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ส่วนท่ี 1  
สถานภาพทัว่ไป 

 
 
1.1 สถานภาพทัว่ไปในปัจจบุนั 

ปี พ.ศ. 2554 มหาวทิยาลยัรงัสติ ไดม้กีารปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์หม้คีวามทันสมยัและ
พรอ้มใหบ้รกิารทัง้คณาจารยแ์ละนักศกึษา โดยการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์ัง้หมด
จ านวน 124 เครื่อง นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของมหาวทิยาลยั อย่างต่อเนื่อง อาทเิช่น 
ระบบการลงทะเบยีนนกัศกึษาและระบบรบันกัศกึษาใหม่ โดยค านึงถงึการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และตอบสนองความต้องการ
ของขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัเพื่อขบัเคลื่อนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ยงัรวมถงึการใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบ
ระบบงานเครอืขา่ยและปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ เพื่อใหส้ามารถใชง้านรองรบัการใหบ้รกิารทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั     ทัง้นี้รวมถงึ
การพฒันาและใหบ้รกิารระบบแจง้ค ารอ้ง (Service Desk) ของหน่วยงานและคณะเพื่อใหส้ามารถตดิตามงานอย่างมรีะบบ
รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและคณะเพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ถูกต้อง
แม่นย าและเกดิการบรูณาการของขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน   
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1.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
ปณิธาน 
มุ่งมัน่สรา้งสรรคเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการศกึษา 

 
ปรชัญา 

 พฒันาบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อความกา้วหน้าของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
 วิสยัทศัน์ 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย โดยมุง่เน้นให้
เกดิงานบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 พนัธกิจ 
 ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มพีนัธกจิในการวางแผน พฒันา และบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บรหิารและงานบรกิารภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ ใหด้ าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามนโยบายของมหาวทิยาลยั
รงัสติ 
 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2554 
 1.   เพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่มหาวทิยาลยัรงัสติ ผ่านโครงการอนิเทอรเ์น็ตและ
อนิทราเน็ต 

2.  เพื่อใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลางแก่นกัศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
3.  เพื่อปรบัปรุงและขยายเครอืขา่ยระบบสารสนเทศและบรกิารระบบอนิเทอรเ์น็ต 

            4. เพื่อใหบ้รกิารดา้นการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตัิงานของบุคลากรใน  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2554 
1.  พฒันาองคก์ร 

         1.1  ปฏริปูระบบการท างาน โดยการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารของแต่ละคน และการจดัสรรงาน ใหก้บัแต่ละคน
อย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความถนดั 
         1.2 การจดัการและบรหิารหน่วยงานดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

2.  พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         2.1  พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทกัษะประจ าต าแหน่ง  
        2.2  พฒันาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าพฒันางานและการบรกิารให ้
ดยีิง่ขึน้ 
         2.3  พฒันาบุคลากรศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้สีว่นเขา้รว่มประชมุในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อร่วมกนัวเิคราะหแ์ละวางแผนงานในอนาคต 
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3.  พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1   โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติ (โครงการต่อเนื่อง) 
    3.2   โครงการจดัท า Data Replication 
4.  พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.1  โครงการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขา่ย 
    4.2  โครงการบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ 

              5.  พฒันาการบริการ 
    5.1  ปรบัปรุงระบบงานอนิทราเน็ตใหม้บีรกิารผ่านระบบ Online เพิม่มากขึน้ 

         5.2  มเีจา้หน้าทีธุ่รการและบรกิารค ารอ้ง  เพื่อใหค้ าแนะน าการเขา้ระบบงานและแกไ้ขปญัหาการใชร้ะบบ 
งานเบือ้งตน้ใหก้บันกัศกึษาและบุคลากรประกอบดว้ย อนิทราเนต็ และ ระบบงานจ านวน 18 ระบบ 
         5.3  การบรกิารซ่อมคอมพวิเตอรแ์ต่ละหน่วยงาน  
         5.4  ปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลาง 
 

แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2555 
1.  พฒันาองคก์ร 

     1.1 ปฏริปูระบบการท างาน โดยการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารของแต่ละคน และการจดัสรรงาน ใหก้บัแต่ 
ละคนอย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความถนดั 
         1.2 การจดัการและบรหิารหน่วยงานดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์  

2.  พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
         2.1 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทกัษะประจ าต าแหน่ง  
        2.2  พฒันาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าพฒันางานและการบรกิารให้ 
ดยีิง่ขึน้ 
         2.3  พฒันาบุคลากรศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อร่วมกนัวเิคราะหแ์ละวางแผนงานในอนาคต 

3.  พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1   โครงการตดิตัง้เครื่อง Server เพื่อท า Data Replication ตวัที ่2 

      3.2   โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่ออ่านขอ้มลูจาก Replication Server ตวัที ่2 
      3.3   โครงการพฒันาแกไ้ขและปรบัปรุง ระบบงานกองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา ปี 2555 เพื่อเชื่อมต่อระบบ  

e-Audit ของระบบ กยศ. 
    3.4   โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อรองรบัการจดัการแบบ Waiting List 
    3.5   โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ เพิม่/ถอนรายวชิาครัง้ที ่2 
    3.6   โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อการช าระเงนิในรปูแบบ Online Payment ร่วมกบัธนาคาร

กรุงเทพฯ     
    3.7   โครงการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการ Mapping ขอ้มลูเพื่อรองรบัการช าระรปูแบบ Online Payment   
    3.8   โครงการพฒันาระบบการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน  (Performance Appraisal System) 
    3.9   โครงการบ ารุงรกัษาเครื่อง Database Server จ านวน 10 เครื่อง   
    3.10 โครงการขอซือ้ระบบ Tape Backup และ External Hard disk ส าหรบัฐานขอ้มลูกลาง 
    3.11 โครงการจดัท าระบบ e-Doc มรส. 
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4.  พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.1   โครงการจดัซือ้ Computer Notebook ของสว่นงานโครงขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต  
    4.2   โครงการจดัซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขา่ย FIBER OPTIC 
    4.3   โครงการจดัซือ้ อุปกรณ์เครื่องมอืช่าง 
    4.4   โครงการบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศหอ้ง Data Center 
    4.5   โครงการสัง่ซือ้อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบเครอืขา่ย  
    4.6   โครงการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขา่ย 
    4.7   โครงการการจดัซือ้ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตตาม พรบ. 2550 (Log management) 

                4.8   โครงการระบบเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายเสมอืน (Server consolidation) ดว้ยเทคโนโลยVีirtualization 
    4.9   โครงการปรบัปรุงหอ้ง Data Center Phase 3 
 
5.  พฒันาการบริการ 

                5.1   มเีจา้หน้าทีธุ่รการและบรกิารค ารอ้ง  เพื่อรองรบัปญัหาการ เขา้ระบบงานและการแกไ้ขปญัหาการใช้
ระบบงานเบือ้งตน้ใหก้บันกัศกึษาและบุคลากร 
     5.2   เจา้หน้าทีเ่ทคนิคชัว่คราวงานบรกิารทางดา้นคอมพวิเตอร ์เพื่อเสรมิงานดา้นบรกิารใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร  
     5.3   โครงการปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
 
1.3  ภาระงานหลกัและความรบัผิดชอบ 
      1.3.1   ภาระงานหลกั 

ศนูยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งส่วนออกเป็น 
  1.  งานธรุการและบริการค ารอ้ง  มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
      1.1   รบั – สง่หนงัสอืเขา้ออกภายในและภายนอก 
      1.2   จดัพมิพเ์อกสารและจดัเกบ็เอกสาร 
       1.3   งานงบประมาณ – จดัซือ้ (ภายในศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
      1.4   เบกิ – จ่ายวสัดุส านกังาน 
               1.5   งานพมิพเ์อกสารของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
              1.6   งานรบัแจง้ปญัหาการใชง้าน 
            1.6.1   รบัแจง้และแกไ้ขปญัหาเบือ้งต้นของปญัหาการใชง้านระบบ Intranet  การใชง้านสนับสนุน
ระบบงานซอฟตส์แควร ์  
 1.6.2   งานรบัแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ งานรบัซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร ์และงานแจง้อนิเทอรเ์น็ตใชง้านไม่ได้ 
 1.6.3   ใหค้ าปรกึษาการใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ตผ่านสญัญาณ Wireless LAN ดว้ยวธิ ีAuthentication 
            1.6.4   ใหค้ าปรกึษาใชง้าน  RSU Mail 
            1.6.5   งานรบัแจง้ซ่อมเครื่อง Printer  ทัง้ของมหาวทิยาลยัและในสว่นของการเช่าใชเ้ครื่อง  
Multifunction 
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                - กลุ่มงานเทคนิค มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
           งานสนับสนุนทางเทคนิค 

- บรกิารใหค้ าปรกึษาปญัหาทีเ่กีย่วกบัการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร ์ และโปรแกรมการใช ้
งานแก่หน่วยงานต่างๆ ทีข่อค าปรกึษาและขอความช่วยเหลอืมา 

- บรกิารเพิม่ประสทิธภิาพ System Software และ Application Software ส าหรบัเครื่อง 
คอมพวิเตอรข์องหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามประสงคแ์ละขอมา 

-     บรกิารใหค้ าปรกึษา ตดิตัง้ทัง้ Software และ Hardware 
    งานซ่อมบ ารงุ 

-     จดัสง่ช่างเทคนิคออกไปใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาและซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอรใ์หก้บั 
หน่วยงานต่างๆ ทีแ่จง้ซ่อมมาใหส้ามารถกลบัมาใชง้านไดด้ดีงัเดมิ 

-     ตดิต่อเพื่อแจง้ผลของการบ ารุงซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร ์และประสานงาน กบัหน่วยงาน 
ต่างๆ ทีน่ าเครื่องคอมพวิเตอรม์าซ่อม พรอ้มใหก้ารแนะน าซือ้อุปกรณ์อะไหล่เพื่อน ามาทดแทนเครื่องทีช่ ารุด 
 
              2.  งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

    2.1   พฒันา บ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ ตดิตัง้ และใหค้ าปรกึษาการใชร้ะบบ เฉพาะงานในความรบัผดิชอบ  
ประกอบดว้ย ระบบรบัสมคัร, ระบบประมวลผลสอบ, ระบบทะเบยีนประวตั,ิ ระบบงานทะเบยีนรายวชิา,  
ระบบตารางเรยีน/ตารางสอบ, ระบบทะเบยีนเรยีน, ระบบประมวลผลการเรยีน, ระบบเอกสารส าคญั, ระบบทุนการศกึษา, 
ระบบทุนกูย้มื, ระบบทะเบยีนศษิยเ์ก่า, ระบบผูส้ าเรจ็การศกึษา, ระบบการเงนิ, ระบบประวตับิุคคล, ระบบบรหิารอาคาร
สถานที,่ ระบบการเงนิหอพกั, ระบบบรหิารหอพกั  และระบบบรกิารขอ้มลูกลางผ่านเวบ็ไซต์   http://intranet.rsu.ac.th 

    2.2   งานดแูล Server ในความรบัผดิชอบเฉพาะระบบงานในความดแูลและงานการส ารองขอ้มลู 
    2.3   งานบรกิารใหค้ าปรกึษา   และค าแนะน าปญัหาในการใชร้ะบบงานในความรบัผดิชอบบน  Windows 

Application   และ Web Application 
 

3.  งานเครอืข่ายพืน้ฐาน- มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 
     3.1   ดแูลระบบ Server และการใหบ้รกิารต่างๆ บนระบบเครอืขา่ย 
     3.2   ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภายในองคก์รและการเชื่อมต่อจากภายนอก 
     3.3   ซ่อมบ ารุงและแกป้ญัหาระบบเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต 
     3.4   ดแูลความปลอดภยัส าหรบัการใชง้านในระบบเครอืขา่ย 
     3.5   ออกแบบและดแูลงานตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยส าหรบัอาคารใหม่ 
  
 4.  งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
     4.1   ใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้นการเรยีนการสอน 
     4.2   บรหิารจดัการและควบคุมตารางการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์    โดยแสดงขอ้มลูการใช ้
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างเวบ็ไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/   
               4.3   ตรวจสอบเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมบ ารุงใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ  
 
 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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      1.3.2   ความรบัผิดชอบ 
          ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งหน้าทีต่ามหน่วยงาน 
            1. งานธรุการและบริการค ารอ้ง  ประกอบดว้ย การดแูลนดัหมายของ ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ ดแูลระบบงาน 
สารบรรณ รบั – สง่หนงัสอืเขา้ / ออกทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัรงัสติ   จดัเกบ็เอกสาร   ดแูลงบประมาณ 
 – จดัซือ้ (ภายในศนูยฯ์) การเบกิ – จ่ายวสัดุส านกังาน  มกีารเปิดใชโ้ปรแกรมระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ (iTop)  เพื่อรบั 
แจง้ปญัหาการใชง้านภายในมหาวทิยาลยัสามารถแยกเป็น  2  ภาระงาน  ดงัน้ี 
   1. งานแจง้ซ่อม  งานเครอืขา่ยพืน้ฐาน 
   2. งานแจง้ซ่อม  งานซ่อมคอมพวิเตอร ์
   -  กลุ่มงานเทคนิค   ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารตดิตัง้ ซ่อมแซม ดแูลบ ารุงรกัษาและใหค้ าปรกึษา การใช ้
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์
 

       2.  งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์ประกอบดว้ย 
   2.1   งานพฒันาปรบัปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 18 ระบบงาน 
   2.2   งาน ส ารองขอ้มลู กูข้อ้มลู  Server เฉพาะเครื่องและระบบงานในความรบัผดิชอบ 

              2.3   งานตดิตัง้โปรแกรมและใหค้ าแนะน าปญัหาการใชร้ะบบงาน เฉพาะระบบงานในความรบัผดิชอบ 
 
         3.   งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ ประกอบดว้ย  การวางแผน  จดัหาปรบัปรุงบ ารุงรกัษา  บรกิารหอ้ง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลาง เพื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหด้ าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 
            4.    งานเครือข่ายพื้นฐาน  ประกอบด้วย การวางแผน จดัหา ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา พัฒนาและดูแลความ
ปลอดภยั ใหร้ะบบเครอืขา่ยภายในมหาวทิยาลยั เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ริม่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากรทุกคน

ในมหาวทิยาลยัรงัสติได้รบัประโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ โดยศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมหีน้าที่ในการพฒันา
โปรแกรมการจดัเกบ็ขอ้มลูภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ การใหบ้รกิารผ่านทางคอมพวิเตอร ์การใหบ้รกิารทางระบบเครอืขา่ย
ทัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ตและอนิทราเน็ต 
 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงาน  สงักดัฝา่ยเทคโนโลย ีโดยมกีารแบง่สว่นงานออกเป็น 
4  งาน คอื  

1. งานธุรการและบรกิารค ารอ้ง 
- กลุ่มงานเทคนิค 

2. งานสนบัสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์
3. งานเครอืขา่ยพืน้ฐาน  
4. งานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
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1.4.1  โครงสร้างศนูยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



9 
 

   
รายงานประจ าปี เพือ่การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2554 (1 มถิุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)                                                                       
ศนูย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           

1.4.2  งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์
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 1.4.3  งานเครือข่ายพื้นฐาน 
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1.4.4  งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
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1.4.5  งานธรุการละบริการค าร้อง 
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1.5  จ านวนบคุลากร 
ปจัจบุนัศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารจดัแบ่งงานภายในศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น

โครงสรา้งการบรหิารทีช่ดัเจนโดยมบีุคลากรทัง้หมด 28 คน ประกอบดว้ย 
 
ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  นายทศพร  ทศแสนสนิ 
รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศฝา่ยเครอืขา่ยพืน้ฐาน  ผศ.ดร.สานนท ์ ฉิมมณี 
รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศฝา่ยพฒันาซอฟแวร ์   ดร.กฤษฎา  ศรแีผว้ 
 
1. หวัหน้างานธุรการและบรกิารค ารอ้ง  คุณวุฒปิรญิญาตร ี 1  คน 
 1.1 หวัหน้ากลุ่มงานเทคนคิ       คุณวุฒปิรญิญาโท  1  คน 

1.2 เจา้หน้าทีธุ่รการและบรกิารค ารอ้ง คุณวุฒปิรญิญาตร ี 2  คน 
     1.3 ช่างเทคนิค       คุณวุฒปิรญิญาโท  1  คน 
      คุณวุฒปิรญิญาตร ี 3  คน 
    
2. หวัหน้างานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์  คุณวุฒปิรญิญาโท  1  คน 
           2.1  ช่างเทคนิค    คุณวุฒปิรญิญาโท  3  คน 
      คุณวุฒปิรญิญาตร ี 1  คน 
 2.2  เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิาร  คุณวุฒติ ่ากว่าปรญิญาตร ี 1  คน  
 
3. หวัหน้างานเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต      คุณวุฒปิรญิญาตร ี 1  คน 
 3.1  วศิวกรเครอืขา่ย   คุณวุฒปิรญิญาตร ี 3  คน 
 3.2 เจา้หน้าทีร่ะบบ   คุณวุฒติ ่ากว่าปรญิญาตร ี 1  คน 
 
4. หวัหน้างานสนบัสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์      คุณวุฒปิรญิญาตร ี 1  คน 
 4.1  โปรแกรมเมอร ์   คุณวุฒปิรญิญาโท   4  คน 
       คุณวุฒปิรญิญาตร ี 1  คน 
 
 
หมายเหต ุ งานพฒันาระบบซอฟแวร ์(RSU  ITwiz)  เน่ืองจากยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัอิตัราของเจา้หน้าทีจ่งึขอใหเ้จา้หน้าที ่
ในสว่นงานนี้ไปสงักดังานสนบัสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์      
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   1.6  สถานท่ีตัง้ 
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งสว่นการท างานเพื่อใหบ้รกิารแก่บุคลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

รงัสติ โดยแบ่งสถานทีต่ัง้ในการจดัการออกเป็น 5 แห่ง 
 

1.6.1   งานธรุการและบริการค ารอ้ง 
  ทีต่ัง้  อาคาร 1 (อาคารอาทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5649 
  โทรสาร  0-2791-5654 

1.6.2   งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์  
  ทีต่ัง้    อาคาร 1 (อาคารอาทติยอ์ุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5650 ถงึ 0-2791-5657 
  โทรสาร  0-2791-5654 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  

1.6.3   งานเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต      
  ทีต่ัง้    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285, 3288 – 3289 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.4   งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์  
  ทีต่ัง้    อาคาร 2 (อาคารประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 205 – 206 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 216 
    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์)  ชัน้ 3 หอ้ง 313 – 314, 317 – 318, 332A-B 

อาคาร 11 (อาคารรตันคุณากร) ชัน้ 5 หอ้ง 504 
โทรศพัท ์ อาคาร 2 (อาคารประสทิธริตัน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 1226 
    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
    อาคาร 11 (อาคารรตันคุณากร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 

1.6.5   กลุ่มงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
  ทีต่ัง้  อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331   
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3287 
  เวบ็ไซต ์  http://ict.rsu.ac.th  
 

 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
http://intranet.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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1.7  การเงินและงบประมาณ 
รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2554 ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 และ

งบประมาณโครงการปีการศกึษา 2554 โดยแผนกงบประมาณสรุปยอดรายจ่าย ณ วนัที ่8 มถุินายน 2554 ในแต่ละภาค
การศกึษาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้ 
 

 1.7.1  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2554 
          รวมงบประมาณปีการศึกษา 2554 

ตารางรวมงบประมาณ ปีการศกึษา 2554 
รหสั หมวดรายจ่าย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รวม 

01002 เงนิเดอืนและค่าจา้ง-สว่นงานสนับสนุน 6,511,230.00  0.00  0.00  6,511,230.00  
01004 อตัราใหม่ทีข่อตัง้-สว่นงานสนบัสนุน 1,000,000.00  0.00  0.00  1,000,000.00  
01006 ค่าล่วงเวลา-สว่นงานสนบัสนุน 150,000.00  150,000.00  60,000.00  360,000.00  
02203 ค่าตอบแทนต าแหน่งงานบรหิาร-สว่นงาน

สนบัสนุน 
72,000.00  0.00  0.00  72,000.00  

03202 ค่าโทรศพัทอ์นิเตอรเ์น็ต 500,000.00  500,000.00  200,000.00  1,200,000.00  
03203 ค่าบรกิาร Internet 4,500,000.00  4,500,000.00  200,000.00  9,200,000.00  
03708 ค่ารบัรอง 1,000.00  500.00  500.00  2,000.00  
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 6,000.00  6,000.00  6,000.00  18,000.00  
03711 ค่าของขวญัและรางวลั 1,000.00  1,000.00  1,000.00  3,000.00  
03714 ค่าเดนิทางในประเทศ 5,000.00  5,000.00  5,000.00  15,000.00  
03729 ค่าใชจ้่ายในการประกนัคุณภาพ 0.00  1,000.00  1,000.00  2,000.00  
54Z50 โครงการ Leasing (ผ่อนช าระ 3 ปี) 2,269,357.05  0.00  0.00  2,269,357.05  
04001 วสัดุส านกังาน 26,940.60  13,937.00  8,016.00  48,893.60  

            
รวมรายจ่าย  15,042,527.65  5,177,437.00  481,516.00  20,701,480.65  

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่22/6/2555 
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รวมช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2554 
ตารางรวมโครงการงบพฒันา ปีการศกึษา  2554 

รายช่ือโครงการงบพฒันา 
 54010    โครงการปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
 54013    โครงการก่อสรา้งเพิม่เตมิโครงสรา้งหลงัคาหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์าคารอุไรรตัน์ ชัน้ 2 หอ้ง 216  
 54023    โครงการสัง่ซือ้เครื่องคอมพวิเตอรท์ดสอบและอุปกรณ์ส าหรบัซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์   
 54025    เจา้หน้าทีเ่ทคนิคชัว่คราวงานบรกิารทางดา้นคอมพวิเตอร ์ 
 54039    ปรบัปรุงหอ้งสตูดโิอ Motion Capture  
 54269    โครงการพฒันาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัรงัสติ(ต่อเนื่อง)  
 54B01    ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พื่อความปลอดภยั  
 54B36    ปรบัปรุงหอ้งท างานศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 54B79    โครงการจดัท า Database Replication  
 54C28    โครงการสัง่ซือ้อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบเครอืขา่ย  
 54C29    โครงการปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 3  
 54C30    โครงการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศควบคมุความชืน้อตัโนมตั ิ 
 54C31    โครงการตดิตัง้ระบบป้องกนัและแจง้เตอืนสภาวะแวดลอ้มอตัโนมตั ิ 
 54C32    โครงการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขา่ย  
 54C42    โครงการบ ารงุรกัษาเครื่อง UPS ของ Server ในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
 54C44    ระบบรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย  
 54C98    โครงการจดัซือ้เครื่องเจาะและเขา้เล่ม  
 54D28    ระบบการแจง้ซ่อมอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 54G82    โครงการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศหอ้งศนูยเ์ครอืขา่ย  
 54H05    โครงการบ ารงุรกัษาระบบปรบัอากาศ  
 54H39    โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร ์( Traffic Data )  
 54H77    โครงการระบบบรหิารจดัการเครอืขา่ย  
 54J92    ศกึษาความตอ้งการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ (MIS)  
 54J93    โครงการ TRUE  

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่22/6/2555 
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ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 
 ตารางยอดรายจ่ายประจ าปีการศกึษา 2554 
รหสั หมวดรายจ่าย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รวม 

01002P เงนิเดอืนและค่าจา้ง-สว่นงานสนับสนุน 6,511,230.00 0.00 0.00 6,511,230.00 
01004 อตัราใหม่ทีข่อตัง้-สว่นงานสนบัสนุน 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
01006P ค่าล่วงเวลา-สว่นงานสนบัสนุน 150,000.00 150,000.00 60,000.00 360,000.00 
02203P ค่าตอบแทนต าแหน่งงานบรหิาร-สว่นงานสนบัสนุน 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 
03202 ค่าโทรศพัทอ์นิเตอรเ์น็ต 500,000.00 500,000.00 200,000.00 1,200,000.00 
03203 ค่าบรกิาร Internet 4,500,000.00 4,500,000.00 200,000.00 9,200,000.00 
03708 ค่ารบัรอง 1,000.00 500.00 500.00 2,000.00 
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 
03711 ค่าของขวญัและรางวลั 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 
03714 ค่าเดนิทางในประเทศ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 
03729 ค่าใชจ้่ายในการประกนัคุณภาพ 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 

54Z50P โครงการ Leasing (ผ่อนช าระ 3 ปี) 2,269,357.05 0.00 0.00 2,269,357.05 
04001 วสัดุส านกังาน 26,940.60 13,937.00 8,016.00 48,893.60 
54010 โครงการปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 5,403,500.00 0.00 0.00 5,403,500.00 
54013 โครงการก่อสรา้งเพิม่เตมิโครงสรา้งหลงัคา

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์าคารอุไรรตัน์ ชัน้ 2 
หอ้ง 216  

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

54023 โครงการสัง่ซือ้เครื่องคอมพวิเตอรท์ดสอบและ
อุปกรณ์ส าหรบัซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร ์ 

80,000.00 20,000.00 20,000.00 120,000.00 

54025 เจา้หน้าทีเ่ทคนิคชัว่คราวงานบรกิารทางดา้น
คอมพวิเตอร ์ 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 102,000.00 

54039 ปรบัปรุงหอ้งสตูดโิอ Motion Capture 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
54269 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัรงัสติ

(ต่อเนื่อง) 
1,958,100.00 0.00 0.00 1,958,100.00 

54B01 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
เพื่อความปลอดภยั 

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

54B36 ปรบัปรุงหอ้งท างานศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

54B79 โครงการจดัท า Database Replication 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 
54C28 โครงการสัง่ซือ้อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซม

ระบบเครอืขา่ย 
500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

54C29 โครงการปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 3 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 
54C30 โครงการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศควบคมุความชืน้

อตัโนมตั ิ
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 
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54C31 โครงการตดิตัง้ระบบป้องกนัและแจง้เตอืนสภาวะ
แวดลอ้มอตัโนมตั ิ

550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 

54C32 โครงการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขา่ย 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
54C42 โครงการบ ารุงรกัษาเครื่อง UPS ของ Server ใน

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

54C44 ระบบรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย  7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00 
54C98 โครงการจดัซือ้เครื่องเจาะและเขา้เล่ม 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 
54D28 ระบบการแจง้ซ่อมอเิลก็ทรอนิกส ์ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
54G82 โครงการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศหอ้งศนูยเ์ครอืขา่ย 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 
54H05 โครงการบ ารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 
54H39 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร ์( Traffic 

Data ) 
7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 

54H77 โครงการระบบบรหิารจดัการเครอืขา่ย 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
54J92 ศกึษาความตอ้งการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารจดัการ (MIS)  
0.00 750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 

54J93 โครงการ TRUE  16,504,817.00 0.00 0.00 16,504,817.00 
            

รวมรายจ่าย  79,079,944.65 5,981,437.00 1,285,516.00 86,346,897.65 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่22/6/2555 
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 ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554  
ล าดบั รหสั

รายจา่ย 
หมวดรายจ่าย งบอนุมติั รอตดั ตดัจ่าย คงเหลือ รอ้ยละ

ใช้ไป 

 1  01002  เงนิเดอืนและค่าจา้ง-
สว่นงานสนบัสนุน 

7,108,358.40 0.00 6,508,074.00 600,284.40 91.56% 

 2  01006  ค่าล่วงเวลา-สว่นงาน
สนบัสนุน 

111,130.80 0.00 169,234.00 -58,103.20 152.28% 

 3  02203  ค่าตอบแทนต าแหน่ง
งานบรหิาร-สว่นงาน
สนบัสนุน 

72,000.00 0.00 6,000.00 66,000.00 8.33% 

 4  03202  ค่าโทรศพัท์
อนิเตอรเ์น็ต 

1,200,000.00 0.00 963,000.00 237,000.00 80.25% 

 5  03203  ค่าบรกิาร Internet 9,200,000.00 0.00 9,342,408.00 -142,408.00 101.55% 

 6  03604  ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ 

304,950.00 6,420.00 298,530.00 0.00 100.00% 

 7  03708  ค่ารบัรอง 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00% 

 8  03710  ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00 0.00 17,219.66 2,780.34 86.10% 

 9  03711  ค่าของขวญัและรางวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00% 

 10  03714  ค่าเดนิทางในประเทศ 15,000.00 0.00 3,400.00 11,600.00 22.67% 

 11  03729  ค่าใชจ้่ายในการประกนั
คุณภาพ 

5,000.00 0.00 763.00 4,237.00 15.26% 

 12  03900  งบฉุกเฉิน 0.00 0.00 1,498,000.00 -
1,498,000.00 

0.00% 

 13  03909  ค่าใชจ้่ายจดัสรร
โครงการตดิตัง้ LAN 

0.00 30,000.00 0.00 -30,000.00 0.00% 

 14  04001  วสัดุส านกังาน 45,000.00 0.00 36,485.00 8,515.00 81.08% 

 15  54010  โครงการปรบัปรงุระบบ
หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์

2,500,000.00 0.00 2,451,370.00 48,630.00 98.05% 

 16  54025  เจา้หน้าทีเ่ทคนิค
ชัว่คราวงานบรกิาร
ทางดา้นคอมพวิเตอร ์

102,000.00 0.00 89,251.00 12,749.00 87.50% 

 17  54039  ปรบัปรุงหอ้งสตูดโิอ 
Motion Capture 

1,000,000.00 26,540.00 848,522.84 124,937.16 87.51% 

 18  54269  โครงการพฒันาระบบ 1,958,100.00 0.00 60,050.20 1,898,049.80 3.07% 
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สารสนเทศ
มหาวทิยาลยัรงัสติ
(ต่อเนื่อง) 

 19  54A55  อบรมและแนะน าการ
ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 
(Project Leaning) 

0.00 0.00 1,498.00 -1,498.00 0.00% 

 20  54B79  โครงการจดัท า 
Database Replication 

900,000.00 0.00 844,502.85 55,497.15 93.83% 

 21  54C32  โครงการปรบัเปลีย่น
อุปกรณ์เครอืขา่ย 

2,000,000.00 0.00 1,750,000.00 250,000.00 87.50% 

 22  54C42  โครงการบ ารุงรกัษา
เครื่อง UPS ของ 
Server ใน
หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 100.00% 

 23  54C98  โครงการจดัซือ้เครื่อง
เจาะและเขา้เล่ม 

7,000.00 0.00 6,990.00 10.00 99.86% 

 24  54H39  โครงการจดัเกบ็ขอ้มลู
จราจรคอมพวิเตอร ์( 
Traffic Data ) 

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 25  54J92  ศกึษาความตอ้งการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารจดัการ 
(MIS) 

750,000.00 0.00 257,025.50 492,974.50 34.27% 

 26  54J93  โครงการ TRUE 33,009,634.00 0.00 33,009,632.52 1.48 100.00% 

 27  54Z26  โครงการสนบัสนุนให้
นกัศกึษาท างานระหว่าง
เรยีน 

25,770.00 0.00 24,450.00 1,320.00 94.88% 

 28  54Z50  โครงการ Leasing 
(ผ่อนช าระ 3 ปี) 

7,312,654.39 0.00 7,312,654.39 0.00 100.00% 

 29  54Z55  โครงการน ้าทว่มปี 
2554 

0.00 0.00 547,369.20 -547,369.20 0.00% 

รวม 72,951,597.59 5,062,960.00 66,346,430.16 1,542,207.43 97.89% 

 
สิน้สุด ณ วนัที ่8 มถุินายน 2555  
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รวมรายช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2555 
     ตารางรวมโครงการงบพฒันา ปีการศกึษา  2555 

รายช่ือโครงการงบพฒันา 
 55026    จดัซือ้ตูจ้ดัเกบ็เอกสารส าหรบัผูอ้ านวยการจ านวน 2 ตู ้ 
 55028    จดัซือ้โต๊ะประชมุส าหรบั 10 ทีน่ัง่  
 55038    โครงการปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
 55039    ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พื่อความปลอดภยั  
 55040    โครงการก่อสรา้งเพิม่เตมิโครงสรา้งหลงัคาหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์าคารอุไรรตัน์ ชัน้ 2 หอ้ง 216  
 55160    โครงการบ ารงุรกัษาเครื่อง Database Server  
 55176    โครงการจดัซือ้ระบบ Time Attendance ของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 55179    โครงการจดัซือ้กลอ้งแบบ Digital เพื่อการจดัท าเอกสารงาน QA  
 55192    โครงการขอซือ้ระบบ Tape Backup และ External Hard disk ส าหรบัฐานขอ้มลูกลาง  
 55235    สัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ส าหรบัซ่อมบ ารงุเครื่องคอมพวิเตอร์  
 55236    สัง่ซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์iMAC ส าหรบัซ่อมบ ารุง  
 55237    เจา้หน้าทีเ่ทคนิคชัว่คราวงานบรกิารทางดา้นคอมพวิเตอร ์ 
 55266    โครงการตดิตัง้เครื่อง Server เพื่อท า Data Replication ตวัที2่  
 55269    โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่ออ่านขอ้มลูจาก Replication Server ตวัที2่  

 55271  
  โครงการพฒันาแกไ้ขและปรบัปรุง ระบบงานกองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา ปี 2555 เพื่อเชื่อมต่อระบบ  
  e-Audit ของระบบ กยศ. 

 55272    โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อรองรบัการจดัการแบบ Waiting List  
 55277    โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ เพิม่/ถอนรายวชิา phase 2  
 55287    โครงการพฒันาระบบลงทะเบยีนเพื่อการช าระเงนิในรปูแบบ Online Payment ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพฯ  
 55290    โครงการพฒันาระบบการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน (Performance Appraisal System)  
 55502    โครงการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการ Mapping ขอ้มลูเพื่อรองรบัการช าระรปูแบบ Online Payment  
 55660    โครงการจดัซือ้ Computer Notebook ของสว่นงานโครงขา่ยและอนิเทอรเ์น็ต  
 55661    โครงการจดัซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขา่ย FIBER OPTIC  
 55663    โครงการจดัซือ้ อุปกรณ์เครื่องมอืช่าง  
 55724    โครงการ TRUE  
 55864    โครงการบ ารงุรกัษาระบบปรบัอากาศหอ้ง Data Center  
 55868    โครงการสัง่ซือ้อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบเครอืขา่ย  
 55874    โครงการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขา่ย  
 55954    โครงการการจดัซือ้ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตตาม พรบ. 2550 (Log management)  
 55982    โครงการจดัท าระบบ e-doc มรส.  
 55A07    โครงการระบบเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยเสมอืน (Server consolidation) ดว้ยเทคโนโลย ีVirtualization  
 55B73    ท าประกนัเครื่องคอมพวิเตอรห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 
 55C43    โครงการปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 3  
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1.7.2  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2555 
รวมงบประมาณปีการศึกษา 2555 

ตารางรวมงบประมาณ ปีการศกึษา 2555 
รหสั หมวดรายจ่าย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รวม 

01002 เงนิเดอืนและค่าจา้ง-สว่นงานสนับสนุน 6,838,920.00  0.00  0.00  6,838,920.00  
01006 ค่าล่วงเวลา-สว่นงานสนบัสนุน 135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  
02203 ค่าตอบแทนต าแหน่งงานบรหิาร-สว่นงาน

สนบัสนุน 
72,000.00  0.00  0.00  72,000.00  

03202 ค่าโทรศพัทอ์นิเตอรเ์น็ต 1,200,000.00  0.00  0.00  1,200,000.00  
03203 ค่าบรกิาร Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ารบัรอง 2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  
03711 ค่าของขวญัและรางวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่าเดนิทางในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่าใชจ้่ายในการประกนัคุณภาพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
04001 วสัดุส านกังาน 24,138.42  16,310.42  8,503.92  48,952.76  

            
รวมรายจ่าย  17,515,058.42  16,310.42  8,503.92  17,539,872.76  

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่22/6/2555 
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โครงการศนูยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2554 
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หมายเหตช้ีุแจงการใช้งบประมาณปี  2554 
 
งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
1.  54010  โครงการปรบัปรงุระบบห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 2555 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : วนัที ่17  สงิหาคม 2554 -  30  มนีาคม 2555 
ค าอธิบาย   ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
2.  54C42  โครงการบ ารงุรกัษาเครือ่ง UPS ของ Server ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 2555 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : วนัที ่ 20  กนัยายน 2554 – 31  มกราคม 2555 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
งานสนับสนุนระบบงาน Soft Square 
1.  54B79  โครงการจดัท า Database Replication 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  30 กนัยายน 2554 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1  มถุินายน 2554  -  30 กนัยายน 2554                                                                      
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
2.  54269  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัรงัสิต(ต่อเน่ือง)                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ภาค 2 , ภาค 3 (ฤดรูอ้น) ระหว่างวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2554  -  1 ธนัวาคม 2554                      
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1 สงิหาคม  2554  -  31 ตุลาคม  2554 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
งานเครอืข่ายพืน้ฐาน                                                                                                                                                                                      
1.  54H39  โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร ์( Traffic Data )                                                                                                  
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 2555                                                                        
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1 สงิหาคม  2554  -  31 มกราคม  2554                                                                         
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
2.  54J39  โครงการ TRUE                                                                                                                                                                                    
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  30 มถุินายน 2555                                                                      
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1 สงิหาคม  2554  -  29 กุมภาพนัธ ์ 2555                                                                                  
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
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3.  54C32  โครงการปรบัเปล่ียนอปุกรณ์เครอืข่าย                                                                                                                                 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 2555                                                                        
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1 มถุินายน  2554  -  31 มกราคม  2555                                                                                        
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
กลุ่มงานเทคนิค                                                                                                                                                                                       

1.  54025  เจา้หน้าท่ีเทคนิคชัว่คราวงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร ์                                                                                                             

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ภาค 2 , ภาค 3 (ฤดรูอ้น) ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 

2555                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 6 มกราคม 2554  -  31 พฤษภาคม 2555                                                                        

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 

งานธรุการและบริการค ารอ้ง                                                                                                                                                                          

1.  54039  ปรบัปรงุห้องสตดิูโอ Motion Capture                                                                                                                                   

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 1 มถุินายน 2554  -  31 พฤษภาคม 2555                                                                        

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 16  มถุินายน  2554  -  30  พฤศจกิายน  2554                                                                    

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 

2.  54C98  โครงการจดัซ้ือเครือ่งเจาะและเข้าเลม่                                                                                                                                            
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 1, ระหว่างวนัที ่ 15 มถุินายน 2554  -  15 กรกฎาคม 2554                                                        
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 1  กรกฎาคม  2554  -  29  กรกฎาคม  2554                                                                     
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ัง้โครงการ 
 
3.  54J92  ศึกษาความต้องการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ (MIS)                                                                               
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ภาค 2 , ภาค 3 (ฤดรูอ้น) ระหว่างวนัที ่ 25 ตุลาคม 2554  -  12 มนีาคม 2555                                 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  วนัที ่ 27  เมษายน  2555  -  12  มถุินายน  2555                                                                      
ค าอธิบาย  โครงการศกึษาความตอ้งการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ (MIS)  ช่วงเดอืนกรกฎาคม  2554  
เป็นช่วงเกบ็ขอ้มลูเพื่อน าขอ้มลูมาประมวลผล  แต่เดอืนมนีาคม  2555  ไดม้กีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศขึน้  
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศจงึไดท้ าเรื่องโอนงบประมาณโครงการน้ีไปใหศ้นูยข์อ้มลูสารสนเทศบรหิารจดัการ 
เรื่องการใชง้บประมาณต่อไป                                                                              
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ส่วนท่ี 2  
ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัท า ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์ึน้โดยคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไดม้กีารประชมุกนัเพื่อหาความเหมาะสมในการตัง้ ปรชัญา 
ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค ์  และแผนงาน พรอ้มทัง้ใหส้มาชกิในทีป่ระชมุเสนอเพื่อปรบัปรุงใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ปจัจุบนั พรอ้มทัง้ประกาศใหป้ระชาคมรบัทราบ 
  
การด าเนินงาน  
ตวับ่งช้ี  1.1  การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
  

ปรชัญา 
พฒันาการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อความกา้วหน้าของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

ปณิธาน 
  มุ่งมัน่สรา้งสรรคเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการศกึษา 
 

วิสยัทศัน์ 
              ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย โดย
มุ่งเน้นใหเ้กดิงานบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 พนัธกิจ 
               ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มพีนัธกจิในการวางแผน พฒันา และบ ารุงรกัษาจดัใหม้รีะบบ
คอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืขา่ยและระบบสารสนเทศ เพื่องานบรหิารและงานบรกิารภายในมหาวทิยาลยัรงัสติใหด้ าเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2554 
           1. เพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่มหาวทิยาลยัรงัสติ เพื่อสนบัสนุนการบรกิาร และการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยัรงัสติ 

 2. เพื่อใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลางแก่นกัศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 3. เพื่อปรบัปรุงและขยายเครอืขา่ยระบบสารสนเทศและบรกิารระบบอนิเทอรเ์น็ต 
 4. เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร ์
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           ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้กีารประชมุเพื่อร่วมกนัก าหนดปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
วตัถุประสงค ์ โดยใหบุ้คลากรทกุคนภายในศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนัเสนอแนวความคดิในการก าหนดและ
เสนอแนวทางปฏบิตั ิ เพื่อใหท้นัต่อความกา้วหน้าของโลกปจัจุบนั เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานของหน่วยงานและยงั
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
            โดยมกีารจดัท าปรชัญา ปณิธาน  วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อแจง้ใหท้ราบอย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัขิองศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน/ โครงการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และไดม้กีารเผยแพร่ใหห้น่วยงาน
ภายนอกไดร้บัทราบถงึ ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 นอกจากนี้ไดม้กีารประเมนิเพื่อทบทวนแนวทางการปฏบิตัติาม ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและ
วตัถุประสงคข์องศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
และสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
 แผนการด าเนินงาน 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.1  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีารก าหนดปรชัญา ปณธิาน 
วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

ศทส.อ1.1.1.001  ปรชัญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค ์ 
และแผนการด าเนินการ 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรในหน่วยงานมสีว่นร่วมใน
การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์ และ
แผนด าเนินการ 

ศทส.อ1.1.1.002  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงาน
ประกนัคุณภาพ  

3 
(3)  ม ี(2) + บุคลากรในหน่วยงานไดป้ฏบิตัิ
ภารกจิตามแนวปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์ 
และแผนด าเนินการ  

ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 

4 
 (4)  ม ี(3) + การเผยแพรใ่หป้ระชาคมไดร้บั
ทราบ และเสรมิสรา้งความตระหนกัของ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ศทส.อ1.1.1.004  เวบ็ไซตศ์นูยฯ์ http://ict.rsu.ac.th  

5 
 (5)  ม ี(4) + มกีารทบทวนเพื่อปรบัให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ตวับ่งช้ี  1.2   การก าหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารร่วมประชุมก าหนด นโยบาย / แผนงานและการประเมนิแผนงาน 

ของศนูยฯ์เพื่อท าให ้นโยบาย  / แผนงาน สอดคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อ
แนวทางการปฏบิตังิานของบคุลากรภายในศนูยฯ์ และเป็นการก าหนดทศิทางของแผนงาน / โครงการ ในแนวทางปฏบิตั ิ 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารประเมนิผลการด าเนินงานของแผน / โครงการ ทีไ่ดด้ าเนินการไป
แลว้ว่าเป็นไปตามแผน / โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องศนูยฯ์ และตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ โดยตรวจสอบจาก  แบบเสนอโครงการของ
แต่ละสว่นงาน   
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดน้ าผลการประเมนิของแต่ละแผนงาน / โครงการน ามาสรุปในทีป่ระชมุเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน ขอ้สรุป ปญัหา ขอ้เสนอแนะ เพื่อท าการปรบัปรุงและพฒันาแผนงาน / โครงการ ทีจ่ะด าเนินการ
ต่อไป เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของศนูยฯ์ และใหเ้ป็นไปอย่างมแีบบแผน พรอ้มกนัน้ียงัเป็นการพฒันางาน
และระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติใหด้ขีึน้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.2  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีารก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์ 
และแผนด าเนินการของมหาวทิยาลยั 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.001  ปรชัญา  ปณธิาน  วสิยัทศัน์
พนัธกจิ  และวตัถุประสงค ์  

2 
 (2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนด
แผนงาน 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
งานประกนัคุณภาพ 

3 
 (3)  ม ี(2) + มกีารด าเนินตามแผนงาน / 
โครงการ  ทีก่ าหนดไว ้

ศทส.อ1.1.2.001  โครงการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ใบขออนุมตังิบประมาณ 

4 
 (4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน และ
โครงงานทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความกา้วหน้าโครงการ
พฒันาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
 (5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิแผนงาน 
และโครงการมาใชป้รบัปรุง และพฒันางานของ
หน่วยงานใหด้ขีึน้ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1 
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องคป์ระกอบท่ี 2  ภาระงานหลกั 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดก้ าหนดภาระงานหลกัตามภาระงานที่
มหาวทิยาลยัรงัสติ มอบหมายใหศ้นูยฯ์ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์     มหีน้าทีอ่อกแบบพฒันาและบ ารงุรกัษาระบบงาน งานส ารองขอ้มลู 
งานดา้น Server และ database (เฉพาะในความรบัผดิชอบ)  งานดา้นบรกิารและการใหค้ าแนะน าปญัหาการใชง้านใน
ระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรบัผดิชอบจ านวน 18 ระบบงาน 
 งานเครอืข่ายพืน้ฐาน      มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแก่อาจารย ์
บุคลากร และนกัศกึษา 
 งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์มหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบดูแลหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ลาง เพื่อให ้
บรกิารดา้นการเรยีนการสอน  
 กลุ่มงานเทคนิค  มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลใหบ้รกิารซ่อมแซม บ ารุงรกัษา และใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรต์ามทีห่น่วยงานต่างๆ รอ้งขอมา 
  
การด าเนินงาน 
งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์
ตวับ่งช้ี  2.1    การพฒันาและการบ ารงุรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรงัสิต 

2.1.1 การพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบงาน 
มกีารด าเนินงานพฒันาปรบัปรุงบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  โดยแบ่ง 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นการด าเนินการ 
 2.1.2     การส ารองและการกูข้อ้มลู 
            มตีารางการปฏบิตังิานและผูร้บัผดิชอบการส ารองขอ้มลูเพื่อป้องกนัความเสยีหายของขอ้มลูลงบน 
เทปส ารองขอ้มลู 
           2.1.3     งานบรกิาร  Application  และบรกิารใหค้ าแนะน าปญัหาการใชง้าน 
                       มกีารด าเนินการรบัแจง้  และการแกไ้ขปญัหาในงานทีไ่ดร้บัแจง้จากการใชง้านระบบงาน Win 
application  และ  Web  application  ภายในขอบเขตความรบัผดิชอบตามรายชื่อผูร้บัผดิชอบ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.1  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี ศทส.อ2.2.1.001  แผนการด าเนินงาน 
2 (2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน ศทส.อ2.2.1.002  การด าเนินงานตามแผน 

3 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน
ไม่ต ่ากว่า  3.51  เตม็ 5.00 

ศทส.อ2.2.1.003  การประเมนิผลการด าเนินงาน 

4 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.1.004  การพฒันาแผน 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รบัทราบการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.1.005  รายงานการประชุมแผนพฒันา 
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งานเครือข่ายพื้นฐาน 
ตวับ่งช้ี  2.2  การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

2.2.1 แผนผงัเครอืขา่ย 
       สว่นงานเครอืขา่ยพืน้ฐาน ไดจ้ดัท าแผนผงั Infrastructure of Network System ของทัง้ 
มหาวทิยาลยัรงัสติทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตเพื่อใชใ้นการอา้งองิและวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้   รวมถงึใชเ้ป็นการก าหนด
เป้าหมายในการวางแผนพฒันาระบบ 

2.2.2 ระบบ Traffic Monitoring  
                              ในปจัจบุนัมกีารตรวจจบัปรมิาณการจราจรของขอ้มลูในระบบเครอืขา่ยทีอ่าคารต่างๆ โดยใช ้ 
Cacti Monitoring และ SCE (Cisco Service Control Engine) เพื่อตรวจปรมิาณการใชง้านระบบเครอืขา่ยในแต่ละอาคาร 
เพื่อใชพ้จิารณาวางแผนการเพิม่ขนาด Bandwidth ของเครอืขา่ยภายใน และInternet ของมหาวทิยาลยัในอนาคต 

2.2.3 ระบบรกัษาความปลอดภยั  
                             การตดิตัง้ Solution ดา้นความปลอดภยั เช่น Firewall, IPS จะสามารถใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้น
การรกัษาความปลอดภยั ซึง่จะลดความเสีย่งและความซบัซอ้นของระบบ หลงัจากทีไ่ดอ้อกแบบและตดิตัง้ดา้นความ
ปลอดภยัแลว้ Infrastructure ใหม่สามารถปรบัแต่งให ้ รองรบักบั สภาวะแวดลอ้มภยัคุกคามใหม่ได ้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยบรกิาร IPS จะช่วยท าใหร้ะบบท างานไดอ้ย่างราบรื่นดว้ยการอพัเดตขอ้มลู,  ไฟล ์Signature และการสนบัสนุนอื่นๆ  

2.2.4 ตรวจสอบ, ซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบเครอืขา่ย 
         สว่นงานระบบเครอืขา่ยพืน้ฐาน    ใหบ้รกิารตรวจสอบซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบ 
เครอืขา่ย LAN และ WLAN  โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพมาใชง้าน ไดแ้ก ่ โปรแกรม 
Network Stumbler, โปรแกรม Wireshark, Fluke OneTouch, Fluke Nettools และ Tone plobe เป็นตน้ 

2.2.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครอืขา่ย 
                              ในสว่นงานระบบเครอืขา่ยพืน้ฐาน มกีารวางแผนในการ Preventive Maintenance ของระบบ
ปรบัอากาศทีห่อ้ง Data Center อาคาร 1 หอ้ง 207 และอาคาร 5 หอ้ง 331 ใหอุ้ณหภมูภิายในหอ้งเหมาะสมเพื่อให้
อุปกรณ์ระบบเครอืขา่ย, Server ต่างๆทีอ่ยู่ในหอ้งท างานไดอ้ยา่งปกต ิ การเขา้ตรวจสอบตามชว่งเวลาทุกๆ 3 เดอืน และ 
มกีารวางแผนในการ Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครอืขา่ย เพื่อใหร้ะบบเครอืขา่ยสามารถท างานไดป้กต ิ
เช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ การเขา้ตรวจสอบตาม
ช่วงเวลาทุกๆ 3 เดอืน 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.2  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5 คะแนน)   
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
ศทส.อ2.2.2.001  แผนการตดิตัง้และบ ารุงรกัษาระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

2 (2)  ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน ศทส.อ2.2.2.002  การปฏบิตังิานตามแผน 

3 
(3)  ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน
ไม่ต ่ากว่า  3.51  เตม็ 5.00 

ศทส.อ2.2.2.003  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

4 
(4)  ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.2.004  การปรบัปรุงแผนการด าเนินงานตาม
ผลการประเมนิ 
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5 
(5)  ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รบัทราบการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.2.005  รายงานการประชุมงานเครอืขา่ย
พืน้ฐาน 

    
ตวับ่งช้ี  2.3  การให้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต 

การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มหาวทิยาลยัรงัสติโดยศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดส้ง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อผลติสือ่การเรยีนการสอนออนไลน์ และใหบ้รกิารวชิาการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากรในมหาวทิยาลยัโดยมกีารจดัฝึกอบรมการใชง้าน อาทเิช่น ระบบพสิจูน์ตวัตน
ผูใ้ชร้ะบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั ตาม พรบ. 2550 อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูทีม่คีวามเรว็สงูและ
มคีวามปลอดภยัแกห่น่วยงานและคณะของมหาวทิยาลยั นอกจากน้ียงัพจิารณาถงึการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศนูย์
คอมพวิเตอร ์ใหก้า้วทนัเทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัทีว่่า “การศกึษาคอืการ
สรา้งนวตักรรม…” ทัง้นี้รวมถงึการเป็นศนูยก์ลางการรกัษาความปลอดภยัในเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั และ
การขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อรองรบัการขยายตวัของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง 

 จุดการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ระบบแบบมสีาย (Wire line) จ านวน11,424 จุด   

 การใหร้ะบบแบบไรส้าย (Wireless) Access Points (WIFI)  จ านวน 404 จุด  

o ทัง้นี้สามารถแบ่งเป็นการตดิตัง้ภายในอาคารจ านวน 381 จุด  

o ตดิตัง้อาคารภายนอกอาคารจ านวน 23 จุด 

 การรบัค ารอ้งเพื่อตดิตัง้จุดใหบ้รกิารเครอือนิเทอรเ์น็ตขา่ยเพิม่ 

 ส ารวจและตรวจสอบการใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ   

 ปรบัปรุงอุปกรณ์และระบบงานใหม้คีวามพรอ้มใชง้านและมคีวามทนัสมยั   

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

1 (1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
ศทส.อ2.2.3.001  แผนในการดแูลเครื่องคอมพวิเตอร์
แมข่า่ย (Server) 
ศทส.อ2.2.3.002  แผนการใหบ้รกิาร Internet 

2 (2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
ศทส.อ2.2.3.003  ขัน้ตอนการตรวจสอบและการ
ใหบ้รกิาร 

3 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน
ไม่ต ่ากว่า  3.51  เตม็ 5.00 

(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.2.003  การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

4 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.3.004   การปรบัปรุงแผนการด าเนินงาน
ตามผลการประเมนิ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รบัทราบการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.2.005  รายงานการประชมุงาน
เครอืขา่ยพืน้ฐาน 
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งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ตวับ่งช้ี  2.4  การบริหารจดัการการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 สว่นงานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลาง
ภายในสงักดัของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมหีน้าทีใ่นการพฒันาปรบัปรุง
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์ว่นกลางใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาอนัรวดเรว็
ของโลกเทคโนโลยใีนปจัจุบนั และไดจ้ดัท าขอ้มลูแสดงจ านวนหอ้งปฏบิตักิาร  และจ านวนเครื่องคอมพวิเตอรใ์น
หอ้งปฏบิตักิารแต่ละหอ้งเพื่อใหค้ณะต่างๆ ทีม่าขอใชบ้รกิารสามารถเลอืกหอ้งทีเ่หมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษาในวชิานัน้ๆ 
โดยในแต่ละภาคการศกึษาจะเปิดใหค้ณะต่างๆ จองเวลาใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และจดัท าตารางการใช้
หอ้งปฏบิตักิารในภาคการศกึษานัน้   เพื่อแสดงเวลาใชง้านดา้นการเรยีนการสอน และแสดงเวลาว่าง เพื่อใหน้กัศกึษา
สามารถเขา้มาใชส้ าหรบังานอื่นในเวลาว่างได ้
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.4  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
ศทส.อ2.2.4.001  แผนงานและสถติใินการบรหิาร
จดัการการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

2 (2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน ศทส.อ2.2.4.003  การด าเนินงานตามแผนโครงการ 

3 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน
ไม่ต ่ากว่า  3.51  เตม็ 5.00 

ศทส.อ2.2.4.004  การประเมนิแผนโครงการ 

4 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.4.005  แผนพฒันาโครงการ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รบัทราบการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 
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กลุ่มงานเทคนิค 
ตวับ่งช้ี  2.5  การให้บริการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่างๆ 

2.5.1 บรกิารรบัแจง้ปญัหาและใหค้ าปรกึษา 
                             กลุ่มงานเทคนิคเปิดใหผู้ท้ีต่อ้งการขอค าปรกึษาในการใชง้านคอมพวิเตอรส์ามารถแจง้ปญัหาใน
การใชง้านไดท้ีห่มายเลขโทรศพัทภ์ายใน 3284 และ 3287 หรอืตดิต่อไดด้ว้ยตนเองทีอ่าคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 331 
 2.5.2 บรกิารตดิตัง้ Software  
       มบีรกิารตดิตัง้โปรแกรมต่างๆ ใหแ้ก่หน่วยงานตามทีไ่ดร้บัแจง้มา                                                   
 2.5.3 บรกิารสนบัสนุนทางเทคนิคส าหรบัผูใ้ชง้านคอมพวิเตอร ์                                                                                                 
        มบีรกิารซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรร์วมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 
 ตามทีไ่ดร้บัแจง้ปญัหามา 

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

1 (1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี ศทส.อ2.2.5.001  แผนการด าเนินงานประจ าปี 
2 (2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน ศทส.อ2.2.5.002  แผนการปฏบิตังิาน 

3 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน
ไม่ต ่ากว่า  3.51  เตม็ 5.00 

ศทส.อ2.2.5.003  ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน 

4 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.5.004  แผนการปรบัปรุงการปฏบิตังิานตาม
ผลการประเมนิ 

5 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
รบัทราบการน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

ศทส.อ2.2.5.005  ผลการด าเนินงาน  
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องคป์ระกอบท่ี 3   การบริหารและการจดัการ 
ระบบและกลไก 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยหวัหน้างานแต่ละสว่นงานโดย
มผีูอ้ านวยการศนูยฯ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อก าหนดทศิทางในการบรหิารงานโดยยดึปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์
และแผนงานเป็นหลกั ทัง้นี้ศนูยฯ์ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการท างานของบคุลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปญัหาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เขา้ทีป่ระชมุไดโ้ดยผ่านหวัหน้างาน  
 
การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  3.1  การบริหารและการจดัการ 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารโดยไดจ้ดัใหบุ้คลากรเขา้ประชมุเพื่อ
ร่วมกนัก าหนดแผนการบรหิารและการจดัการและก าหนดทศิทางการด าเนินงานเพื่อใหทุ้กคนมสีว่นร่วมในการก าหนด
แผนการบรหิารและการจดัการ บุคลากรทุกคนรบัทราบแผนการบรหิารและการจดัการและร่วมกนัด าเนินงานของแต่ละ
สว่นงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานการบรหิารและการจดัการทีไ่ดร้ว่มกนัก าหนดแผนไว ้
 พรอ้มทัง้ไดม้กีารจดัสมัมนาประจ าปี เพื่อร่วมการประเมนิผลการด าเนินงานของแต่ละสว่นงาน ว่าเป็นไปตาม
แผนการบรหิารและการจดัการหรอืไม่อย่างไร พรอ้มทัง้มขีอ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิาร
และการจดัการเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามคล่องตวัส าหรบัการบรกิารดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.1  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนการบรหิารและการจดัการ  ศทส.อ3.3.1.001  แผนโครงการประจ าปี 2554 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนด
แผนการบรหิารและการจดัการ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
งานประกนัคุณภาพ 

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

ศทส.อ3.3.1.002  แผน/โครงการ  การพฒันาบุคลากร
ศนูยฯ์ 

4 (4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน /โครงการ 
(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความกา้วหน้า
โครงการพฒันาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่2-3 
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ตวับ่งช้ี  3.2   การก าหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากร 
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารประชมุภายใน เพือ่ประชุมชีแ้จงและร่วมกนัก าหนดภาระหน้าทีต่าม

สว่นงานและตามต าแหน่งของบคุลากร พรอ้มทัง้จดัท างานแผนผงัองคก์รทีไ่ดม้กีารก าหนดต าแหน่งของบุคลากรแยกตาม
ภาระหน้าทีแ่ละไดแ้สดงไวใ้หเ้หน็อย่างชดัเจน แจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนั โดยไดก้ าหนดใหห้วัหน้าสว่นงานตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานจากแผนงานของบคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายงานและน าเสนอรายงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นแนวทางใน
การตดิตามประเมนิผลงานและเพื่อการตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชาว่าบุคลากรไดป้ฏบิตัติามแผนงานทีไ่ดเ้สนอมาหรอืไม่ 
รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิานจากแผนงานดว้ย 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.2  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีารก าหนดภาระหน้าทีข่องบุคลากรไว้
อย่างชดัเจน  

ศทส.อ3.3.2.001  โครงสรา้งการบรหิารงานศนูยบ์รกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบตดิตามผลการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที ่

ศทส.อ3.3.2.002  การใชง้านระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
(iTOP)   

3 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานตามการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที ่ 

ศทส.อ3.3.2.003  แบบประเมนิความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารตามภาระของสว่นงาน 

4 
(4)  ม ี(3) + การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที ่

ศทส.อ3.3.2.004  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

5 
 (5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ
และพฒันางานต่อไป 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 

 
ตวับ่งช้ี  3.3   ระดบัความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ครอบคลุมทุกสว่น
งานของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื สว่นงานสนบัสนุนระบบงาน Soft Square  สว่นงานเครอืขา่ยพืน้ฐาน  สว่น
งานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์  และกลุ่มงานเทคนิค 
 จากนัน้จะน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมาท าการสรุปผล เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงการ
บรกิารเพื่อใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารใหม้ากขึน้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.3  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   4  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

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

4 (4)  ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 

ศทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ
การใหบ้รกิารศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่6  
(อา้งองิ)  ศทส.อ3.3.2.003  แบบประเมนิความพงึพอใจ
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ในการใหบ้รกิารตามภาระของสว่นงาน 
5 (5)  ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 - 

 
ตวับ่งช้ี  3.4  การพฒันาบุคลากร 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้นีโยบายการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรโดยการสง่เสรมิการศกึษา 
เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากร  สามารถพฒันาความรู ้ ของตนเอง โดยการสนบัสนุนการศกึษาในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
เพื่อยกระดบัความรูค้วามสามารถใหส้งูขึน้ตามล าดบั พรอ้มกนัน้ีไดม้กีารสง่บุคลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัรงัสติ โดยมกีลไกการพฒันาบุคลากรในการพจิารณาคดัเลอืกบุคลากร 
  ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้กีารด าเนินงานตามแผนทีว่างไว ้  โดยพจิารณาจากโครงสรา้งขององคก์รที่
ตอ้งมบีคุลากรทีม่คีุณวฒุปิระจ าต าแหน่งนัน้ ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.4  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนการพฒันาบุคลากร  
ศทส.อ3.3.4.001  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
มหาวทิยาลยัรงัสติ 50 - 54  

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกในการพฒันา
บุคลากร 

ศทส.อ3.3.4.002  เอกสารเขา้อบรม  สมัมนาภายใน – 
ภายนอกของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ศทส.อ3.3.4.003  ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชมุ/
อบรม/สมัมนาศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศประจ าปี 
2554 

4 (4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน / โครงการ 

ศทส.อ3.3.4.004  เอกสารการประเมนิโครงการ
ประชาสมัพนัธร์ะบบการใชง้าน e-mail ของ Live@edu, 
การประชุมชีแ้จง web Authentication 
(อา้งองิ)  ศทส.อ3.3.4.002  เอกสารเขา้อบรม  สมัมนา
ภายใน – ภายนอกของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่2 
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ตวับ่งช้ี  3.5  ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ 
  ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บัเป็นเจ้าภาพในโครงการพฒันาระบบงานสารสนเทศของมหาวทิยาลยั
รงัสติ  และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างาน โดยการจดัจา้งบรษิทัฯ ภายนอกเขา้มาด าเนินงานออกแบบและ
พฒันาระบบงานเป็นจ านวน 18 ระบบ  ทัง้ในด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการ ซึ่งจะท าให้ได้ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมภารกจิหลกัและกจิกรรมส าคญัๆ ภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ  ซึง่สามารถช่วยให้การบรหิารงาน 
การตดัสนิใจ และลดขัน้ตอนการท างานท าใหภ้าพรวมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยผูใ้ชแ้ละผูบ้รหิารทุกระดบัชัน้สามารถใช้
บรกิารขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ http://intranet.rsu.ac.th ประกอบกบัทางศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารส ารองและกู้
ขอ้มูลซึ่งอยู่ในแผนการบ ารุงรกัษาระบบงานสารสนเทศท าให้ระบบงานสารสนเทศมคีวามปลอดภยัและน่าเชื่อถือมาก
ยิง่ขึน้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.5  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ (อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.1.001  แผนการด าเนินงาน 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบ  และกลไกในการจดัเกบ็
ขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.1.001  แผนการด าเนินงาน 

3 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานในการจดัเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศตามแผนงาน / โครงการ  

(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.1.002  การด าเนินงานตามแผน 

4 (4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน / โครงการ 
(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.1.003  การประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ2.2.1.004  การพฒันาแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
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องคป์ระกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัท างบประมาณตามความรบัผดิชอบและความจ าเป็น โดยท าการเสนอ
ของบประมาณผ่านผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยเทคโนโลยเีพื่อเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 
การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  4.1  การเงินและงบประมาณ 

ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มกีารจดัท าแผนการเงนิและงบประมาณประจ าปี   โดยมคีณะกรรมการ   
ภายในซึ่งประกอบไปด้วยหวัหน้าส่วนงานต่างๆ   เขา้มาเป็นคณะกรรมการในการจดัท าแผนบรหิารงบประมาณ โดยมี
ผูอ้ านวยการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นประธาน โดยมกีลไกในการใชง้บประมาณเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของมหาวิทยาลยัรงัสติ   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน หรอืแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้การใช้
งบประมาณบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 การเบกิจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการจะด าเนินการเบกิงบประมาณเป็นไปตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลยัรงัสติ
ก าหนด เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บั โดยการใชง้บประมาณเพื่อโครงการต่างๆ ตามทีไ่ดข้อไวน้ัน้ 
จะมกีารน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมนิโครงการว่าไดร้บัผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงไร และใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาในปีงบประมาณต่อไป  
  
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.1  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 
ศทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่าดว้ย  การเงนิและการ
กรอกงบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
ศทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝา่ยการเงนิ  ประจ าปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + กลไกในการใชง้บประมาณ
ประจ าปี  และสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของ
มหาวทิยาลยั 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.2.001  โครงการศนูยบ์รกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ,ใบอนุมตังิบประมาณ 

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

ศทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใชง้บประมาณรายจ่าย
โครงการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + การประเมนิผลการใชง้บประมาณ
ประจ าปี 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความกา้วหน้า
โครงการพฒันาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1, ครัง้ที ่4 
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ตวับ่งช้ี  4.2   การจดัสรรงบประมาณ  และการตรวจสอบ 
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารประชุมจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจและน ามาวางแผนงาน

ของศนูยฯ์ส าหรบัโครงการต่างๆ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติและครอบคลุมภารกจิของสว่นงาน
นัน้ๆเพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพพรอ้มทัง้มกีลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิาร
ภายในศนูยฯ์  โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผูท้ีร่บัผดิชอบโครงการนัน้ ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.2  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีารก าหนดนโยบายแผนงานการเงนิ  
และการจดัสรรงบประมาณทีส่อดคลอ้ง  และ
ครอบคลุมภารกจิ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่าดว้ย  การเงนิ
และการกรอกงบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
(อา้งองิ)  ศทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝา่ยการเงนิ  
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  
และมกีารด าเนินกจิกรรม / โครงการตาม
แผนงานทีก่ าหนด 

ศทส.อ4.4.2.001  โครงการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี 2554 
(อา้งองิ)  ศทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้
งบประมาณรายจ่ายโครงการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + การตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานทุกกจิกรรม / โครงการ  

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความกา้วหน้า
โครงการพฒันาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + การสรุป  หรอืรายงาน  และ
เผยแพรใ่หบุ้คลากรทราบ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความกา้วหน้า
โครงการพฒันาของศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง
พฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1, ครัง้ที ่4 
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องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบ  และกลไกการประกนัคณุภาพ 
ระบบและกลไก 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลของฝา่ยเทคโนโลย ี มกีารจดัท าโครงสรา้งการ
บรหิาร มบีุคลากรรบัผดิชอบหน้าทีต่่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพของศนูยฯ์ เพื่อด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตาม ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
 
การด าเนินงาน 
ตวับ่งช้ี  5.1  การประกนัคณุภาพและการตรวจสอบคณุภาพ 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน โดยมผีูอ้ านวยการ
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูล้งนามในการแต่งตัง้  โดยไดม้กีจิกรรมใหป้ระชาคมภายนอกมสีว่นร่วมในการวาง
แผนการพฒันาแผนงานการประกนัคุณภาพผ่านแบบประเมนิความพงึพอใจในหวัขอ้เสนอแนะและแนวทางการปรบัปรุง 
การก าหนดแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพไดก้ าหนดแผนการด าเนินงาน เพื่อใหแ้ต่ละสว่นงานได้
ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูและเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มในการตรวจสอบจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพและเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการประเมนิจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพภายนอก ( สมศ.)  
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดน้ าผลการประเมนิจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพภายใน รวมทัง้
คณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรบัปรงุดา้นการประกนัคุณภาพในดา้นนโยบายและแผนงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัรงัสติสงูสดุ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.1  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มคีณะกรรมการ  หรอืผูร้บัผดิชอบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ  

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
งานประกนัคุณภาพ 
(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1 

2 
 
(2)  ม ี(1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

 

ศทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 2554 

3 

(3)  ม ี(2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท าเป็นรายงาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ของหน่วยงานตน้สงักดั (ฝา่ย) 

ศทส.อ5.5.1.002  รายงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 2553 

4 
(4)  ม ี(3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในของมหาวทิยาลยั 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
งานประกนัคุณภาพ 
(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 

5 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในมาปรบัปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพครัง้ที ่1 
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ตวับ่งขี้  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 

ทางศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารก าหนดใหท้กุสว่นงานไดม้กีารประชุมเพื่อก าหนดตวับง่ชีแ้ละ
เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ  เพื่อก าหนดทศิทางของสว่นงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและใหแ้ต่ละสว่นงานไดม้กีาร
ก าหนดกลไกในการประเมนิดา้นคุณภาพ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัรงัสติ
และน าผลการประเมนิตนเองจดัท าเป็นรายงานเปิดเผยใหป้ระชาคมรบัทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ http://ict.rsu.ac.th 
 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดน้ าผลการประเมนิแผนงาน/โครงการ มาปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน
ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ไดน้ าผลการประเมนิ จากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทดัฐานในการปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง   พรอ้มกนัน้ีไดน้ าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันาหน่วยงาน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.2  (ไดค้ะแนนเท่ากบั   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีลไกการด าเนินงานประเมนิ
ตนเองของหน่วยงาน 

(อา้งองิ) ศทส.อ5.5.1.002  รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในประจ าปีการศกึษา 2554 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมใน
การก าหนดตวับง่ชี ้

ศทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพ 

3 
(3)  ม ี(2) + การประเมนิผลตนเอง
ของหน่วยงาน 

(อา้งองิ)  ศทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจการ
ใหบ้รกิารศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมา
วางแผนพฒันา 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 

5 
(5)  ม ี(4) + การปรบัปรุงตวับ่งชี ้ 
และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

(อา้งองิ)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพครัง้ที ่1-6 
(อา้งองิ) ศทส.อ5.5.1.002  รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในประจ าปีการศกึษา 2554 
(อา้งองิ) ศทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


42 
 

   
รายงานประจ าปี เพือ่การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2554 (1 มถิุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)                                                                       
ศนูย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           

ส่วนท่ี 3  
การประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ประเมินการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.1 การก าหนด 
ปรชัญา ปณิธาน และ
แผนการด าเนินการ 

(1)  มกีารก าหนดปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงค ์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรในหน่วยงานมสีว่นร่วมในการ
ก าหนดปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค ์
(3)  ม ี(2) + บุคลากรในหน่วยงานไดป้ฏบิตัภิารกจิ
ตามแนวปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค ์
(4)  ม ี(3) + การเผยแพรใ่หป้ระชาคมไดร้บัทราบ  
และเสรมิสรา้งความตระหนกัของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(5)  ม ี(4) + การทบทวนเพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  การก าหนดนโยบาย / 
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน 

(1)  มกีารก าหนดนโยบาย และแผนงานใหส้อดคลอ้ง
กบัปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนด
แผนงาน 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินตามแผนงาน / โครงการที่
ก าหนดไว ้
(4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน และโครงงานทีไ่ด้
ด าเนินการแลว้ 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิแผนงาน และ
โครงการมาใชป้รบัปรุง และพฒันางานของหน่วยงาน
ใหด้ขีึน้ 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1 5  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 1 5  
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องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  การด าเนินการด้าน 
การบริการระบบ
สารสนเทศ 
 

(1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
(2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงานไม่ต ่า
กว่า  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรบัทราบการ
น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.2  การจดัการระบบ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

(1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
(2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงานไม่ต ่า
กว่า  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรบัทราบการ
น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.3  การให้บริการระบบ
อินเทอรเ์น็ต 

(1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
(2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงานไม่ต ่า
กว่า  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรบัทราบการ
น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.4  การบริหารจดัการการ
ใช้ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร ์

(1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
(2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงานไม่ต ่า
กว่า  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรบัทราบการ
น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

5 
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2.5  การให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์
ต่อพ่วง 

(1) มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 
(2) ม ี(1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) ม ี(2) + ผลการประเมนิผลการด าเนินงานไม่ต ่า
กว่า  3.51  เตม็ 5.00 
(4) ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) ม ี(4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรบัทราบการ
น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

   รวมองคป์ระกอบท่ี 2 5  
         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)  มแีผนการบรหิารและการจดัการ  
(2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนด
แผนการบรหิารและการจดัการ 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
(4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน / โครงการ 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

5 

 
 
 
 

3.2  การก าหนด
ภาระหน้าท่ีของบุคลากร 

(1)  มกีารก าหนดภาระหน้าทีข่องบุคลากรไวอ้ย่าง
ชดัเจน  
(2)  ม ี(1) + ระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที ่
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานตามการปฏบิตังิานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที ่ 
(4)  ม ี(3) + การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที ่
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงพฒันา
งานต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดบัความพึงพอใจ
ของผูร้บับริการ 

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

 
 
4 

 
 

3.4  การพฒันาบุคลากร (1)  มแีผนการพฒันาบุคลากร  
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากร 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
(4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน / โครงการ 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน 
พฒันา 

 
 
5 

 

3.5  ระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตดัสินใจ 

(1)  มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกในการจดัเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานในการจดัเกบ็ขอ้มลู 
สารสนเทศตามแผนงาน / โครงการ  

 
 
5 
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(4)  ม ี(3) + การประเมนิแผนงาน / โครงการ 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

   รวมองคป์ระกอบท่ี 3 24  
         คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 3 4.80  
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องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและ
งบประมาณ 

(1)  มแีผนการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี  
(2)  ม ี(1) + กลไกในการใชง้บประมาณประจ าปี
สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของมหาวทิยาลยั 
(3)  ม ี(2) + การด าเนินงานตามแผน / โครงการ  
(4)  ม ี(3) + การประเมนิผลการใชง้บประมาณ
ประจ าปี 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

5 

 

4.2  การจดัสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1)  มกีารก าหนดนโยบายแผนงานการเงนิและการ
จดัสรรงบประมาณทีส่อดคลอ้ง และครอบคลุมภารกจิ  
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ และมี
การด าเนินกจิกรรม / โครงการตามแผนงานที่
ก าหนด 
(3)  ม ี(2) + การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน
ทุกกจิกรรม / โครงการ 
(4)  ม ี(3) + การสรุป หรอืรายงาน และเผยแพรใ่ห้
บุคลากรทราบ 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงพฒันา 

5 

 

      รวมองคป์ระกอบท่ี 4 5  
       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)  มคีณะกรรมการ  หรอืผูร้บัผดิชอบด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพ  
(2)  ม ี(1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 
(3)  ม ี(2) +  กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท าเป็นรายงานประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน
ตน้สงักดั(ฝา่ย) 
(4)  ม ี(3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  โดย
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ
มหาวทิยาลยั 
(5)  ม ี(4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรบัปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกนั
คณุภาพของหน่วยงาน 

(1)  มกีลไกการด าเนินงานประเมนิตนเองของ
หน่วยงาน 
(2)  ม ี(1) + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนดตวั
บ่งชี ้
(3)  ม ี(2) + การประเมนิผลตนเองของหน่วยงาน 
(4)  ม ี(3) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 
(5)  ม ี(4) + การปรบัปรุงตวับ่งชี ้และเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 

5 

 

       รวมองคป์ระกอบท่ี 5 5  
         คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 5 5  
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ส่วนท่ี 4 
สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2554  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 
1. สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2554 
 
ผลการประเมนิทีเ่น้นกระบวนการ (Process) 
 

องคป์ระกอบ 
จ านวนตวั

บ่งช้ี 
ค่าเฉล่ียผลการประเมิน

การด าเนินงาน 
ความหมาย 

1. ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์   พนัธกจิ 
วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 

2.  ภาระงานหลกั 5 5.00 ดีมาก 
3.  การบรหิารและการจดัการ 5 4.80 ดีมาก 
4.  การเงนิและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 
5.  ระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1 - 5 16   
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 
 79.00  

คะแนนเฉล่ีย 
องคป์ระกอบรวมท่ี 1 - 5 

 4.94 ดีมาก 
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2. สรปุผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2554 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมปีรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์และแผนงานทีช่ดัเจน

และสอดคลอ้งกนั   ซึง่จะเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของบุคลากรทุกคน  เพื่อใหม้คีวามมุ่งมัน่และพยายามท างาน
ใหไ้ดต้ามแผนงานทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 งานสนับสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการบรหิารการศกึษา มกีารปรบัปรุง

ระบบฐานขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัและปรบัปรุงระบบงานใหส้ามารถรองรบันโยบายหรอืกฎเกณฑท์ีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

ข้อสงัเกต                                                                                                                                                                                                    

ปญัหาในการปรบัปรุงความรูเ้พือ่น าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัในการเขา้มาช่วยเป็นเครื่องมอืการ

ด าเนินงานในปจัจุบนั ขาดขัน้ตอนการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบทีด่ยีงัคงสง่ผลใหก้ารด าเนินงานล่าชา้และขาด

เสถยีรภาพการใหบ้รกิารทีด่ ี     

 งานเครอืข่ายพืน้ฐาน 
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาระบบการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต อย่างต่อเนื่องและสนองตอบความตอ้งการทีม่ากขึน้ มกีารพฒันา

หอ้ง Data Center เพื่อใหร้ะบบโครงสรา้งเครอืข่าย (Network Infrastructure) นัน้พรอ้มต่อการใชง้าน สนับสนุนให้

บุคลากรและนักศกึษาใช ้RSU e-Mail ของมหาวทิยาลยั โดยช่วยจดัการฝึกอบรม และมกีารประชาสมัพนัธ์อย่าง

ต่อเนื่อง มกีารขยายจุดการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั แบบมสีาย (Wire LAN) จ านวน

จุดต่อเชื่อม 11,424 จุด และแบบไรส้าย (Wireless LAN)  จ านวน Access Points (WIFI) 404 จุด อกีทัง้มกีารจดัสรร

เพิม่ขนาดของ Bandwidth ใหค้วามเรว็เชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) เป็น 4,020/558 Mbps  ใหเ้พยีงพอ

ต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ัง้มหาวทิยาลยั         

 ข้อสงัเกต 
 ปญัหาการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รบับรกิารนัน้ ไม่สามารถทราบสถานะว่า

ปจัจุบนัทางหน่วยงานไดด้ าเนินการถงึขัน้ตอนใด ตอ้งปรบัปรุงขัน้ตอนการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ 

ใหง้านบรรลุผล  หาวธิกีารสรุปปญัหาใหร้วดเรว็ และหาแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจนมากขึน้ นอกจากน้ีจ านวนเจา้หน้าทีไ่ม่

เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารทัง้มหาวทิยาลยั    
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งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาทกัษะของเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการใหค้ าแนะน าและ

การบรกิารที่ดแีก่ คณาจารย ์และนักศกึษา มกีารปรบัปรุงระบบภายในหอ้งปฏบิตัิการอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้คีวาม

พร้อมต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจดัท าตารางผู้เข้าใช้บริการ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสภาพเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และท าการบนัทกึปรมิาณผูใ้ชง้าน เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุงคุณภาพในการใหบ้รกิาร   

 ข้อสงัเกต 
 ปญัหาอายุการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร์ทีเ่กนิก าหนดระยะเวลาการรบัประกนัจากผูจ้ าหน่าย จะท าให้เกดิ

ความล่าช้าในการให้บริการ และควรมีงบประมาณในมีการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทนัที  นอกจากนี้

เจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิารนัน้ไม่มกีารสนบัสนุน Career Path ทีช่ดัเจนของสายอาชพีการท างาน ท าใหเ้จา้หน้าที่

อาจมกีารเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้  และเป็นอุปสรรคในการวางแผนบรหิารจดัการทีด่ไีด ้  

 กลุ่มงานเทคนิค 
 จดุเด่น 
 มผีลการด าเนินงานทีช่ดัเจนในการใหบ้รกิารดา้นเทคนิคแก่ คณาจารย ์บุคลากร และนักศกึษา  โดยเน้นการ

ใหบ้รกิารงานตรวจสอบแกไ้ขปญัหาคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมแซมอุปกรณ์ทีเ่กดิความเสยีหาย จดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์

ส ารองใหก้ารด าเนินงานบรรลุผล บรกิารตดิตัง้ระบบ Software ลขิสทิธิ ์อกีทัง้เป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุนในการจดั

งานทีม่คีวามส าคญัต่างๆ อาทเิช่น RSU Conference / The Global Game Jam เพื่อใหม้คีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินงาน   

 ข้อสงัเกต 
 ควรพจิารณาใหม้กีารจดัล าดบัความส าคญัของงานปจัจบุนัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และควรมกีารเกบ็ปญัหาของการใหบ้รกิาร (Incident Log) แต่ละครัง้ไวเ้พื่อจะสามารถน ามาวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้
บ่อยครัง้ และสามารถให ้Service Helpdesk เป็นผูแ้กไ้ขปญัหาในเบือ้งตน้ได ้ 
 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารการจดัการ 
 จดุเด่น 

การบรหิารงานมกีารจดัตัง้คณะกรรมการโดยใชค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพ เพื่อใหบุ้คลากรในศนูยฯ์ มกีาร
วางแผนการตดัสนิใจในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในการจดัแบ่งงานกนัแต่ละฝา่ยอย่างชดัเจน โดยมภีาระงานหลกัที่
ชดัเจนสามารถวดัผลได ้
  

ข้อสงัเกต 
 เน่ืองจากปี  2554  ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งศนูยฯ์ใหม่จะเหน็ไดว้่าบาง
หน่วยงานกย็งัมคีวามตอ้งการบคุลากรในสว่นงานของตนเองเพิม่ไมว่่าจะเป็นงานเครอืขา่ยพืน้ฐาน,  กลุ่มงานเทคนิค,  
งานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร,์  งานสนบัสนุนระบบงานซอฟตส์แควร ์ และสว่นงานทีเ่พิม่ขึน้  คอื  งานพฒันาระบบ
ซอฟตแ์วร ์ ซึง่ตอนนี้มเีจา้หน้าทีเ่พยีง  1  ท่านเทา่นัน้  ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารเพิม่มากขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
จดุเด่น 
มกีารท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัและมกีารเบกิจา่ยเป็นไปตามขอ้บงัคบัที่

มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้
ข้อสงัเกต 
งบประมาณทีศ่นูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัตัง้ไปแต่ละปีไดม้กีารกลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพของศนูยฯ์ แต่ยงัมบีางโครงการทีถู่กตดังบประมาณไปจงึเป็นการเสยีโอกาสทีเ่ราจะพฒันาโครงการ 
ของศนูยฯ์อย่างต่อเน่ือง  ศนูยฯ์จงึท างานไดต้ามงบประมาณทีท่างมหาวทิยาลยัพจิารณาให ้

  
องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบ กลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุเด่น 
มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในและมกีารประชุมรว่มปรกึษาหารอืในการท างานการประกนัคุณภาพ

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหป้ระสบความส าเรจ็
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