุงระบบงำนเครือข่ำยให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนจริง โดยผู้ให้บริกำรคือบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด ์จ ำกดั  (มหำชน)   และมกีำรเพิม่ Bandwidth  กำรเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เป็น 4/1.2 Gbps และท ำกำรเชื่อมต่อวงจร
เครื่องขำ่ยเพื่อรองรบักำรใชง้ำนของวทิยำเขตภำยนอกพืน้ทีม่หำวทิยำลยั อำทเิช่น  ศูนยศ์กึษำวภิำวด ี และสถำบนัร่วม
ผลิตแพทย์โรงพยำบำลรำชวิถี  ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นมหำวิทยำลยัเอกชนแห่งเดียวที่มีกำรเช่ำใช้อินเทอร์เน็ตทัง้ 
Domestic และ International ซึ่งมขีนำด Bandwidth มำกทีสุ่ดในประเทศ  เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของภำระงำนของ
มหำวทิยำลยั ที่มมีำกขึน้ตำมล ำดบัเช่น กำรขยำยพื้นที่กำรให้บรกิำรเครอืข่ำยพื้นฐำนและเพิ่มจุดกำรให้บรกิำรระบบ
เครอืขำ่ยไรส้ำยใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่ำรใชง้ำนในมหำวทิยำลยั  มีกำรพฒันำศกัยภำพระบบงำนรบัสมคัรและงำนทะเบยีน
เพื่อรองรบักำรใชง้ำน Mobile Application มกีำรจดัท ำ DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มูลทะเบยีน
นักศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต และมจีดัท ำระบบข่ำวสำรผ่ำนอเีมล @rsu.ac.th  โดยทำงส ำนักฯให้ควำมส ำคญัในกำร
ปรบัปรุงประสทิธภิำพหอ้ง Data Center ใหม้คีวำมทนัสมยัและมคีวำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย 
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ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 2 

1.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
ปณิธาน 
มุ่งเน้นควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
ปรชัญา 
บรกิำรเป็นเลศิ มคีุณธรรม กำ้วสูเ่ทคโนโลยสีำรสนเทศทนัสมยั สรำ้งสรรคน์วตักรรมแห่งกำรเรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  

 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกีำ้วหน้ำ กำรศกึษำกำ้วไกล กำรสือ่สำรทนัสมยั ร่วมใจบรกิำร   

พนัธกิจ 
 ใหบ้รกิำร สนบัสนุน ถ่ำยทอดและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสนบัสนุนใหม้หำวทิยำลยัมคีวำมเป็น
เลศิทำงวชิำกำรอย่ำงยัง่ยนื 
 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2557 
 1. เพื่อกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหแ้ก่มหำวทิยำลยัรงัสติ ผ่ำนโครงกำรอนิเทอรเ์น็ตและอนิทรำเน็ต 

2. เพื่อใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์ว่นกลำงแก่นกัศกึษำทัว่ไปของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
3. เพื่อปรบัปรุงและขยำยเครอืขำ่ยระบบสำรสนเทศและบรกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 

            4. เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิำนของบุคลำกรในมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 

แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2557 
1. พฒันาองคก์ร 

     1.1 ปฏริปูระบบกำรท ำงำน โดยกำรจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสำรของแต่ละคน และกำรจดัสรรงำนใหก้บัแต่ละคน
อย่ำงถูกตอ้ง และตรงกบัควำมถนดั 
         1.2 กำรจดักำรและบรหิำรหน่วยงำนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         2.1 พฒันำบคุลำกรใหม้คีวำมเชีย่วชำญในวชิำชพีเฉพำะ และทกัษะประจ ำต ำแหน่ง  
        2.2 พฒันำบคุลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอกเพื่อน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำงำนและกำรบรกิำรให ้
ดยีิง่ขึน้ 
         2.3 พฒันำบคุลำกรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้สีว่นเขำ้ร่วมประชมุในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อร่วมกนัวเิครำะหแ์ละวำงแผนงำนในอนำคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 โครงกำรบ ำรุงรกัษำเครือ่ง UPS ของ Server ในหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

                3.2 โครงกำรพฒันำศกัยภำพระบบงำนรบัสมคัรและงำนทะเบยีนเพื่อรองรบักำรใชง้ำน Mobile Application 
3.3 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 5 

    3.4 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบงำนเครอืขำ่ย 
    3.5 โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์  
    3.6 โครงกำรปรบัปรุงหอ้ง Data Center อำคำร 1 หอ้ง 207 
4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.1 โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย 
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    4.2 โครงกำรจดัท ำระบบขำ่วสำรผ่ำนอเีมล @rsu.ac.th  
                4.3 โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัฝำ่ยงำนบรหิำรกลำง 

    4.4 จดัซือ้ซอฟตแ์วรส์ ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย 
    4.5 จดัท ำ DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต 
 5. พฒันาการบริการ 

                5.1 มเีจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและบรกิำรค ำรอ้ง  เพื่อรองรบัปญัหำกำรเขำ้ระบบงำน และกำรแกไ้ขปญัหำกำรใช้
ระบบงำนเบือ้งตน้ใหก้บันกัศกึษำและบุคลำกร 
     5.2 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ Thermal Paper เพื่อใชใ้นงำนกำรแจกแทบ็เลต็ 
     5.3 โครงกำรปรบัปรุงระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์
     5.4 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ 
     5.5 โครงกำรงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
 5.6 โครงกำรฝำ่ยงำนสนบัสนุนกำรเรยีนกำรสอน 
     5.7 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อชว่ยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำรแจกแทบ็เลต็
ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ ของปีกำรศกึษำ 2557  
 

แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2558 
1. พฒันาองคก์ร 

  1.1 ปฏริปูระบบกำรท ำงำน โดยกำรจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสำรของแต่ละคน และกำรจดัสรรงำนใหก้บัแต่ละคน
อย่ำงถูกตอ้ง และตรงกบัควำมถนดั 
         1.2 กำรจดักำรและบรหิำรหน่วยงำนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         2.1 พฒันำบคุลำกรใหม้คีวำมเชีย่วชำญในวชิำชพีเฉพำะ และทกัษะประจ ำต ำแหน่ง  
        2.2 พฒันำบคุลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอกเพื่อน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำงำนและกำรบรกิำรใหด้ี
ยิง่ขึน้ 
         2.3 พฒันำบคุลำกรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้สีว่นเขำ้ร่วมประชมุในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
ร่วมกนัวเิครำะหแ์ละวำงแผนงำนในอนำคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ทีกัษะมำกขึน้และรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลย ี 

                3.2 โครงกำรพฒันำระบบงำนส ำหรบัแผนก กำรเงนิจ่ำย 
    3.3 โครงกำรพฒันำแผนกงำนพฒันำระบบงำน/ซอฟตแ์วรใ์หไ้ดม้ำตรฐำน CMMI 

3.4 โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต 
ระยะที ่2 (Phase 2) 

    3.5 โครงกำรซือ้ MA ระบบส ำรองไฟหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์ 
    3.6 โครงกำรปรบัปรุงหอ้ง Data Center Phase 6  
    3.7 โครงกำรซ่อมบ ำรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ย 
    3.8 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย 
    3.9 โครงกำรปรบัปรุงอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบบรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยัรงัสติ 
4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                4.1 จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์  
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                4.2 จดัซือ้ iPad Air 2 ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์
                4.3 โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน 

    4.4 จดัซือ้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิส ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย 
    4.5 โครงกำรระบบรกัษำควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย 
5. พฒันาการบริการ 

                5.1 มเีจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและบรกิำรค ำรอ้ง  เพื่อรองรบัปญัหำกำรเขำ้ระบบงำนและกำรแกไ้ขปญัหำกำรใช้
ระบบงำนเบือ้งตน้ใหก้บันกัศกึษำและบุคลำกร 
     5.2 โครงกำรปรบัปรุงระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์
     5.3 โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรุงเครื่องคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์งำน
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์
     5.4 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ 
     5.5 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
     5.6 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 
                5.7 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำชว่ยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนแจกแทบ็เลต็ส ำหรบั
นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ของปีกำรศกึษำ 2558 
     5.8 โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร์  
     5.9 โครงกำรจดัซือ้ Software License 
     5.10 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 5 

1.3  ภาระงานหลกัและความรบัผิดชอบ 
       1.3.1  ภาระงานหลกั 

     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งส่วนออกเป็น 
        1. งานธรุการ  มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
          1.1 รบั – สง่หนงัสอืเขำ้ออกภำยในและภำยนอก 
   1.2 จดัพมิพเ์อกสำรและจดัเกบ็เอกสำร 
           1.3 งำนงบประมำณ – จดัซือ้ (ภำยในส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ) 
          1.4 เบกิ – จ่ำยวสัดุส ำนกังำน 
                   1.5 งำนพมิพเ์อกสำรของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                  1.6 งำนรบัแจง้ปญัหำกำรใชง้ำน 
               1.6.1 รบัแจ้งและแก้ไขปญัหำเบื้องต้นของปญัหำกำรใช้งำนระบบ Intranet  กำรใช้งำนบรกิำร
ซอฟตแ์วร ์ 
                         1.6.2 งำนรบัแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ งำนรบัซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร ์และงำนแจง้อนิเทอรเ์น็ตใชง้ำนไม่ได้ 
                         1.6.3 ใหค้ ำปรกึษำกำรใชง้ำนระบบอนิเทอรเ์น็ตผ่ำนสญัญำณ Wireless LAN ดว้ยวธิ ีAuthentication 
 1.6.4 ใหค้ ำปรกึษำใชง้ำน  RSU Mail 
              1.6.5 งำนรบัแจง้ซ่อมเครื่อง Printer ทัง้ของมหำวทิยำลยัและในสว่นของกำรเช่ำใชเ้ครื่อง Multifunction 
      2. งานบริการซอฟตแ์วร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
                         2.1  กลุ่มระบบงานการเงิน  
                2.1.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรุง ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนกำรเงนิใหก้บัผูใ้ชง้ำน  

               2.1.2 วำงแผน จดัหำ ประสำนงำน ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรุง  บ ำรุงรกัษำ ระบบงำนประกอบดว้ย 
             - ระบบงำนกำรเงนิ 
             - ระบบงำนกำรเงนิหอพกั 
             - ระบบงำนบรหิำรหอพกั 

           - ระบบงำนอำคำรและสถำนที ่
           - ระบบทุนกำรศกึษำ 
           - ระบบประเมนิอำจำรยผ์ูส้อน 

             - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online (ประเมนิอำจำรยผ์ูส้อน) 
               2.1.3 บรกิำรสอบถำม  ใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใชร้ะบบงำนบรกิำรขอ้มลู                                      

                2.1.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดแูลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนกำรเงนิ 
           2.2  กลุ่มระบบงานทะเบียนและทุน   
                2.2.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรุง ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุนใหก้บัผูใ้ชง้ำน 
                           2.2.2 ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรงุ  บ ำรุงรกัษำ ระบบงำนประกอบดว้ย 
             - ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษำ 
             - ระบบงำนทะเบยีนเรยีน 
             - ระบบงำนกองทุนกูย้มื 
             - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online ส ำหรบันกัศกึษำและบคุลำกรผ่ำน http://intranet.rsu.ac.th 
                2.2.3 บรกิำรสอบถำมใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใชร้ะบบงำนบรกิำรขอ้มลู 
Online กลุ่มงำนทะเบยีนและทนุผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC  หรอื web browser ต่ำงๆ 
                2.2.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดแูลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุน 
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                2.2.5 ดแูล ปรบัปรุง ประสทิธภิำพส ำหรบัโปรแกรมเพิม่-ถอน 
               2.2.6 Install/Config โปรแกรมระบบงำนใหก้บัเครือ่ง Client Pc ส ำหรบัผูใ้ช ้
               2.2.7 ดแูล ปรบัปรุง ระบบงำนบรกิำรส ำหรบแผนกบุคคล 
               2.2.8 ดแูล ปรบัปรุง ระบบ intranet เพื่อรองรบั 2 ภำษำ 
               2.2.9 ดแูล ปรบัปรุง กำร Print ใบ Pay-In เพื่อรองรบัปรมิำณผูใ้ช ้
               2.2.10 ดแูล ปรบัปรุง  งำนกองทุนกูย้มืเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบ e-audit 
               2.2.11 ดแูล ปรบัปรุงระบบงำน กำรจดักำรกำรลงทะเบยีนแบบ Waiting List 
               2.2.12 ดแูล ปรบัปรุง กำรรบัช ำระเงนิรปูแบบ Online Payment Gateway ส ำหรบักำรลงทะเบยีน 

                2.2.13 ดแูล  ปรบัปรุง และแกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน เครื่อง Database Server และ Intranet server ที่
ใหบ้รกิำรกลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุน 

               2.2.14 ใหค้ ำปรกึษำบรกิำรซอฟตแ์วร ์ ดำ้นกำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้งำน  กจิกรรมในกำรจดังำนต่ำงๆ     
ประกอบดว้ย 

                - งำนประชมุบุคลำกร 
                - งำนประชมุวชิำกำร 
                - งำนแจกเครื่อง tablet 

                         2.3  กลุ่มระบบงานประมวลผล   
                2.3.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรุง ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนประมวลผล 

               2.3.2 ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรุง  บ ำรุงรกัษำ ระบบงำนประกอบดว้ย 
             - ระบบงำนประมวลผลสอบ 
             - ระบบงำนทะเบยีนรำยวชิำ 
             - ระบบงำนตำรำงเรยีน ตำรำงสอบ 
             - ระบบงำนประมวลผลกำรเรยีน 
             - ระบบงำนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ 
             - ระบบงำนเอกสำรส ำคญั 
             - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online ส ำหรบันกัศกึษำและบคุลำกรผ่ำน http://intranet.rsu.ac.th 
                2.3.3 บรกิำรสอบถำม  ใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใชร้ะบบงำนบรกิำรขอ้มลู 
Online  กลุ่มงำนประมวลผล ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC  หรอื web browser ต่ำงๆ 
                2.3.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดแูลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนประมวลผล 
                2.3.5 ดแูล  ปรบัปรุง และแกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน เครื่อง Database Server และ intranet server ที่
ใหบ้รกิำรกลุ่มงำนประมวลผล 
                           2.3.6 ดแูล ปรบัปรุง ระบบกำรจดัหอ้งสอบกึง่อตัโนมตั ิ
                           2.3.7 ดแูล/จดัท ำ ขอ้มลูดำ้นตำรำงเรยีนตำรำงสอบ ใหก้บัคณะ 
                           2.3.8 Install/Config  โปรแกรมระบบงำนใหก้บัเครื่อง Client Pc ส ำหรบัผูใ้ช ้
                           2.3.9 ดแูล ปรบัปรุง  ระบบงำนเพื่อรองรบักำรอ่ำนขอ้มลูจำกเครื่อง Replication Server 
                           2.3.10 ดแูล ปรบัปรุง  ระบบงำนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำเพื่อรองรบั AEC 

         2.3.11 ดแูล ปรบัปรุง ระบบงำนเอกสำรส ำคญั เพื่อรองรบั AEC 
                           2.3.12 ดแูล และ อบรม ดำ้น Source Code ให ้Programmer ดำ้นเทคนิคกำรอ่ำนเครื่อง Rep 
Server 
                           2.3.13 ดแูล และบรกิำรขอ้มลู/จดัท ำ  ดำ้นเกรดส ำหรบั อำจำรย ์
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                           2.3.14 สนบัสนุน งำนใหค้ ำปรกึษำ  บรกิำรซอฟตแ์วรด์ำ้นกำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้งำนกจิกรรมในกำร
จดังำนต่ำงๆ  ร่วมกบัหวัหน้ำกลุ่มงำนทะเบยีนและทุน  ประกอบดว้ย 

             - งำนประชุมบุคลำกร 
             - งำนประชุมวชิำกำร 
             - งำนแจกเครื่อง tablet น.ศ. 

     3. งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
         3.1  ใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน 
         3.2  บรหิำรจดักำรและควบคุมตำรำงกำรใชง้ำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์โดยแสดงขอ้มลูกำรใช้
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรท์ำงเวบ็ไซต ์https://cscl.rsu.ac.th/   
                    3.3  ตรวจสอบเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมบ ำรุงใหพ้รอ้มใชง้ำนอยู่เสมอ  
     4. งานสนับสนุนด้านเทคนิค  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

        4.1 บรกิำรใหค้ ำปรกึษำปญัหำทีเ่กีย่วกบักำรใชง้ำนเครื่องคอมพวิเตอร ์ และโปรแกรมกำรใช ้
งำนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทีข่อค ำปรกึษำและขอควำมช่วยเหลอืมำ 
                    4.2 บรกิำรเพิม่ประสทิธภิำพ System Software และ Application Software ส ำหรบัเครื่อง 
คอมพวิเตอรข์องหน่วยงำนต่ำงๆ ทีม่คีวำมประสงคแ์ละขอมำ 
                    4.3 บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ ตดิตัง้ทัง้ Software และ Hardware 

  งานซ่อมบ ารงุ 
                    - จดัสง่ช่ำงเทคนิคออกไปใหบ้รกิำรแกไ้ขปญัหำและซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอรใ์หก้บั 
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีแ่จง้ซ่อมมำใหส้ำมำรถกลบัมำใชง้ำนไดด้ดีงัเดมิ 
                    - ตดิต่อเพื่อแจง้ผลของกำรบ ำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร ์และประสำนงำน กบัหน่วยงำน 
ต่ำงๆ ทีน่ ำเครื่องคอมพวิเตอรม์ำซ่อม พรอ้มใหก้ำรแนะน ำซือ้อุปกรณ์อะไหล่เพื่อน ำมำทดแทนเครื่องทีช่ ำรุด 

     5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
         5.1 ดแูลระบบ Server และกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ บนระบบเครอืขำ่ย 
         5.2 ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภำยในองคก์รและกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอก 
         5.3 ซ่อมบ ำรุงและแกป้ญัหำระบบเครอืขำ่ยและอนิเทอรเ์น็ต 
         5.4 ดแูลควำมปลอดภยัส ำหรบักำรใชง้ำนในระบบเครอืขำ่ย 

         5.5 ออกแบบและดแูลงำนตดิตัง้ระบบเครอืขำ่ยส ำหรบัอำคำรใหม่    
              5.6 จดัท ำกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรหอ้ง Data Center  
              5.7 จดัท ำแผนกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ยภำยในหอ้ง Data Center  
              5.8 บรกิำรกำรตดิตัง้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขำ่ยและกำรใชง้ำนซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

                    5.9 บรกิำรจดัสรรทรพัยำกรของเครื่องแม่ขำ่ยเสมอืน (Server Consolidation) ดว้ยเทคโนโลย ี
Virtualization 
                    5.10 บรกิำรจดัท ำส ำนกังำนส ำรองดว้ยเทคโนโลยกีำรบรกิำรอตัโนมตั ิ(Service Automation for DR 
Site) 

              5.11 บรกิำรจดัท ำและดแูลระบบเพื่อรองรบักำรท ำ Storage Virtualization   
              5.12 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในหอ้ง Data Center 
              5.13 ตรวจสอบและดแูล Domain Name Server ของมหำวทิยำลยั  
              5.14 ตรวจสอบและดแูล Active Directory ของมหำวทิยำลยั  
              5.15 บรกิำรแมข่ำ่ยระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ 

https://cscl.rsu.ac.th/
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                    5.16 บรกิำรแมข่ำ่ยโฮมเพจของมหำวทิยำลยั (RSU Home Page) เพื่อกำรเชื่อมโยงเวบ็ไซตข์องคณะ/
หน่วยงำน  

              5.17 บรกิำรแมข่ำ่ยโฮมเพจแก่คณะหน่วยงำน บุคลำกร และนักศกึษำ  
              5.18 จดัหำโปรแกรมลขิสทิธิ ์(Licensed Software) เพื่อใชใ้นมหำวทิยำลยั 
          6. งานบ ารงุรกัษาอปุกรณ์เครอืข่าย มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
              6.1 วำงแผนก ำหนดกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เครอืขำ่ยประจ ำปี และสง่มอบแผนใหฝ้ำ่ยงำนบรหิำรกลำงเพื่อ
ท ำกำรประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 
              6.2 ช่วยประสำนงำนระหว่ำงเจำ้หน้ำทีบ่รกิำรค ำรอ้ง คณะและหน่วยงำนเพื่อแจง้ใหท้รำบชว่งเวลำในกำร
บ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ 

        6.3 จดักำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์เครอืขำ่ยและอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม้สีภำพพรอ้มใชง้ำน  
                    6.4 ระบุจ ำนวนอุปกรณ์เครอืขำ่ยและอุปกรณ์ต่อพ่วงทีจ่ะช ำรุดเพื่อท ำกำรบ ำรุงรกัษำและใหม้สีภำพพรอ้ม
ใชง้ำน 
                    6.5 จดัท ำเอกสำรในกำรส ำรวจและเกบ็ประวตัขิองอุปกรณ์เครอืขำ่ยและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสะดวกในกำร
ส ำรวจครัง้ต่อไป 
         6.6 จดัท ำเอกสำรใหอ้ยูใ่นรปูแบบหมวดหมู่หรอืจดัท ำกลุ่มของของอุปกรณ์เครอืขำ่ยและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้
สะดวกในกำรคน้หำ          
         6.7 ในกรณีทีอุ่ปกรณ์ช ำรดุเสยีหำยและไม่สำมำรถซ่อมบ ำรุงได ้ใหแ้จง้กลบัมำทีฝ่ำ่ยงำนบรหิำรกลำงเพื่อ
ท ำเรื่องสง่คนืส ำนกังำนพสัดุ   
                    6.8 ในกรณีทีอุ่ปกรณ์ช ำรุดเสยีหำยจะตอ้งช่วยสนบัสนุนกำรร่ำงขอ้เสนอแนะทำงดำ้นเทคนิคในกำรจดัซือ้
อุปกรณ์ใหม ่
               7. งานนโยบายและแผนงาน  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
                      7.1 จดัท ำแผนยทุธศำสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัแผนระดบัชำตแิละระดบัมหำวทิยำลยั  
                   7.2 จดัท ำแผนกำรปฏบิตังิำนและงบประมำณประจ ำปี  
                   7.3 ประเมนิและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรปฏบิตังิำน 
                   7.4 จดัท ำแผนดำ้นกำรประกนัคุณภำพประจ ำปี 
                   7.5 จดัท ำแผนควำมเสีย่งประจ ำปี  
                   7.6 จดัท ำแผนแม่บทดำ้นไอทเีพื่อสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั         
                   8. งานบริการค ารอ้ง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
                   8.1 บรกิำรรบัค ำรอ้งทัว่ไป 
                   8.2 บรกิำรตอบขอ้สกัถำมดำ้นเทคนิคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
                   8.3 ประสำนงำนและตดิตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกลช้ดิ 
                   8.4 ตรวจสอบสถำนะของกำรด ำเนินงำน   
                   8.5 ตรวจสอบควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร     
                 9. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
                        9.1 กำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์       
         9.2 กำรผลติสือ่กำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง  กำรจดัท ำกรำฟิก  และกำรถ่ำยภำพนิ่ง 
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              10. งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์ มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
                       10.1 กำรดแูลกำรผลติเอกสำรสิง่พมิพ ์และต ำรำ  งำนออกแบบกรำฟิก  รวมทัง้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
จดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั  

        1.3.2   ความรบัผิดชอบ 
          ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แบ่งหน้ำทีต่ำมสว่นงำน 
            1. งานธุรการ  ประกอบด้วย กำรดูแลนัดหมำยของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ดูแลระบบงำนสำรบรรณ รบั – ส่ง
หนงัสอืเขำ้/ออกทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยัรงัสติ  จดัเกบ็เอกสำร   ดูแลงบประมำณ – จดัซือ้ (ภำยในส ำนักฯ) 
กำรเบกิ – จ่ำยวสัดุส ำนักงำน มกีำรเปิดใชโ้ปรแกรมระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk) เพื่อรบัแจง้ปญัหำกำรใช้
งำนภำยในมหำวทิยำลยัสำมำรถแยกเป็น 2  ภำระงำน  ดงันี้ 
   1.1 งำนแจง้ซ่อม  งำนโครงขำ่ยหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์

   1.2 งำนแจง้ซ่อม  งำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค  
2. งานบริการซอฟตแ์วร ์ประกอบดว้ย 
  2.1 งำนพฒันำปรบัปรุงระบบงำนตำมขอบเขตจ ำนวน 19 ระบบงำน 

              2.2 งำนตดิตัง้โปรแกรมและใหค้ ำแนะน ำปญัหำกำรใชร้ะบบงำน เฉพำะระบบงำนในควำมรบัผดิชอบ 
             3. งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ ประกอบด้วย  กำรวำงแผน  จดัหำปรบัปรุงบ ำรุงรกัษำ  บริกำร
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์ว่นกลำง เพื่อสนบัสนุนกำรเรยีนกำรสอนใหด้ ำเนินไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย 
             4. งานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบดว้ย กำรใหบ้รกิำรติดตัง้ ซ่อมแซม ดูแลบ ำรุงรกัษำและให้ค ำปรกึษำ 
กำรใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
          5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร ์ ประกอบดว้ย กำรวำงแผน จดัหำ ปรบัปรุง บ ำรุงรกัษำ พฒันำและดูแล
ควำมปลอดภยั ใหร้ะบบเครอืขำ่ยภำยในมหำวทิยำลยั เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย และจดัท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรหอ้ง 
Data Center จดัท ำแผนกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องคอมพวิเตอร์ข่ำยภำยในห้อง Data Center บรกิำรกำรติดตัง้เครื่อง
คอมพวิเตอรข์่ำยและกำรใชง้ำนซอฟแวรท์ีเ่กีย่วขอ้ง กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในหอ้ง Data Center 
กำรตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวทิยำลยั  กำรบรกิำรแม่ข่ำยโฮมเพจของมหำวทิยำลยั (RSU Home 
Page) เพื่อกำรเชื่อมโยงเวบ็ไซตข์องคณะหน่วยงำน 
            6. งานบ ารงุรกัษาอปุกรณ์เครอืข่าย ประกอบดว้ย  กำรวำงแผนก ำหนดกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เครอืขำ่ยประจ ำปี 
และส่งมอบแผนให้ฝ่ำยงำนบรหิำรกลำงเพื่อท ำกำรประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี ช่วยประสำนงำนระหว่ำง
เจำ้หน้ำทีบ่รกิำรค ำรอ้ง คณะและหน่วยงำนเพื่อแจง้ใหท้รำบช่วงเวลำในกำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์  จดักำรตรวจสอบสภำพ
อุปกรณ์เครอืขำ่ยและอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม้สีภำพพรอ้มใชง้ำน 
            7. งานนโยบายและแผนงาน ประกอบดว้ย  กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรร์ะดบัมหำวทิยำลยัแผนกำรปฏบิตังิำน
และงบประมำณประจ ำปี แผนดำ้นกำรประกนัคุณภำพประจ ำปี จดัท ำแผนควำมเสีย่งประจ ำปี และแผนแม่บทดำ้นไอทเีพื่อ
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั 
 8. งานบริการค ารอ้ง (Service Desk) ประกอบดว้ย  บรกิำรรบัค ำรอ้งทัว่ไป บรกิำรตอบขอ้สกัถำมดำ้นเทคนิค
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด  ตรวจสอบสถำนะของกำรด ำเนินงำน และ
ตรวจสอบควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร     
            9. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบดว้ย  กำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์  กำรผลติสื่อกำรสอนในรูปแบบ
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรผลติสือ่กำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง กำรจดัท ำกรำฟิก  และกำรถ่ำยภำพนิ่งซึง่ 
สำมำรถแบ่งงำนบรกิำรออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
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              สว่นที ่1  กำรบรกิำรสว่นกลำง  ตัง้อยู่ชัน้ 8  อำคำรวทิยำลยัดนตร ี(อำคำร 10)  เป็นศนูยก์ลำงของงำนบรกิำร
โสตทศันูปกรณ์ และกระจำยงำนไปยงัอำคำรต่ำงๆ  รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของงำนบรกิำรผลติสื่อกำรสอนในรูปแบบวดีทิศัน์ 
และเทปบนัทกึเสยีง และกำรถ่ำยภำพนิ่ง  โดยในแต่ละงำนหวัหน้ำงำนจะเป็นผูพ้จิำรณำขัน้ตน้ และเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำ
เพื่อสัง่กำรต่อไป  
 สว่นที ่2  กำรบรกิำรประจ ำอำคำร ซึง่ในแต่ละอำคำรจะมหีอ้งบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำใน
แต่ละอำคำร   
         10. งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์ ประกอบด้วย  กำรดูแลกำรผลติเอกสำรสิง่พมิพ์ และต ำรำ งำนออกแบบ
กรำฟิก  รวมทัง้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั   
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 
        ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดเ้ริม่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษำ อำจำรยแ์ละบุคลำกรทุกคนใน
มหำวทิยำลยัรงัสติได้รบัประโยชน์จำกขอ้มูลสำรสนเทศ  โดยส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำ
โปรแกรมกำรจดัเกบ็ขอ้มูลภำยในมหำวทิยำลยัรงัสติ  กำรให้บรกิำรผ่ำนทำงคอมพวิเตอร์  กำรให้บรกิำรทำงระบบ
เครอืขำ่ยทัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ตและอนิทรำเน็ต 
  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำน  สงักดัฝ่ำยเทคโนโลย ีโดยมกีำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น 10  
งำน คอื  

1. งำนธุรกำร   
2. งำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์ 
3. งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์  
4. งำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค 
5. งำนโครงขำ่ยและหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์  

  6. งำนบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์เครอืขำ่ย 
 7. งำนนโยบำยและแผนงำน 

8. งำนบรกิำรค ำรอ้ง (Service Desk) 
9. งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
10. งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  
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1.4.1  โครงสร้างส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 จ านวนบคุลากร 
ปจัจบุนัส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมกีำรจดัแบง่งำนภำยในส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็น

โครงสรำ้งกำรบรหิำรทีช่ดัเจนโดยมบีุคลำกรทัง้หมด  69  คน ประกอบดว้ย 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ      นายทศพร  ทศแสนสิน 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  นายสมบติั   พฒุตาล  
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  นายสมยั     สุขรงั  
ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยงำนโครงขำ่ยพืน้ฐำนและหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์   นายบุญเจิด  น่ิมปลืม้ 
 
1. หวัหน้ำงำนธุรกำร     คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
 1.1 เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร    คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
2. งำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์
 2.1 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนกำรเงนิ  คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
                 2.1.1  โปรแกรมเมอร ์    คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
      2.1.2  โปรแกรมเมอร ์    คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
 2.2 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุน  คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
                 2.2.1  โปรแกรมเมอร ์    คุณวุฒปิรญิญำตร ี 2  คน 
 2.3 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนประมวลผล  คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
3. งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์    
           3.1  ช่ำงเทคนิค     คุณวุฒปิรญิญำโท  3  คน 
       คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
 3.2  เจำ้หน้ำทีห่อ้งปฏบิตักิำร   คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 1  คน  
4. หวัหน้ำงำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค    คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
     4.1 เจำ้หน้ำทีง่ำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค  คุณวุฒปิรญิญำตร ี 7  คน                                     
5. หวัหน้ำงำนโครงขำ่ยหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์       คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
 5.1  วศิวกรเครอืขำ่ยพืน้ฐำน   คุณวุฒปิรญิญำตร ี 5  คน 
6. งำนบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์เครอืขำ่ย    คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
7. หวัหน้ำงำนนโยบำยและแผนงำน    คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
8. หวัหน้ำงำนบรกิำรค ำรอ้ง (Service Desk)   คุณวุฒปิรญิญำตร ี 1  คน 
9. งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
 9.1 เจำ้หน้ำทีบ่รกิำรโสตทศันูปกรณ์   คุณวุฒปิรญิญำโท  4  คน 
       คุณวุฒปิรญิญำตร ี 14  คน 
       คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 4  คน 
 9.2 เจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและประสำนงำนกลำง  คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
10. งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  

10.1 เจำ้หน้ำที ่     คุณวุฒปิรญิญำโท     1  คน 
       คุณวุฒปิรญิญำตร ี    4  คน 
       คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี   6  คน 
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1.6 สถานท่ีตัง้ 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แบ่งสว่นกำรท ำงำนเพื่อใหบ้รกิำรแก่บุคลำกรและนักศกึษำของมหำวทิยำลยั

รงัสติ  
1.6.1 งานธรุการ 

  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5649 
  โทรสำร  0-2791-5417 

1.6.2 งานบริการซอฟตแ์วร ์  
  ทีต่ัง้    อำคำร 1 (อำคำรอำทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5650 ถงึ 0-2791-5657 
  โทรสำร  0-2791-5417 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  

1.6.3 งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์  
  ทีต่ัง้    อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 205 – 206 

อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 216 
    อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์)  ชัน้ 3 หอ้ง 313 – 314, 317 – 318, 332A-B 

อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร) ชัน้ 5 หอ้ง 504 
โทรศพัท ์ อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 1226 
    อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
    อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 

1.6.4 งานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ทีต่ัง้  อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285, 3288 – 3289 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.5 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์
  ทีต่ัง้    อำคำร 1 (อำคำรอำทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5656 - 5657  
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.6 งานบ ารงุรกัษาอปุกรณ์เครอืข่าย  
  ทีต่ัง้  อำคำร 10 (อำคำรวทิยำลยัดนตร)ี ชัน้ 8B 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5236 
  โทรสำร  0-2791-5417 

1.6.7 งานนโยบายและแผนงาน  
  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5653 
  โทรสำร  0-2791-5417 
 

http://ict.rsu.ac.th/
http://intranet.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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1.6.8 งานบริการค ารอ้ง (Service Desk) 
  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5712 
  โทรสำร  0-2791-5417 

1.6.9 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ทีต่ัง้ อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 4 หอ้ง 402 โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 5597 
   อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 207   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 1025 

  อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์) ชัน้ 6 หอ้ง 624    โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 1274 
  อำคำร 4 (อำคำรวทิยำศำสตร)์ ชัน้ 3 หอ้ง 311   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 1436 
  อำคำร 4/2 (อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร)์ ชัน้ 2   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 5010 

   อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 335  โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 3290 
  อำคำร 8 (อำคำรคุณหญงิพฒันำ) ชัน้ 2 หอ้ง 217   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 3565 
  อำคำร 10 (อำคำรวทิยำลยัดนตร)ี ชัน้ 8B โทรศพัท ์0-2791-6000   ต่อ 5220 
  อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร) ชัน้ 4 หอ้ง 400   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 4030 

   อำคำร 12 (อำคำรรงัสติประยรูศกัดิ)์ ชัน้ 5    โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 4010 
  อำคำร 15 (อำคำรดจิติอลมลัตมิเีดยีคอมเพลก็ซ)์ ชัน้ 3    โทรศพัท ์0-2997-2222     ต่อ 4769 

   โทรสำร   02-791-6000  ต่อ 5228 
 1.6.10 งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์
  ทีต่ัง้  อำคำร 10 (อำคำรวทิยำลยัดนตร)ี ชัน้ 8A 
  โทรศพัท ์ 0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234     

โทรสำร    0-2791-6000 ต่อ 5228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 16 

1.7  การเงินและงบประมาณ 
รำยงำนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2557 – 31 พฤษภำคม 2558 และ

งบประมำณโครงกำรปีกำรศกึษำ 2557 โดยแผนกงบประมำณสรุปยอดรำยจ่ำย ณ วนัที ่9 มถุินำยน 2558 ในแต่ละภำค
กำรศกึษำของ   ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มดีงันี้ 
       1.7.1  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2557 

           
รวมงบประมาณปีการศึกษา 2557 

ตำรำงรวมงบประมำณ ปีกำรศกึษำ 2557 
 
รหสั หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

01002 N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-สว่นงำนสนับสนุน 17,144,556.00  0.00  0.00  17,144,556.00  
01006 ค่ำล่วงเวลำ-สว่นงำนสนบัสนุน 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  

03203 N ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ำรบัรอง 70,000.00  0.00  0.00  70,000.00  
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 97,500.00  0.00  0.00  97,500.00  
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุหอ้งปฏบิตักิำร 270,000.00  0.00  0.00  270,000.00  
04001 วสัดุส ำนกังำน 22,710.00  18,645.00  18,645.00  60,000.00  

            
รวมรำยจ่ำย  27,427,766.00  18,645.00  18,645.00  27,465,056.00 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29/9/2558 
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รวมช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2557 
ตำรำงรวมโครงกำรงบพฒันำ ปีกำรศกึษำ  2557 
 

รายช่ือโครงการงบพฒันา 
57088   ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  
57097   โครงกำรจดัซือ้คอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย   
57108   โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รถเขน็ เพื่อใชใ้นกำรขนยำ้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์  

57111 
  โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำรแจกแทบ็เลต็
ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ ของปีกำรศกึษำ 2557   

57112   โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ Thermal Paper เพื่อใชใ้นงำนแจกแทบ็เลต็   
57114   โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัฝำ่ยงำนบรหิำรกลำง   
57115   โครงกำรจดัซือ้ตูเ้กบ็เอกสำร ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์  
57116   โครงกำรก่อสรำ้งเพิม่เตมิโครงสรำ้งหลงัคำหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรอ์ำคำรอุไรรตัน์ ชัน้ 2 หอ้ง 216   
57117   โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์  
57118   ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรเ์พื่อควำมปลอดภยั   
57122   สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ   
57133   โครงกำรพฒันำระบบงำน(ระบบกำรเงนิ,กำรเงนิหอพกั,บรหิำรหอพกั,ระบบอำคำรสถำนที)่ -จองยอด  
57134   โครงกำรพฒันำศกัยภำพระบบงำนรบัสมคัรและงำนทะเบยีนเพื่อรองรบักำรใชง้ำน Mobile Application   
57135   โครงกำรซือ้ Pc Computer ส ำหรบั Programmer (ทีอ่ำยุกำรใชง้ำนเครื่อง 5 ปี)   

57165 
  โครงกำรจดัซือ้เครื่องเซริฟ์เวอร ์ส ำหรบัพฒันำหน้ำเวบ็หลกัมหำวทิยำลยัรงัสติ (อำยุกำรใชง้ำนเครื่อง 10 
ปี)   

57179   โครงกำรปรบัปรงุซ่อมบ ำรงุระบบเครอืขำ่ยพืน้ฐำน   
57434   โครงกำรฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
57519   โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 5   
57525   โครงกำร ปรบัปรุงระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย   
57527   โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย   
57529   โครงกำร ระบบเครอืขำ่ยเสมอืน ภำยในงำนระบบเครอืขำ่ยพืน้ฐำน   
57536   โครงกำรจดัซือ้ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูกำรใชง้ำนอุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ยพืน้ฐำน   
57537   โครงกำรปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขำ่ย ตกึ 11   
57569   โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร ์  
57575   โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ ำรองเพื่อใหบ้รกิำรคณะและหน่วยงำน   
57931   จดัซือ้ซอฟแวรส์ ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย   
57951   โครงกำรท ำ internet caching   
57959   โครงกำรพฒันำระบบควำมปลอดภยัเครอืขำ่ยเน็ตเวริค์  
57967   จดัท ำ DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต  
57984   โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center อำคำร 1 หอ้ง 207   
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57A97   โครงกำรบ ำรงุรกัษำเครื่อง UPS ของ Server ในหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์  
57D18   โครงกำรจดัท ำระบบขำ่วสำรผำ่นอเีมล @rsu.ac.th   

ขอ้มลู ณ วนัที ่29/9/2558 

 
ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 

 ตำรำงยอดรำยจ่ำยประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 
 

รหสั หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 
01002 N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-สว่นงำนสนับสนุน 17,144,556.00 0.00 0.00 17,144,556.00 
01006 ค่ำล่วงเวลำ-สว่นงำนสนบัสนุน 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

03203 N ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 
03708 ค่ำรบัรอง 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 97,500.00 0.00 0.00 97,500.00 
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุหอ้งปฏบิตักิำร 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 
04001 วสัดุส ำนกังำน 22,710.00 18,645.00 18,645.00 60,000.00 
57088 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ 666,754.00 2,950,883.00 1,666,883.00 5,284,520.00 
57097 โครงกำรจดัซือ้คอมพวิเตอร ์Notebook 

ส ำหรบัตรวจสอบระบบงำนควำมปลอดภยั
เครอืขำ่ย 

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

57108 โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รถเขน็ เพื่อใชใ้นกำร
ขนยำ้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 

57111 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำชว่ยงำน เพื่อ
ช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำน
กำรแจกแทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ 
ของปีกำรศกึษำ 2557 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 

57112 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ Barcode และกระดำษ 
Thermal Paper เพื่อใชใ้นงำนแจกแทบ็เลต็ 

15,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 

57114 โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook 
ส ำหรบัฝำ่ยงำนบรหิำรกลำง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

57115 โครงกำรจดัซือ้ตูเ้กบ็เอกสำร ส ำหรบั
โปรแกรมเมอร ์

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 

57116 โครงกำรก่อสรำ้งเพิม่เตมิโครงสรำ้งหลงัคำ
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรอ์ำคำรอุไรรตัน์ 
ชัน้ 2 หอ้ง 216 

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
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57117 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์

435,000.00 2,700,000.00 0.00 3,135,000.00 

57118 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในหอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอรเ์พื่อควำมปลอดภยั 

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

57122 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 
57133 โครงกำรพฒันำระบบงำน(ระบบกำรเงนิ,

กำรเงนิหอพกั,บรหิำรหอพกั,ระบบอำคำร
สถำนที)่ -จองยอด 

2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 

57134 โครงกำรพฒันำศกัยภำพระบบงำนรบัสมคัร
และงำนทะเบยีนเพื่อรองรบักำรใชง้ำน Mobile 
Application 

0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 

57135 โครงกำรซือ้ Pc Computer ส ำหรบั 
Programmer (ทีอ่ำยุกำรใชง้ำนเครื่อง 5 ปี) 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

57165 โครงกำรจดัซือ้เครื่องเซริฟ์เวอร ์ส ำหรบั
พฒันำหน้ำเวบ็หลกัมหำวทิยำลยัรงัสติ (อำยุ
กำรใชง้ำนเครื่อง 10 ปี) 

0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 

57179 โครงกำรปรบัปรงุซ่อมบ ำรุงระบบเครอืขำ่ย
พืน้ฐำน 

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

57434 โครงกำรฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 0.00 3,480,665.00 0.00 3,480,665.00 
57519 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 5 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 
57525 โครงกำร ปรบัปรงุระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 
57527 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบ

เครอืขำ่ย 
0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 

57529 โครงกำร ระบบเครอืขำ่ยเสมอืน ภำยในงำน
ระบบเครอืขำ่ยพืน้ฐำน 

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

57536 โครงกำรจดัซือ้ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูกำรใชง้ำน
อุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ยพืน้ฐำน 

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

57537 โครงกำรปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขำ่ย ตกึ 11 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 
57569 โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส ำหรบั

ซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร ์
0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 

57575 โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ ำรองเพื่อ
ใหบ้รกิำรคณะและหน่วยงำน 

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

57931 จดัซือ้ซอฟแวรส์ ำหรบับรหิำรจดักำรระบบ
เครอืขำ่ย 

700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 

57959 โครงกำรพฒันำระบบควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย
เน็ตเวริค์ 

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

57967 จดัท ำ DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบั 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 
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ระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบ
อนิทรำเน็ต 

57984 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center อำคำร 1 
หอ้ง 207 

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

57A97 โครงกำรบ ำรุงรกัษำเครื่อง UPS ของ Server 
ในหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

57D18 โครงกำรจดัท ำระบบขำ่วสำรผ่ำนอเีมล 
@rsu.ac.th 

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 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29/9/2558 
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 ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
ล าดบั รหสั

รายจา่ย 
หมวดรายจ่าย งบอนุมติั รอตดั ตดัจ่าย คงเหลือ รอ้ยละ

ใช้ไป 

 1  01002  เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-สว่นงำน
สนบัสนุน 

17,144,556.00 0.00 17,058,663.00 85,893.00 99.50% 

 2  01006  ค่ำล่วงเวลำ-สว่นงำนสนบัสนุน 600,000.00 0.00 1,268,905.00 -668,905.00 211.48% 

 3  02203  ค่ำตอบแทนต ำแหน่งงำนบรหิำร-
สว่นงำนสนบัสนุน 

0.00 0.00 6,912.00 -6,912.00 0.00% 

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

 5  03604  ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

5,693,586.58 0.00 5,923,037.38 -229,450.80 104.03% 

 6  03708  ค่ำรบัรอง 70,000.00 9,000.00 26,094.00 34,906.00 50.13% 

 7  03710  ค่ำถ่ำยเอกสำร 97,500.00 0.00 44,805.49 52,694.51 45.95% 

 8  03711  ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00% 

 9  03714  ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00 0.00 4,482.61 10,517.39 29.88% 

 10  03729  ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00 0.00 2,461.00 2,539.00 49.22% 

 11  03733  ค่ำรบัรอง-กำรท ำขอ้สอบ 0.00 0.00 96,310.00 -96,310.00 0.00% 

 12  03900  งบฉุกเฉิน 8,798,004.91 0.00 8,798,004.91 0.00 100.00% 

 13  04001  วสัดุส ำนกังำน 60,000.00 0.00 50,881.00 9,119.00 84.80% 

 14  04101  วสัดุกำรศกึษำและวสัดุ
หอ้งปฏบิตักิำร 

270,000.00 0.00 227,978.65 42,021.35 84.44% 

 15  57088  ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ 5,316,175.56 0.00 5,316,175.56 -0.00 100.00% 

 16  57097  โครงกำรจดัซือ้คอมพวิเตอร ์
Notebook ส ำหรบัตรวจสอบ
ระบบงำนควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย 

30,000.00 0.00 36,680.00 -6,680.00 122.27% 

 17  57108  โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รถเขน็ 
เพื่อใชใ้นกำรขนยำ้ยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์

9,000.00 0.00 8,550.00 450.00 95.00% 

 18  57111  โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำชว่ยงำน 
เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง 
(service desk) ในงำนกำรแจก
แทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ 
ของปีกำรศกึษำ 2557 

12,000.00 2,700.00 13,410.00 -4,110.00 134.25% 

 19  57112  โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ Barcode 20,000.00 0.00 19,493.30 506.70 97.47% 
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และกระดำษ Thermal Paper 
เพื่อใชใ้นงำนแจกแทบ็เลต็ 

 20  57114  โครงกำรจดัซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบั
ฝำ่ยงำนบรหิำรกลำง 

20,000.00 0.00 20,758.00 -758.00 103.79% 

 21  57115  โครงกำรจดัซือ้ตูเ้กบ็เอกสำร 
ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์

9,000.00 0.00 8,709.99 290.01 96.78% 

 22  57117  โครงกำรปรบัปรงุระบบ
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

3,135,000.00 0.00 2,774,376.00 360,624.00 88.50% 

 23  57122  สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำ
คุณภำพ 

167,500.00 87,500.00 73,676.50 6,323.50 96.22% 

 24  57134  โครงกำรพฒันำศกัยภำพ
ระบบงำนรบัสมคัรและงำน
ทะเบยีนเพื่อรองรบักำรใชง้ำน 
Mobile Application 

150,000.00 82,100.00 58,850.00 9,050.00 93.97% 

 25  57165  โครงกำรจดัซือ้เครื่องเซริฟ์เวอร ์
ส ำหรบัพฒันำหน้ำเวบ็หลกั
มหำวทิยำลยัรงัสติ (อำยุกำรใช้
งำนเครื่อง 10 ปี) 

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 100.00% 

 26  57434  โครงกำรฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำง
กำรศกึษำ 

3,480,665.00 0.00 3,056,379.28 424,285.72 87.81% 

 27  57519  โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data 
Center Phase 5 

2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50.00% 

 28  57527  โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์
ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย 

170,000.00 0.00 170,000.40 -0.40 100.00% 

 29  57569  โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่อง
คอมพวิเตอร ์

63,000.00 0.00 61,819.00 1,181.00 98.13% 

 30  57575  โครงกำรจดัซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอรส์ ำรองเพื่อใหบ้รกิำร
คณะและหน่วยงำน 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 100.00% 

 31  57931  จดัซือ้ซอฟแวรส์ ำหรบับรหิำร
จดักำรระบบเครอืขำ่ย 

700,000.00 0.00 744,709.60 -44,709.60 106.39% 

 32  57959  โครงกำรพฒันำระบบควำม
ปลอดภยัเครอืขำ่ยเน็ตเวริค์ 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 100.00% 

 33  57967  จดัท ำ DR Site (Disaster 
Recovery) ส ำหรบัระบบ

1,500,000.00 0.00 170,000.00 1,330,000.00 11.33% 
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ฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและ
ระบบอนิทรำเน็ต 

 34  57984  โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data 
Center อำคำร 1 หอ้ง 207 

1,500,000.00 0.00 19,200.00 1,480,800.00 1.28% 

 35  57A97  โครงกำรบ ำรุงรกัษำเครื่อง UPS 
ของ Server ในหอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์

150,000.00 0.00 143,529.80 6,470.20 95.69% 

 36  57D18  โครงกำรจดัท ำระบบขำ่วสำรผ่ำน
อเีมล @rsu.ac.th 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00% 

 37  57Z26  โครงกำรสนบัสนุนใหน้กัศกึษำ
ท ำงำนระหว่ำงเรยีน 

42,055.00 0.00 26,055.00 16,000.00 61.95% 

รวม 61,431,043.05 181,300.00 56,991,562.47 4,258,180.58 93.07% 
สิน้สุด ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2558 
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รวมรายช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2558 
     ตำรำงรวมโครงกำรงบพฒันำ ปีกำรศกึษำ  2558 
 

รายช่ือโครงการงบพฒันา 
 58033   โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์  

 58531 
  โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรุงเครื่องคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรง์ำน
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์  

 58536   โครงกำรพฒันำแผนกงำนพฒันำระบบงำน/ซอฟตแ์วรใ์หไ้ดม้ำตรฐำนCMMI-Dev   
 58550   โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลย ี  
 58561   โครงกำรจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์  
 58566   โครงกำรจดัซือ้ iPad Air2 ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์  
 58569   โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน   
 58580   โครงกำรซือ้ MA ระบบส ำรองไฟหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์  

 58581 
  โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต 
ระยะที ่2 (Phase 2)  

 58582   ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  
 58585   โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
 58589   โครงกำรสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพวิเตอร ์  

 58706 
  โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำรแจกแทบ็เลต็
ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ ของปีกำรศกึษำ 2558   

 58711   สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ   
 58721   โครงกำรปรบัปรงุหอ้งท ำงำนส ำหรบัรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
 58959   โครงกำรพฒันำระบบงำนส ำหรบัแผนก กำรเงนิจ่ำย   
 58981   โครงกำรจดัซือ้ Software License   
 58B00   โครงกำรปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขำ่ยอำคำร 1 และ อำคำร 11   
 58B03   โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงส ำหรบังำนเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยั   
 58B06   โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 6   
 58B09   โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ย   
 58B13   โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย   
 58B14   โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์แบบ Wireless Barcode Scanner   
 58B17   จดัซือ้ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิส ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย   
 58G87   ระบบรกัษำควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย   
 58G88   ปรบัปรุงอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบบรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยัรงัสติ   
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1.7.2  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2558 
 

       รวมงบประมาณปีการศึกษา 2558 
ตำรำงรวมงบประมำณ ปีกำรศกึษำ 2558 
 
รหสั หมวดรำยจ่ำย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 

01002N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-สว่นงำนสนับสนุน 18,160,626.00  0.00  0.00  18,160,626.00  
01006 ค่ำล่วงเวลำ-สว่นงำนสนบัสนุน 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  

02203N ค่ำตอบแทนต ำแหน่งงำนบรหิำร-สว่นงำน
สนบัสนุน 

60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  

03203 ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ำรบัรอง 70,000.00  0.00  0.00  70,000.00  
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 165,000.00  0.00  0.00  165,000.00  
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
03733 ค่ำรบัรอง-ท ำขอ้สอบ 100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุหอ้งปฏบิตักิำร 270,000.00  0.00  0.00  270,000.00  
04001 วสัดุส ำนกังำน 37,747.84  19,370.00  18,596.00  75,713.84  

            
รวมรำยจ่ำย  28,686,373.84  19,370.00  18,596.00  28,724,339.84  

ขอ้มลู ณ วนัที ่29/9/2558 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2557 
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หมายเหตช้ีุแจงการใช้งบประมาณปี  2557 
งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
1. 57117  โครงการปรบัปรงุระบบห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่29 กรกฎำคม 2557 - 8 เมษำยน 2558 
ค าอธิบาย   ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
2. 57A97  โครงการบ ารงุรกัษาเครือ่ง UPS ของ Server ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่22 กนัยำยน 2557 - 20 พฤศจกิำยน 2557 
ค าอธิบาย   ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
 
งานบริการซอฟตแ์วร ์
1. 57134  โครงการพฒันาศกัยภาพระบบงานรบัสมคัรและงานทะเบียนเพื่อรองรบัการใช้งาน Mobile 
Applicationระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่25 กนัยำยน 2557 - 23 กุมภำพนัธ ์2558                                                 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
                                                                                  
งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์                                                                                                                                                                                     
1. 57519  โครงการปรบัปรงุห้อง Data Center Phase 5 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                                       
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่15 กรกฎำคม 2557 - ชะลอโครงกำร                                                     
ค าอธิบาย  เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง   
2. 57527  โครงการซ้ือ MA อปุกรณ์ตรวจสอบระบบงานเครอืข่าย 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 28 มถุินำยน 2558                                                                      
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่16 กรกฎำคม 2557 - 3 กุมภำพนัธ ์2558                                              
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
3. 57931  จดัซ้ือซอฟแวรส์ าหรบับริหารจดัการระบบเครอืขา่ย                                                                                                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่15  กรกฎำคม 2557 – 22 กนัยำยน 2557                                                   
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
4. 57097  โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร ์Notebook ส าหรบัตรวจสอบระบบงานความปลอดภยัเครอืข่าย 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่4 พฤศจกิำยน 2557 – 24 พฤศจกิำยน 2557                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 
5. 57967  จดัท า DR Site (Disaster Recovery) ส าหรบัระบบฐานขอ้มลูทะเบียนนักศึกษาและระบบอินทราเน็ต
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                               
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่18 กนัยำยน 2557 - ชะลอโครงกำร                                               
ค าอธิบาย  เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง                                                                                                                            
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6. 57984  โครงการปรบัปรงุห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207                                                                                 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่13 มถุินำยน 2557 - ชะลอโครงกำร                                                                 
ค าอธิบาย  เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง                      
7. 57D18  โครงการจดัท าระบบข่าวสารผา่นอีเมล @rsu.ac.th                                                                                  
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำง วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2558 – 30 เมษำยน 2558                                                     
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร  
       
งานสนับสนุนด้านเทคนิค                                       

1. 57569  โครงการสัง่ซ้ือเครือ่งมือและอปุกรณ์ส าหรบัซ่อมบ ารงุเครือ่งคอมพิวเตอร ์                                   

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 255                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่15 กนัยำยน 2557 - 9 มนีำคม 2558                                                      
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                                                        

งานธรุการ                                                                                                                                                                               

1. 57108  โครงการสัง่ซ้ืออปุกรณ์รถเขน็ เพื่อใช้ในการขนยา้ยอปุกรณ์คอมพิวเตอร ์                                                    

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่30 กรกฎำคม 2557 - 7 สงิหำคม 2557                                               
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                  

2. 57111  โครงการจดัจ้างนักศึกษา เพื่อช่วยงานบริการค ารอ้ง (Service Desk) ในงานการแจกแทบ็เลต็ส าหรบั

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ของปีการศึกษา 2557                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่20  มถุินำยน 2557 - 11 พฤษภำคม 2558                                            
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                                                         

3. 57112  โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ Barcode และกระดาษ Thermal Paper เพื่อใช้ในงานการแจกแทบ็เลต็                         

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่17 ตุลำคม 2557 – 20 พฤศจกิำยน 2558                                          
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                                                     

4. 57114  โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร ์Notebook ส าหรบัฝ่ายงานบริหารกลาง                                                                                        

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่23 กรกฎำคม 2557 - 15 กนัยำยน 2557                                              
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                 
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5. 57115  โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่14 สงิหำคม 2557 - 28 สงิหำคม 2557                                          
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                                                         

6. 57122  สมัมนาเชิงปฏิบติัเพื่อการพฒันาคณุภาพ                                                                                                   

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำง วนัที ่7 มกรำคม 2558 – 23 มนีำคม 2558                                                          
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                                                      

1. 57434  โครงการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่25 กรกฎำคม 2557 - 22 พฤษภำคม 2558                                        
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร                                                                                                                                                                                                                                

งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                                   

1. 57088  โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                         

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2557 - 31 พฤษภำคม 2558                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่17 กนัยำยน 2557 - 4 พฤษภำคม 2558                                                       
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ัง้โครงกำร     

โครงการท่ียกเลิก                                                                                                                                                                          

1. 57165  โครงการจดัซ้ือเครือ่งเซิรฟ์เวอร ์ส าหรบัพฒันาหน้าเวบ็หลกัมหาวิทยาลยัรงัสิต (อายุการใช้งานเครือ่ง 

10 ปี)                                                                                                                                                                                          

2. 57575  โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรส์ ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน                                                        

3. 57959  โครงการพฒันาระบบความปลอดภยัเครอืขา่ยเน็ตเวิรค์                                                                       

ค าอธิบาย   เน่ืองจำกน ำงบประมำณทัง้ 3 โครงกำร ไปใชใ้นกำรพฒันำระบบ RSU APP   ในระยะที ่2 โดยกำรสรำ้ง

บรกิำรเสรมิผ่ำนระบบ Application  ใหก้บันกัศกึษำ 
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ส่วนท่ี 2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดจ้ดัท ำ ปรชัญำ ปณิธำน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ขึน้โดยคณะกรรมกำร
ประกนัคุณภำพของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยได้มกีำรประชุมกนัเพื่อหำควำมเหมำะสมในกำรตัง้ ปรชัญำ 
ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค์  และแผนงำน พร้อมทัง้ให้สมำชิกในที่ประชุมเสนอเพื่อปรบัปรุงให้เข้ำกบั
สถำนกำรณ์ปจัจบุนั พรอ้มทัง้ประกำศใหป้ระชำคมรบัทรำบ 
  
การด าเนินงาน  
ตวับ่งช้ี  1.1  การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
ปรชัญา 
บรกิำรเป็นเลศิ มคีุณธรรม กำ้วสูเ่ทคโนโลยสีำรสนเทศทนัสมยั สรำ้งสรรคน์วตักรรมแห่งกำรเรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  

 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกีำ้วหน้ำ กำรศกึษำกำ้วไกล กำรสือ่สำรทนัสมยั ร่วมใจบรกิำร   

พนัธกิจ 
 ใหบ้รกิำร สนับสนุน ถ่ำยทอดและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสนับสนุนใหม้หำวทิยำลยัมคีวำมเป็น
เลศิทำงวชิำกำรอย่ำงยัง่ยนื 
 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2557 
            1. เพื่อกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่มหำวทิยำลยัรงัสติ เพื่อสนับสนุนกำรบริกำร และกำร
ด ำเนินงำนของมหำวทิยำลยัรงัสติ 

  2. เพื่อใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์ว่นกลำงแก่นกัศกึษำทัว่ไปของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
  3. เพื่อปรบัปรุงและขยำยเครอืขำ่ยระบบสำรสนเทศและบรกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 
  4. เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำระบบคอมพวิเตอร์ 
 

          ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดม้กีำรประชุมเพื่อร่วมกนัก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
วตัถุประสงค ์โดยใหบุ้คลำกรทุกคนภำยในส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศร่วมกนัเสนอแนวควำมคดิในกำรก ำหนดและ
เสนอแนวทำงปฏบิตั ิเพื่อใหท้นัต่อควำมกำ้วหน้ำของโลกปจัจุบนั เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนและยงั
สอดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
            โดยมกีำรจดัท ำปรชัญำ ปณิธำน  วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อแจง้ให้ทรำบอย่ำงชดัเจนเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัขิองส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไปใน
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ทศิทำงเดยีว กนัเพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์องแผนงำน/โครงกำรทีไ่ดก้ ำหนดไว้  และไดม้กีำรเผยแพร่ใหห้น่วยงำน
ภำยนอกไดร้บัทรำบถงึ ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินเพื่อทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติตำม ปรชัญำ ปณิธำน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ
วตัถุประสงค์ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขเพื่อปรบัให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ปจัจุบนั  และสนองต่อนโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน 
วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำรไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

สทส.อ1.1.1.001  ปรชัญำ  ปณธิำน  วตัถุประสงค ์ 
และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมสีว่นร่วมใน
กำรก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์ และ
แผนด ำเนินกำร 

สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

3 
(3)  ม ี(2) + บุคลำกรในหน่วยงำนไดป้ฏบิตัิ
ภำรกจิตำมแนวปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์ 
และแผนด ำเนินกำร  

สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7 

4 
 (4)  ม ี(3) + กำรเผยแพรใ่หป้ระชำคมไดร้บั
ทรำบ และเสรมิสรำ้งควำมตระหนกัของ
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

สทส.อ1.1.1.004  เวบ็ไซตส์ ำนกัฯ http://ict.rsu.ac.th  

5 
 (5)  ม ี(4) + กำรทบทวนเพื่อปรบัใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ปจัจุบนั 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ตวับ่งช้ี  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรร่วมประชุมก ำหนดนโยบำย/แผนงำนและกำรประเมนิแผนงำนของ

ส ำนกัฯเพื่อท ำใหน้โยบำย/แผนงำน สอดคลอ้งกบั ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อแนวทำงกำร
ปฏบิตังิำนของบุคลำกรภำยในส ำนกัฯ และเป็นกำรก ำหนดทศิทำงของแผนงำน/โครงกำร ในแนวทำงปฏบิตั ิ 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดม้กีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแผน/โครงกำร ทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้
ว่ำเป็นไปตำมแผน/โครงกำรและผลกำรด ำเนินงำน ตอบสนองต่อ ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ของส ำนักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลยัรงัสติ โดยตรวจสอบจำกแบบเสนอโครงกำรของแต่ละ       
สว่นงำน   
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดน้ ำผลกำรประเมนิของแต่ละแผนงำน/โครงกำรน ำมำสรุปในทีป่ระชุมเพื่อ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ขอ้สรุป ปญัหำ ขอ้เสนอแนะ เพื่อท ำกำรปรบัปรุงและพฒันำแผนงำน/โครงกำร ที่จะด ำเนินกำร
ต่อไป เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และใหเ้ป็นไปอย่ำงมแีบบแผน พรอ้มกนันี้ยงัเป็นกำรพฒันำงำน
และระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยัรงัสติใหด้ขีึน้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 

(1)  มกีำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำนให้
สอดคลอ้งกบัปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ 
วตัถุประสงค ์ และแผนด ำเนินกำรของ
มหำวทิยำลยั 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.001  ปรชัญำ  ปณธิำน  
วตัถุประสงค ์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมในกำรก ำหนด
แผนงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + มกีำรด ำเนินตำมแผนงำน/
โครงกำร  ทีก่ ำหนดไว ้

สทส.อ1.1.2.001  โครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ใบขออนุมตังิบประมำณ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน และ
โครงงำนทีไ่ดด้ ำเนินกำรแลว้ 

สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำโครงกำร
พฒันำ ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิแผนงำน 
และโครงกำรมำใชป้รบัปรุง และพฒันำงำนของ
หน่วยงำนใหด้ขีึน้ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรม 
กำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7 
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องคป์ระกอบท่ี 2  ภาระงานหลกั 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดก้ ำหนดภำระงำนหลกัตำมภำระงำนที่
มหำวทิยำลยัรงัสติ มอบหมำยใหส้ ำนกัฯ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 งานบริการซอฟต์แวร ์ มหีน้ำทีอ่อกแบบพฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบงำน งำนส ำรองขอ้มูล งำนด้ำน Server 
และ database (เฉพำะในควำมรบัผดิชอบ) งำนดำ้นบรกิำรและกำรใหค้ ำแนะน ำปญัหำกำรใชง้ำนในระบบงำนต่ำงๆตำม
ขอบเขตควำมรบัผดิชอบจ ำนวน 19 ระบบงำน 
 งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กลำง เพื่อ
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรเรยีนกำรสอน  
 งานสนับสนุนด้านเทคนิค มหีน้ำทีร่บัผดิชอบดูแลให้บรกิำรซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ และให้ค ำปรกึษำเกีย่วกบั
เครื่องคอมพวิเตอรต์ำมทีห่น่วยงำนต่ำงๆ รอ้งขอมำ 
 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบดแูลเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์และใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตแก่
อำจำรย ์บุคลำกร และนกัศกึษำ 
 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์ กำรผลติสือ่กำรสอนใน
รปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง  และกำรถ่ำยภำพนิ่ง   
 งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์  มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรดูแลกำรผลติเอกสำร  สิง่พมิพ ์และต ำรำ  งำน
ออกแบบกรำฟิก  รวมทัง้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั   
  
การด าเนินงาน 
งานบริการซอฟตแ์วร ์
ตวับ่งช้ี  2.1  การพฒันาและการบ ารงุรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรงัสิต 
                    2.1.1 กำรพฒันำปรบัปรุงและบ ำรุงรกัษำระบบงำน (ระบบงำนในควำมรบัผดิชอบ) 

     มกีำรด ำเนินงำนพฒันำปรบัปรุงบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร โดยแบง่หน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำร  
                    2.1.2 งำนบรกิำร  Application  และบรกิำรใหค้ ำแนะน ำปญัหำกำรใชง้ำน 
                            มกีำรด ำเนินกำรรบัแจ้ง  และกำรแก้ไขปญัหำในงำนที่ได้รบัแจ้งจำกกำรใช้งำนระบบงำน Win 
application  และ  Web  application  ภำยในขอบเขตควำมรบัผดิชอบตำมรำยชื่อผูร้บัผดิชอบ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน สทส.อ2.2.1.001  กำรด ำเนินงำนตำมแผน 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.1.002  กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.1.003  กำรพฒันำแผน 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 34 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชมุคณะ 
กรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.003  กำรพฒันำแผน 

 
งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ตวับ่งช้ี  2.2  การบริหารจดัการการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 ส่วนงำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์มหีน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำรกำรใชห้้องปฏบิตัิกำรคอมพวิเตอรส์่วนกลำง
ภำยในสงักดัของส ำนักบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศให้เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อยและมีหน้ำที่ในกำรพฒันำปรบัปรุง
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์ว่นกลำงใหม้คีวำมทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพสงูสดุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรพฒันำอนัรวดเรว็
ของโลกเทคโนโลยีในปจัจุบัน และได้จัดท ำข้อมูลแสดงจ ำนวนห้องปฏิบัติกำร  และจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งปฏบิตักิำรแต่ละหอ้งเพื่อใหค้ณะต่ำงๆ ทีม่ำขอใชบ้รกิำรสำมำรถเลอืกหอ้งทีเ่หมำะสมกบัจ ำนวนนักศกึษำในวชิำนัน้ๆ 
โดยในแต่ละภำคกำรศึกษำจะเปิดให้คณะต่ำงๆ จองเวลำใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และจัดท ำตำรำงกำรใช้
หอ้งปฏบิตัิกำรในภำคกำรศกึษำนัน้   เพื่อแสดงเวลำใช้งำนด้ำนกำรเรยีนกำรสอน และแสดงเวลำว่ำง เพื่อให้นักศกึษำ
สำมำรถเขำ้มำใชส้ ำหรบังำนอื่นในเวลำว่ำงได ้
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
สทส.อ2.2.2.001  แผนงำนและสถติใินกำรบรหิำร
จดักำรกำรใชห้อ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน สทส.อ2.2.2.003 กำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำร 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.2.004  กำรประเมนิแผนโครงกำร 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.2.005  แผนพฒันำโครงกำร 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครัง้ที ่1-7 
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
ตวับ่งช้ี  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 
                    2.3.1 บรกิำรรบัแจง้ปญัหำและใหค้ ำปรกึษำ 
                            กลุ่มงำนเทคนิคเปิดใหผู้ท้ีต่อ้งกำรขอค ำปรกึษำในกำรใชง้ำนคอมพวิเตอรส์ำมำรถแจง้ปญัหำในกำร
ใชง้ำนไดท้ีห่มำยเลขโทรศพัทภ์ำยใน 3285 และ 3289 หรอืตดิต่อไดด้ว้ยตนเองทีอ่ำคำร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 331  

       2.3.2 บรกิำรตดิตัง้ Software  
                 มบีรกิำรตดิตัง้โปรแกรมต่ำงๆ ใหแ้กห่น่วยงำนตำมทีไ่ดร้บัแจง้มำ                                                   
         2.3.3 บรกิำรสนบัสนุนทำงเทคนิคส ำหรบัผูใ้ชง้ำนคอมพวิเตอร ์                                                                                                 
                 มบีรกิำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำคอมพวิเตอรร์วมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่
ไดร้บัแจง้ปญัหำมำ 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.3  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี สทส.อ2.2.3.001  แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน สทส.อ2.2.3.002  แผนกำรปฏบิตังิำน 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.3.003  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.3.004  แผนกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนตำม
ผลกำรประเมนิ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.3.005  ผลกำรด ำเนินงำน 
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งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์
ตวับ่งช้ี  2.4  การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
                    2.4.1 แผนผงัเครอืขำ่ย 
      ส่วนงำนบรกิำรเครอืข่ำยพืน้ฐำน ไดจ้ดัท ำแผนผงั Infrastructure of Network System ของทัง้
มหำวทิยำลยัรงัสติทัง้ในปจัจุบนัและอนำคตเพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิและวเิครำะหป์ญัหำทีเ่กดิขึน้  รวมถงึใชเ้ป็นกำรก ำหนด
เป้ำหมำยในกำรวำงแผนพฒันำระบบ 
                    2.4.2 ระบบ Traffic Monitoring  
                     ในปจัจุบนัมีกำรตรวจจบัปริมำณกำรจรำจรของข้อมูลในระบบเครือข่ำยที่อำคำรต่ำงๆ โดยใช้  
software Solarwind NPM เพื่อตรวจปรมิำณกำรใชง้ำนระบบเครอืข่ำยในแต่ละอำคำร เพื่อใชพ้จิำรณำวำงแผนกำรเพิม่
ขนำด Bandwidth ของเครอืขำ่ยภำยใน และInternet ของมหำวทิยำลยัในอนำคต 
                    2.4.3 ระบบรกัษำควำมปลอดภยั  
                    กำรตดิตัง้ Solution ดำ้นควำมปลอดภยั Firewall จะสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยั ซึง่จะลดควำมเสีย่งของระบบ  
                    2.4.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรบัปรุงระบบเครอืขำ่ย 
       ส่วนงำนระบบเครอืข่ำยพืน้ฐำน  ให้บริกำรตรวจสอบซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบเครอืข่ำย LAN 
และ WLAN โดยน ำโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครอืข่ำยที่มีประสทิธิภำพมำใช้งำน ได้แก่ โปรแกรม Solarwind, 
โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR และ Fluke Linkrunner เป็นตน้ 
                    2.4.5 กำรท ำ Preventive Maintenance ของงำนระบบเครอืขำ่ย 
                            ในส่วนงำนระบบเครอืข่ำยพืน้ฐำน  มกีำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของระบบปรบั
อำกำศทีห่อ้ง Data Center อำคำร 1 หอ้ง 207 และอำคำร 5 หอ้ง 331 ใหอุ้ณหภูมภิำยในหอ้งเหมำะสมเพื่อใหอุ้ปกรณ์
ระบบเครอืข่ำย, Server ต่ำงๆทีอ่ยู่ในหอ้งท ำงำนไดอ้ย่ำงปกต ิกำรเขำ้ตรวจสอบตำมช่วงเวลำทุกๆ 3 เดอืน และ มกีำร
วำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ย เพื่อใหร้ะบบเครอืข่ำยสำมำรถท ำงำนไดป้กต ิเช่น 
Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น กำรเขำ้ตรวจสอบตำมช่วงเวลำ
ทุกๆ 3 เดอืน 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.4  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5 คะแนน)   
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
สทส.อ2.2.4.001  แผนกำรตดิตัง้และบ ำรุงรกัษำระบบ
เครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์

2 (2)  ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน สทส.อ2.2.4.002  กำรปฏบิตังิำนตำมแผน 

3 
(3)  ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.4.003  กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.4.004  กำรปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
ผลกำรประเมนิ 

5 
(5)  ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-7 
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ตวับ่งช้ี  2.5  การให้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต 
กำรให้บรกิำรเครอืข่ำยอนิเทอรเ์น็ต มหำวทิยำลยัรงัสติโดยส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดส้่งเสรมิและ

สนับสนุนใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ และใหบ้รกิำรวชิำกำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นกัศกึษำ คณำจำรย ์บุคลำกรในมหำวทิยำลยัโดยมกีำรจดัฝึกอบรมกำรใชง้ำน อำทเิช่น ระบบพสิจูน์ตวัตน
ผูใ้ชร้ะบบเครอืขำ่ยของมหำวทิยำลยั ตำม พรบ. 2550 อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรใหบ้รกิำรฐำนขอ้มูลทีม่คีวำมเรว็สงูและ
มคีวำมปลอดภยัแก่หน่วยงำนและคณะของมหำวทิยำลยั นอกจำกนี้ยงัพจิำรณำถึงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรส ำนัก
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ใหก้ำ้วทนัเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ทัง้นี้รวมถงึกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรรกัษำควำมปลอดภยัใน
เครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ของมหำวทิยำลยั และกำรขยำยพืน้ที่ใหบ้รกิำรเครอืข่ำยอนิเทอร์เน็ตเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของ
มหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนื่อง 

 จุดกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ระบบแบบมสีำย (Wire line) จ ำนวน 12,454 จุด   

 กำรใหร้ะบบแบบไรส้ำยสำย (Wireless) Access Points (WIFI)  จ ำนวน 644 จุด  

o ทัง้นี้สำมำรถแบ่งเป็นกำรตดิตัง้ภำยในอำคำรจ ำนวน 621 จุด  

o ตดิตัง้อำคำรภำยนอกอำคำรจ ำนวน 23 จุด 

 กำรรบัค ำรอ้งเพื่อตดิตัง้จุดใหบ้รกิำรเครอือนิเทอรเ์น็ตขำ่ยเพิม่ 

 ส ำรวจและตรวจสอบกำรใหบ้รกิำรเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุ   

 ปรบัปรุงอุปกรณ์และระบบงำนใหม้คีวำมพรอ้มใชง้ำนและมคีวำมทนัสมยั   

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.5  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
สทส.อ2.2.5.001  แผนในกำรดแูลเครื่องคอมพวิเตอร์

แมข่ำ่ย (Server) 
สทส.อ2.2.5.002  แผนกำรใหบ้รกิำร Internet 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
สทส.อ2.2.5.003  ขัน้ตอนกำรตรวจสอบและกำร
ใหบ้รกิำร 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.4.003  กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำน 
 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.5.004  กำรปรบัปรุงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
ผลกำรประเมนิ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-7 
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งานเทคโนโลยีทางการศึกษา   
ตวับ่งช้ี 2.6 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  ดแูลและรบัผดิชอบงำนบรกิำร 2 งำน คอืงำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และงำน
ผลติสือ่กำรเรยีนกำรสอน 
     สว่นที ่1 งำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ 
     สถำนทีใ่นกำรใหบ้รกิำรงำนโสตทศันูปกรณ์ แบ่งเป็น 2 สว่นคอื งำนบรกิำรสว่นกลำง และงำนบรกิำรประจ ำ
อำคำร โดยงำนบรกิำรสว่นกลำง ตัง้อยู่อำคำรวทิยำลยัดนตร ีชัน้ 8B ซึง่เป็นศูนยก์ลำงในกำรบรหิำรงำนและกำรกระจำย
งำนไปยงังำนบรกิำรประจ ำอำคำร ซึ่งในแต่ละอำคำรจะมหีอ้งงำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์และเจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำ ทัง้นี้ เพื่อ
ควำมคล่องตวัในกำรตดิต่อของผูร้บับรกิำร และยงัเป็นกำรสะดวกต่อเจำ้หน้ำทีใ่นกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยหอ้ง
บรกิำรโสตทศันูปกรณ์ประจ ำอำคำรต่ำงๆ มดีงันี้ 
  อำคำร 1 อำทติย ์อุไรรตัน์  ตัง้อยูช่ ัน้ 4 หอ้ง 402 
  อำคำร 2 ประสทิธริตัน์       ตัง้อยูช่ ัน้ 2 หอ้ง 207 
  อำคำร 3 อุไรรตัน์   ตัง้อยูช่ ัน้ 6 หอ้ง 624   
  อำคำร 4 วทิยำศำสตร ์/อำคำร 4/1        ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 311 
  อำคำร 4/2 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร ์ ตัง้อยูช่ ัน้ 2    
  อำคำร 5 วษิณุรตัน์    ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 335 
  อำคำร 8 คุณหญงิพฒันำ        ตัง้อยูช่ ัน้ 2 หอ้ง 217 
  อำคำร 11 รตันคุณำกร        ตัง้อยูช่ ัน้ 4 หอ้ง 400 
  อำคำร 12 รงัสติประยรูศกัดิ ์   ตัง้อยูช่ ัน้ 5 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
  อำคำร 15 ดจิติอลมลัตมิเีดยีคอมเพลก็ซ ์    ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 315  
    นอกจำกนี้ งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ไดจ้ดัท ำแบบถำมควำมพงึพอใจกำรขอใชบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์ 
และงำนผลติสือ่กำรเรยีนกำรสอนไปยงัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ไดแ้ก่ คณำจำรย ์เจำ้หน้ำที ่ ผลปรำกฏว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่มี
ควำมพงึพอใจต่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อขอรบับรกิำรโสตทศันูปกรณ์ตำมอำคำรอยู่ในระดบัมำก (4.52)  ควำมรวดเรว็
ในกำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำที่อยู่ในระดบัมำก (4.28) และควำมพงึพอใจในเรื่องกริยิำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่มคีวำม
เรยีบรอ้ย สภุำพและมคีวำมพรอ้มของในกำรใหบ้รกิำรอยู่ในระดบัมำก (4.24) 
        โดยสรุปจำกแบบสอบถำมควำมพงึพอใจกำรขอใชบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์ ผูข้อใช้บรกิำรส่วนใหญ่มคีวำม
พงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมำก (4.33) งำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์  ไม่ว่ำจะเป็นงำนบรกิำรส่วนกลำง หรอืงำนบรกิำร
ประจ ำอำกำร  มขี ัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน คอื ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิำร สทส.08 ใบยมือุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://ict.rsu.ac.th/  ทัง้นี้ ในกำรขอยมือุปกรณ์แต่ละครัง้ ผูข้อใช้
บรกิำรต้องกรอกแบบฟอรม์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัท ำกำร   ทัง้นี้  เพื่อเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำอำคำรฯ จะไดจ้ดัหำอุปกรณ์ไว้
พรอ้มส ำหรบัใหบ้รกิำร ตำมล ำดบัก่อน-หลงั หำกมกีรณีเร่งด่วน หรอืมคีวำมจ ำเป็นทีต่้องใชอุ้ปกรณ์โสตฯ ทนัท ีผูข้อใช้
บรกิำรสำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ที่งำนบรกิำรส่วนกลำง อำคำรวทิยำลยัดนตรี ชัน้ 8B หรือ โทรศพัท์ภำยใน 5220    
        สว่นที ่2 งำนผลติสือ่กำรเรยีนกำรสอน 
          ส ำหรบังำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน รบัผดิชอบในเรื่องของกำรบนัทกึวดีทิศัน์ ตดัต่อ/ส ำเนำ  CD, DVD  
บนัทกึเสยีง และถ่ำยภำพนิ่ง ทัง้นี้ กำรขอใชบ้รกิำรงำนผลติสือ่ ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งกรอกแบบฟอรม์ สทส.09 ใบผลติสือ่กำร
สอน ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://ict.rsu.ac.th/  โดยผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถตดิต่อขอใชบ้รกิำรดว้ยตนเอง
ทีง่ำนบรกิำรส่วนกลำง อำคำรวทิยำลยัดนตร ีชัน้ 8B หรอืโทรศพัทภ์ำยใน 5223  หรอืผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมต้องกำรใช้
บรกิำรเรื่องของกำรถ่ำยภำพนิ่ง สำมำรถตดิต่อขอใชบ้รกิำรไดท้ีง่ำนบรกิำรสว่นกลำงเช่นกนั หรอืโทรศพัทภ์ำยใน 5224    

http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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 ในปีกำรศกึษำ 2557 งำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน ได้จดัท ำแบบสอบถำมควำมพงึพอใจในกำรขอใช้บรกิำร
เช่นกนั  โดยผูใ้ชบ้รกิำรสว่นใหญ่มคีวำมพงึพอใจในเรื่องของผลงำนมคีุณภำพ (ถูกตอ้ง รวดเรว็ ตรงกบัควำมต้องกำรของ
ผูร้บับรกิำร) อยู่ในระดบัมำก  (4.28)  ควำมสะดวกในกำรตดิต่อขอรบับรกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมพงึพอใจอยู่ในระดบั
มำก  (4.23)  และควำมพงึพอใจในดำ้นเจำ้หน้ำทีม่กีริยิำมำรยำทเรยีบรอ้ยสุภำพ และมคีวำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำรอยู่ใน
ระดบัมำก (4.27)  โดยภำพรวมผูข้อใชบ้รกิำรงำนผลติสือ่กำรเรยีนกำรสอนอยู่ในระดบัมำก (4.20) 
     
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศึกษำ 2557 งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรจดัตัง้
งบประมำณโครงกำรฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ จ ำนวน 1 โครงกำร โดยไดร้บัอนุมตังิบประมำณจ ำนวน 3,480,665 
บำท  งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนและจดัซื้ออุปกรณ์ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ โดยใช้
งบประมำณทัง้สิน้ 3,480,665 บำท  คดิเป็นรอ้ยละ 100% 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี 2.6  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำ ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                    
สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน                 
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.6.001  สรุปผลกำรประเมนิคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นกำยภำพต่อกำรจดักำรเรยีนกำรสอน                   
ผลวเิครำะหข์อ้มลูแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำรงำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และงำนผลติ
สือ่กำรเรยีนกำรสอน 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                    
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน                 
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.6.002 รำยงำนกำรประชุมงำน                 
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 
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งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์   
ตวับ่งช้ี  2.7  งานผลิตเอกสาร ส่ิงพิมพ ์และต ารา      
         งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ์ มขีัน้ตอนกำรขอใช้บรกิำรทีเ่ป็นระบบ  โดยผูข้อมำรบับรกิำรต้องกรอก
รำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์ สทส.11  ใบงำนส ำเนำโรงพมิพ ์ หรอื สทส.12  ใบงำนโครงกำรผลติหนงัสอื เอกสำรวชิำกำร  
โดยผูข้อรบับรกิำรจดัสง่แบบฟอรม์ขอใชผ้่ำนทำงงำนสำรบรรณกลำงของมหำวทิยำลยั หรอืส่งดว้ยตนเองทีห่อ้งงำนผลติ
เอกสำรและสิง่พมิพ ์อำคำรวทิยำลยัดนตร ีชัน้ 8A  ซึง่จะมกีำรลงรบัเอกสำรงำนพมิพ ์ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อท ำกำร
บนัทกึ และกระจำยงำนไปยงัเจำ้หน้ำทีพ่มิพส์ ำเนำ (Copy print)  เพื่อด ำเนินกำรพมิพส์ ำเนำตำมจ ำนวนและใหเ้สรจ็ทนั
ตำมก ำหนดเวลำทีผู่้ขอรบับรกิำรต้องกำร กำรใหบ้รกิำรผลติเอกสำรและสิ่งพมิพ ์มลีกัษณะกำรใหบ้รกิำร 2 แบบ คอื 1) 
กำรพมิพ์ระบบออฟเซท  โดยเครื่องพมิพอ์อฟเซท   ม ี1 รุ่น  คอื เครื่องออฟเซทตดั 5 รุ่น 500N  ส ำหรบังำนพมิพท์ี่มี
ขนำดใหญ่ เช่น ขนำดกระดำษ A3   ไดแ้ก่ สมุดค ำตอบ 9 หน้ำ  กระดำษค ำตอบ  แบบปกหนงัสอื เป็นตน้  ซึง่เครื่องออฟ
เซทนี้ ใชพ้มิพง์ำนทีม่ลีกัษณะ 2 ส ี  เช่น ปกเอกสำรประกอบกำรสอน แผ่นพบั  เป็นต้น   2) กำรพมิพร์ะบบเครื่องถ่ำย
เอกสำรควำมเรว็สงู  ใชพ้มิพเ์อกสำรสิง่พมิพต่์ำงๆ เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน  แผ่นพบัแผนกำรสอน  คู่มอืประจ ำตวั
นักศกึษำ ฯลฯ  และเพื่อให้บรกิำรตำมควำมเหมำะสมกบังำนและให้งำนออกมำมคีุณภำพ ตรงควำมต้องกำรของผู้มำ
ขอรบับรกิำร  จะพจิำรณำจำกลกัษณะของงำนเป็นหลกั  นอกจำกนัน้งำนผลติเอกสำรฯ  ยงัมเีครื่องมอืประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ 
เครื่องเรยีงเยบ็ และเครื่องเขำ้เล่มไสกำว ส ำหรบัเขำ้เล่มเอกสำร  เครื่องเคลอืบปก  เครื่องถ่ำยเอกสำรส ี สำมำรถถ่ำยได้
ตัง้แต่ขนำดกระดำษ A5 ถงึขนำด A3  เพื่อรองรบักำรถ่ำยเอกสำรสแีละปกหนงัสอืและโปสเตอรท์ัว่ไป  
          ส ำหรบักำรผลติเอกสำรสิง่พมิพข์องคณะวชิำต่ำงๆ นัน้ คดิค่ำใชจ้่ำยในกำรผลติแต่ละครัง้โดยวธิกีำรตดั
โอนงบประมำณไปยงัตน้สงักดั โดยส ำนกังำนบประมำณ จะรบัผดิชอบและดูแลตดัค่ำใชจ้่ำยในกำรผลติเอกสำรส่วนทีเ่ป็น
ของคณะวชิำ ส ำหรบัสว่นของหน่วยงำนส ำนกังำนพสัดุ จะเป็นผูด้แูลตดังบประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรผลติเอกสำร  ถ้ำกรณี
กำรจ่ำยเป็นเงนิสด ทำงงำนผลติเอกสำรฯ จะคดิค่ำใชจ้่ำยใหผู้ร้บับรกิำรไดร้บัทรำบก่อนกำรด ำเนินกำรผลติ  และผูข้อรบั
บรกิำรจะต้องน ำใบงำน (แบบฟอรม์ สทส.11) ไปช ำระเงนิค่ำค่ำใช้จ่ำยที่แผนกกำรเงนิและน ำใบเสรจ็รบัเงนิมำรบังำน   
นอกจำกนี้ งำนผลติเอกสำรสิง่พมิพ ์  ไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมควำมคดิเหน็กำรใหบ้รกิำรของงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ 
ซึง่จดัท ำปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ เพื่อน ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำปรบัปรุงและพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  
          งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์นอกจำกรบัผดิชอบในส่วนของกำรพมิพเ์อกสำรต่ำงๆ ของคณะ วทิยำลยั 
และหน่วยงำนต่ำงๆ แล้ว ยังรับผิดชอบงำนในส่วนของงำนผลิตต ำรำของส ำนักพิมพ์ด้วย     เนื่องจำกในปจัจุบัน
มหำวิทยำลัยได้จัดตัง้  “ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยรังสิต ” อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรส ำนักพิมพ ์
มหำวทิยำลยัรงัสติ  ซึ่งมอีธกิำรบดเีป็นประธำน  โดยท ำหน้ำที่บรหิำรจดักำรงำนด้ำนกำรผลติเอกสำรและสิง่พมิพ์ของ
มหำวทิยำลยั และร่วมกบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง คอื ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ และศูนย์หนังสอื มหำวทิยำลยั
รงัสติ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัพมิพแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำยเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำงมมีำตรฐำนและมคีุณภำพ ตอบสนองต่อรูปแบบควำมต้องกำรได้อย่ำงหลำกหลำย  
เอื้ออ ำนวยให้ผู้ขอใช้บรกิำรได้รบัควำมสะดวกมำกยิง่ขึน้ รวม  ทัง้ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึน้ คณะกรรมกำร
ส ำนักพมิพ์ฯ ได้เลง็เห็นถึงองค์ควำมรู้ของคณำจำรย์ของมหำวทิยำลยัที่สำมำรถเผยแพร่สู่สำธำรณชนในลกัษณะของ
เอกสำรวชิำกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยวชิำ และเอกสำรวชิำกำรอื่นๆ ซึ่งทำงคณะกรรมกำรส ำนักพมิพ์ฯ  มนีโยบำยทีจ่ะรบั
ตน้ฉบบัสิง่พมิพใ์น 4 ดำ้น ไดแ้ก่          
  1. เอกสำรวชิำกำร         
  2. เอกสำรกำรวจิยั         
  3. เอกสำรสง่เสรมิสงัคมธรรมำภบิำล        
  4. เอกสำรอื่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์รงัสติและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
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นอกจำกนี้ ยงัเปิดรบัผู้เขยีนอื่นๆ ที่ไม่ไดเ้ป็นคณำจำรย์ของมหำวทิยำลยั ในกำรส่งต้นฉบบัให้คณะกรรมกำร
ส ำนักพมิพพ์จิำรณำไดด้้วย  โดยผูป้ระสงคข์อจดัพมิพ ์สำมำรถมำตดิต่อที่ งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ส ำนักบรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (สทส.) ชัน้ 8A อำคำรวทิยำลยัดนตร ีโทร. 5231 

วิธีการด าเนินงาน 
  1. การขอจดัพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวข้องกบัรายวิชา  
 กำรขอจดัพมิพเ์อกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยวชิำ ทีจ่ดัพมิพเ์พื่อจ ำหน่ำยภำยใน  อำทเิช่น หนงัสอื ต ำรำ เอกสำรค ำ
สอน และเอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวชิำต่ำงๆ  
 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
 1. ผู้ขอจดัพมิพ์แจ้งควำมประสงค์ในกำรขอจดัพมิพต่์อส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอืศูนย์หนังสอื 
พรอ้มน ำเอกสำรต้นฉบบัมำดว้ย ซึง่เอกสำรอำจเป็นลกัษณะของรูปเล่ม เอกสำร Print Out  CD File ขอ้มูล   ต้นฉบบัที่
เขยีนดว้ยลำยมอื  หรอื อำจสง่ File ผ่ำนระบบ Internet  
 2. ท ำควำมตกลงเกีย่วกบัรำยละเอยีดในกำรจดัพมิพ ์ ไดแ้ก่ ประเภทของสิง่พมิพ ์รูปแบบปก รูปแบบ  เนื้อใน
จ ำนวนเล่ม และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอื โรงพมิพภ์ำยนอก ท ำกำรออกแบบปก   จดัอำรต์เวริค์เนื้อหำ และ
พมิพ์ต้นฉบบัปกใน ซึง่เมื่อเสรจ็แล้วจะให้ผู้ขอจดัพมิพ์มำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรจดัพมิพ ์ทัง้นี้ สิง่พมิพ์ที่เป็น
หนงัสอื ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน จะถูกจดัพมิพภ์ำยในนำมของ ส ำนกัพมิพ ์มหำวทิยำลยัรงัสติ 
และม ีLOGO ของมหำวทิยำลยัรงัสติ ปรำกฏเป็นเอกลกัษณ์อยู่บนหน้ำปก 
 4. ในกรณีทีเ่ป็นกำรจดัพมิพต์ ำรำ  เอกสำรค ำสอน หรอืเอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่นักศกึษำ
ภำยในมหำวทิยำลยั ไม่สำมำรถด ำเนินกำรขอหมำยเลข ISBN จำกหอสมุดแห่งชำตไิด ้ 

5. เมื่อตน้ฉบบัจดัเตรยีมเสรจ็ จะถูกสง่พมิพ ์โดยส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัพมิพห์รอืจดัจำ้งโรงพมิพ์
ภำยนอก แลว้แต่กรณี 
 6. หลงัจำกจดัพมิพเ์สรจ็ ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จะแจง้ใหผู้ข้อจดัพมิพท์รำบ  
 7. ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย เอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวชิำ ผูข้อจดัพมิพส์ำมำรถเลอืกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ได ้2 วธิ ีคอื 
    - วำงจ ำหน่ำยทีศ่นูยห์นงัสอื มหำวทิยำลยัรงัสติ 
    - อำจำรยเ์ป็นผูจ้ ำหน่ำยเอง โดยใหศ้นูยห์นงัสอื น ำสง่หนงัสอืไปไวท้ีค่ณะหรอืทีห่น้ำชัน้เรยีน 
 8. ในกรณีที่วำงจ ำหน่ำยที่ศูนย์หนังสอื มหำวิทยำลยัรงัสติ อำจำรย์สำมำรถรบัค่ำลิขสทิธิไ์ด้ที่ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ในวนัสุดทำ้ยของกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคของแต่ละภำคกำรศกึษำ  ส่วนกรณีทีอ่ำจำรย์
เป็นผูจ้ ำหน่ำยเอง ใหน้ ำเงนิทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดน ำสง่ใหแ้ก่ ศนูยห์นงัสอื โดยอำจำรยจ์ะไดร้บัเงนิค่ำลขิสทิธิใ์นทนัท ี

9. ผู้ขอจดัพมิพ์หนังสอื ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน  จะได้รบัค่ำลขิสทิธิ ์ในอตัรำตำม
จ ำนวนเล่มทีจ่ดัพมิพ ์ดงันี้  
   จ ำนวน 1-300 เล่ม ไดร้บัค่ำลขิสทิธิ ์10% โดยค ำนวณจำกรำคำขำย 
   จ ำนวน 301-500 เล่ม ไดร้บัค่ำลขิสทิธิ ์15% โดยค ำนวณจำกรำคำขำย 
 กำรขอจดัพมิพเ์อกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยวชิำ ทีจ่ดัพมิพเ์พื่อน ำไปจ ำหน่ำยภำยนอก  ส ำหรบักำรจดัพมิพเ์อกสำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยวชิำและน ำไปจ ำหน่ำยภำยนอก ภำยใต้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดของศูนยห์นังสอื มรีำยละเอยีด
เพิม่เตมิ ดงันี้ 
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 ลกัษณะของเอกสำรทีข่อจดัพมิพ ์
เป็นหนงัสอื/ต ำรำวชิำกำร ทีใ่ชไ้ดก้วำ้งขวำงโดยทัว่ไป มกีลุ่มลกูคำ้หลำกหลำย เนื้อหำมคีวำมน่ำสนใจ และคำด

ว่ำน่ำจะได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี หรอืเป็นต ำรำ/หนังสอืหำยำก ไม่มคีู่แข่งหรอืมคีู่แข่งน้อยในท้องตลำดและเป็นที่
ตอ้งกำรของลกูคำ้  
 หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำอนุมตัทิุนในกำรจดัพมิพ ์
 - กรณีทีค่ณะกรรมกำรส ำนกัพมิพพ์จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ มคีวำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุ หรอื เป็นต ำรำ/หนงัสอืวชิำกำร
ทีม่ยีอดกำรจ ำหน่ำยให้กบันักศกึษำภำยในประมำณ 500 เล่ม ต่อปีกำรศกึษำ  จะอนุมตัิทุนในกำรจดัพมิพ์ โดยมยีอด
พมิพข์ัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำ 1,000 เล่ม 
 - กรณีทีค่ณะกรรมกำรส ำนักพมิพพ์จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ไม่คุม้ค่ำในกำรลงทุน หรอื มอีตัรำควำมเสีย่งสงูต่อกำร
ขำดทุน สำมำรถเลอืกด ำเนินกำรไดโ้ดยใชร้ะบบ Print on demand หรอืจดัพมิพใ์นรูปแบบของ Low cost ซึง่มคีุณภำพ
กำรพมิพท์ีใ่ชต้น้ทุนต ่ำ เน้ือในเป็นขำว-ด ำ แต่มกีำรออกแบบหน้ำปกใหส้วยงำมและพมิพ ์4 ส ี
 หมำยเหตุ 
 -  ในกรณีที่ยงัไม่เคยผ่ำน Reader ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะส่งต้นฉบบัให้ Reader ซึ่งเป็น
ผูเ้ชีย่วชำญในสำขำนัน้ๆ ท ำกำรตรวจประเมนิคุณภำพก่อนกำรจดัพมิพ ์โดยอำจำรยผ์ูข้อจดัพมิพจ์ะต้องประสำนงำนกบั 
Reader ไวก้่อนเป็นเบือ้งตน้   
 -   ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จะเป็นผูต้ดิต่อหอสมุดแห่งชำตเิพื่อขอหมำยเลข ISBN ให ้ 
 -    ค่ำลขิสทิธิห์รอืผลประโยชน์ตอบแทน จะมกีำรตกลงกนัเป็นรำยกรณี ซึง่โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 รปูแบบ คอื 
   * จ่ำยตำมยอดพมิพ ์โดยจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์10% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหก้บัผูเ้ขยีนทนัททีีห่นงัสอืพมิพเ์สรจ็  
   *  จ่ำยตำมยอดจ ำหน่ำย โดยจะจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์20% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ขยีนเป็นงวดๆ  
    ตำมยอดหนงัสอืทีข่ำยได ้
 -   กำรจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์อยู่ในควำมดแูลรบัผดิชอบของส ำนกัพมิพ ์มหำวทิยำลยัรงัสติ 
 2. การขอจดัพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัรายวิชา 
   อำทิ เช่น เอกสำรกำรวจิยั เอกสำรส่งเสรมิสงัคมธรรมำภิบำล เอกสำรอื่นที่เป็นเอกลกัษณ์รงัสติและเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม  ฯลฯ  
 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
 1. ผูข้อจดัพมิพแ์จง้ควำมประสงคใ์นกำรขอจดัพมิพต่์อส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  หรอื ศูนยห์นังสอื
พรอ้มน ำ  สง่เอกสำรต้นฉบบัมำดว้ย ซึง่เอกสำรอำจเป็นลกัษณะของรูปเล่ม เอกสำร Print Out CD File ขอ้มูลต้นฉบบัที่
เขยีนดว้ยลำยมอื หรอื อำจสง่ File ผ่ำนระบบ Internet   
 2. เอกสำรต้นฉบบัและขอ้มูลเบื้องต้น จะถูกส่งเข้ำสู่คณะกรรมกำรส ำนักพมิพ์ ของมหำวทิยำลยัรงัสติ เพื่อ
พจิำรณำอนุมตักิำรจดัพมิพ ์
 3. ท ำควำมตกลงกนัเกีย่วกบัรำยละเอยีดในกำรจดัพมิพ ์ ไดแ้ก่ ประเภทของสิง่พมิพ ์รูปแบบปก รูปแบบเนื้อใน  
จ ำนวนเล่ม  กำรจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์ และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอื โรงพมิพภ์ำยนอกท ำกำรออกแบบปก จดัอำรต์เวริค์เนื้อหำ และพมิพ์
ตน้ฉบบัปกใน ซึง่เมื่อเสรจ็แลว้จะใหผู้ข้อจดัพมิพม์ำตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อนกำรจดัพมิพ ์ 

5. เมื่อตน้ฉบบัจดัเตรยีมเสรจ็จะถูกสง่พมิพ ์โดยส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศจดัพมิพ ์หรอื ศูนยห์นังสอืจดั
จำ้งโรงพมิพภ์ำยนอก แลว้แต่กรณี 
 6. ส ำหรบัค่ำลขิสทิธิห์รอืผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมกีำรตกลงกนัเป็นรำยกรณี 
ซึง่โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 รปูแบบ คอื 
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   * จ่ำยตำมยอดพมิพ ์โดยจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์10% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหก้บัผูเ้ขยีนทนัททีีห่นงัสอืพมิพเ์สรจ็  
     * จ่ำยตำมยอดจ ำหน่ำย โดยจะจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์ 20% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ขยีน เป็นงวดๆ  
ตำมยอดหนงัสอืทีข่ำยได ้
 
ผลการด าเนินงาน 
     1. กำรสง่เสรมิ กำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรค ำสอน เพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยใน 
          งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำร
ประกอบกำรสอน และเอกสำรค ำสอน ส ำหรบัรำยวชิำต่ำงๆ ในปีกำรศกึษำ 2557  จ ำแนกไดด้งันี้ 
        ภำค S/2557       มกีำรจดัพมิพ ์ รวม  12  รำยวชิำ   1,320  เล่ม 
          ภำคกำรศกึษำที ่1  มกีำรจดัพมิพ ์ รวม  79  รำยวชิำ   8,336  เล่ม 
        ภำคกำรศกึษำที ่2  มกีำรจดัพมิพ ์ รวม  58  รำยวชิำ   5,873  เล่ม 
                       รวมทัง้ส้ิน   149  รายวิชา  15,529   เล่ม 
     2. กำรสง่เสรมิกำรจดัท ำหนงัสอื/ต ำรำ เพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยนอก 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.7  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำ ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                    
สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำนผลติเอกสำร
และสิง่พมิพ ์                                                                      

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

สทส.อ2.2.7.002 ผลวเิครำะหข์อ้มลูแบบสอบถำม
ควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรงำนผลติเอกสำรและ
สิง่พมิพ ์ ปี 2557 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                    
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
ผลติและเอกสำรสิง่พมิพ ์                                                         

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
ผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
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ตวับ่งช้ี  2.8   งานจดัเตรียมข้อสอบ 
 ทำงมหำวทิยำลยัไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร โดยมคี ำสัง่ มรส ที ่557/2557 เรื่อง กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 สัง่ ณ 
วนัที่ 26 มถุินำยน 2557 โดยคณะกรรมกำรมำจำกตวัแทนวทิยำลยั/คณะ และหน่วยที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งคณะกรรมกำรมี
ภำระหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลรบัผดิชอบให้กำรจดัเตรยีมขอ้สอบเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย และมปีระสทิธภิำพ ไม่ให้
ขอ้สอบเกดิกำรรัว่ไหลได้ และมกีำรประชุมปรกึษำหำรอืแนวทำงกำรปฏบิตัิงำนทุกภำคกำรศกึษำ   ส ำหรบักำรจดัส่ง
ต้นฉบบัขอ้สอบ  ไดม้กีำรจดัท ำระเบยีบและขัน้ตอนกำรส่งที่ชดัเจน  โดยอำจำรยผ์ูส้อนจะเป็นผูก้รอกรำยละเอยีดลงใน
แบบฟอรม์กำรสง่ตน้ฉบบัขอ้สอบ (มรส.91)  และน ำสง่ซึง่ตำมระเบยีบก ำหนดใหอ้ำจำรยผ์ูส้อนหรอืเลขำนุกำรคณะเท่ำนัน้ 
เป็นผูส้่งต้นฉบบัขอ้สอบและมกีำรลงรบั-ส่งขอ้สอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรตรวจสอบหำกเกดิ
ปญัหำ (กรณีหำต้นฉบบัขอ้สอบไม่พบ)  ในกำรจดัเตรยีมขอ้สอบจะต้องมคีวำมรอบคอบและรดักุม เพื่อเป็นกำรป้องกนั
ไม่ใหม้กีำรรัว่ของขอ้สอบ โดยในระหว่ำงกำรจดัท ำขอ้สอบ จะมคีณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ (อำจำรยต์วัแทนจำกคณะ
ต่ำงๆ ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกมหำวทิยำลยั)  หมุนเวยีนกนัมำก ำกบัดแูลควำมเรยีบรอ้ยตลอดเวลำ  นอกจำกนัน้ ยงัจดัใหม้ี
เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั มำคอยเฝ้ำระวงั ตรวจตรำผูเ้ขำ้-ออกอย่ำงเขม้งวดอกีทำงหนึ่งดว้ย     
  เพื่อป้องกนัควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ ก่อนกำรจดัส่งขอ้สอบไปยงักองอ ำนวยกำรสอบอำคำรต่ำงๆไดม้กีำร
ตรวจเชค็ขอ้สอบจำกตวัแทนกองอ ำนวยกำรสอบอำคำรต่ำงๆ  มำท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอกีครัง้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนั
กำรผิดพลำดในกำรน ำส่ง โดยตวัแทนจำกกองอ ำนวยกำรสอบต้องลงลำยมอืชื่อเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นหลกัฐำนไว ้  
ส ำหรบักำรจดัสง่/ขนยำ้ยขอ้สอบไปยงักองอ ำนวยกำรสอบแต่ละอำคำร   จะมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกแผนกจดัสวนและบรกิำรเป็นผู้
ขนยำ้ยพรอ้มกบัจดัเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั เป็นผูค้วบคุมควำมปลอดภยัในกำรขนยำ้ย  และมกีำรลงลำยมอืชื่อเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐำนอกีทำงหนึ่งด้วย นอกจำกนัน้ยงัมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนและน ำผลมำใชใ้นกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้   
ผลการด าเนินงาน 
   ในปีกำรศกึษำ 2557  งำนจดัเตรยีมขอ้สอบ ไดม้กีำรประชุมเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจดัเตรยีมขอ้สอบทัง้หมด 
6 ครัง้ และด ำเนินกำรจดัเตรยีมขอ้สอบทัง้หมด 6 ครัง้ มวีชิำสอบทัง้หมดจ ำนวน  3,926 วชิำ  สอบตำมตำรำงสอบ 3,287 
วชิำ สอบนอกตำรำง 639 วชิำ  
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.8  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำ ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

สทส.อ2.2.8.001 ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
จดัเตรยีมขอ้สอบปี 2557 
สทส.อ2.2.8.002  ระเบยีบกำรสง่ขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.003  แบบฟอรม์กำรสง่ขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.004  เอกสำรกำรตรวจเชค็ขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.005  เอกสำรกำรน ำสง่ขอ้สอบไปยงั
อำคำรอ ำนวยกำรสอบ 
สทส.อ2.2.8.006 เอกสำรกำรลงเวลำปฏบิตังิำนของ
เจำ้หน้ำที ่รปภ. 

3 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ต ่ำกว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.002 ผลวเิครำะหข์อ้มลู
แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรงำนผลติ
เอกสำรและสิง่พมิพ ์ ปี 2557 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.001 รำยงำนกำรประชุมงำน
ผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
สทส.อ2.2.8.007 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
จดัเตรยีมขอ้สอบ ปี 2557 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำน
รบัทรำบกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง
กำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.8.007  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ ปี 2557 
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องคป์ระกอบท่ี 3   การบริหารและการจดัการ          

ระบบและกลไก          
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบไปดว้ยหวัหน้ำงำนแต่ละสว่นงำนโดย

มผีู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เป็นประธำนกรรมกำร เพื่อก ำหนดทศิทำงในกำรบรหิำรงำนโดยยดึ

ปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงคแ์ละแผนงำนเป็นหลกั ทัง้นี้ส ำนักฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคนโดย

สำมำรถน ำเสนอปญัหำและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ เขำ้ทีป่ระชุมไดโ้ดยผ่ำนหวัหน้ำงำน  

การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  3.1  การบริหารและการจดัการ 

 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรงำนประกนัคุณภำพ  โดยไดจ้ดัใหบุ้คลำกรเขำ้
ประชุมเพื่อร่วมกนัก ำหนดแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรและก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในกำร
ก ำหนดแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรบุคลำกรทุกคนรบัทรำบแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรและร่วมกนัด ำเนินงำนของ
แต่ละสว่นงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนกำรบรหิำรและกำรจดักำรทีไ่ดร้่วมกนัก ำหนดแผนไว ้
  พร้อมทัง้ได้มกีำรจดัสมัมนำประจ ำปี เพื่อร่วมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนว่ำเป็นไปตำม
แผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรหรอืไม่อย่ำงไร พรอ้มทัง้มขีอ้เสนอแนะเพื่อน ำไปพฒันำและปรบัปรุงโครงสรำ้งกำรบรหิำร
และกำรจดักำรเพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพ มคีวำมคล่องตวัส ำหรบักำรบรกิำรดำ้นสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร  สทส.อ3.3.1.001  แผนโครงกำรประจ ำปี 2557 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมในกำรก ำหนด
แผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
งำนประกนัคุณภำพ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ3.3.1.002  แผน/โครงกำร  กำรพฒันำบุคลำกร
ส ำนกัฯ 

4 (4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-7 
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ตวับ่งช้ี  3.2  การก าหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากร 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดม้กีำรประชุมภำยใน เพื่อประชุมชีแ้จงและร่วมกนัก ำหนดภำระหน้ำทีต่ำม

ส่วนงำนและตำมต ำแหน่งของบุคลำกร พรอ้มทัง้จดัท ำแผนผงัองค์กรที่ไดม้กีำรก ำหนดต ำแหน่งของบุคลำกรแยกตำม
ภำระหน้ำทีแ่ละได้แสดงไว้ใหเ้หน็อย่ำงชดัเจน แจง้ใหท้รำบโดยทัว่กนั โดยได้ก ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนงำนตดิตำมผลกำร
ปฏบิตังิำนจำกแผนงำนของบุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยงำนและน ำเสนอรำยงำนใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำ เพื่ อเป็นแนวทำงใน
กำรตดิตำมประเมนิผลงำนและเพื่อกำรตรวจสอบจำกผูบ้งัคบับญัชำว่ำบุคลำกรไดป้ฏบิตัติำมแผนงำนทีไ่ดเ้สนอมำหรอืไม่ 
รวมทัง้กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนจำกแผนงำนดว้ย 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดภำระหน้ำทีข่องบุคลำกรไว้
อย่ำงชดัเจน  

สทส.อ3.3.2.001  โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่

สทส.อ3.3.2.002  กำรใชง้ำนระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
(RSU Helpdesk)   

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่ 

สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมนิควำมพงึพอใจในกำร
ใหบ้รกิำรตำมภำระของสว่นงำน 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่

สทส.อ3.3.2.004  กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

5 
 (5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรงุ
และพฒันำงำนต่อไป 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-7 
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ตวับ่งช้ี  3.3   ระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดม้กีำรจดัท ำแบบประเมนิควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร  ครอบคลุมทุกส่วน

งำนของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  คอื  ส่วนงำนบรกิำรซอฟต์แวร์  ส่วนงำนโครงข่ำยหอ้งดำต้ำเซน็เตอร์  ส่วน
งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ ส่วนงำนสนับสนุนดำ้นเทคนิค  ส่วนงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  และส่วนงำนผลติ
เอกสำรและสิง่พมิพ ์
 จำกนัน้จะน ำผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรมำท ำกำรสรุปผล  เพื่อน ำขอ้เสนอแนะมำปรบัปรุงกำร
บรกิำรเพื่อใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิำรใหม้ำกขึน้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.3 (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  4  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  ค่ำเฉลีย่ 1.00 – 1.50 - 
2 (2)  ค่ำเฉลีย่ 1.51 – 2.50  - 
3 (3)  ค่ำเฉลีย่ 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่ำเฉลีย่ 3.51 – 4.50 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003 รำยงำนกำรประชมุคณะ 
กรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7                                      
(อำ้งองิ)  สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมนิควำมพงึพอใจ
ในกำรใหบ้รกิำรตำมภำระของสว่นงำน 
สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจ
กำรใหบ้รกิำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 (5)  ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00 - 
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ตวับ่งช้ี  3.4  การพฒันาบคุลากร 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้นีโยบำยกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำบุคลำกรโดยกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ 

เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลำกร  สำมำรถพฒันำควำมรูข้องตนเอง  โดยกำรสนับสนุนกำรศกึษำในสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบังำน 
เพื่อยกระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถให้สูงขึน้ตำมล ำดบั พร้อมกนันี้ได้มกีำรส่งบุคลำกรไปอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก
มหำวทิยำลยัรงัสติ โดยมกีลไกกำรพฒันำบุคลำกรในกำรพจิำรณำคดัเลอืกบุคลำกร 
  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดม้กีำรด ำเนินงำนตำมแผนทีว่ำงไว ้ โดยพจิำรณำจำกโครงสรำ้งขององคก์ร
ทีต่อ้งมบีุคลำกรทีม่คีุณวุฒปิระจ ำต ำแหน่งนัน้ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.4  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนกำรพฒันำบุคลำกร  
สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรพฒันำ
บุคลำกร 

สทส.อ3.3.4.002  เอกสำรเขำ้อบรม  สมัมนำภำยใน – 
ภำยนอกของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ3.3.4.003  ตำรำงแสดงกำรเขำ้ร่วมประชมุ/
อบรม/สมัมนำส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ประจ ำปี 2557 

4 (4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/ โครงกำร 
สทส.อ3.3.4.004  ประเมนิกำรสมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อ
กำรพฒันำคุณภำพ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่2-3, 5 
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ตวับ่งช้ี  3.5  ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ 
  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มรีะบบสำรสนเทศจ ำนวน 19 ระบบ  ดำ้นกำรบรหิำรกำรศกึษำ ซึง่จะท ำให้
ได้ระบบขอ้มูลสำรสนเทศที่ครอบคลุมภำรกจิหลกัและกิจกรรมส ำคญัๆ ภำยในมหำวทิยำลยัรงัสติสำมำรถช่วยให้กำร
บริหำรงำน กำรตัดสนิใจ และลดขัน้ตอนกำรท ำงำนท ำให้ภำพรวมมีประสทิธิภำพมำกขึ้น  โดยผู้ใช้และผู้บริหำรทุก
ระดบัชัน้สำมำรถใชบ้รกิำรขอ้มลูผ่ำนเวบ็ไซต์ http://intranet.rsu.ac.th 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.5  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบ  และกลไกในกำรจดัเกบ็
ขอ้มลูสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนในกำรจดัเกบ็ขอ้มลู
สำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร  

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.001  กำรด ำเนินงำนตำมแผน 

4 (4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.002  กำรประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำน 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.003  กำรพฒันำแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
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องคป์ระกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดจ้ดัท ำงบประมำณตำมควำมรบัผดิชอบและควำมจ ำเป็น โดยท ำกำรเสนอ
ของบประมำณผ่ำนผูช้่วยอธกิำรบดฝีำ่ยเทคโนโลยเีพื่อเขำ้สูก่ระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 
 
การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  4.1  การเงินและงบประมาณ 

ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรจดัท ำแผนกำรเงนิและงบประมำณประจ ำปี  โดยมคีณะกรรมกำร   
ภำยในซึ่งประกอบไปด้วยหวัหน้ำส่วนงำนต่ำงๆ   เขำ้มำเป็นคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำแผนบรหิำรงบประมำณ โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นประธำน  โดยมีกลไกในกำรใช้งบประมำณเพื่อให้สอดคล้องกบั
นโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ   เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำน  หรอืแผนโครงกำรทีไ่ดว้ำงแผนไวเ้พื่อใหก้ำร
ใชง้บประมำณบรรลุตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 กำรเบกิจ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำรจะด ำเนินกำรเบกิงบประมำณเป็นไปตำมขัน้ตอนทีม่หำวทิยำลยัรงัสติ
ก ำหนด เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรใชง้บประมำณทีไ่ดร้บั โดยกำรใชง้บประมำณเพื่อโครงกำรต่ำงๆ ตำมทีไ่ดข้อไวน้ัน้ 
จะมกีำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรภำยในเพื่อประเมนิโครงกำรว่ำได้รบัผลส ำเรจ็มำกน้อยเพยีงไร และใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนพฒันำในปีงบประมำณต่อไป  
  
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนกำรจดัท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
สทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่ำดว้ย  กำรเงนิและกำร
กรอกงบประมำณรำยไดข้องมหำวทิยำลยั 
สทส.อ4.4.1.002  ประกำศฝำ่ยกำรเงนิ  ประจ ำปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + กลไกในกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำปี  และสอดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของ
มหำวทิยำลยั 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.2.001  โครงกำรส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ใบอนุมตังิบประมำณ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ4.4.1.003  ตำรำงสรุปกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำย
โครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำปี 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่3-4 
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ตวับ่งช้ี  4.2   การจดัสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรประชุมจดัสรรงบประมำณเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจและน ำมำวำงแผน

งำนของส ำนักฯส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ โดยต้องสอดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ  และครอบคลุมภำรกจิของ
ส่วนงำนนัน้ๆ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพพร้อมทัง้มีกลไกกำรตรวจสอบจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรภำยในส ำนกัฯ โดยกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนจำกผูท้ีร่บัผดิชอบโครงกำรนัน้ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงนิ  
และกำรจดัสรรงบประมำณทีส่อดคลอ้ง  และ
ครอบคลุมภำรกจิ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่ำดว้ย  กำรเงนิ
และกำรกรอกงบประมำณรำยไดข้องมหำวทิยำลยั 
(อำ้งองิ)  สทส.อ4.4.1.002  ประกำศฝำ่ยกำรเงนิ  
ประจ ำปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ  
และมกีำรด ำเนินกจิกรรม / โครงกำรตำม
แผนงำนทีก่ ำหนด 

สทส.อ4.4.2.001  โครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปี 2557 
(อำ้งองิ)  สทส.อ4.4.1.003  ตำรำงสรุปกำรใช้
งบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรตดิตำมประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนทุกกจิกรรม / โครงกำร  

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรสรุป  หรอืรำยงำน  และ
เผยแพรใ่หบุ้คลำกรทรำบ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำ
ปรบัปรุงพฒันำ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่3-4 
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องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบ  และกลไกการประกนัคณุภาพ 
ระบบและกลไก 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศด ำเนินกำรภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของฝำ่ยเทคโนโลย ีมกีำรจดัท ำโครงสรำ้ง
กำรบรหิำร มบีุคลำกรรบัผดิชอบหน้ำทีต่่ำงๆ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร มคีณะกรรมกำรประกนัคณุภำพของส ำนกัฯ เพื่อ
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำม ปรชัญำ ปณิธำน พนัธกจิ และวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
 
การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  5.1  การประกนัคณุภาพและการตรวจสอบคณุภาพ 

ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยใน  โดยมผีู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นผูล้งนำมในกำรแต่งตัง้  โดยไดม้กีจิกรรมใหป้ระชำคมภำยนอกมสีว่นร่วมในกำรวำง
แผนกำรพฒันำแผนงำนกำรประกนัคุณภำพผ่ำนแบบประเมนิควำมพงึพอใจในหวัขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรปรบัปรุง
กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อใหแ้ต่ละส่วนงำนได้
ด ำเนินกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและเตรยีมเอกสำรใหพ้รอ้มในกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพและเตรยีมควำม
พรอ้มส ำหรบักำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพภำยนอก (สมศ.)  
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้น ำผลกำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพภำยใน รวมทัง้
คณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพภำยนอก (สมศ.) มำปรบัปรุงดำ้นกำรประกนัคุณภำพในดำ้นนโยบำยและแผนงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นประโยชน์ต่อมหำวทิยำลยัรงัสติสงูสดุ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มคีณะกรรมกำร  หรอืผูร้บัผดิชอบกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ  

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรงำน
ประกนัคุณภำพ 

2 
 
(2)  ม ี(1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 

สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

3 

(3)  ม ี(2) + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท ำเป็นรำยงำน
ประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพของหน่วยงำนตน้สงักดั (ฝำ่ย) 

สทส.อ5.5.1.002  เอกสำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำร
ประกนัคุณภำพ 
สทส.อ.5.5.1.003  รำยงำนกำรประชุมกำรประกนัคุณภำพ
ประจ ำปี 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน
โดยคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในของมหำวทิยำลยั 

สทส.อ5.5.1.004  รำยชื่อผูป้ระเมนิประกนัคุณภำพภำยใน
ของฝำ่ยเทคโนโลย ี ปีกำรศกึษำ 2556 
สทส.อ5.5.1.005  รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในฝำ่ยเทคโนโลย ี ปีกำรศกึษำ 2556  

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในมำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7 
(อำ้งองิ)  สทส.อ.5.5.1.003  รำยงำนกำรประชมุกำรประกนั
คุณภำพประจ ำปี 
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ตวับ่งช้ี  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 
ทำงส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรก ำหนดให้ทุกส่วนงำนใหม้กีำรประชุมเพื่อก ำหนดตวับ่งชีแ้ละ

เกณฑ์  กำรประเมนิคุณภำพ  เพื่อก ำหนดทศิทำงของส่วนงำนให้สอดคล้องกบันโยบำยและให้แต่ละส่วนงำนได้มกีำร
ก ำหนดกลไกใน    กำรประเมนิดำ้นคุณภำพ  เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ประเมนิคุณภำพภำยในของมหำวทิยำลยั
รงัสติและน ำผลกำรประเมนิตนเองจดัท ำเป็นรำยงำนเปิดเผยให้ประชำคมรบัทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักบริกำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศhttp://ict.rsu.ac.th 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดน้ ำผลกำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร  มำปรบัปรุงคุณภำพกำรปฏบิตังิำน
ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ไดน้ ำผลกำรประเมนิจำกปีก่อนหน้ำนี้มำเป็นบรรทดัฐำนในกำรปรบัปรุงคุณภำพกำรปฏบิตังิำน 
เพื่อให้สอดคล้องกบักำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง   พร้อมกนันี้ได้น ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพฒันำหน่วยงำน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีลไกกำรด ำเนินงำนประเมนิ
ตนเองของหน่วยงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมใน
กำรก ำหนดตวับง่ชี ้

สทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ำรประเมนิกำรประกนัคุณภำพ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรประเมนิผลตนเอง
ของหน่วยงำน 

(อำ้งองิ)  สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจกำร
ใหบ้รกิำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรปรบัปรุงตวับ่งชี ้ 
และเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

(อำ้งองิ)  สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่1-7 
(อำ้งองิ)  สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
(อำ้งองิ)  สทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ำรประเมนิกำรประกนัคุณภำพ 
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ส่วนท่ี 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.1 การก าหนด 
ปรชัญา ปณิธาน และ
แผนการด าเนินการ 

(1) มกีำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงค ์ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมสีว่นร่วมในกำร
ก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค ์
(3) ม ี(2) + บุคลำกรในหน่วยงำนไดป้ฏบิตัภิำรกจิ
ตำมแนวปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค ์
(4) ม ี(3) + กำรเผยแพรใ่หป้ระชำคมไดร้บัทรำบ  
และเสรมิสรำ้งควำมตระหนกัของบุคลำกรใน
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(5) ม ี(4) + กำรทบทวนเพื่อปรบัใหเ้หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ปจัจุบนั 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  การก าหนดนโยบาย/ 
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน 

(1) มกีำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำนใหส้อดคลอ้ง
กบัปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องมหำวทิยำลยั 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมในกำรก ำหนด
แผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินตำมแผนงำน/โครงกำรที่
ก ำหนดไว ้
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน และโครงงำนทีไ่ด้
ด ำเนินกำรแลว้ 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิแผนงำน และ
โครงกำรมำใชป้รบัปรุง และพฒันำงำนของหน่วยงำน
ใหด้ขีึน้ 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 1 5  
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องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  การพฒันาและการ
บ ารงุรกัษาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัรงัสิต 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.2  การบริหารจดัการการ
ใช้ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร ์

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.3  การให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์
ต่อพ่วง 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.4  การจดัการระบบ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 
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2.5  การให้บริการระบบ
อินเทอรเ์น็ต 
 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.6 งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.7 งานผลิตเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์และต ารา   

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

2.8 งานจดัเตรียมข้อสอบ   (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไม่ต ่ำ
กว่ำ  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำน 
(5) ม ี(4) + บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนรบัทรำบกำร
น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 2 40  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 2 5  
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.1  การบริหารและการ
จดัการ 

(1) มแีผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมในกำรก ำหนด
แผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผนพฒันำ 

5 

 
 
 
 

3.2  การก าหนด
ภาระหน้าท่ีของบุคลากร 

(1) มกีำรก ำหนดภำระหน้ำทีข่องบุคลำกรไวอ้ย่ำง
ชดัเจน 
(2) ม ี(1) + ระบบตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงและ
พฒันำงำนต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดบัความพึงพอใจ
ของผูร้บับริการ 

(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 

 
 
4 

 
 

3.4  การพฒันาบุคลากร (1) มแีผนกำรพฒันำบุคลำกร 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรพฒันำบุคลำกร 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน 
พฒันำ 

 
 
5 

 

3.5  ระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตดัสินใจ 

(1) มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสำรสนเทศ 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรจดัเกบ็ขอ้มลู
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนในกำรจดัเกบ็ขอ้มลู 
สำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 

 
 
5 
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(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผนพฒันำ 
รวมองคป์ระกอบท่ี 3 24  

คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 3 4.80  
 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและ
งบประมาณ 

(1) มแีผนกำรจดัท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + มกีลไกในกำรใชง้บประมำณประจ ำปี
สอดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของมหำวทิยำลยั 
(3) ม ี(2) + มกีำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + มกีำรประเมนิผลกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำปี 
(5) ม ี(4) + มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

5 

 

4.2  การจดัสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1) มกีำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงนิและกำร
จดัสรรงบประมำณทีส่อดคลอ้ง และครอบคลุมภำรกจิ 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ และมกีำร
ด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรตำมแผนงำนทีก่ ำหนด 
(3) ม ี(2) + กำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำนทุก
กจิกรรม/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรสรุป หรอืรำยงำน และเผยแพรใ่ห้
บุคลำกรทรำบ 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรุงพฒันำ 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 4 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 4 5  
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องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
5.1 การประกนัคณุภาพ 
และการตรวจสอบ
คณุภาพ 

(1) มคีณะกรรมกำร  หรอืผูร้บัผดิชอบกำรด ำเนินงำน
ประกนัคุณภำพ 
(2) ม ี(1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 
(3) ม ี(2) + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท ำเป็นรำยงำนประจ ำปี  
เสนอต่อคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพของหน่วยงำน 
ตน้สงักดั (ฝำ่ย) 
(4) ม ี(3) + กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดย
คณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยในของ
มหำวทิยำลยั 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน
มำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกนั
คณุภาพของหน่วยงาน 

(1) มกีลไกกำรด ำเนินงำนประเมนิตนเองของ
หน่วยงำน 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดตวับง่ชี ้
(3) ม ี(2) + กำรประเมนิผลตนเองของหน่วยงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผนพฒันำ 
(5) ม ี(4) + กำรปรบัปรุงตวับ่งชี ้และเกณฑก์ำร
ประเมนิคุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 5 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 5 5  
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ส่วนท่ี 4 
สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2557  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 
1. สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2557 
ผลกำรประเมนิทีเ่น้นกระบวนกำร (Process) 
 

องคป์ระกอบ 
จ านวนตวั

บ่งช้ี 
ค่าเฉล่ียผลการประเมิน

การด าเนินงาน 
ความหมาย 

1.ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์   พนัธกจิ 
วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 5.00 ดีมาก 

2. ภำระงำนหลกั 8 5.00 ดีมาก 
3. กำรบรหิำรและกำรจดักำร 5 4.80 ดีมาก 
4. กำรเงนิและงบประมำณ 2 5.00 ดีมาก 
5. ระบบ และกลไกกำรประกนัคุณภำพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 19   
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 
 94.00  

คะแนนเฉล่ีย 
องคป์ระกอบรวมท่ี 1-5 

 4.95 ดีมาก 
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2. สรปุผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมปีรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงคแ์ละแผนงำนทีช่ดัเจน

และสอดคลอ้งกนั   ซึง่จะเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรทุกคน  เพื่อใหม้คีวำมมุ่งมัน่และพยำยำมท ำงำน
ใหไ้ดต้ำมแผนงำนทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 งานบริการซอฟตแ์วร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นกำรบรหิำรกำรศกึษำ มกีำรปรบัปรุง

ระบบงำนใหส้ำมำรถรองรบันโยบำยหรอืกฎเกณฑท์ีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

ข้อสงัเกต        

เทคโนโลยีมกีำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำประกอบกบักฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบงำน

สำรสนเทศ อำจมผีลกระทบบำ้งต่อกำรดแูลจดักำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพได ้เช่น กำรพฒันำปรบัปรุง                 

งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำทกัษะของเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรใหค้ ำแนะน ำและ

กำรบรกิำรที่ดแีก่ คณำจำรย ์และนักศกึษำ มกีำรปรบัปรุงระบบภำยในหอ้งปฏบิตัิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหม้คีวำม

พร้อมต่อกำรใช้งำน อำทิเช่น กำรจดัท ำตำรำงผู้เข้ำใช้บริกำร โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กำรตรวจสภำพเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และท ำกำรบนัทกึปรมิำณผูใ้ชง้ำน เพื่อน ำขอ้มลูมำปรบัปรุงคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร    

 ข้อสงัเกต 

 ปญัหำอำยุกำรใช้งำนเครื่องคอมพวิเตอร์ทีเ่กนิก ำหนดระยะเวลำกำรรบัประกนัจำกผูจ้ ำหน่ำยจะท ำให้เกดิ

ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร และควรมีงบประมำณในมีกำรจดัหำเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทนัที  นอกจำกนี้

เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหอ้งปฏบิตักิำรนัน้ไม่มกีำรสนบัสนุน Career Path ทีช่ดัเจนของสำยอำชพีกำรท ำงำน ท ำใหเ้จำ้หน้ำที่

อำจมกีำรเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้  และเป็นอุปสรรคในกำรวำงแผนบรหิำรจดักำรทีด่ไีด ้                                                                                                                                            

งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จดุเด่น 
 มผีลกำรด ำเนินงำนทีช่ดัเจนในกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคนิคแก่ คณำจำรย ์บุคลำกร และนกัศกึษำโดยเน้นกำรให ้          

บรกิำรงำนตรวจสอบแก้ไขปญัหำคอมพวิเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกดิควำมเสยีหำย จดัหำเครื่องคอมพวิเตอร์

ส ำรองใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุผลบรกิำรติดตัง้ระบบ Software ลขิสทิธิ ์ อกีทัง้เป็นหน่วยงำนช่วยสนับสนุนในกำรจดั

งำนทีม่คีวำมส ำคญัต่ำงๆ อำทเิช่น RSU Conference/The Global Game Jam เพื่อใหม้คีวำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน    
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ข้อสงัเกต          

 ควรพจิำรณำใหม้กีำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนปจัจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

และสำมำรถให ้Service Helpdesk เป็นผูแ้กไ้ขปญัหำในเบือ้งตน้ได ้ 

 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบควำมตอ้งกำรทีม่ำกขึน้ เพื่อใหร้ะบบ

โครงสรำ้งเครอืข่ำย (Network Infrastructure) นัน้พร้อมต่อกำรใช้งำนสนับสนุนให้บุคลำกรและนักศกึษำใช้ RSU       

e-mail ของมหำวทิยำลยั โดยช่วยจดักำรฝึกอบรม และมกีำรประชำสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่อง มกีำรขยำยจุดกำรใหบ้รกิำร

อนิเทอรเ์น็ตทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั แบบมสีำย (Wire LAN) จ ำนวนจุดต่อเชื่อม 12,545 จุด และแบบ            

ไร้สำย (Wireless LAN)  จ ำนวน Access Points (WiFi) 644 จุด อกีทัง้มกีำรจดัสรรเพิม่ขนำดของ Bandwidth                   

ให้ควำมเรว็เชื่อมต่อกบัผู้ให้บรกิำรอนิเทอร์เน็ต (ISP) เป็น 4/1.2 Gbps ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ทัง้

มหำวทิยำลยั                

 ข้อสงัเกต 

 ปญัหำกำรประสำนงำนและตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผูร้บับรกิำรนัน้  ไม่สำมำรถทรำบสถำนะว่ำ

ปจัจุบนัทำงหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรถึงขัน้ตอนใด  ต้องปรบัปรุงขัน้ตอนกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อให้งำนบรรลุผล  หำวิธีกำรสรุปปญัหำให้รวดเร็ว  และหำแนวทำงแก้ไขที่ชดัเจนมำกขึ้น นอกจำกนี้จ ำนวน

เจำ้หน้ำทีไ่ม่เพยีงพอต่อกำรใหบ้รกิำรทัง้มหำวทิยำลยั    

           งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           จดุเด่น   

1. มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนทุกครัง้ที่มีงำนกิจกรรมและงำนพิธีของมหำวิทยำลยั เช่น  งำน

ปฐมนิเทศนกัศกึษำ  งำนประชุมบุคลำกร  งำนพธิปีระสำทปรญิญำ  เป็นตน้                                                         

2. เจำ้หน้ำที่บรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่งำนผลติสื่อโสตทศัน์  มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และควำม

เชีย่วชำญในงำนเฉพำะดำ้น 

ข้อสงัเกต 

งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหจ้ำกมหำวทิยำลยัไม่เพยีงพอต่อกำรจดัซือ้หรอืปรบัปรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้

ทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม ่

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

 งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในแต่ละปีนัน้ ไดน้ ำไปจดัซือ้ จดัหำอุปกรณ์ไวใ้หบ้รกิำรตำมคณะ/วทิยำลยั และ

หน่วยงำนตำมทีต่้องกำร  แต่กไ็ม่เพยีงพอส ำหรบัใหบ้รกิำร  กอรปกบัอุปกรณ์บำงอย่ำงกเ็ริม่เสื่อมสภำพ หรอืตกรุ่น 

ท ำใหห้ำอะไหล่เปลีย่นค่อนขำ้งยำก    อย่ำงไรกต็ำมทำงงำนสนับสนุนฯ จะพยำยำมจดัหำอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ทัง้นี้เพื่อ

รองรบักบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
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           งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์
              จดุเด่น 
 เจำ้หน้ำทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. ต้องกำรพัฒนำในด้ำนของกำรเข้ำรูปเล่มเอกสำรให้มีมำตรฐำนมำกขึ้น ทัง้นี้ต้องอยู่ที่กำรจัดสรร

งบประมำณของมหำวทิยำลยัในกำรจดัหำเครื่องมอืทีท่นัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 

 2. สภำพห้องในกำรปฏิบตัิงำนควรจดัให้มีเครื่องดูดกลิ่นสำรเคมี  ทัง้นี้เพื่อลดอตัรำเสี่ยงที่จะก่ อให้เกิด

อนัตรำยต่อสขุภำพ 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารการจดัการ 
 จดุเด่น 

กำรบรหิำรงำนมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรโดยใช้คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพและไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นชุดเดยีวกนั เพื่อใหบุ้คลำกรในส ำนกัฯ มกีำรวำงแผนกำรตดัสนิใจในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ 
ในกำรจดัแบ่งงำนกนัแต่ละสว่นอย่ำงชดัเจน โดยมภีำระงำนหลกัทีช่ดัเจนสำมำรถวดัผลได ้

ข้อสงัเกต 
 บุคลำกรมไีม่เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัภำระงำนที่เพิม่มำกขึน้ ท ำให้กำรให้บรกิำรอำจเกดิควำมล่ำช้ำ   แนว
ทำงกำรปรบัปรุงจงึควรจดัหำบุคลำกรเพิม่เตมิในสว่นงำนทีเ่กดิปญัหำ  เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผูร้บับรกิำรทีเ่พิม่มำกขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

จดุเด่น 
มกีำรท ำแผนงบประมำณประจ ำปีตำมระเบียบของมหำวิทยำลยัและมกีำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมขอ้บงัคบัที่

มหำวทิยำลยัก ำหนดไว ้
ขอ้สงัเกต 
เนื่องจำกภำระงำนของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกขึ้น กำรพัฒนำทำงด้ำนไอทีจะต้องมี

ประสทิธภิำพขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  แต่งบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิไม่สอดคล้องกบักำรท ำงำนที่จะพฒันำงำนให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนไปไดด้ว้ยด ี โครงกำรบำงโครงกำรทีส่ ำคญัไดถู้กตดัไป  ท ำใหส้ ำนกัฯตอ้งพฒันำงำนดำ้นไอทใีหเ้ป็นไปตำม
งบประมำณทีไ่ดร้บัพจิำรณำ  

 
องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบ กลไกการประกนัคณุภาพ 

จดุเด่น 
มคีณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยใน  และได้มีกำรประชุมร่วมปรึกษำหำรือในกำรท ำงำนกำรประกัน

คุณภำพส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้กำรประกนัคุณภำพของส ำนักฯประสบควำมส ำเร็จ
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