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ปการศึกษา 2564 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ไดดําเนินการตามปณิธาน

ท่ีตั้งไว คือ มุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับนักศึกษาและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปการศึกษาท่ีผานมา ทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการปรับเปล่ียน

โครงสรางการบริหารจัดการภายในหนวยงาน เพ่ือผลักดันเก่ียวกับงานหลัก ๆ ไดแก 1) งานโครงขายพ้ืนฐาน

และดาดาเซ็นเตอร เพ่ือทําใหการบริหารจัดการใหมีความตอเนื่องและสอดคลอง เพ่ือทําการปรับปรุงการบริการ

แกบุคลากร และนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) งานสนับสนุนเทคนิค ไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน

และวิธีการใหบริการเปนไปในรูปแบบของ Pro-Active มากข้ึน โดยเนนการใหบริการเชิงรุก และไดมีการ

กําหนดแนวนโยบายการบริการ (SLA) เพ่ือใชเปนขอตกลงในการใหบริการและใชเปนเกณฑขอตกลงรวมกันใน

การเขารับบริการ รวมไปถึงการวางแนวปฏิบัติสําหรับการเขารับบริการดานการลงโปรแกรมตางๆ โดยมีการออก

แนวปฏิบัติของซอฟแวรลิขสิทธ์ิ โดยไดมีการออกประกาศภายในมหาวิทยาลัย 3) งานระบบสารสนเทศ ได

ดําเนินการพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือใชสนับสนุนการตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการและสนับสนุน

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4)งานดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไดมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานโดยมีการประสานงานดานขอมูลโดยตรงกับขอมูลการลงทะเบียนเพ่ือลด

ขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกนักศึกษา รวมไปถึงการวางแนวทางการใชหองปฏิบัติการรวมกัน

กับคณะภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและการใชซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกัน 

นอกจากประเด็นดานเทคโนโลยีแลว ทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพยายามดําเนินการเพ่ือให

สอด คล อ งกับ  พ .ร.บ . ต า งๆ  ท่ี เ ก่ีย วข อ ง  เช น  พ ระราชบัญ ญั ติ การรักษ าค วามปลอ ด ภั ยมั่ น ค ง 

ไซเบอร พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางการดําเนินการใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management Systems : ISMS)   

สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในชวงปการศึกษาท่ีผานมานั้น ประเด็นดานภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น

ของสํานักบริการเทคโนโลยีเองท่ีตองมีการใหบริการท้ังในเร่ืองการดูแลระบบ การพัฒนาระบบ การสํารองขอมูล 

หรือรวมไปถึงการใหบริการดานอินเทอรเน็ต ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมการการทํางานในยุค

ปจจุบันซ่ึงนิยมทํางานในรูปแบบ Online เพ่ิมมากขึ้นโดยสัมพันธกับรูปแบบวิธีการของแนวโนมในปจจุบัน โดย

ยังคงตองทํางานอยูบนอุปกรณและเง่ือนไขท่ีมีอยูอยางจํากัด เชน อุปกรณเครือขายท่ีใหบริการ หรือ การพัฒนา

ระบบแอพลิเคช่ัน อืน่ ๆ เพ่ือตอบโจทยการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป  ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งเปนร่ืองของ

การใหบริการระบบเครือขายหรืออินเทอรเน็ต ซ่ึงในบางคร้ังอินเทอรเน็ตไมเสถียรทําใหเกิดผลกระทบกับการใช

งานท่ีตองการความตอเนื่องในการดาวนโหลดหรืออัปโหลดขอมูล ซ่ึงทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พยายามตรวจสอบสาเหตุและดําเนินการแกปญหาอยู และสําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีเปนประเด็นสําคัญคือ 

การกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนใชงานอินเทอรเน็ต เพ่ือใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติวาดวยการ



กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2560 ซ่ึงสงผลใหหนวยงานตางๆ ไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 

ในชวงท่ีมีการปรับเปล่ียน แตปญหานี้นาจะผานไปไดในระยะเวลาไมนาน 

ท้ังนี้สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมุงมั่นท่ีจะแกปญหาท่ีมีอยูใหเรียบรอยตลอดจนปรับปรุง

แนวทางในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น เพ่ือท่ีจะสามารถใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดตามปณิธานท่ีตั้งไว
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 

 
 

1.1  ช่ือหน่วยงาน และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ปี พ.ศ. 2564 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต มีภำรกิจหลักในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต โดย
มีกำรแบ่งหน้ำท่ีกำรบริกำร เป็น 7 ส่วนงำน ได้แก่ 1) งำนแผนและพัฒนำ จะท ำหน้ำท่ีหลักๆ คือ จัดท ำ
แผนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนประกันคุณภำพ งำนวิเครำะห์และประเมินควำม
เส่ียง รวมไปถึงงำนท่ีเก่ียวกับเอกสำรเข้ำออก เอกสำรกำรเงิน งบประมำณต่ำงๆ 2) งำนระบบสำรสนเทศ  
จะท ำหน้ำท่ีหลักๆ คือ กำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสำรเทศหลักของมหำวิทยำลัย ให้ควำมร่วมมือแล ะ
ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ 3) งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จะท ำ
หน้ำท่ีหลักๆ คือ กำรวำงแผน จัดหำปรับปรุงบ ำรุงรักษำ บริกำรห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ส่วนกลำง เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 4) งำนสนับสนุนทำงเทคนิค จะท ำหน้ำท่ีหลักๆ คือ กำร
ให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ำรุงรักษำและให้ค ำปรึกษำกำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
มหำวิทยำลัย 5) งำนโครงข่ำยพื้นฐำน จะท ำหน้ำท่ีหลักๆ คือ กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยภำยใน
มหำวิทยำลัยระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กล้องวงจรปิด  6) งำนดำต้ำเซ็นเตอร์ 
จะท ำหน้ำท่ีหลักๆ คือ กำรดูแลและให้บริกำรเซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ท่ีเก่ียวข้อง โดเมนเนม กำรตรวจสอบ
และดูแลปริมำณกำรใช้งำนเซิร์ฟเวอร์  
 ในปีกำรศึกษำ 2564 นี้ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ผลักดันและด ำเนินกำร เพื่อให้เกิด
โครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำและบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
ดังนี้ 
 ด้ำนกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ  ได้สนับสนุนโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่
องค์กรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ของแต่ส่วนงำนในมหำวิทยำลัย   พัฒนำระบบเลือกตั้ง
สโมสรนักศึกษำแบบออนไลน์  พัฒนำเพิ่มช่องทำงกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนและอื่นๆ ด้วย Payment 
Gateway   พัฒนำบริกำรสอบถำมเกรดและตำรำงเรียน/ตำรำงสอบผ่ำนช่องทำง Line Chat bot RSU 
Connect    พัฒนำระบบตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลนักศึกษำ(โครงกำรขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจรำจร)    พัฒนำ
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์   และพัฒนำระบบจองเวลำตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกร 
 ด้ำนกำรให้บริกำร Data Center  มีกำรติดตั้งโปรแกรมส ำหรับช่วยส ำรองข้อมูลอัตโนมัติบน Cloud 
ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ 3BB  รวมถึงท ำกำรเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับ
เว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัยด้วย Web Application Firewall นอกจำกนี้ยังท ำกำรเพิ่ม Bandwidth 
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ให้ กับ เซิร์ฟ เวอ ร์และท ำ Cluster ใหม่  รวม ท้ังอัพ เกรด  Storage ให้ เป็นแบบ SSD ซ่ึงจ ะช่วย เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร Data Center  
 ด้ำนกำรให้บริกำรโครงข่ำย 1) มีกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำอุปกรณ์โครงข่ำยให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 
มีกำรปรับปรุงระบบกระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ให้ครอบคลุมและทันสมัย (รองรับ 
802.11ac Wave 2) นอกจำกนี้ได้ท ำกำรเปิดใช้งำนระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560    

  
1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
ปรัชญา 
บริกำรเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้ำวสู่เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย สร้ำงสรรค์นวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้
แบบยั่งยืน  

 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่กำรเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีทันกับควำมเปล่ียนแปลง 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้ำงโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำนให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 2. เสริมสร้ำงบริกำรให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำร 
 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรกำรท ำงำนให้ควำมคิดเชิงบวก มีแนวคิดในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
 โดยมองท่ีเป้ำหมำยร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2564 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยรังสิต  
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้รองรับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

 3. เพื่อให้บริกำรด้ำนดำต้ำเซ็นเตอร์กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยรังสิต  
4. เพื่อให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงแก่นักศึกษำท่ัวไปของมหำวิทยำลัยรังสิต 

 5. เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน 
 มหำวิทยำลัยรังสิต  
 6. เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
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แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2564 

1. พฒันาองคก์ร 

 1.1 ปฏิรูประบบกำรท ำงำน โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรของแต่ละคน และกำรจัดสรรงำนให้กับ
แต่ละคนอย่ำงถูกต้อง และตรงกับควำมถนัด 

 1.2 กำรจัดกำรและบริหำรหน่วยงำนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2. พฒันาทรพัยากรมนษุย ์

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพเฉพำะ และทักษะประจ ำต ำแหน่ง 
 2.2 พัฒนำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอก และเชิญวิทยำกรผู้มีควำมเช่ียวชำญมำ
อบรมภำยในให้กับบุคลำกรเพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำงำนและกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
 2.3 พัฒนำบุคลำกรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีส่วนเข้ำร่วมประชุมในหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนงำนในอนำคต 
3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  3.1 โครงกำร MA อุปกรณ์งำนระบบโครงข่ำย 
  3.2 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนสนับสนุนทำงเทคนิค 
  3.3 MA Server Data Center 
  3.4 โครงกำรพัฒนำระบบ ITSC Inventory  
 4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนโครงข่ำยพื้นฐำน 
4.2 โครงกำรปรับปรุง UPS Center 
4.3 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย 
4.4 Software บริหำรจัดกำรส ำหรับห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี 2564 
4.5 โครงกำรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
4.6 พัฒนำและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หลัก(Host) ส ำหรับงำนดำต้ำเซ็นเตอร์ 
4.7 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบลงทะเบียนเรียน (ใหม่) 
4.8 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
4.9 ปรับปรุงสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยภำยนอกอำคำร 

5. พัฒนาการบริการ 
5.1 กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสู่กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ 

5.2 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำน 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
5 

5.3 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้ำงหลังคำ 

5.4 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ ITSC Helpdesk 

แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2565 

1. พฒันาองคก์ร 

1.1 ปฏิรูประบบกำรท ำงำน โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรของแต่ละคน และกำรจัดสรรงำนให้กับ
แต่ละคนอย่ำงถูกต้อง และตรงกับควำมถนัด 

1.2 กำรจัดกำรและบริหำรหน่วยงำนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนษุย ์

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพเฉพำะ และทักษะประจ ำต ำแหน่ง  
2.2 พัฒนำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอก และเชิญวิทยำกรผู้มีควำมเช่ียวชำญมำ

อบรมภำยในให้กับบุคลำกรเพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำงำนและกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
2.3 พัฒนำบุคลำกรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีส่วนเข้ำร่วมประชุมในหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนงำนในอนำคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1 โครงกำร MA อุปกรณ์งำนระบบโครงข่ำย 
3.2 โครงกำรส่ังซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์งำน

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
3.3 MA Server Data Center 

4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนโครงข่ำยพื้นฐำน 
4.2 โครงกำรปรับปรุง UPS Center 
4.3 New RSU Network 
4.4 Software บริหำรจัดกำรส ำหรับห้องดำต้ำเซ็นเตอร์  
4.5 โครงกำรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
4.6 พัฒนำและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หลัก(Storage) ส ำหรับงำนดำต้ำเซ็นเตอร์ 
4.7 โครงกำรพัฒนำระบบ Intranet ใหม่ ระยะท่ี 1 
4.8 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี แบบออนไลน์  

ระยะท่ี 2 
4.9 New Smart Printing 
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5. พฒันาการบรกิาร 

5.1 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำน 
5.2 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้ำงหลังคำ 
5.3 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องท ำงำน 

 
1.3  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ 
       1.3.1  ภาระงานหลัก 

    ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 

1. ฝ่ายงานแผนและพัฒนา  

  1.1. งานธุรการ มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 1.1.1 รับ – ส่งหนังสือเข้ำออกภำยในและภำยนอก 
 1.1.2 จัดพิมพ์เอกสำรและจัดเก็บเอกสำร 
 1.1.3 งำนงบประมำณ – จัดซ้ือ (ภำยในส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
 1.1.4 เบิก – จ่ำยวัสดุส ำนักงำน และจัดสต๊อกวัสดุ/อุปกรณ์ 
 1.1.5 งำนพิมพ์เอกสำรของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1.6 เป็นผู้ประสำนงำนกับบริษัทฯต่ำงๆท่ีมำให้บริกำรกับมหำวิทยำลัยรังสิต  เช่น บริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทรู คอ ร์ปอเรช่ัน จ ำกัด(มหำชน)   
ผู้ให้บริกำรเช่ำใช้เคร่ืองพิมพ์ Canon และบริษัทอื่นๆ ใน  กรณีท่ีไม่ได้รับควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำร 
1.1.7 ดูแลกำรเบิกค่ำล่วงเวลำ 
1.1.8 ดูแลจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรเทคโนโลยสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรส ำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 1.2 งานนโยบายและแผน  มขีอบเขตงาน ดงันี ้

      1.2.1 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณประจ ำปี  

1.2.2 ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรด้ำนกำรประกัน    

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

1.2.3 จัดท ำแผนด้ำนกำรประกันคุณภำพประจ ำปี 

1.2.4 จัดท ำแผนควำมเส่ียงประจ ำปี  

1.2.5 จัดท ำผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 

1.2.6 กรอกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรผ่ำน http://plan.rsu.ac.th/planonline/  

http://plan.rsu.ac.th/planonline/


 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
7 

1.2.7 ดูแล และจัดท ำด้ำนกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

 1.3 งานบริการค าร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
 1.3.1 งำนรับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผ่ำนระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

1.3.2 รับแจ้งและแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นของปัญหำกำรใช้งำนระบบ Intranet ในส่วนของ
อำจำรย์  บุคลำกร  และนักศึกษำ 

 1.3.3 งำนรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งำนรับซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งำนแจ้งอินเทอ ร์เน็ต  
 ใช้งำนไม่ได้  และงำนแจ้งกำรใช้งำนเคร่ืองพิมพ์ Canon ส ำหรับบุคลำกรของ 
 มหำวิทยำลัยรังสิต 
 1.3.4  ให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตผ่ำนสัญญำณ Wireless LAN ด้วย
วิธีAuthentication 

 1.3.5 ให้ค ำปรึกษำใช้งำน  RSU Mail 
 1.3.6 ตรวจสอบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

2. ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ  มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 2.1  บริกำรให้ค ำปรึกษำ ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบงำน โปรแกรมให้กับผู้ใช้งำน 

2.2  วำงแผน จัดหำ ประสำนงำน ออกแบบ พัฒนำ ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำ ระบบงำน 

ท้ัง    36 ระบบ  ประกอบด้วย 

   - ระบบงำนกำรเงิน 
   - ระบบงำนกำรเงินหอพัก 
   - ระบบงำนบริหำรหอพัก 
   - ระบบงำนอำคำรและสถำนท่ี 
   - ระบบทุนกำรศึกษำ 
   - ระบบประเมินอำจำรย์ผู้สอน 
   - ระบบงำนบริกำรข้อมูล Online (ประเมินอำจำรย์ผู้สอน) 
   - ระบบรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
   - ระบบงำนศิษย์เก่ำ 
   - ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษำ 
   - ระบบงำนทะเบียนเรียน 
   - ระบบงำนกองทุนกู้ยืม 
   - ระบบ Waiting List 
   - ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร 
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   - ระบบงำนประมวลผลสอบ 
   - ระบบงำนทะเบียนรำยวิชำ 
   - ระบบงำนตำรำงเรียน ตำรำงสอบ  
   - ระบบงำนประมวลผลกำรเรียน 
   - ระบบงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   - ระบบงำนเอกสำรส ำคัญ 
   - ระบบงำนบริกำรข้อมูล Online ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรผ่ำน   
   http://intranet.rsu.ac.th 
   - ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน Online ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ผ่ำน  
   https://ev.rsu.ac.th 
   - RSU Connect 
   - ระบบค้นหำสถำนท่ีสอบและตำรำงสอบ 
   - ระบบ Scan จุดตรวจ (ส ำนักงำนต ำรวจมหำวิทยำลัยรังสิต) 
   - ระบบถำมตอบข้อมูลระดับคณะ 
   - ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (IT) 
   - ระบบจัดกำรสิทธิ์บุคลำกร 
   - ระบบจองคิวตรวจสุขภำพ 
   - ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365 
   - ระบบแจ้งซ่อม (Service desk) 
   - ระบบเลือกตั้งสโมสรนักศึกษำ 
   - ระบบลงทะเบียนขอรับ RSU Account 
   - ระบบเช็คช่ือผู้เข้ำร่วมงำนประสำทปริญญำ 

2.3  บริกำรสอบถำม  ให้ค ำแนะน ำ  แก้ไขปัญหำกำรใช้งำน จำกกำรใช้ระบบงำนบริกำรข้อมูล 
Online  ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone , Tablet  , PC  หรือ web browser ต่ำงๆ 
เป็นต้น 
2.4  เข้ำร่วมประชุม วิเครำะห์ ระบบงำนในโครงกำรพัฒนำสำรสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ  

 3. ฝา่ยงานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  มีขอบเขตงาน ดงันี้ 
 3.1  ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

3.2  บริหำรจัดกำรและควบคุมตำรำงกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูล
กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทำงเว็บไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/   

http://intranet.rsu.ac.th/
https://ev.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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3.3  ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และซ่อมบ ำรุงให้พร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ 
3.4   จัดเตรียมบัญชีรำยช่ือส ำหรับกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

4. ฝ่ายงานสนบัสนุนทางเทคนคิ ระบบโครงข่ายและดาตา้เซน็เตอร์  มขีอบเขตงาน  ดังนี ้

   4.1 ฝ่ายงานสนบัสนนุทางเทคนิค  มีขอบเขตงาน ดังนี ้
4.1.1 บริกำรเพิ่มประสิทธิภำพ System Software และ Application Software ส ำหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมประสงค์และขอมำ 
4.1.2 บริกำรให้ค ำปรึกษำ ติดตั้งท้ัง Software และ Hardware 
4.1.3 ซ่อมบ ำรุงและแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 

4.2 ฝ่ายงานโครงขา่ยพื้นฐาน    

4.2.1 จัดบริกำรโครงข่ำยคอมพิวเตอร์อินทรำเน็ต (Intranet) ท้ังเครือข่ำยใยแก้วน ำแสง (fiber 
optic) ส ำ ย ท อ ง แ ด ง  ( copper cable)  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย ไ ร้ ส ำ ย  wireless lan  
(RSU e-Campus Network) 

 4.2.2 บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) 
4.2.3  บริกำรเครือข่ำยเสมือน RSU Net@Home (Virtual Private Network: VPN)  
4.2.4 บริกำรแม่ข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ต ( Internet Application Service, DNS, 

 WINS, DHCP, Web Cache, NTP, RADIUS, LDAP, IPv4, IPv6)  
4.2.5  จัดท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรระบบ LAN และ WLAN ส ำหรับส ำนักงำนและห้องเรียน 
4.2.6  จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำ Infrastructure ของงำนโครงข่ำยพื้นฐำน 
4.2.7  บริกำรจัดส่งวิศวกรท่ีเช่ียวชำญส ำรวจพื้นท่ีเพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นของ
กำรใช้งำนระบบ Internet 
4.2.8 ออกแบบระบบ Infrastructure ท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้งำนระบบ Internet ส ำหรับอำคำร
ท่ีก่อสร้ำงใหม ่
4.2.9 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนำอุปกรณ์ Network ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้ตรง 

 กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
4.2.10 ดูแลเก่ียวกับกำร Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของ
ระบบเครือข่ำย 
4.2.11 ด ำเนินกำร Monitorระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยท่ีส ำคัญภำยในมหำวิทยำลัย 
4.2.12 ดู แลเก่ียวกับระบบสำยสัญญ ำณและอุ ปกรณ์  ของระบบกล้อ ง CCTV ภำยใน
มหำวิทยำลัย 
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4.2.13 ดูแลและแก้ปัญหำเก่ียวกับกำรเข้ำถึงของกำรใช้งำนระบบไม้ก้ันอำคำรจอดรถส ำหรับ
บุคลำกร 
4.2.14 ดูแลระบบเครือข่ำยและกำรใช้งำนของระบบศูนย์อำหำร อำคำรพระพิฆเนศ 
4.2.15 บริกำรให้ค ำปรึกษำกับคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ เก่ียวกับกำรเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมิน
รำคำเพื่อตั้งโครงกำร และร่ำงหนังสือสัญญำกำรจัดจ้ำงงำน เพื่อให้ได้ประโยชน์และมี
ประสิทธิภำพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมำณ 
4.2.16 ดูแลควำมปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำนในระบบเครือข่ำย 
4.2.17 ตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหำวิทยำลัย 

      4.3 ฝ่ายงานดาตา้เซ็นเตอร์   

 4.3.1 ดูแลระบบ Server และกำรให้บริกำรต่ำงๆ บนระบบเครือข่ำย 
4.3.2 ส ำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอ ร์ท่ีมีควำมส ำคัญ สูงสุดจนควำมส ำคัญน้อยสุดตำมล ำดับ  
ตำมจ ำนวน license ท่ีมี 

   4.3.3 จัดท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรห้องดำต้ำเซ็นเตอร์  
4.3.4 จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 
4.3.5 บริกำรกำรติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.3.6 บริกำรจัดสรรทรัพยำกรของเคร่ืองแม่ข่ำยเสมือน (Server Consolidation) ด้วย 
เทคโนโลยี Virtualization 
4.3.7 บริกำรจัดท ำส ำนักงำนส ำรองด้วยเทคโนโลยีกำรบริกำรอัตโนมัติ  
(Service Automation for DR Site) 
4.3.8 บริกำรจัดท ำและดูแลระบบเพื่อรองรับกำรท ำ Storage Virtualization   
4.3.9 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 
4.3.10 ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้ส ำหรับใช้งำน Microsoft Office 365 
4.3.11 ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวิทยำลัย  
4.3.12 บริกำรแม่ข่ำยระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
4.3.13 บริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจของมหำวิทยำลัย (RSU Home Page) เพื่อกำรเช่ือมโยงเว็บไซต์
ของคณะ/หน่วยงำน  
4.3.14 บริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจแก่คณะหน่วยงำน บุคลำกร และนักศึกษำ  
4.3.15 จัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Licensed Software) เพื่อใช้ในมหำวิทยำลัย 
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1.3.2   ความรับผิดชอบ 

           ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งหน้ำท่ีตำมฝ่ำยงำนดังนี้  

 1. ฝ่ายงานแผนและพัฒนา 
  1.1 งำนธุรกำร ประกอบด้วย กำรดูแลนัดหมำยของ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ดูแลระบบงำนสำรบรรณ 
รับ – ส่งหนังสือเข้ำ/ออกท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยรังสิต จัดเก็บเอกสำร  ดูแลงบประมำณ – จัดซ้ือ 
(ภำยในส ำนักฯ) กำรเบิก – จ่ำยวัสดุส ำนักงำน  ดูแลกำรเบิกค่ำล่วงเวลำ จองห้องประชุม และเตรียมกำรประชุม 
  1.2 งำนนโยบำยและแผน ประกอบด้วย กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   แผนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพประจ ำปี จัดท ำแผนควำมเส่ียงประจ ำปี   จัดท ำผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  จัดท ำด้ำนพัฒนำ
ตนเองของบุคลำกร และกรอกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรผ่ำนhttp://plan.rsu.ac.th/planonline/ 
  1.3 งำนบริกำรค ำร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย บริกำรรับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ โดยด ำเนินกำรแก้ไข หรือให้ค ำแนะน ำเพื่อแก้ปัญหำเบ้ืองต้น รวมถึงให้บริกำรตำมค ำ
ร้องของผู้ใช้บริกำร ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจ ำแนกปัญหำ หรือค ำร้องเพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ตรวจสอบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดูแลเพจเฟสบุ๊ค ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ E-mail@rsu.ac.th โดยกำรสร้ำง แก้ไข ท ำกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของส ำนักบริกำร
โทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนทำงอีเมล์และดูแลในกำรเปล่ียนรหัสผู้ใช้งำน  

 2. ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  
  2.1 งำนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนตำมขอบเขตจ ำนวน 36 ระบบงำน 

   2.2 งำนติดตั้งโปรแกรมและให้ค ำแนะน ำปัญหำกำรใช้ระบบงำน  เฉพำะระบบงำนในควำม
รับผิดชอบ 
 2.3 พัฒนำระบบงำนเพ่ือสนับสนุนหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต 

 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย   กำรวำงแผน  จัดหำ  ปรับปรุง  บ ำรุง  
รักษำบริกำรห้องปฏิ บัติกำรคอมพิวเตอ ร์ส่วนกลำง และจัด เต รียมบัญ ชีรำยช่ือส ำหรับกำรใช้งำน
ห้องปฏิ บัติกำรคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัยได้ใช้บริกำรเพื่อจัดอบรม หรือสัมมนำเพื่อเพื่มทักษะและควำมรู้ให้กับบุคลำกรของตนเอง 

 4. ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิค ระบบโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ 

 ฝ่ายงานสนับสนุนทาง เทคนิค ประกอบด้วย กำรให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์   และแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น   
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 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ประกอบด้วย กำรวำงแผน จัดหำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ พัฒนำและดูแล
ระบบเครือข่ำย โดยท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรระบบ LAN และ WLAN ส ำหรับส ำนักงำนและห้องเรียน 
เพื่อตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนำอุปกรณ์ Network ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน  ในกรณีท่ีเกิดกำรขัดข้องของระบบเครือข่ำยจะมีบริกำรจัดส่งวิศวกรท่ีเช่ียวชำญส ำรวจพื้นท่ีเพื่อ
ออกแบบและแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นของกำรใช้งำนระบบ Internet  และจัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำ 
Infrastructure ของงำนโครงข่ำยพื้นฐำน 

 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ประกอบด้วย กำรวำงแผน จัดหำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ พัฒนำและดูแล
ควำมปลอดภัยห้องดำต้ำเซ็นเตอร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และจัดท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรห้องดำต้ำ
เซ็น เต อ ร์  จั ด ท ำแผนกำรบ ำรุ งรักษ ำเค ร่ือ งคอ มพิ วเตอ ร์แม่ ข่ ำย ภ ำย ใน ห้ อ งด ำต้ ำ เซ็น เต อ ร์  
บริกำรกำรติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและกำรใช้งำนซอฟแวร์ท่ีเก่ียวข้อง กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบไฟฟ้ำภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอร์กำรตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวิทยำลัย  กำร
บริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจของมหำวิทยำลัย (RSU Home Page) เพื่อกำรเช่ือมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงำน   

 

1.4  โครงสร้างการบรหิารงาน 

        ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เร่ิมจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกรทุกคนในมหำวิทยำลัยรังสิตได้รับประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ  โดยส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
ส ำรส น เท ศ มี ห น้ ำ ท่ี ใน ก ำรพั ฒ น ำโป รแกรม กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภ ำย ใน ม ห ำวิ ท ย ำ ลั ย รัง สิ ต   
กำรให้บริกำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์  กำรให้บริกำรทำงระบบเครือข่ำยท้ังระบบอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต 
  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสังกัดฝ่ำยเทคโนโลยี โดยมีกำรแบ่งฝ่ำยงำนออกเป็น 
4 งำน คือ  

1. ฝ่ำยงำนแผนและพัฒนำ 
2. ฝ่ำยงำนระบบสำรสนเทศ 
3. ฝ่ำยงำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ำยงำนสนับสนุนทำงเทคนิค ระบบโครงข่ำยและดำต้ำเซ็นเตอร์ 
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1.4.1  โครงสร้างส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 จ านวนบุคลากร 
ปัจจุบันส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรจัดแบ่งงำนภำยในส ำนักบริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีชัดเจน โดยมีบุคลำกรท้ังหมด  34  คน ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

ป.

เอก 

ป.

โท 

ป.

ตร ี

ต่ ากว่า 

ป.ตร ี

1. นำยขุนค ำ    ปองรักษำชีวิต ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    

2. นำยบุญเจิด  นิ่มปลื้ม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสนับสนุนทำง

เทคนิค 
    

3. นำยวรำห์ศักด์ิ  พงษ์สวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกลำง     

4. นำยพสุ      กุนทีกำญจน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ     

5. นำยอนุรักษ์    วรรณคีร ี หัวหน้ำงำนฝ่ำยระบบสำรสนเทศ     

6. นำยกฤษฎำ  ชื่นหฤทัย      หัวหน้ำงำนสนับสนุนทำงเทคนิค

ระบบโครงข่ำยและดำต้ำเซ็นเตอร์ 
    

7. นำยศักด์ิสิทธ์     เขียนนิลศิร ิ หัวหน้ำงำนห้องปฏิบัติกำรคอมฯ     

8. นำงสำวพัชรมณฑ์  สุรินทร์       หัวหน้ำงำนฝ่ำยแผนและพัฒนำ     

9. นำงสำวจุฑำวรรณ     โพธิ์ศรี เจ้ำหน้ำที่งำนแผนและพัฒนำ     

10. นำงสำวสุณัฐฐำ     ทิมทอง เจ้ำหน้ำที่งำนแผนและพัฒนำ     

11. นำงสำวพนิดำ      ก้อมมณี โปรแกรมเมอร ์     

12. นำยกัมปนำท        สมณำวิริยะ โปรแกรมเมอร์     

13. นำยปฐวี       แสงศรี โปรแกรมเมอร์     

14. นำยลิขิต     นีรนำทภูรี โปรแกรมเมอร์     

15. นำงสำวณีรนุช      วงศ์เณร นักวิเครำะห์ระบบ     

16. นำงสำวปัทมำ     ศรีบัวเอี่ยม นักวิเครำะห์ระบบ     

17. นำยพีรยศ         ตันอุดรชัย เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรคอมฯ     

18. นำยณรงค์         ภิรมย์อยู่ เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรคอมฯ     
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

ป.

เอก 

ป.

โท 

ป.

ตร ี

ต่ ากว่า 

ป.ตร ี

19. นำยนุเชษฐ์        พันธ์ขำว เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรคอมฯ     

20. นำยธีรพล         ถนอมพร เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรคอมฯ     

21. นำยชัยวุธ      ธนะสูตร เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนทำงเทคนิค     

22. นำยศิริพงษ์  มำมีชัย เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนทำงเทคนิค     

23. นำยนพดล      ปัญญำไว เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนทำงเทคนิค     

24. นำยณัฐพงษ์    ไทรงำม เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนทำงเทคนิค     

25. นำยธีรเดช      รักปำน เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสนุนทำงเทคนิค     

26. นำยทัตพงษ์  เทพชำ เจ้ำหน้ำที่งำนดำต้ำเซ็นเตอร์     

27. นำยสุชำติ      อูปแก้ว เจ้ำหน้ำที่งำนดำต้ำเซ็นเตอร์     

28. นำยสมพงษ์พินิจ  สุวรรณชำติ วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

29. นำยชนพนธ์    สุรินทร์ วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

30. นำยหัสดิน      เนตรนิล วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

31. นำยชัยนริทร์   ศรีเมืองช้ำง วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

32. นำยวุฒิชัย      ช่ำงวำด วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

33. นำยนำยเธียรวิชญ์   หมื่นไธสง วิศวกรงำนโครงข่ำยพื้นฐำน     

รวม 0 15 18 0 
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1.6 สถานที่ตั้ง 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แบ่งส่วนกำรท ำงำนเพื่อให้บริกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรังสิต  

1.6.1 ฝ่ายงานแผนและพัฒนา 
  ท่ีตั้ง  อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท์ 0-2791-5650, 0-2791-5651, 0-2791-5652 
  โทรสำร  0-2791-5654 

1.6.2 ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ   
  ท่ีตั้ง    อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์) ช้ัน 6  ห้อง 602A 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5417 , 5647 , 5655 , 5657 , 5706 , 5708 , 5709  
    , 5710   
  เว็บไซต์  https://itsc.rsu.ac.th/ และ https://intranet.rsu.ac.th/  
 1.6.3 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ท่ีตั้ง    อำคำร 2 (อำคำรประสิทธิรัตน์) ช้ัน 2 ห้อง 205 – 206 
    อำคำร 3 (อำคำรอุไรรัตน์) ช้ัน 2 ห้อง 216 A-E 
    อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรัตน์) ช้ัน 3 ห้อง 313–314, 317–318,  
    332A – B 

อำคำร 6 (อำคำรเรียนรวม) ช้ัน 5A ห้อง 501–502 ,505,507–509 
โทรศัพท์ อำคำร 2 (อำคำรประสิทธิรัตน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 
  อำคำร 3 (อำคำรอุไรรัตน์) 0-2997-2222 ต่อ 6013 

    อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
อำคำร 6 (อำคำรเรียนรวม)  0-2997-2222 ต่อ 6012, 6013 

  เว็บไซต์  https://itsc.rsu.ac.th/ และ https://cscl.rsu.ac.th 

  

https://cscl.rsu.ac.th/
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1.6.4 ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิค ระบบโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ 
    ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิค  
  ท่ีตั้ง  อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรัตน์) ช้ัน 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท์  0-2997-2222 ต่อ 3285 - 3287 
  เว็บไซต์  https://itsc.rsu.ac.th/ 

  ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
  ท่ีตั้ง    อำคำร 5 (อำคำรวิษณุรัตน์) ช้ัน 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3289  
   เว็บไซต์  https://itsc.rsu.ac.th/ 

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 
  ท่ีตั้ง    อำคำร 1 (อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5419, 5646, 5649 
  เว็บไซต์  https://itsc.rsu.ac.th/ 
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1.7  การเงินและงบประมาณ 

รำยงำนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 – 31 พฤษภำคม 2565 

และงบประมำณโครงกำรปีกำรศึกษำ 2564 โดยส ำนักงำนงบประมำณสรุปยอดรำยจ่ำยส้ินสุด ณ วันท่ี 1 

มิถุนำยน 2565  ในแต่ละภำคกำรศึกษำของ   ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีดังนี้ 

ยอดรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2564 
หมวดรายจ่ายประจ า 

ล าดับ 
รหสั

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนมุตั ิ งบได้รบัการอนมุตั ิ งบคงเหลอื % ที่ใชไ้ป 

1 01002 เงินเดือนและ
ค่ำจ้ำง-ส่วนงำน
สนับสนุน 

9,377,388.00 9,377,388.00 -139,122.00 101.48% 

2 01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วน
งำนสนับสนุน 

33,000.00 33,000.00 -3,259.00 109.88% 

3 02203 ค่ำตอบแทน
ต ำแหน่งงำนบริหำร-
ส่วนงำนสนับสนุน 

120,000.00 120,000.00 0.00 100.00% 

4 02303 ค่ำตอบแทนอื่น-
ส่วนงำนสนับสนุน 

0.00 0.00 -1,190.00 Infinity% 

5 03203 ค่ำบริกำร Internet 7,489,000.00 7,489,000.00 1,065,000.00 85.78% 

6 03501 ค่ำพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำน 

51,000.00 51,000.00 30,000.00 41.18% 

7 03604 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

8 03606 ค่ำซ่อมแซม-รับโอน
จำกโครงกำร 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

9 03607 รับโอนจำกโครงกำร 0.00 1,045,000.00 1,045,000.00 0.00% 

10 03708 ค่ำรับรอง 20,000.00 8,085.25 990.25 87.75% 
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ล าดับ 
รหสั

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนมุตั ิ งบได้รบัการอนมุตั ิ งบคงเหลอื % ที่ใชไ้ป 

11 03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 16,000.00 16,000.00 -5,905.15 136.91% 

12 03711 ค่ำของขวัญและ
รำงวัล 

7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00% 

13 03714 ค่ำเดินทำงใน
ประเทศ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 

14 03715 ค่ำเบ้ียเล้ียงและค่ำท่ี
พัก 

5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00% 

15 03729 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกันคุณภำพ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

16 03900 งบฉุกเฉิน 0.00 250,000.00 0.00 100.00% 

17 03922 รับโอนจำกโครงกำร 0.00 0.00 0.00 NaN% 

18 04001 วัสดุส ำนักงำน 15,000.00 26,914.75 524.98 98.05% 

19 06001 สนับสนุนให้
นักศึกษำท ำงำน
ระหว่ำงเรียน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

20 07009 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 0.00 3,376,830.00 0.00 100.00% 

21 07037 ค่ำเช่ำใช้สิทธิรำยปี
ระบบสอบออนไลน์ 

600,000.00 665,000.00 0.00 100.00% 

22 07045 ค่ำอุปกรณ์ online 
เพิ่มเติม 

0.00 2,000,000.00 1,326,022.40 33.70% 

ยอดสรปุรายจ่ายโครงการ 17,739,488.00 24,476,318.00 3,336,161.48 86.37 % 
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หมวดรายจ่ายโครงการ 

  

ล าดับ 
รหสั

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนมุตั ิ

งบได้รบั 
การอนมุตั ิ

งบคงเหลอื % ที่ใชไ้ป 

1 640189 โครงกำร MA อุปกรณ์งำนระบบ
โครงข่ำย 

600,000.00 600,000.00 27,550.00 95.41% 

2 640190 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง
งำนโครงข่ำยพื้นฐำน 

1,200,000.00 1,200,000.00 770.43 99.94% 

3 640191 โครงกำรปรับปรุง UPS Center 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00% 

4 640192 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย 0.00 0.00 0.00 NaN% 

5 640254 กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสู่
กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ 

45,000.00 0.00 0.00 NaN% 

6 640259 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริม
ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

7 641012 โครงกำรจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
Notebook ทดแทนส ำหรับ
โปรแกรมเมอร์ 

163,724.00 163,724.00 0.00 100.00% 

8 640693 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ลงทะเบียนเรียน (ใหม่) 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

9 640699 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ 
ITSC Helpdesk 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

10 640706 โครงกำรพัฒนำระบบ ITSC 
Inventory 

0.00 0.00 0.00 NaN% 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 26/07/65 
 
 

ล าดับ 
รหสั

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนมุตั ิ งบได้รบั ล าดับ 

รหสั
โครงการ 

11 640730 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตำม 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

0.00 10,000.00 1,290.00 87.10% 

12 640738 ปรับปรุงสัญญำณเครือข่ำยไร้
สำยภำยนอกอำคำร 

1,000,000.00 0.00 0.00 NaN% 

13 640890 Software บริหำรจัดกำรส ำหรับ
ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

14 640305 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง
งำนสนับสนุนทำงเทคนิค 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

15 640319 Software บริหำรจัดกำรส ำหรับ
ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี 
2564 

405,000.00 365,709.00 0.92 100.00% 

16 640321 MA Server Data Center 350,000.00 176,550.00 0.00 100.00% 

17 640371 โครงกำรปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

18 640375 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์และระบบ
โครงสร้ำงหลังคำ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

19 640569 พัฒนำและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
หลัก(Host) ส ำหรับงำนดำต้ำ
เซ็นเตอร์ 

1,036,276.00 1,249,017.00 1,057.11 99.92% 

ยอดสรปุรายจ่ายประจ า 6,000,000.00 4,965,000.00 30,668.46 99.38 % 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2564 
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หมายเหตุช้ีแจงการใช้งบประมาณปี  2564 

ฝ่ายงานแผนและพฒันา                                                                                                                                    

1. 640254   การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสูก่ารบรกิารที่เป็นเลศิ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี 1 กันยำยน 2564 - 31 พฤศจิกำยน 2564                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

2. 640259   โครงการฝกึอบรมเพือ่เสรมิทกัษะการปฏบิตังิาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

3. 640730   การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลให้เปน็ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล พ.ศ.2562 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

 

 

ฝ่ายงานสนบัสนุนทางเทคนคิ ระบบโครงข่ายและดาตา้เซน็เตอร์  

ฝ่ายงานดาตา้เซ็นเตอร์                                                                                                                                                                                     

1. 640319  Software บรหิารจัดการส าหรบัหอ้งดาตา้เซน็เตอร์ ประจ าปี 2564 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  26 สิงหำคม 2564 - 30 เมษำยน 2565                                                    

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

2. 640321  โครงการ MA Server Data Center 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  17 มกรำคม 2565 - 30 เมษำยน 2565 

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 
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3. 640569  พฒันาและปรบัปรุงเซิรฟ์เวอรห์ลกั(Host) ส าหรบังานดาตา้เซ็นเตอร ์

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  2 พฤศจิกำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565 

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

4. 640890  Software บรหิารจัดการส าหรบัหอ้งดาตา้เซน็เตอร์  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  1 สิงหำคม 2564 - 30 พฤศจิกำยน 2564                                                    

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

ฝ่ายงานโครงขา่ยพื้นฐาน 

1. 640189   โครงการ MA อปุกรณ์งานระบบโครงขา่ย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  15 ตุลำคม 2564 - 31 มกรำคม 2565                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

2. 640190   โครงการซือ้อปุกรณซ์อ่มบ ารงุงานโครงขา่ยพืน้ฐาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  10 กันยำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

3. 640191   โครงการปรบัปรุง UPS Center 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี 22 ธันวำคม 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              

ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 

 

 

ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                                               
1. 640699   โครงการปรบัปรุงพฒันาระบบ ITSC Helpdesk 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565 
ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 
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2. 641012   โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร์ Notebook ทดแทนส าหรบัโปรแกรมเมอร ์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ระหว่ำงวันท่ี  26 พฤศจิกำยน 2564 - 1 กุมภำพันธ์ 2565 
ค าอธบิาย  ปฏิบัติได้ตำมท่ีตั้งโครงกำร 
                                                                                                                                                              
 
โครงการที่ยกเลกิ  
1. 640192   โครงการปรบัปรุงระบบโครงข่าย 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่ได้รับงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำร 
2. 640738   ปรับปรงุสัญญาณเครอืขา่ยไรส้ายภายนอกอาคาร 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่ได้รับงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำร  
3. 640305   โครงการซือ้อปุกรณซ์อ่มบ ารงุงานสนบัสนนุทางเทคนคิ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำงบประมำณไม่เพียงพอท่ีจะด ำเนินกำร 
4. 640371   โครงการปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอร์ในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่ได้รับงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำร 
5. 640375   โครงการปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละระบบโครงสรา้งหลงัคา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่ได้รับงบประมำณท่ีจะด ำเนินกำร 
6. 640693   โครงการปรบัปรุงพฒันาระบบลงทะเบียนเรียน (ใหม่) 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำได้รับมอบหมำยงำนอื่นเข้ำมำแทรก จึงท ำให้ระยะเวลำท่ีวำงแผน
นั้นต้องคลำดเคล่ือน 
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7. 640706   โครงการพฒันาระบบ ITSC Inventory 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564 - 31 พฤษภำคม 2565                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจรงิ : ยกเลิก                                                       
ค าอธบิาย  เนื่องจำก ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำได้รับมอบหมำยงำนอื่นเข้ำมำแทรก จึงท ำให้ระยะเวลำท่ีวำงแผน
นั้นต้องคลำดเคล่ือน 
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1.8  ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีีแ่ลว้ 
 

ข้อเสนอแนะ ปกีารศกึษา 2563 
ผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ  

ปกีารศกึษา 2564 

1. กำรเผยแพร่ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำรให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 

นอกจำกเว็บไซต์แล้ว อำจเผยแพ ร่ในรูปแบบ

จดหมำยข่ำว หรือประกำศภำยในหน่วยงำนเอง 

น่ำจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งท่ีส่ือสำรได้อย่ำงท่ัวถึง 

2. ควรแยกค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบตำม

แผน งำน ท่ี ระ บุ ไว้  เ ช่น  แผน พัฒ น ำอ งค์ ก ร 

แผนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แผนพัฒนำทรัพยำกร

เทคโนโลยีสำรสนเทศ แผนพัฒนำกำรบริกำร เป็น

ต้น 

3. ควรเขียนรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจกำรให้บริกำร ตัวบ่งช้ี 3.3 ในประเด็นท่ีน่ำจะ

น ำมำปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น 

1. มีกำรเผยแพร่ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำรให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ

หลำยช่องทำงมำกขึ้น โดยมีช่องทำงแบบทำงกำร คือ 

มีกำรจัดประชุมสำมัญประจ ำปีแผนยุทธศำสตร์และ

กลไกกำรขับ เค ล่ือน  ITSC และทง E-mail และ

ช่องทำงท่ีไม่เป็นทำงกำร คือ ประชำสัมพันธ์ทำงไลน์

กลุ่มของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท้ังนี้

สำมำรถดูเอกสำรแนบดังนี้ สทส.อ1.1.1.05 

2. มีกำรแยกค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบตำม

แผนงำนท่ีระบุไว้ ดังนี้  ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรแผน

ยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ค ำส่ัง

แต่ งตั้ งกรรมกำรพัฒ นำท รัพยำกรเทค โน โลยี

สำรสนเทศ ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงำน 

และค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำร ท้ังนี้

สำมำรถดูเอกสำรแนบดังนี้  สทส.อ1.1.2.02 จนถึง 

สทส.อ1.1.2.06 

3. มีกำรเขียนรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจกำรให้บริกำร โดยได้น ำประเด็นงำนมำปรับปรุง

ใ ห้ ดี ขึ้ น  ท้ั ง นี้ ส ำ ม ำ ร ถ ดู เอ ก ส ำ ร แ น บ ดั ง นี้  

สทส.อ3.3.3.01 
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ส่วนที่ 2  

ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
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สว่นที ่2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องคป์ระกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดท ำ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขึ้นโดย
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้มีกำรประชุมกันเพื่อหำควำม
เหมำะสมในกำรตั้ง ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และแผนงำน พร้อมท้ังให้คณะ
กรรมกำรฯในท่ีประชุมเสนอเพื่อปรับปรุงให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน พร้อมท้ังประกำศให้ประชำคม
รับทรำบ 
  

ตัวบ่งช้ี  1.1  การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 
ปรัชญา 
บริกำรเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้ำวสู่เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย สร้ำงสรรค์นวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้

แบบยั่งยืน  
ปณิธาน 
มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่กำรเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีทันกับควำมเปล่ียนแปลง 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้ำงโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำนให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 2. เสริมสร้ำงบริกำรให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำร 
 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรกำรท ำงำนให้ควำมคิดเชิงบวก มีแนวคิดในกำรพัฒนำหน่วยงำนโดยมอง
ท่ีเป้ำหมำยร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2564 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศให้แก่มหำวิทยำลัยรังสิต  
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้รองรับกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 
 3. เพื่อให้บริกำรด้ำนดำต้ำเซ็นเตอร์กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยรังสิต  
 4. เพื่อให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงแก่นักศึกษำท่ัวไปของมหำวิทยำลัยรังสิต 
 5. เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
30 

มหำวิทยำลัยรังสิต  
 6. เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรประชุมเพื่อร่วมกันก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลำกรทุกคนภำยในส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันเสนอ
แนวควำมคิดในกำรก ำหนดและเสนอแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปัจจุบัน เพื่อให้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและยังสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 
           โดยมีกำรจัดท ำปรัชญำ ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้ทรำบอย่ำงชัดเจนเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติของส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศไปในทิศทำงเดียว กันเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำรท่ีได้ก ำหนด
ไว้  และได้มีกำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบถึง ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินเพื่อทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติตำม ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์    พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  และสนองต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต   

แผนด าเนินงาน 
1. พฒันาองคก์ร 

1.1 ปฏิรูประบบกำรท ำงำน โดยกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรของแต่ละคน และกำรจัดสรรงำนให้กับ
แต่ละคนอย่ำงถูกต้อง และตรงกับควำมถนัด 

1.2 กำรจัดกำรและบริหำรหน่วยงำนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนษุย ์

2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพเฉพำะ และทักษะประจ ำต ำแหน่ง  
2.2 พัฒนำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอก และเชิญวิทยำกรผู้มีควำมเช่ียวชำญมำ

อบรมภำยในให้กับบุคลำกรเพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำงำนและกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
2.3 พัฒนำบุคลำกรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีส่วนเข้ำร่วมประชุมในหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนงำนในอนำคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1 โครงกำร MA อุปกรณ์งำนระบบโครงข่ำย 
3.2 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนสนับสนุนทำงเทคนิค 
3.3 MA Server Data Center 
3.4 โครงกำรพัฒนำระบบ ITSC Inventory 
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4. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนโครงข่ำยพื้นฐำน 
4.2 โครงกำรปรับปรุง UPS Center 
4.3 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย 
4.4 Software บริหำรจัดกำรส ำหรับห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี 2564 
4.5 โครงกำรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
4.6 พัฒนำและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หลัก(Host) ส ำหรับงำนดำต้ำเซ็นเตอร์ 
4.7 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบลงทะเบียนเรียน (ใหม่) 
4.8 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 
4.9 ปรับปรุงสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยภำยนอกอำคำร 

5. พฒันาการบรกิาร 

5.1 กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสู่กำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ 
5.2 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำน 
5.3 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบโครงสร้ำงหลังคำ 
5.4 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ ITSC Helpdesk 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ1.1.1.01  ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์  และแผนกำรด ำเนินกำร  

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำร  

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.02  ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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 √ ข้อ 3. มี[2] + บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบัติภำรกิจ ตำมแนวปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำร  

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1-5 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รับทรำบ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกรใน

หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ1.1.1.04   เว็บไซต์ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ https://itsc.rsu.ac.th/ 

สทส.อ1.1.1.05 ช่องทำงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกร 
 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรทบทวน เพื่อปรับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1-5 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 1.1  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5  5 
 

 

ตัวบ่งช้ี  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรร่วมประชุมก ำหนดนโยบำย/แผนงำนและกำรประเมิน
แผนงำนของส ำนักฯเพื่อท ำให้นโยบำย/แผนงำน สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพื่อแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และเป็นกำรก ำหนดทิศทำงของ
แผนงำน/โครงกำร ในแนวทำงปฏิบัติ  
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผน/โครงกำร ท่ีได้
ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำเป็นไปตำมแผน/โครงกำรและผลกำรด ำเนินงำน ตอบสนองต่อ ปรัชญำ ปณิธำน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส ำนักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต โดย
ตรวจสอบจำกแบบเสนอโครงกำรของแต่ละส่วนงำน   
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำผลกำรประเมินของแต่ละแผนงำน/โครงกำรน ำมำสรุปในท่ี
ประชุมเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำน ข้อสรุป ปัญหำ ข้อเสนอแนะ เพื่อท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนงำน/
โครงกำร ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และให้เป็นไปอย่ำงมีแบบ
แผน พร้อมกันนี้ยังเป็นกำรพัฒนำงำนและระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำนให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ 

แผนด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย  

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.01   ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์  และแผนกำรด ำเนินกำร 

สทส.อ1.1.2.01 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต 60-64 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนงำน  

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.02 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สทส.อ1.1.2.02 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สทส.อ1.1.2.03 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สทส.อ1.1.2.04 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
สทส.อ1.1.2.05 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงำน 

สทส.อ1.1.2.06 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.1.03 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพ 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.6.02 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีก ำหนดไว้ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.2.07  
ช่ือโครงกำร พร้อมรำยละเอียด และใบขออนุมัติงบประมำณของส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรประเมินแผนงำน และโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ1.1.2.08 แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนงำน และโครงกำรมำใช้ปรับปรุง และพัฒนำงำนของ

หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1-5 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 1.2  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดภำระงำนหลักตำม
ภำระงำนท่ีมหำวิทยำลัยรังสิต มอบหมำยให้ส ำนักฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ  มีหน้ำท่ีออกแบบพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบงำน งำนส ำรองข้อมูล งำน
ด้ำน Server และ Database (เฉพำะในควำมรับผิดชอบ) งำนด้ำนบริกำรและกำรให้ค ำแนะน ำปัญหำกำรใช้
งำนในระบบงำนต่ำงๆตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบจ ำนวน 36 ระบบงำน และพัฒนำระบบงำนตำมท่ี
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตร้องขอ    
 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้ำท่ีในกำรรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
กลำง เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
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 ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิค ระบบโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์  
1. ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิค  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดูแลให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ และให้

ค ำปรึกษำเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ ร้องขอมำ 
2. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน   มีหน้ำท่ีรับผิดชอบดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และให้บริกำร

อินเทอร์เน็ตแก่อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ  
3. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้ำท่ี รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และบริหำรจัดกำร 

cloud service  
 
 

ฝ่ายงานระบบสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ี  2.1  การพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต 

                    2.1.1 กำรพัฒนำปรับปรุงและบ ำรุงรักษำระบบงำน (ระบบงำนในควำมรับผิดชอบ )  
มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำปรับปรุงบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร โดยแบ่งหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำร  
                    2.1.2 งำนบริกำร  Application  และบริกำรให้ค ำแนะน ำปัญหำกำรใช้งำนมีกำรด ำเนินกำร
รับแจ้ง  และกำรแก้ไขปัญหำในงำนท่ีได้รับแจ้งจำกกำรใช้งำนระบบงำน Win application  และ  Web  
application  ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมรำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
  2.1.3 พัฒนำระบบงำนให้หน่วยงำนภำยในท่ีร้องขอมำยังส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  2.1.4 พัฒนำกำรรับส่งข้อมูล (API) มีท้ังหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 นอกจำกนี้ งำนบริกำรซอฟต์แวร์ ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูล ส ำหรับผู้ใช้ระบบงำนผ่ำนระบบ Intranet https://intranet.rsu.ac.th 
ไปยังผู้ใช้บริกำร ได้แก่ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำ โดย ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ท่ี 4.14 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.01   
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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 √ ข้อ 2. มี[1] + มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.02   
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.03 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำและ
บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04 
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำนระบบ
สำรสนเทศ หน้ำ 15 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.04   
กำรพัฒนำแผนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรังสิต  

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.2   หน้ำ 3 
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.7   หน้ำ 25-26 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 5.4   หน้ำ 51 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 5.1   หน้ำ 88  วำระท่ี 5.2   หน้ำ 88   
และวำระท่ี 5.5 หน้ำ 89 
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.2   หน้ำ 3 
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.7   หน้ำ 25-26 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 5.4   หน้ำ 51 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 5.1   หน้ำ 88  วำระท่ี 5.2   หน้ำ 88   
และวำระท่ี 5.5 หน้ำ 89 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.04   
กำรพัฒนำแผนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรังสิต 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.1  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งช้ี  2.2  การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนงำนห้องปฏิ บัติกำรคอมพิวเตอ ร์  มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิ บัติกำร
คอมพิวเตอร์ส่วนกลำงภำยในสังกัดของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
หน้ำท่ีในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงสุด
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำอันรวดเร็วของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และได้จัดท ำข้อมูลแสดงจ ำนวน
ห้องปฏิบัติกำร  และจ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรแต่ละห้องเพื่อให้คณะต่ำงๆ ท่ีมำขอใช้
บริกำรสำมำรถเลือกห้องท่ีเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำในวิชำนั้นๆ โดยในแต่ละภำคกำรศึกษำจะเปิดให้
คณะต่ำงๆ จองเวลำใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และจัดท ำตำรำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรในภำคกำรศึกษำ
นั้น   เพื่อแสดงเวลำใช้งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน และแสดงเวลำว่ำง เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำมำใช้
ส ำหรับงำนอื่นในเวลำว่ำงได้ 
 นอกจำกนี้ งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรงำน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ไปยังผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำ โดยผู้ใช้บริกำรส่วน
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ใหญ่มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ท่ี 4.08 คะแนน ท้ังนี้จะน ำผลกำรประเมินท่ีได้มำปรับปรุง และแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.01   
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.02   
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนด้ำนกำรปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ2.2.2.03   ข้อมูลสรุปกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2564 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
พ.ศ.2565-2569 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.2.03   ข้อมูลสรุปกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2564 
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 5.3   หน้ำ 6 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 5.3   หน้ำ 18 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.8   หน้ำ 47 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.2  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตัวบ่งช้ี  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.3.1 บริกำรติดตั้ ง  Software มีบริกำรติดตั้ งโปรแกรมต่ำงๆ ให้แก่หน่ วยงำนตำม 
ท่ีได้รับแจ้งมำ  

2.3.2 บริกำรสนับสนุนทำงเทคนิคส ำหรับผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์มีบริกำรซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงำนต่ำงๆตำมท่ีได้รับแจ้งปัญหำ                                                                                                                                       

2.3.3 บริกำรซ่อมบ ำรุงและแก้ปัญหำระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 
นอกจำกนี้ งำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

แผนกงำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิคงำนไปยังผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ี โดย
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ท่ี 4.46 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.01  
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.02  
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.03   
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04 
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำนสนับสนุน
ทำงเทคนิค  หน้ำ 17 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 4.3   หน้ำ 5   และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 6 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 5.5   หน้ำ 51 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 14 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
พ.ศ.2565-2569 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 4.3   หน้ำ 5   และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 6 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 5.5   หน้ำ 51 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 14 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.3  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ 

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 

ตัวบ่งช้ี 2.4  การบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

 ส่วนงำนห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ส่วนกลำง ภำยใต้

สังกัดของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีหน้ำท่ีส ำรวจควำมต้องกำร

กำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 

รวมท้ังบริกำรติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและกำรใช้ซอฟท์แวร์ท่ีเก่ียวข้อง และยังให้บริกำรจัดสรร

ทรัพยำกรขอ งเค ร่ือ งแม่ ข่ำยขอ งเค ร่ือ งแม่ ข่ ำยเสมือน  (Server Consolidation) ด้ วย เทคโน โลยี 

Virtualization  บริกำรจัดท ำส ำนักงำนส ำรองด้วยเทคโนโลยีกำรบริกำรอัตโนมัติ (Service Automation 

for DR Site) และตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอ ร์ 

ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหำวิทยำลัยรังสิต บริกำรแม่ข่ำยระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

บริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจคณะ/หน่วยงำน  บุคลำกรและนักศึกษำ รวมท้ังกำรจัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้

ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต 

 นอกจำกนี้ งำนดำต้ำเซ็นเตอร์ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรห้องดำต้ำเซ็น
เตอร์ไปยังผู้ใช้บริกำร  โดยได้รับคะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ท่ี 4.37 คะแนน 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.01   
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.02   
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04 
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำนดำต้ำเซ็น
เตอร์  หน้ำ 19 

สทส.อ2.2.4.03   
แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.04 
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
พ.ศ.2565-2569 
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.3   หน้ำ 3   และวำระท่ี 5.4   หน้ำ 6-7    
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.7   หน้ำ 15  
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 24   และวำระท่ี 1.6   หน้ำ 25 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.5   หน้ำ 45-46   และวำระท่ี 1.11   หน้ำ 49 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 , วำระท่ี 1.2   หน้ำ 85-86 ,  
วำระท่ี 1.6   หน้ำ 87   และวำระท่ี 5.1 – 5.3   หน้ำ 88-89 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.4  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 

ตัวบ่งช้ี  2.5  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.5.1 แผนผังเครือข่ำย 
        ส่วนงำนบริกำรเครือข่ำยพื้นฐำน ได้จัดท ำแผนผัง Infrastructure of Network System ของ
ท้ังมหำวิทยำลัยรังสิตท้ังในปัจจุบันและอนำคตเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดขึ้น  รวมถึงใช้
เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรวำงแผนพัฒนำระบบ 
 2.5.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปัจจุบันมีกำรตรวจจับปริมำณกำรจรำจรของข้อมูลในระบบเครือข่ำยท่ีอำคำรต่ำงๆ โดยใช้  
Software Solarwind  เพื่อตรวจปริมำณกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยในแต่ละอำคำร เพื่อใช้พิจำรณำวำง
แผนกำรเพิ่มขนำด Bandwidth ของเครือข่ำยภำยใน และ Internet ของมหำวิทยำลัยในอนำคต 
 2.5.3 ระบบรักษำควำมปลอดภัย  
        กำรติดตั้ง Solution ด้ำนควำมปลอดภัย Firewall จะสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย ซ่ึงจะลดควำมเส่ียงของระบบ  
 2.5.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่ำย 
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        ส่วนงำนระบบเครือข่ำยพื้นฐำน  ให้บริกำรตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครือข่ำย 
LAN และ WLAN โดยน ำโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครือข่ำยท่ีมีประสิทธิภำพมำใช้งำน ได้แก่ โปรแกรม 
Solarwind, โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR, Cisco Prime,Etherscope2  และ 
Fluke Linkrunner เป็นต้น 
  2.5.5 กำรท ำ Preventive Maintenance ของงำนระบบเครือข่ำย 
        ในส่วนงำนระบบเครือข่ำยพื้นฐำน มีกำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของ
ระบบปรับอำกำศท่ีห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ อำคำร 1 ห้อง 207 และอำคำร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมิภำยในห้อง
เหมำะสมเพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย, Server ต่ำงๆท่ีอยู่ในห้องท ำงำนได้อย่ำงปกติ กำรเข้ำตรวจสอบตำม
ช่วงเวลำทุกๆ 3 เดือน และ มีกำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 
เพื่อให้ระบบเครือข่ำยสำมำรถท ำงำนได้ปกติ เช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และ
อุปกรณ์อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  
 นอกจำกนี้ งำนโครงข่ำยพื้นฐำน ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรระบบ
โครงข่ำยพื้นฐำนไปยังผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ คณำจำรย์  เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำ ท้ังนี้ผู้ใช้บริกำรส่ วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจอยู่ท่ี 4.02 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.5.01   แผนกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.5.02   
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนด้ำนกำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 
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 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำนระบบ 
โครงข่ำย หน้ำ  18 

สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
พ.ศ.2565-2569 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.5   หน้ำ 4   และวำระท่ี 4.1 -4.2   หน้ำ 4-5 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.3   หน้ำ 13   , วำระท่ี 1.8 – 1.10   หน้ำ 15-16 ,  
วำระท่ี 4.1   หน้ำ 16-17   และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 17   
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.2   หน้ำ 23   และวำระท่ี 1.5   หน้ำ 24-25 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.1 – 1.2   หน้ำ 43-44 , วำระท่ี 1.7   หน้ำ 46    
และวำระท่ี 1.10   หน้ำ 48-49 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 , วำระท่ี 1.5 -1.6   หน้ำ 87  
และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 88 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.5  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 
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ตัวบ่งช้ี  2.6  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  

กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมหำวิทยำลัยรังสิต ซ่ึงส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และให้บริกำร
วิ ชำก ำรด้ ำน เทค โน โลยี สำรสน เทศ แ ก่นั ก ศึ กษ ำ  ค ณ ำจ ำรย์ แล ะ บุ ค ล ำกรใน ม หำวิ ท ย ำ ลั ย   
โดยจัดฝึกอบรมกำรใช้งำน อำทิเช่น ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ตำม พรบ.2550 
อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลท่ีมีควำมเร็วสูงและมีควำมปลอดภัยแก่หน่วยงำนและคณะ
ของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังพิจำรณำถึงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ให้ก้ำวทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ท้ังนี้ รวมถึงกำรเป็นศูนย์กลำงกำรรักษำควำมปลอดภัยในเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย และกำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
 จุดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ท้ังระบบแบบมีสำย (Wire line) จ ำนวน 13,944 จุด   

 กำรให้ระบบแบบไร้สำย Access Points (WIFI)  จ ำนวน 1,220 จุด  

o ท้ังนี้สำมำรถแบ่งเป็นกำรติดตั้งภำยในอำคำร จ ำนวน 1,215 จุด  

o ติดตั้งอำคำรภำยนอกอำคำรจ ำนวน 5 จุด 

 กำรรับค ำร้องเพื่อติดตั้งจุดให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพิ่ม 

 ส ำรวจและตรวจสอบกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพสูงสุด   

 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงำนให้มีควำมพร้อมใช้งำนและมีควำมทันสมัย  

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.6.01   
แผนในกำรดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2564 

สทส.อ2.2.6.02   แผนกำรเพิ่มจุดให้บริกำร Internet  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
47 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.6.03   ขั้นตอนกำรตรวจสอบและกำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต 
สทส.อ2.2.6.04   กำรใช้บริกำรจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำนระบบ 
โครงข่ำย หน้ำ  18 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.5.03   แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
พ.ศ.2565-2569 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.5   หน้ำ 4   และวำระท่ี 4.1 -4.2   หน้ำ 4-5 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.3   หน้ำ 13   , วำระท่ี 1.8 – 1.10   หน้ำ 15-16 ,  
วำระท่ี 4.1   หน้ำ 16-17   และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 17   
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.2   หน้ำ 23   และวำระท่ี 1.5   หน้ำ 24-25 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.1 – 1.2   หน้ำ 43-44 , วำระท่ี 1.7   หน้ำ 46    
และวำระท่ี 1.10   หน้ำ 48-49 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.1   หน้ำ 82-85 , วำระท่ี 1.5 -1.6   หน้ำ 87  
และวำระท่ี 5.1   หน้ำ 88 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
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ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 2.6  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 
 
องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ                             
ระบบและกลไก           

 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรประกอบไปด้วยหัวหน้ำงำนแต่ละ
ฝ่ ำย งำน โด ย มี ผู้ อ ำน วย ก ำรส ำนั กบ ริก ำ รเท ค โน โลยี ส ำ รสน เท ศ   เป็ น ป ระ ธำน กรรม กำ ร  
เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรงำนโดยยึดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำนเป็นหลัก ท้ังนี้ส ำนักฯ 
ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคนโดยสำมำรถน ำเสนอปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ เข้ำท่ี
ประชุมได้โดยผ่ำนหัวหน้ำงำน 
 
  

ตัวบ่งช้ี  3.1  การบริหารและการจัดการ 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพ  โดยได้จัดให้

บุคลำกรเข้ำประชุมเพื่อร่วมกันก ำหนดแผนกำรบริหำรกำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อให้
ทุกคนมีส่วนร่วมบุคลำกรทุกคนรับทรำบแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและร่วมกันด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย
งำนให้เป็นไปตำมแผนงำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรท่ีได้ร่วมกันก ำหนดแผนไว้ 
  พร้อมท้ังได้มีกำรจัดสัมมนำประจ ำปี เพื่อร่วมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนว่ำ
เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหรือไม่อย่ำงไร พร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปพัฒนำและ
ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัวส ำหรับกำรบริกำรด้ำน
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.1.01   แผนโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
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หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.1.02   Job Description (JD) รำยละเอียดงำน 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.02 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.02 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.03 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.04 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.05 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงำน 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.06 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริกำร 
สทส.อ3.3.1.03   ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพ 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.6.02 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.08 แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.08 แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 คร้ังท่ี 1-5 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
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ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.1  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งช้ี  3.2  การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรประชุมภำยใน เพื่อประชุมช้ีแจงและร่วมกันก ำหนด
ภำระหน้ำท่ีตำมฝ่ำยงำนและตำมต ำแหน่งของบุคลำกร พร้อมท้ังจัดท ำแผนผังองค์กรท่ีได้มีกำรก ำหนด
ต ำแหน่งของบุคลำกรแยกตำมภำระหน้ำท่ีและได้แสดงไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจน แจ้งให้ทรำบโดยท่ัวกัน โดยได้
ก ำหนดให้หัวหน้ำฝ่ำยงำนติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนจำกแผนงำนของบุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยงำนและ
น ำเสนอรำยงำนให้กับผู้บังคับบัญชำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลงำนและเพื่อกำรตรวจสอบ
จำกผู้บังคับบัญชำว่ำบุคลำกรได้ปฏิบัติตำมแผนงำนท่ีได้เสนอมำหรือไม่ รวมท้ังกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
จำกแผนงำนด้วย 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดภำระหน้ำท่ีของบุคลำกรไว้อย่ำงชัดเจน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.2.01  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำท่ี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.02   แผนกำรด ำเนินงำนระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)       
สทส.อ3.3.2.03  กำรใช้งำนระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)   

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำท่ี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.2.04   แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของฝ่ำยงำน 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
51 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.3.01 
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำท่ี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.2.05  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1-5 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.2  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 
 
ตวับ่งช้ี  3.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ครอบคลุมทุกฝ่ำยงำนของส ำนักบ ริกำรเทคโนโลยีสำรสน เทศ  ได้แก่  ฝ่ำยงำนบริกำรซอฟต์แวร์   
ฝ่ำยงำนโครงข่ำยพื้นฐำน  ฝ่ำยงำนดำต้ำเซ็นเตอร์  ฝ่ำยงำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  และฝ่ำยงำน
สนับสนุนด้ำนเทคนิค   
 จำกนั้นจะน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมำท ำกำรสรุปผล  เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงกำรบริกำรเพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้มำกขึ้น  
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งองิ 

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

3 (3)  ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
สทส.อ3.3.3.01  สรุปผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5 (5)  ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 - 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.3  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
4 4 

 

 

ตัวบ่งช้ี  3.4  การพัฒนาบุคลากร 
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีนโยบำยกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรส่งเสริม

กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร  สำมำรถพัฒนำควำมรู้ของตนเอง  โดยกำรสนับสนุนกำรศึกษำใน
สำขำวิชำท่ีเก่ียวข้องกับงำน เพื่อยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถให้สูงขึ้นตำมล ำดับ พร้อมกันนี้ได้มีกำรส่ง
บุคลำกรไปอบรมท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยรังสิต โดยมีกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรพิจ ำรณำ
คัดเลือกบุคลำกร 
  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีวำงไว้  โดยพิจำรณำจำก
โครงสร้ำงขององค์กรท่ีต้องมีบุคลำกรท่ีมีคุณวุฒิประจ ำต ำแหน่งนั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.4.01  แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
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 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบและกลไกในกำรพัฒนำบุคลำกร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.02  
เอกสำรเข้ำอบรม  สัมมนำภำยใน – ภำยนอกของส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.03  
ตำรำงแสดงกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำส ำนักบริกำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศประจ ำปี 2564 

สทส.อ3.3.4.04    
แบบรำยงำนสรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ ส ำนักบริกำร 
เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปี 2564 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรประเมินแผนงำน/ โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.05    
แบบรำยงำนกำรพัฒนำบุคคล ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปี 2564 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 5.2   หน้ำ 6   
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.7   หน้ำ 87    

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.4  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 
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ตัวบ่งช้ี  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบสำรสนเทศจ ำนวน 36 ระบบ  ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
ซ่ึงจะท ำให้ได้ระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีครอบคลุมภำรกิจหลักและกิจกรรมส ำคัญๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต
สำมำรถช่วยให้กำรบริหำรงำน กำรตัดสินใจ และลดขั้นตอนกำรท ำงำนท ำให้ภำพรวมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
โดยผู้ใช้และผู้บริหำรทุกระดับช้ันสำมำรถใช้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ https://intranet.rsu.ac.th/ 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีแผนเก่ียวกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.01  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต 60-64 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบ  และกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.01 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต 60 - 64 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรด ำเนินงำนในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.02   
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
ของมหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.03   
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำและ
บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรตำมภำระของส่วนงำน  
(งำนระบบสำรสนเทศ 15) 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ2.2.1.04   
กำรพัฒนำแผนด้ำนกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรังสิต 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.5  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

ตัวบ่งช้ี   3.6  การบริหารความเสี่ยง 

 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีกำรจัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง  ซ่ึงกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยในท่ัวท้ังองค์กำร มหำวิทยำลัยรังสิต  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใน
หน่วยงำนอยู่ในระบบท่ีสำมำรถควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยท ำให้ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศควบคุมควำมเส่ียงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีแผนเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.01   แผนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบ  และกลไกในกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.02   
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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 √  ข้อ 3. มี[2] + กำรประชุมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.03   
คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ัวท้ังองค์กำร 
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 4.1   หน้ำ 30-32 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.13   หน้ำ 50 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.04   
แบบรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้
ตรวจสอบภำยใน 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดระดับควำมเส่ียง 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.6.04   
แบบรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้
ตรวจสอบภำยใน 

สทส.อ3.3.6.05   
รำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ฝ่ำยนวัตกรรม 
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 3.6  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 

 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดท ำงบประมำณตำมควำมรับผิดชอบและควำมจ ำเป็น โดย
ท ำกำรเสนอของบประมำณผ่ำนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติต่อไป 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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ตัวบ่งช้ี  4.1  การเงินและงบประมาณ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปี  โดยมี
คณะกรรมกำร   ภำยในซ่ึงประกอบไปด้วยหัวหน้ำฝ่ำยงำนต่ำงๆเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำแผน
บริหำรงบประมำณ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นประธำน  โดยมีกลไกในกำรใช้
งบประมำณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต   เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำน  
หรือแผนโครงกำรท่ีได้วำงแผนไว้เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรท่ีได้ตั้งไว้ 
 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำรจะด ำเนินกำรเบิกงบประมำณเป็นไปตำมขั้นตอนท่ี
มหำวิทยำลัยรังสิตก ำหนด เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรใช้งบประมำณท่ีได้รับ โดยกำรใช้งบประมำณเพื่อ
โครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ขอไว้นั้น จะมีกำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรภำยในเพื่อประเมินโครงกำรว่ำ
ได้รับผลส ำเร็จมำกน้อยเพียงไร และใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำในปีงบประมำณต่อไป  

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีแผนกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ4.4.1.01   ระเบียบว่ำด้วย  กำรเงินและกำรกรอกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

สทส.อ4.4.1.02  แนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (ฉบับท่ี 1) 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + กลไกในกำรใช้งบประมำณประจ ำปี  และสอดคล้องกับนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัย 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.07  
ช่ือโครงกำร พร้อมรำยละเอียด และใบขออนุมัติงบประมำณของส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.1.03  
ตำรำงสรุปกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณประจ ำปี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.08  แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 √ ข้อ 5. ม[ี4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 5.6   หน้ำ 7 
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.3   หน้ำ 23-24 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.9   หน้ำ 47-48 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 4.1  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งช้ี  4.2   การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรประชุมจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจและ
น ำมำวำงแผนงำนของส ำนักฯส ำหรับโครงกำรต่ำงๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย รังสิต  
และครอบคลุมภำรกิจของฝ่ำยงำนนั้นๆ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพพร้อมท้ังมี
กลไกกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในส ำนักฯ โดยกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้ท่ี
รับผิดชอบโครงกำรนั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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 √ ข้อ 1. มีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงิน  และกำรจัดสรรงบประมำณท่ีสอดคล้อง  และ

ครอบคลุมภำรกิจ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.01   ระเบียบว่ำด้วย  กำรเงินและกำรกรอกงบประมำณรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.02   แนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (ฉบับท่ี 1) 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ  และมีกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำมแผนงำนท่ี

ก ำหนด 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.2.01  โครงกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2564 

(อ้ำงอิง) สทส.อ4.4.1.03   
ตำรำงสรุปกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม / โครงกำร 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.08   แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรสรุป  หรือรำยงำน  และเผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.2.08   แบบประเมินโครงกำรตำม PDCA ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 5.6   หน้ำ 7 
คร้ังท่ี 3 วำระท่ี 1.3   หน้ำ 23-24 
คร้ังท่ี 4 วำระท่ี 1.9   หน้ำ 47-48 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 4.2  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 
 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไก 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝ่ำยเทคโนโลยี มีกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำร มีบุคลำกรรับผิดชอบหน้ำท่ีต่ำงๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร มีคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ เพื่อด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

 

ตัวบ่งช้ี  5.1  การประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้ลงนำมในกำรแต่งตั้ง  โดยได้มีกิจกรรมให้ประชำคม
ภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำแผนงำนกำรประกันคุณภำพผ่ำนแบบประเมินควำมพึงพอใจใน
หัวข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้แต่ละฝ่ำยงำนได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสำรให้พร้อมใน
กำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.)  
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน 
รวมท้ังคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) มำปรับปรุงด้ำนกำรประกันคุณภำพในด้ำนนโยบำย
และแผนงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรังสิตสูงสุด 

เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีคณะกรรมกำร  หรือผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.1.03  ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพ 
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 √ ข้อ 2. มี[1] + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.01   รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ  และประเมินผลตนเอง  โดยจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปี

เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัด (ฝ่ำย) 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ5.5.1.02   เอกสำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประกันคุณภำพ 

สทส.อ5.5.1.03   รำยงำนกำรประชุมกำรประกันคุณภำพประจ ำปี 
 

 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ของมหำวิทยำลัย 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.04   
รำยช่ือผู้ประเมินประกันคุณภำพภำยในของฝ่ำยเทคโนโลยี  
ปีกำรศึกษำ 2563 

สทส.อ5.5.1.05   
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในฝ่ำยเทคโนโลยี   
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 4 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.6   หน้ำ 14-15 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.8   หน้ำ 87 

(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.1.03  รำยงำนกำรประชุมกำรประกันคุณภำพประจ ำปี 
 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 5.1  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
5 5 
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ตัวบ่งช้ี  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกฝ่ำยงำนจัดให้มีกำรประชุมเพื่อก ำหนดตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  เพื่อก ำหนดทิศทำงของฝ่ำยงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและให้แต่ละฝ่ำย
งำนได้มีกำรก ำหนดกลไกในกำรประเมินด้ำนคุณภำพ  เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในของมหำวิทยำลัยรังสิตและน ำผลกำรประเมินตนเองจัดท ำเป็นรำยงำนเปิดเผยให้ประชำคมรับทรำบ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้น ำผลกำรประเมินแผนงำน/โครงกำร  มำปรับปรุงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้ได้น ำผลกำรประเมินจำกปีก่อนหน้ำนี้มำเป็นบรรทัดฐำนในกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง   พร้อมกันนี้ได้น ำผล
กำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำหน่วยงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 

 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด ำเนินกำรข้อ 1 ด ำเนินกำรข้อ 1-2 ด ำเนินกำรข้อ 1-3 ด ำเนินกำรข้อ 1-4 ด ำเนินกำรข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีกลไกกำรด ำเนินงำนประเมินตนเองของหน่วยงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.1.01   รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดตัวบ่งช้ี 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.2.01   เกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ 
 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กำรประเมินผลตนเองของหน่วยงำน 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ3.3.3.01   
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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 √ ข้อ 4. มี[3] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 4 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.6   หน้ำ 14-15 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.8   หน้ำ 87 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + กำรปรับปรุงตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 

หมายเลขเอกสารอา้งอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้ำงอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
คร้ังท่ี 1 วำระท่ี 1.4   หน้ำ 4 
คร้ังท่ี 2 วำระท่ี 1.6   หน้ำ 14-15 
คร้ังท่ี 5 วำระท่ี 1.8   หน้ำ 87 

(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.1.01   รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
(อ้ำงอิง) สทส.อ5.5.2.01   เกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ 

 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งช้ี 5.2  

ผลการด าเนนิงาน [ขอ้] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

5 5 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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ส่วนที่ 3   

การประเมินผลการด าเนินงาน 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตวับ่งชี ้
การด าเนินงาน 

[ขอ้] [คะแนน] 

1.1 กำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร 5 5 

1.2 กำรก ำหนดนโยบำย/ แผนงำน และกำรประเมินแผนงำน 5 5 
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1 10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 5 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

ตวับ่งชี ้
การด าเนินงาน 

[ขอ้] [คะแนน] 

2.1  กำรพัฒนำและกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิต 5 5 

2.2  กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5 5 
2.3  กำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 5 

2.4  กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 5 5 
2.5  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 5 5 

2.6  กำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต 5 5 
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2 30 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 5 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งชี ้
การด าเนินงาน 

[ขอ้] [คะแนน] 

3.1  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5 5 
3.2  กำรก ำหนดภำระหน้ำท่ีของบุคลำกร 5 5 

3.3  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4 4 
3.4  กำรพัฒนำบุคลำกร 5 5 

3.5  ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5 5 
3.6  กำรบริหำรควำมเส่ียง 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 3 29 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 4.83 

 
องคป์ระกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งชี ้
การด าเนินงาน 

[ขอ้] [คะแนน] 

4.1  กำรเงินและงบประมำณ 5 5 
4.2  กำรจัดสรรงบประมำณและกำรตรวจสอบ 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 4 10 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 5 

 

องคป์ระกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตวับ่งชี ้
การด าเนินงาน 

[ขอ้] [คะแนน] 

5.1 กำรประกันคุณภำพ และกำรตรวจสอบคุณภำพ 5 5 
5.2 ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของหน่วยงำน 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 5 10 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5 5 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           
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ส่วนที่ 4   

สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2564 
และสรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 (1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยรงัสติ                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต 
68 

ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2564  และสรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลกำรประเมินท่ีเน้นกระบวนกำร (Process) 
 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
ตวับ่งชี ้

คา่เฉลีย่ผลการประเมิน
การด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์   พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 5.00 ดีมำก 

2. ภำระงำนหลัก 6 5.00 ดีมำก 
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 4.83 ดีมำก 

4. กำรเงินและงบประมำณ 2 5.00 ดีมำก 
5. ระบบ และกลไกกำรประกันคุณภำพ 2 5.00 ดีมำก 

รวมองคป์ระกอบที่ 1-5 18   
คะแนนถว่งน้ าหนกั 

รวมองคป์ระกอบที่ 1-5 
   

คะแนนเฉลี่ย 
องคป์ระกอบรวมที่ 1-5 

 4.94 ดมีาก 
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  2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงำนท่ี

ชัดเจนและสอดคล้องกัน   ซ่ึงจะเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน  เพื่อให้มีควำมมุ่งมั่นและ
พยำยำมท ำงำนให้ได้ตำมแผนงำนท่ีได้ตั้งไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 งานระบบสารสนเทศ 
 จุดเด่น 
 มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ มีกำร

ปรับปรุงระบบงำนให้สำมำรถรองรับนโยบำยหรือกฎเกณฑ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และสำมำรถรองรับควำมต้องกำร

ท่ีเพิ่มมำกขึ้นของนักศึกษำและบุคลำกร 

ข้อสงัเกต        

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ประกอบกับเง่ือนไข

ควำมต้องกำรของระบบสำรสนเทศมีกำรเปล่ียนแปลง อำจจะมีผลกระทบกับระบบงำนเดิม และกระทบต่อกำร

บริหำรองค์กำร ท ำให้ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศลดลง  

งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 จุดเด่น 
 มีกำรพัฒนำทักษะของเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้ค ำแนะน ำ

และกำรบริกำรท่ีดีแก่ คณำจำรย์ และนักศึกษำ มีกำรปรับปรุงระบบภำยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้มี

ควำมพร้อมต่อกำรใช้งำน อำทิเช่น กำรจัดท ำตำรำงกำรให้บริกำร โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กำรตรวจสภำพ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท ำกำรบันทึกปริมำณผู้ใช้งำน เพื่อน ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำร    

 ข้อสังเกต 

 ปัญหำอำยุกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเกินก ำหนดระยะเวลำกำรรับประกันจำกผู้จ ำหน่ำยจะท ำให้เกิด

ควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร และควรมีงบประมำณในมีกำรจัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทันที  นอกจำกนี้

เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องปฏิบัติกำรนั้นไม่มีกำรสนับสนุน Career Path ท่ีชัดเจนของสำยอำชีพกำรท ำงำน ท ำให้

เจ้ำหน้ำท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง  และเป็นอุปสรรคในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรท่ีดีได้                                                                                                                                             
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จุดเด่น 
 มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจนในกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคแก่ คณำจำรย์ และบุคลำกร โดยเน้นกำร

ให้บริกำรงำนตรวจสอบแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเกิดควำมเสียหำย จัดหำเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส ำรองให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลบริกำรติดตั้งระบบ Software ลิขสิทธิ์  อีกท้ังเป็นหน่วยงำนช่วย

สนับสนุนในกำรจัดงำนท่ีมีควำมส ำคัญต่ำงๆ อำทิเช่น RSUConference เพื่อให้มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน    

ข้อสังเกต          

 ควรพิจำรณำให้มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน และควรมีกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์เจ้ำหน้ำท่ี Service Desk ในกำรแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นในกำรตอบ

ปัญหำกำรใช้งำน  

งานดาต้าเซ็นเตอร์ 
 จุดเด่น 
 ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอ ร์ จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำเค ร่ืองคอมพิวเตอ ร์ 

แม่ข่ำยภำยในห้องดำต้ำเซ็นเตอ ร์ รวมท้ังบริกำรติดตั้ งเค ร่ืองคอมพิวเตอ ร์แม่ข่ำยและกำรใช้ซอฟท์แวร์  

ท่ีเก่ียวข้อง และยังให้บริกำรจัดสรรทรัพยำกรของเคร่ืองแม่ข่ำยของเคร่ืองแม่ข่ำยเสมือน (Server Consolidation) 

ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซ่ึงประกอบไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บริกำรจัดท ำส ำนักงำน

ส ำรองด้วยเทคโนโลยีกำรบริกำรอัตโนมัติ (Service Automation for DR Site) และดูแล Active Directory ของ

มหำวิทยำลัยรังสิต บริกำรแม่ข่ำยระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรแม่ข่ำยโฮมเพจคณะ/หน่วยงำน  บุคลำกร

และนักศึกษำ รวมท้ังกำรจัดหำโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้ภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต   

 ข้อสังเกต 

 ปัญหำกำรขำดแคลนเคร่ืองมือกลำงในกำรบริหำรจัดกำรเซิร์ฟเวอร์ส ำหรับกำรให้บริกำร ท ำให้เวลำเกิด

ปัญหำ ต้องใช้ระยะเวลำนำนพอสมควรเพื่อตรวจสอบดู Log file ภัยคุกคำมจำกเน็ตเวิร์ค ซ่ึงเป็นปัญหำหลักท่ีคอย

โจมตีเคร่ือง server แม่ข่ำยอยู่เป็นประจ ำ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องจัดหำเคร่ืองมือเข้ำมำช่วยเร่ืองควำมปลอดภัยอย่ำง

เร่งด่วน  
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งานระบบโครงข่าย 
 จุดเด่น 
 มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบควำมต้องกำรท่ีมำกขึ้น เพื่อให้

ระบบโครงสร้ำงเครือข่ำย (Network Infrastructure) นั้นพร้อมต่อกำรใช้งำนสนับสนุนให้บุคลำกรและนักศึกษำใช้ 

RSU e-mail ของมหำวิทยำลัย โดยช่วยจัดกำรฝึกอบรม และมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรขยำยจุดกำร

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย แบบมีสำย  (Wire LAN) จ ำนวนจุดต่อเช่ือม 13,944 

จุด และแบบไร้สำย (Wireless LAN)  จ ำนวน Access Points (WiFi) 1,220 จุด อีกท้ังมีกำรจัดสรรเพิ่มขนำดของ 

Bandwidth ให้ควำมเร็วเช่ือมต่อกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็น 4/3 Gbps ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ท้ังมหำวิทยำลัย            

ข้อสังเกต 

 ปัญหำกำรประสำนงำนและติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผู้รับบริกำรนั้น  ไม่สำมำรถทรำบสถำนะ

ว่ำปัจจุบันทำงหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรถึงขั้นตอนใด  ต้องปรับปรุงขั้นตอนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อให้งำนบรรลุผล  หำวิธีกำรสรุปปัญหำให้รวดเร็ว  และหำแนวทำงแก้ไข ท่ีชัดเจนมำกขึ้น นอกจำกนี้จ ำนวน

เจ้ำหน้ำท่ีมีอัตรำกำรลำออกค่อนข้ำงบ่อย กำรท่ีจะรับเจ้ำหน้ำท่ีคนใหม่เข้ำมำปฏิบัติงำนจะให้มีควำมช ำนำญใน

งำน อำจจะต้องใช้เวลำในกำรฝึกอบรม ซ่ึงอำจท ำให้งำนช้ำหรือสะดุดได้ 

  

องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารการจดัการ 
 จุดเด่น 

กำรบริหำรงำนมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรโดยใช้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ  อีกท้ังมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด้ำนอื่นๆ เพื่อให้เหมำะสมกับภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย โดยให้บุคลำกรในส ำนักบริกำรฯ มีกำรวำง
แผนกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ในกำรจัดแบ่งงำนกันแต่ละส่วนอย่ำงชัดเจน  โดยมีภำระงำนหลักท่ี
ชัดเจนสำมำรถวัดผลได้ 

ข้อสังเกต 
 บุคลำกรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภำระงำนท่ีเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้กำรให้บริกำรอำจเกิดควำมล่ำช้ำ   แนว
ทำงกำรปรับปรุงจึงควรจัดหำบุคลำกรเพิ่มเติมในส่วนงำนท่ีเกิดปัญหำ  เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรท่ีเพิ่มมำกขึ้น 
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องคป์ระกอบที ่4 การเงนิและงบประมาณ 
จุดเด่น 
มีกำรท ำแผนงบประมำณประจ ำปีตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยและมีกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมข้อบังคับท่ี

มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ 
ข้อสังเกต 
เนื่องจำกภำระงำนของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกขึ้น กำรพัฒนำทำงด้ำนไอทีจะต้องมี

ประสิทธิภำพขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  แต่งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับกำรท ำงำนท่ีจะพัฒนำงำนให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนไปได้ด้วยดี  โครงกำรบำงโครงกำรท่ีส ำคัญได้ถูกตัดไป  เนื่องจำกมีกำรใช้งบประมำณท่ีสูง จึงท ำให้
ส ำนักฯต้องพัฒนำงำนด้ำนไอทีให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีได้รับพิจำรณำ โดยผู้อ ำนวยกำรได้มีกำรปรึกษำ หำรือ 
ในเร่ืองกำรตัดงบประมำณของแต่ละส่วนงำน เพื่อให้งำนท่ียังไม่เร่งด่วนชะลอโครงกำรไปก่อน หรือใช้งบประมำณ
ปีถัดไป  แต่ยั งคงส่วนงำนท่ีส ำคัญเอำไว้  และบริหำรงบประมำณท่ีได้รับให้เป็นไปตำมนโยบำย และเต็ ม
ประสิทธิภำพสูงสุด 

 
องคป์ระกอบที ่5 ระบบ กลไกการประกันคณุภาพ 

จุดเด่น 
มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน  และได้มีกำรประชุมร่วมปรึกษำหำรือในกำรท ำงำนกำรประกัน

คุณภำพส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้กำรประกันคุณภำพของส ำนักฯประสบควำมส ำเร็จ 
และลุล่วงไปด้วยดี เป็นท่ีน่ำพอใจ 

 


	ปกQA_64
	เล่มQA_64



