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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

          ปีการศึกษา 2561 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ด าเนินการตามปณิธานที่ตั้ง
ไว้ คือ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
รังสิต โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้พยายามผลักดันเกี่ยวกับงานหลัก ๆ 
ได้แก่ 1) งานโครงข่ายพ้ืนฐาน ซึ่งมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2560 2) งานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งได้ปรับปรุงการให้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เสมือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์จะล่มจากสาเหตุของอุปกรณ์เสียหายได้ มีการส ารอง
ข้อมูลส าหรับระบบหลักโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงเรื่อง Bandwidth ให้มีขนาดสูงขึ้นเพ่ือรองรับ
การใช้งานหรือการโอนถ่ายข้อมูลที่มากขึ้น 3) งานสนับสนุนเทคนิค ได้มีการเปลี่ ยนผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ใหม่ 
ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องการบริการและค่าใช้จ่ายพอสมควร 4) งานซอฟต์แวร์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือ
ใช้สนับสนุนการให้บริการ เช่น LINE Chatbot ส าหรับช่วยตรวจสอบเกรด ตารางเรียน ตารางสอบ และตอบ
ค าถามต่างๆ ในเบื้องต้นได้ นอกจากประเด็นด้านเทคโนโลยีแล้ว ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพยายาม
ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management Systems : ISMS) 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ประเด็นส าคัญจะเป็นเรื่องของการ
ให้บริการระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งในบางครั้งอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้เกิดผลกระทบกับการใช้งาน
ทีต่้องการความต่อเนื่องในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูล ซึ่งทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพยายาม
ตรวจสอบสาเหตุและด าเนินการแก้ปัญหาอยู่ และส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่เป็นประเด็นส าคัญคือ การ
ก าหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ในช่วง
ที่มีการปรับเปลี่ยน แต่ปัญหานี้น่าจะผ่านไปได้ในระยะเวลาไม่นาน 
 ทั้งนี้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้เรียบร้อยตลอดจนปรับปรุง
แนวทางในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 

 
 

1.1  ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจหลักในการอ านวยความ
สะดวกและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการแบ่ง
หน้าที่การบริการ เป็น 7 ส่วนงาน ได้แก่ 1) งานบริหารกลาง จะท าหน้าที่หลักๆ คือ จัดท าแผนการด าเนินการ
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 2) งานซอฟต์แวร์ จะ
ท าหน้าที่หลักๆ คือ การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสารเทศหลักของมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือและค าแนะน าใน
การพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 3) งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การ
วางแผน จัดหาปรับปรุงบ ารุงรักษา บริการห้องปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการ เรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) งานสนับสนุนด้านเทคนิค จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล
บ ารุงรักษาและให้ค าปรึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 5) งานโครงข่าย
พ้ืนฐาน จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง
บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องวงจรปิด และ 6) งานดาต้าเซ็นเตอร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การดูแลและ
ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนเนม การตรวจสอบและดูแลปริมาณการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 7) 
ส านักงานเลขานุการ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัย ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก เอกสารการเงิน งบประมาณต่างๆ 
 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลักดันและด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลากร อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 ด้านการให้บริการซอฟต์แวร์  ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ 
เพ่ือยกระดับการให้บริการซอฟต์แวร์ของแต่ส่วนงานในมหาวิทยาลัย   พัฒนาระบบเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาแบบ
ออนไลน์  พัฒนาเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าลงทะเบียนและอ่ืนๆ ด้วย Payment Gateway  และพัฒนาบริการ
สอบถามเกรดและตารางเรียน/ตารางสอบผ่านช่องทาง Line Chat bot RSU Connect  โดยสามารถให้บริการ
ได้ในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2562   
 ด้านการให้บริการ Data Center  มีการติดตั้งโปแกรมส าหรับช่วยส ารองข้อมูลอัตโนมัติ ท าการเพ่ิม
ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้วย Web Application Firewall นอกจากนี้ยังท าการเพ่ิม 
Bandwidth ให้กับเซิร์ฟเวอร์และท า Cluster ใหม่ รวมทั้งอัพเกรด Storage ให้เป็นแบบ SSD ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ Data Center  
 ด้านการให้บริการโครงข่าย มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาอุปกรณ์โครงข่ายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการ
ปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ให้ครอบคลุมและทันสมัย (รองรับ 802.11ac 
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Wave 2) และสามารถน าอุปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1,193,000 บาท ต่อปี โดยการ
ให้บริษัทภายนอกเช่าใช้ นอกจากนี้ได้ท าการเปิดใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

 
1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ปรัชญา 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
แบบยั่งยืน  

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2561 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต  
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 3. เพื่อให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต  
 4. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  
 6. เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2561 

1. พัฒนาองค์กร 

 1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับแต่
ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 
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 1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

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

3.1 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย  
3.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
3.3 โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม 
3.4 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
3.5 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ 
3.6 โครงการซื้อ MA แอร์ ห้อง Internet Center 
3.7 โครงการซื้อ MA UPS ห้อง Internet Center 
3.8 โครงการปรับปรุงระบบ UPS อุปกรณ์งานเครือข่าย 
3.9 โครงการอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ CCTV 

 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 โครงการ Server Cloud Service และ DR-Site 
4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 
4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต 
4.4 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรและมาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 
4.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS/EIS) 
4.6 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 
4.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

  4.8 จัดซื้อ Battery UPS 
5. พัฒนาการบริการ 

5.1 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.2 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.3 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ต 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 5 

5.4 โครงการจัดซื้อ Software License 

แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2562 

1. พัฒนาองค์กร 

1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับแต่
ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
2.2 พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม

ภายในให้กบับุคลากรเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.3 พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.2 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
4.2 โครงการจัดซื้อ Software ส าหรับการส ารองข้อมูล 
4.3 โครงการจัดซื้อระบบ Authentication และระบบจัดเก็บ Log 
4.4 โครงการจัดซื้อ Domain RSU 
4.5 โครงการ MA Server Data Center 
4.6 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 
4.7 โครงการ DR-Site on Cloud 
4.8 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 
4.9 โครงการจัดซื้อตคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาระบบงานสารสนเทศส าหรับ

โปรแกรมเมอร์ (ทดแทน) 
5. พัฒนาการบริการ 

5.1 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.2 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
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5.3 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ต  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 

5.4 โครงการจัดซื้อ Software License 
5.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงาน 

  
1.3  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ 
       1.3.1  ภาระงานหลัก 

     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 

1. ฝ่ายงานธุรการ   

 1.1 งานธุรการ มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 1.1.1 รับ – ส่งหนังสือเข้าออกภายในและภายนอก 
 1.1.2 จัดพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
 1.1.3 งานงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 1.1.4 เบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน และจัดสต๊อกวัสดุ/อุปกรณ์ 
 1.1.5 งานพิมพ์เอกสารของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1.6 เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทฯต่างๆที่มาให้บริการกับมหาวิทยาลัยรังสิต   เช่น บริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)    บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)    
ผู้ให้บริการเช่าใช้เครื่องพิมพ์ Brother    และบริษัทอ่ืนๆ ใน   กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกใน
การให้บริการ 

 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
 1.2.1 งานรับแจ้งปัญหาการใช้งาน 
 1.2.2 รับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้งานระบบ Intranet ในส่วนของ
 อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา 

 1.2.3 งานรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งานรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานแจ้งอินเทอร์เน็ต 
 ใช้งานไม่ได้  และงานแจ้งการใช้งานเครื่องพิมพ์ Brother/Toshiba ส าหรับบุคลากรของ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 1.2.4  ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wireless LAN ด้วยวิธี 
 Authentication 

 1.2.5 ให้ค าปรึกษาใช้งาน  RSU Mail 
 1.2.6 ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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1.2.7 ดูแล ควบคุมโครงการแจกแท็บเล็ตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

 1.3 งานนโยบายและแผน  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 

1.3.1 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี  

1.3.2 ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ

  การปฏิบัติงาน 

1.3.3 จัดท าแผนด้านการประกันคุณภาพประจ าปี 

1.3.4 จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี  

1.3.5 จัดท าผลงานการจัดการความรู้ (KM) 

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

2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์  มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

 2.1  บริการให้ค าปรึกษา ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบงาน โปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน 

  2.2  วางแผน จัดหา ประสานงาน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ระบบงานทั้ง 23 

  ระบบ  ประกอบด้วย 

   - ระบบงานการเงิน 
   - ระบบงานการเงินหอพัก 
   - ระบบงานบริหารหอพัก 
   - ระบบงานอาคารและสถานที่ 
   - ระบบทุนการศึกษา 
   - ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
   - ระบบงานบริการข้อมูล Online (ประเมินอาจารย์ผู้สอน) 
   - ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   - ระบบงานศิษย์เก่า 
   - ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
   - ระบบงานทะเบียนเรียน 
   - ระบบงานกองทุนกู้ยืม 
   - ระบบ Waiting List 
   - ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   - ระบบงานประมวลผลสอบ 
   - ระบบงานทะเบียนรายวิชา 

http://plan.rsu.ac.th/planonline/
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   - ระบบงานตารางเรียน ตารางสอบ  
   - ระบบงานประมวลผลการเรียน 
   - ระบบงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - ระบบงานเอกสารส าคัญ 
   - ระบบงานบริการข้อมูล Online ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรผ่าน   
   http://intranet.rsu.ac.th 
   - ระบบประเมินการเรียนการสอน Online ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ผ่าน  
   https://ev.rsu.ac.th 
 2.3  บริการสอบถาม  ให้ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาการใช้งาน จากการใช้ระบบงานบริการข้อมูล 
 Online  ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone , Tablet  , PC  หรือ web browser ต่างๆ  
 เป็นต้น  

 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
 3.1  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

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

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

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

5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  มีขอบเขตงาน  ดังนี้ 

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

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

 เทคโนโลยี Virtualization 

http://intranet.rsu.ac.th/
https://ev.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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5.7 บริการจัดท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation 
 for DR Site) 

5.8 บริการจัดท าและดูแลระบบเพื่อรองรับการท า Storage Virtualization   
5.9 ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
5.10 ตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหาวิทยาลัย  
5.11 ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  
5.12 บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
5.13 บริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพ่ือการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 ของคณะ/หน่วยงาน  
5.14 บริการแม่ข่ายโฮมเพจแก่คณะหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา  
5.15 จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Licensed Software) เพ่ือใช้ในมหาวิทยาลัย 

6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน   มีขอบเขตงาน ดังนี้  

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

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

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

 การใช้งานระบบ Internet 
6.8 ออกแบบระบบ Infrastructure ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ Internet ส าหรับอาคารที่

ก่อสร้างใหม่ 
6.9 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรง  

 กับความต้องการของผู้ใช้งาน 
6.10 ดูแลเกี่ยวกับการ Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของ ระบบ

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

6.14 ดูแลระบบเครือข่ายและการใช้งานของระบบศูนย์อาหาร อาคารพระพิฆเนศ 
 6.15 บริการให้ค าปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมิน
 ราคาเพ่ือตั้งโครงการ และร่างหนังสือสัญญาการจัดจ้างงาน เพ่ือให้ได้ประโยชน์และมี 
 ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมาณ 
   

1.3.2   ความรับผิดชอบ 

          ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าที่ตามฝ่ายงานดังนี้ 

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

 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ด าเนินการแก้ไข 

หรือให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามค าร้องของผู้ใช้บริการ ด าเนินการวิเคราะห์และ

จ าแนกปัญหา หรือค าร้องเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ ดูแล E-mail@rsu.ac.th โดยการสร้าง แก้ไข ท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ

ส านักบริการโทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางอีเมล์และดูแลในการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน เพ่ิมเมนูของระบบ 

intranet ด าเนินการตามค าร้องที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 

  1.3 งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย  การจัดท างบประมาณประจ าปี  แผนด้านการประกันคุณภาพ
ประจ าปี จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี  จัดท าผลงานการจัดการความรู้ (KM)  และกรอกรายงานความก้าวหน้า
โครงการผ่าน http://plan.rsu.ac.th/planonline/ 
 2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

  2.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 23 ระบบงาน 
   2.2 งานติดตั้งโปรแกรมและให้ค าแนะน าปัญหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ 
 2.3 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย   การวางแผน  จัดหา  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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 4. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์   และแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแลความ
ปลอดภัยห้องดาต้าเซ็นเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าการส ารวจความต้องการห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์การ
ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  การบริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU 
Home Page) เพ่ือการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงาน 
 6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแล
ระบบเครือข่าย โดยท าการส ารวจความต้องการระบบ LAN และ WAN ส าหรับส านักงานและห้องเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  ในกรณีที่เกิดการขัดข้องของระบบเครือข่ายจะมีบริการจัดส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
ออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานระบบ Internet  และจัดท าแผนการบ ารุงรักษาและพัฒนา 
Infrastructure ของงานโครงข่ายพ้ืนฐาน   
   

1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 

        ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  การให้บริการผ่านทางคอมพิวเตอร์  
การให้บริการทางระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 6 
งาน คือ  

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

เป็นโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยมีบุคลากรทั้งหมด  35  คน ดังตารางต่อไปนี้ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า 

ป.ตรี 

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์   ชินศรี ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

2. นายวราห์ศักดิ์  พงษ์สวสัดิ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานโครงข่าย

พื้นฐาน 
    

3. นายบุญเจิด  นิ่มปลื้ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงาน

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    

4. นางสาวสุมาลี     สุขค า ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานบริหาร

กลาง 
    

5. นายกฤษฎา  ชืน่หฤทัย      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานดาตา้

เซ็นเตอร์ 
    

6. นายขุนค า    ปองรักษาชีวติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานบริการ

ซอฟต์แวร์ 
    

7. นายศิริพงษ์  มามชีัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงาน

สนับสนนุด้านเทคนิค 
    

8. นางสาวพัชรมณฑ์  สุรินทร์       หัวหน้างานบริหารกลาง     

9. นางสาวจุฑาวรรณ     โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่งานบริหารกลาง     

10. นางสาวสุนสิา     สุวรรณชาติ เจ้าหน้าที่งานบริการค าร้อง  

(Service Desk) 
    

11. นางสาวสุณัฐฐา     ทิมทอง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน     

12. นางสาวณัฐสนิี   พลายแก้ว หัวหน้างานบริการซอฟต์แวร์     

13. นางสาวฐิตินนัท์    อนุสรณ์ โปรแกรมเมอร์     

14. นางสาวพนิดา      ก้อมมณี โปรแกรมเมอร์     

15. นายอนุรักษ์    วรรณคีรี โปรแกรมเมอร์     
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ ากว่า 

ป.ตรี 

16. นายพสุ      กุนทีกาญจน ์ นักวิเคราะห์ระบบ     

17. นางสาวปัทมา     ศรีบัวเอ่ียม นักวิเคราะห์ระบบ     

18. นางสาวณีรนุช      วงศ์เณร นักวิเคราะห์ระบบ     

19. นายศักดิ์สทิธ์     เขียนนลิศริิ หัวหน้างานปฏิบตัิการคอมฯ     

20. นายพีรยศ         ตนัอุดรชยั เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

21. นายณรงค์         ภิรมย์อยู ่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

22. นายนุเชษฐ์        พนัธ์ขาว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

23. นายธีรพล         ถนอมพร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

24. นายชัยวุธ      ธนะสูตร หัวหน้างานสนบัสนุนดา้นเทคนคิ     

25. นายนพดล      ปัญญาไว เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

26. นายสุชาติ      อูปแก้ว เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

27. นายณัฐพงษ์    ไทรงาม เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

28. นายธีรเดช      รักปาน เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

29. นายทัตพงษ์  เทพชา หัวหน้างานดาตา้เซ็นเตอร์     

30. นายสมพงษ์พนิิจ  สวุรรณชาติ หัวหน้างานโครงข่ายพืน้ฐาน     

31. นายศุภเชษฐ์   เทียนเงินเจริญ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

32. นายชนพนธ์    สุรนิทร์ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

33. นายหัสดิน      เนตรนลิ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

34. นายชัยนริทร์   ศรีเมืองช้าง วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

35. นายวุฒิชยั      ชา่งวาด วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

รวม 1 14 20 0 
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1.6 สถานที่ตั้ง 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนการท างานเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

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

1.6.2 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5419 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 

1.6.3 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 6  ห้อง 602A 
  โทรศัพท์ 0-2791-5706 ถึง 0-2791-5710 
  โทรสาร  0-2791-5654 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ และ https://intranet.rsu.ac.th  

1.6.4 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ที่ตั้ง  อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3285 - 3286 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/   
  1.6.5 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
  ที่ตั้ง    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3287 - 3289  
   เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
  

https://intranet.rsu.ac.th/
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1.6.6 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  ที่ตั้ง    อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 ห้อง 205 – 206 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 313 – 314, 317 – 318,  
    332A – B 

อาคาร 6 (อาคารเรียนรวม) ชั้น 5A ห้อง 501 – 502 , 505 , 507 – 509 
อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 5 ห้อง 504 

โทรศัพท์ อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 

อาคาร 6 (อาคารเรียนรวม)  0-2997-2222 ต่อ 6012 , 6013 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ และ https://cscl.rsu.ac.th

https://cscl.rsu.ac.th/
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1.7  การเงินและงบประมาณ 

รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 และ

งบประมาณโครงการปีการศึกษา 2561 โดยส านักงานงบประมาณสรุปยอดรายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 

2562  ในแต่ละภาคการศึกษาของ   ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
หมวดรายจ่ายประจ า 

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

1 01002 
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง-ส่วนงาน
สนับสนุน 

9,251,230.00 9,251,230.00 89,747.00 99.03% 

2 01006 
ค่าล่วงเวลา-ส่วน
งานสนับสนุน 

349,776.00 249,776.00 78,308.00 68.65% 

3 02303 
ค่าตอบแทนอ่ืน-
ส่วนงานสนับสนุน 

0.00 0.00 -2,439.00 Infinity% 

4 03203 ค่าบริการ Internet 8,760,000.00 8,760,000.00 0.00 100.00% 

5 03501 
ค่าอบรมและสัมมนา
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

85,000.00 85,000.00 55,552.00 34.64% 

6 03604 
ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

0.00 72,500.00 0.00 100.00% 

7 03708 ค่ารับรอง 20,000.00 43,308.00 114.00 99.74% 

8 03710 ค่าถ่ายเอกสาร 66,400.00 66,400.00 6,564.64 90.11% 

9 03711 
ค่าของขวัญและ
รางวัล 

2,500.00 2,500.00 1,881.00 24.76% 

10 03714 
ค่าเดินทางใน
ประเทศ 

15,000.00 5,792.00 0.00 100.00% 

11 03715 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและ 
ค่าท่ีพัก 

15,000.00 3,200.00 0.00 100.00% 
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ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

12 03729 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00% 

13 03900 งบฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 NaN% 

14 04001 วัสดุส านักงาน 32,490.00 22,490.00 63.40 99.72% 

15 04101 
วัสดุการศึกษาและ
วัสดุห้องปฏิบัติการ 

212,500.00 60,200.00 60,200.00 0.00% 

16 06001 
สนับสนุนให้
นักศึกษาท างาน
ระหว่างเรียน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

17 07009 
ซอฟต์แวร์ Adobe 
Design Premium 

0.00 2,474,970.96 0.00 100.00% 

    
ยอดสรุปรายจ่าย
ประจ า 

18,814,896.00 21,102,366.96 294,991.04 98.60 % 
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หมวดรายจ่ายโครงการ  

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ 

งบได้รับ 
การอนุมัติ 

งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

1 610001 
โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักใน
ระบบเครือข่าย 

4,220,000.00 4,120,000.00 1,274,269.62 69.07% 

2 610002 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่าย
พ้ืนฐาน 

470,000.00 470,000.00 11,077.00 97.64% 

3 610774 
โครงการจัดซื้อ Software 
License 

930,000.00 930,000.00 844.10 99.91% 

4 610775 
โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุป
การณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

150,000.00 50,958.75 3,206.00 93.71% 

5 610839 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

200,000.00 300,000.00 100,445.00 66.52% 

6 610855 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ทักษะการปฏิบัติงาน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

7 610860 

โครงการจัดจ้างนักศึกษา
ช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค า
ร้องในงานการแจกแท็บแล็ต
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 

33,000.00 33,000.00 25,170.00 23.73% 

8 611071 
โครงการปรับปรุงระบบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1,499,968.00 1,499,968.00 42,628.00 97.16% 

9 611083 

โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

300,000.00 300,000.00 1,229.25 99.59% 
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ข้อมูล ณ วันที่ 24/07/62 

 
 
 
 
 

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ 

งบได้รับ 
การอนุมัติ 

งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

10 611102 
โครงการ Server Cloud 
Service และ DR-Site 

800,000.00 746,432.00 1,177.00 99.84% 

11 611383 
โครงการค่าบริการ 
Sucure Web (https) 
ส าหรับโดเมน *.rsu.ac.th 

42,479.00 42,479.00 0.00 100.00% 

12 611388 
โครงการจัดซื้อ Software 
ส าหรับการส ารองข้อมูล 

100,000.00 100,000.00 27,240.00 72.76% 

13 611389 

โครงการจัดซื้อ Web 
Application Firewall 
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่
เกิดจากช่องโหว่ของเว็บ
แอปพลิเคชัน 

200,000.00 200,000.00 7,400.00 96.30% 

14 611390 
โครงการจัดซื้อ Server 
ส าหรับท า Server HA 
(High Availability) 

936,557.00 1,000,000.00 2,760.00 99.72% 

15 611393 
โครงการจัดซื้อระบบ 
Authentication และ
ระบบจัดเก็บ Log 

0.00 2,500,000.00 0.00 100.00% 

16 611394 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง 
(Solid State Drive) 

0.00 1,700,000.00 305.00 99.98% 

    ยอดสรุปรายจ่ายโครงการ 9,882,004.00 13,992,837.75 1,497,750.97 89.30 % 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2561 
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หมายเหตุชี้แจงการใช้งบประมาณปี  2561 

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์                                                                                                                                                                                      

1. 610839  โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  3 กันยายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                    

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 611102  โครงการ Server Cloud Service และ DR-Site 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

3. 611383  โครงการค่าบรกิาร Sucure Web (https) ส าหรับโดเมน *.rsu.ac.th 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

4. 611388  โครงการจัดซื้อ   Software ส าหรับการส ารองข้อมูล                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                                   

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

5. 611389  โครงการจัดซื้อ   Web Application Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากช่องโหว่ของ 

      เว็บแอปพลิเคชัน                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                                   

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

6. 611390  โครงการจัดซื้อ Server ส าหรับท า Server HA (Hing Availability)   

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
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ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 

1. 610001  โครงการซื้อ   MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 610002  อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  2 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

3. 611393  โครงการจัดซื้อระบบ Authentication และระบบจัดเก็บ Log 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                              

ค าอธิบาย  ขยายเวลา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

 
ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค                                       

1. 610774  โครงการจัดซื้อ Software License                                                                                           

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 610775  โครงการสั่งซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  3 กันยายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                      
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                                  
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ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์                                                                                                                                                                               

1. 611394  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง (Solid State Drive) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2562 - 31  พฤษภาคม 2562 

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                        

                                                                                 

ฝ่ายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                                                                                      

1. 611071  โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  2 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                        

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 611083   โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
        เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                                      
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                                  
                                                                                   

ฝ่ายงานบริหารกลาง                                                                                                                                    

1. 610860   โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพื่อช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ตส าหรับ 

                นักศึกษาชั้นปีที่ 1                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562                                                       

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
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โครงการที่ยกเลิก  

1. 611148  โครงการอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ CCTV                                                                                                                          
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ยกเลิก                                                       
ค าอธิบาย  เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ     
2. 611308  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน                                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ยกเลิก                                                       

ค าอธิบาย  เนื่องจาก คาดการณ์ระยะเวลาต่อสัญญาผิดพลาด 
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1.8  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2560 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2561 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 1. มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล โดยแผนพัฒนา

รายบุคคลนั้นถูกจัดท าขึ้นจากฝ่ายพัฒนาบุคคล ซึ่ ง

บุคลากรทุกคนจะต้องถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชา นั้นคือ 

แบบประเมินช่องว่างความสามารถ (Competency 

Assessment) ส ามารถดู เ อกสารแนบดั งนี้  สทส . อ

3.3.4.001  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงาน

บริการซอฟต์แวร์และโครงข่ายพ้ืนฐานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจมา

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

2. มีการปรับปรุงงานบริการซอฟต์แวร์และงานโครงข่าย

พ้ืนฐานให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถดูเอกสารแนบ ดังนี้  สทส.อ

3.3.3.001 
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ส่วนที่ 2  

ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
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ส่วนที่ 2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท า ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขึ้นโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการประชุมกันเพ่ือหาความ
เหมาะสมในการตั้ง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และแผนงาน พร้อมทั้งให้คณะกรรมการฯ
ในที่ประชุมเสนอเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาคมรับทราบ 
  

ตัวบ่งชี้  1.1  การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 
ปรัชญา 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แบบ

ยั่งยืน  
ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2561 

 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต  
 2. เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 3. เพ่ือให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต  
 4. เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5. เพ่ือให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 6. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทุกคนภายในส านักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศร่วมกันเสนอ
แนวความคิดในการก าหนดและเสนอแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานและยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
           โดยมีการจัดท าปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียว กันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้   
และได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ได้มีการประเมินเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์    พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต   

แผนด าเนินงาน 
1. พัฒนาองค์กร 

1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับแต่
ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
2.2 พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาอบรม

ภายในให้กับบุคลากรเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.3 พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

3. พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.2 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
4.2 โครงการจัดซื้อ Software ส าหรับการส ารองข้อมูล 
4.3 โครงการจัดซื้อระบบ Authentication และระบบจัดเก็บ Log 
4.4 โครงการจัดซื้อ Domain RSU 
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4.5 โครงการ MA Server Data Center 
4.6 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 
4.7 โครงการ DR-Site on Cloud 
4.8 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 
4.9 โครงการจัดซื้อตคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาระบบงานสารสนเทศส าหรับ

โปรแกรมเมอร์ (ทดแทน) 
5. พัฒนาการบริการ 

5.1 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.2 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5.3 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริ การค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ต 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 
5.4 โครงการจัดซื้อ Software License 
5.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.01  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ  

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนินการ  

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.02  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 √ ข้อ 3. มี[2] + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนินการ  

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1-8 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ และเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรใน

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.04   เว็บไซต์ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การทบทวน เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1-8 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5  5 
 

 

ตัวบ่งชี้  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการร่วมประชุมก าหนดนโยบาย/แผนงานและการประเมิน
แผนงานของส านักฯเพ่ือท าให้นโยบาย/แผนงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพ่ือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักฯ และเป็นการก าหนดทิศทางของแผนงาน/
โครงการ ในแนวทางปฏิบัติ  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าเป็นไปตามแผน/โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของส านักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตรวจสอบจากแบบเสนอ
โครงการของแต่ละส่วนงาน   

https://www.rsu.ac.th/itsc/
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 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินของแต่ละแผนงาน/โครงการน ามาสรุปในที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/
โครงการ ที่จะด าเนินการต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักฯ และให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน 
พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนางานและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนินการของมหาวิทยาลัย  

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.01   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน  

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.2.01  โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และใบขออนุมัติงบประมาณ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการประเมินแผนงาน และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมินโครงการตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการน าผลการประเมินแผนงาน และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของ

หน่วยงานให้ดีขึ้น 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 
1-8 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดภาระงานหลักตาม
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต มอบหมายให้ส านักฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์  มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงาน งานส ารองข้อมูล งาน
ด้าน Server และ Database (เฉพาะในความรับผิดชอบ) งานด้านบริการและการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งาน
ในระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรับผิดชอบจ านวน 23 ระบบงาน และพัฒนาระบบงานตามที่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตร้องขอ    
 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง 
เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอน  
 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา 
 ฝ่ายงานดาต้า เซ็น เตอร์  มีหน้ าที่ รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ าย และบริหารจัดการ 
cloud service  
 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
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ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์

ตัวบ่งชี้  2.1  การพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต 

                    2.1.1 การพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบงาน (ระบบงานในความรับผิดชอบ) มีการ
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ  
                    2.1.2 งานบริการ  Application  และบริการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งานมีการด าเนินการ 
รับแจ้ง  และการแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับแจ้งจากการใช้งานระบบงาน Win application  และ  Web  
application  ภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
 นอกจากนี้ งานบริการซอฟต์แวร์ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ส าหรับผู้ใช้ระบบงานผ่านระบบ Intranet https://intranet.rsu.ac.th ไปยัง
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 3.89 
คะแนน 

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

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.01   
แผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.02   
การปฏิบัติงานตามแผนด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.03 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 35 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.04 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ
ซอฟต์แวร์ หน้า 14 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.04   
การพัฒนาแผนด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 3.2   หน้า 9  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.8 และวาระที่ 1.9   หน้า 21 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.3   หน้า 25 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.5   วาระท่ี 1.6   และวาระที่ 1.7  หน้า 26-27 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 3.2   หน้า 9  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.8 และวาระที่ 1.9   หน้า 21 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.3   หน้า 25 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.5   วาระท่ี 1.6   และวาระที่ 1.7  หน้า 26-27 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.04   
การพัฒนาแผนด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 
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ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้  2.2  การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางภายในสังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหน้าที่ในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาอันรวดเร็วของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนห้องปฏิบัติการ  และ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้องเพ่ือให้คณะต่างๆ ที่มาขอใช้บริการสามารถเลือกห้องที่
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในวิชานั้นๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะเปิดให้คณะต่างๆ จองเวลาใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดท าตารางการใช้ห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษานั้น   เพ่ือแสดงเวลาใช้งาน
ด้านการเรียนการสอน และแสดงเวลาว่าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ส าหรับงานอ่ืนในเวลาว่างได้ 

 นอกจากนี้ งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวพเตอร์ ไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการส่วน
ใหญม่ีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.45 คะแนน ทั้งนี้จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.01   
แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.02   
การปฏิบัติงานตามแผนด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 37 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.03   ข้อมูลสรุปการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.03   ข้อมูลสรุปการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.9   หน้า 48-49 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตัวบ่งชี้  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.3.1 บริการติดตั้ง Software มีบริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆให้แก่หน่วยงานตาม 
ที่ได้รับแจ้งมา  

2.3.2 บริการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับแจ้งปัญหา                                                                                                                                       

2.3.3 บริการซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 38 

นอกจากนี้ งานสนับสนุนด้านเทคนิค ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
แผนกงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิคงานไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.83 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ2.2.3.02  
แผนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.03  
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชือ่รายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.04   
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการงานสนับสนุนด้านเทคนิคประจ าปี
การศึกษา 2561 

สทส.อ2.2.3.05   
แบบประเมินโครงการตาม PDCA การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สทส.อ2.2.3.06    
ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 39 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที ่1 วาระท่ี 1.6   หน้า 4  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.3-1.4   หน้า 20 และวาระที่ 4.3 หน้า 22 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.6-1.8   หน้า 26-27  
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.8   หน้า 48  
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 1.8 หน้า 54  

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 1.6   หน้า 4  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.3-1.4   หน้า 20 และวาระที่ 4.3 หน้า 22 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.6-1.8   หน้า 26-27  
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.8   หน้า 48  
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 1.8 หน้า 54 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 40 

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ 2.4  การบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

 ส่วนงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนกลาง ภายใต้

สังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ส ารวจความต้องการกา ร

ใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้ง

บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของ

เครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบไป

ด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บริการจัดท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ 

(Service Automation for DR Site) และตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภายในห้อง

ดาต้าเซ็นเตอร์ ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัยรังสิต บริการแม่ข่ายระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ บริการแม่ข่ายโฮมเพจคณะ/หน่วยงาน  บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

 นอกจากนี้ งานดาต้าเซ็นเตอร์ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องดาต้าเซ็นเตอร์ไป
ยังผู้ใช้บริการ  โดยได้แบ่งการแบบประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ด้านผู้ให้บริการและด้านเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ด้านผู้ให้
บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.75 คะแนน และด้านเซิร์ฟเวอร์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.11 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ2.2.4.01   
แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 41 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.02   
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.03   
แบบประเมินโครงการตาม PDCA แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
การใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.04 
แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 1.5   หน้าที่ 4   และวาระที่ 4.1  หน้า 5 
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.4   หน้าที่ 8  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.5   หน้าที่ 15 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.5-1.6  หน้าที่ 20  วาระท่ี 3.1  หน้า 21    
และวาระที่ 4.4  หน้า 22 
ครัง้ที่ 5 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 25   และวาระที่ 3.1  หน้า 27 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.2-1.4   หน้าที่ 47    
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 53    
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 86    

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้  2.5  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.5.1 แผนผังเครือข่าย 
        ส่วนงานบริการเครือข่ายพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนผัง Infrastructure of Network System ของทั้ง
มหาวิทยาลัยรังสิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงใช้เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาระบบ 
 2.5.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปัจจุบันมีการตรวจจับปริมาณการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายที่อาคารต่างๆ โดยใช้   
Software Solarwind  เพ่ือตรวจปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายในแต่ละอาคาร เพ่ือใช้พิจารณาวางแผนการ
เพ่ิมขนาด Bandwidth ของเครือข่ายภายใน และ Internet ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 2.5.3 ระบบรักษาความปลอดภัย  
        การติดตั้ง Solution ด้านความปลอดภัย Firewall จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะลดความเสี่ยงของระบบ  
 2.5.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่าย 
        ส่วนงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน  ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครือข่าย LAN 
และ WLAN โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน ได้แก่ โปรแกรม 
Solarwind, โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR, Cisco Prime, Etherscope2  และ 
Fluke Linkrunner เป็นต้น 
  2.5.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครือข่าย 
         ในส่วนงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของระบบ
ปรับอากาศที่ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมิภายในห้องเหมาะสม
เพ่ือให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, Server ต่างๆที่อยู่ในห้องท างานได้อย่างปกติ การเข้าตรวจสอบตามช่วงเวลาทุกๆ 
3 เดือน และ มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพ่ือให้ระบบ
เครือข่ายสามารถท างานได้ปกติ เช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และอุปกรณ์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           
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 นอกจากนี้ งานโครงข่ายพ้ืนฐาน ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการระบบโครงข่าย
พ้ืนฐานไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ที่ 3.68 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา] 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ2.2.5.01   แผนการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ2.2.5.02   
การปฏิบัติงานตามแผนด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ 
โครงข่ายพื้นฐาน หน้า 15  

สทส.อ2.2.5.03   แบบประเมินโครงการตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.03   แบบประเมินโครงการตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 3.1-3.2   หน้าที่ 4 
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 15-16 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.8-1.9   หน้าที่ 21  
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.4-1.5   หน้าที่ 26 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.11-1.14   หน้าที่ 49-50 
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 1.1  หน้าที่ 52   และวาระท่ี 1.3-1.7   หน้าที่ 53-54 
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 1.1  หน้าที่ 85   และวาระที่ 1.3   หน้าที่ 86 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.5  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งชี้  2.6  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยจัดฝึกอบรมการใช้งาน อาทิเช่น 
ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.2550 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ฐานข้อมูลที่มีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยแก่หน่วยงานและคณะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้รวมถึงการ
เป็นศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และการขยายพ้ืนที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 จุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสาย (Wire line) จ านวน 14,231 จุด   

 การให้ระบบแบบไร้สาย Access Points (WIFI)  จ านวน 1,193 จุด  

o ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นการติดตั้งภายในอาคาร จ านวน 1,190 จุด  

o ติดตั้งอาคารภายนอกอาคารจ านวน 3 จุด 

 การรับค าร้องเพ่ือติดตั้งจุดให้บริการเครืออินเทอร์เน็ตข่ายเพ่ิม 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 45 

 ส ารวจและตรวจสอบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงานให้มีความพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย  

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา] 

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

 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ2.2.6.01   
แผนในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจ าปีการศึกษา  
2561 

สทส.อ2.2.6.02   แผนการเพิ่มจุดให้บริการ Internet  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + มีการด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.6.03   ขั้นตอนการตรวจสอบและการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 
สทส.อ2.2.6.04   การใช้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + มีการสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.03   แบบประเมินโครงการตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + มีการน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2560-
2564 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.03   แบบประเมินโครงการตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 3.1-3.2   หน้าที่ 4 
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 15-16 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.8-1.9   หน้าที่ 21  
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.4-1.5   หน้าที่ 26 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.11-1.14   หน้าที่ 49-50 
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 1.1  หน้าที่ 52   และวาระที่ 1.3-1.7   หน้าที่ 53-54 
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 1.1  หน้าที่ 85   และวาระที่ 1.3   หน้าที่ 86 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.6  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 
องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ                             
ระบบและกลไก           

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยหัวหน้างานแต่ละฝ่าย
งานโดยมีผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกรรมการ เพ่ือก าหนดทิศทางในการ
บริหารงานโดยยึดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงานเป็นหลัก ทั้งนี้ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการ
ท างานของบุคลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าท่ีประชุมได้โดยผ่านหัวหน้างาน  

ตัวบ่งชี้  3.1  การบริหารและการจัดการ 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  โดยได้จัดให้

บุคลากรเข้าประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดแผนการบริหารการจัดการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้ทุกคน
มีส่วนร่วมบุคลากรทุกคนรับทราบแผนการบริหารและการจัดการและร่วมกันด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้
เป็นไปตามแผนงานการบริหารและการจัดการที่ได้ร่วมกันก าหนดแผนไว้ 
  พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาประจ าปี เพื่อร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานว่าเป็นไป
ตามแผนการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง
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โครงสร้างการบริหารและการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวส าหรับการบริการด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมิน  

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

 

 √ ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการจัดการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.1.01   แผนโครงการประจ าปีการศึกษา 2561   
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการบริหารและการจัดการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ3.3.1.02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมินโครงการตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การประเมินแผนงาน/โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชือ่รายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมินโครงการตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
1-8 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งชี้  3.2  การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

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

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.2.01  โครงสร้างการบริหารงานส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.02   แผนการด าเนินงานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)       

สทส.อ3.3.2.03  การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)   
 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การด าเนินงานตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ3.3.2.04   แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภาระของฝ่ายงาน 
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 √ ข้อ 4. มี[3] + การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชือ่รายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.05  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
1-8 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 
 
ตัวบ่งชี้  3.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ครอบคลุมทุกฝ่ายงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่   ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   
ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน  ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และฝ่ายงานสนับสนุน
ด้านเทคนิค   
 จากนั้นจะน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาท าการสรุปผล  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการบริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการให้มากข้ึน 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

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

3 (3)  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
สทส.อ3.3.3.01  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 (5)  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 - 
 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 50 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.3  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

4 4 

 

 

ตัวบ่งชี้  3.4  การพัฒนาบุคลากร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริม

การศึกษา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเอง  โดยการสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นตามล าดับ พร้อมกันนี้ได้มีการส่งบุคลากรไปอบรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกลไกการพัฒนาบุคลากรในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ขององค์กรที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิประจ าต าแหน่งนั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน  

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

 

 √ ข้อ 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.01  
แบบประเมินช่องว่างความสามารถ (Competency Gap Assessment) 
พร้อมทั้งแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.02  
เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาภายใน – ภายนอกของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.03  
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาส านักบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศประจ าปี 2561 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 51 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การประเมินแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.04    
แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี 2561 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 14  และวาระท่ี 3.1 , 3.3  หน้าที่ 16 , 17 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 22  
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 4.1-4.2   หน้าที่ 27  
ครั้งที่ 7 วาระท่ี 4.1   หน้าที่ 55 
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 87 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.4  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 
ตัวบ่งชี้  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศจ านวน 23 ระบบ  ด้านการบริหารการศึกษา ซึ่ง
จะท าให้ได้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักและกิจกรรมส าคัญๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถช่วยให้การบริหารงาน การตัดสินใจ และลดขั้นตอนการท างานท าให้ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยผู้ใช้และผู้บริหารทุกระดับชั้นสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://intranet.rsu.ac.th 

เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 
  

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


 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 52 

 √ ข้อ 1. มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.5.01  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 60 - 64 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบ  และกลไกในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.5.01  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 60 - 64 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.02   
การปฏิบัติงานตามแผนด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การประเมินแผนงาน/โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.03   
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงาน  
(งานบริการซอฟต์แวร์ หน้า 14) 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.04   
การพัฒนาแผนด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.5  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 53 

ตัวบ่งชี้   3.6  การบริหารความเสี่ยง 

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่ว
ทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานอยู่ใน
ระบบที่สามารถควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยท าให้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  

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

 

 √ ข้อ 1. มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.01   แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบ  และกลไกในการจัดการความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.02   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √  ข้อ 3. มี[2] + การประชุมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.03   
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์การมหาวิทยาลัย 
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 16 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 4.2   หน้าที่ 22 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 27 

 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 54 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.01   แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + ผลการด าเนินงานตามมาตรการลดระดับความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.01   แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สทส.อ3.3.6.04   
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฝ่ายเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.6  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท างบประมาณตามความรับผิดชอบและความจ าเป็น โดยท า
การเสนอของบประมาณผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ตัวบ่งชี้  4.1  การเงินและงบประมาณ 

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



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 55 

เกณฑ์การประเมิน  

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

 

 √ ข้อ 1. มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.1.01   ระเบียบว่าด้วย  การเงินและการกรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
สทส.อ4.4.1.02  ประกาศฝ่ายการเงิน ประจ าปี 2552 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + กลไกในการใช้งบประมาณประจ าปี  และสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.01   โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบอนุมัติงบประมาณ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.1.03  
ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การประเมินผลการใช้งบประมาณประจ าปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.02  แบบประเมินโครงการตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.1   หน้าที่ 11-13 
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 4.1   หน้าที่ 87-88 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 56 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งชี้  4.2   การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและน ามา
วางแผนงานของส านักฯส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รังสิต  และ
ครอบคลุมภารกิจของฝ่ายงานนั้นๆ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีกลไกการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารภายในส านักฯ โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
นั้นๆ  

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงิน  และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง  และครอบคลุม

ภารกิจ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.01   ระเบียบว่าด้วย  การเงินและการกรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.02   ประกาศฝ่ายการเงิน  ประจ าปี 2552 

 

 √ ข้อ 2. มี[1] + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  และมีการด าเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนงานที่

ก าหนด 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.2.01  โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2561 

(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.03   
ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 57 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.02   แบบประเมินโครงการตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การสรุป  หรือรายงาน  และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.02   แบบประเมินโครงการตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.1   หน้าที่ 11-13 
ครั้งที่ 8 วาระท่ี 4.1   หน้าที่ 87-88 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

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

ตัวบ่งชี้  5.1  การประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  โดยมี
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้ง  โดยได้มีกิ จกรรมให้ประชาคม
ภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในหัว
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 58 

ก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายงานได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมในการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพในด้านนโยบายและ
แผนงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการข้อ 1 ด าเนินการข้อ 1-2 ด าเนินการข้อ 1-3 ด าเนินการข้อ 1-4 ด าเนินการข้อ 1-5 

 

 √ ข้อ 1. มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.1.02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชือ่รายการเอกสาร 
สทส.อ5.5.1.01   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปี

เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด (ฝ่าย) 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.02   เอกสารเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพ 

สทส.อ5.5.1.03   รายงานการประชุมการประกันคุณภาพประจ าปี 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 59 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.04   รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพภายในของฝ่ายเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 

สทส.อ5.5.1.05   
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฝ่ายเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 
2560 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 17 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 28 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.03  รายงานการประชุมการประกันคุณภาพประจ าปี 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 

 

 

ตัวบ่งชี้  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  เพ่ือก าหนดทิศทางของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้แต่ละฝ่ายงานได้มี
การก าหนดกลไกในการประเมินด้านคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยรังสิตและน าผลการประเมินตนเองจัดท าเป็นรายงานเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ  มาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้น าผลการประเมินจากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมิน
มาวางแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

https://www.rsu.ac.th/itsc/


 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 60 

เกณฑ์การประเมิน  

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

 

 √ ข้อ 1. มีกลไกการด าเนินงานประเมินตนเองของหน่วยงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.01   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 √ ข้อ 2. มี[1] + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 
สทส.อ5.5.2.01   เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 

 

 √ ข้อ 3. มี[2] + การประเมินผลตนเองของหน่วยงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.3.01   
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √ ข้อ 4. มี[3] + การน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที ่3 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 17 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 28 

 

 √ ข้อ 5. มี[4] + การปรับปรุงตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ชื่อรายการเอกสาร 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 17 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 28 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.01   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.2.01   เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 

5 5 
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ส่วนที่ 3   

การประเมินผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

1.1 การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 5 5 
1.2 การก าหนดนโยบาย/ แผนงาน และการประเมินแผนงาน 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 1 10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 5 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

2.1  การพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รังสิต 

5 5 

2.2  การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 5 

2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 5 
2.4  การบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 5 5 

2.5  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 5 

2.6  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 5 5 
คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 2 30 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 5 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

3.1  การบริหารและการจัดการ 5 5 

3.2  การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 5 5 
3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 4 

3.4  การพัฒนาบุคลากร 5 5 

3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 5 5 
3.6  การบริหารความเสี่ยง 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 3 29 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 4.83 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

4.1  การเงินและงบประมาณ 5 5 
4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 4 10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 5 
 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

5.1 การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 5 5 

1.3 5.2 ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 5 5 
คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 5 10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 5 
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ส่วนที่ 4   

สรุปรายงานประจ าปกีารศึกษา 2561 
และสรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่น ขอ้สังเกต  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2561  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
การด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์   พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 6 5.00 ดีมาก 
3. การบริหารและการจัดการ 6 4.83 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 18   

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

   

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบรวมที่ 1-5 

 4.94 ดีมาก 
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 2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 

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

ชัดเจนและสอดคล้องกัน   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  เพ่ือให้มีความมุ่งมั่นและ
พยายามท างานให้ได้ตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภาระงานหลัก 
 งานบริการซอฟต์แวร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการบริหารการศึกษา มีการ

ปรับปรุงระบบงานให้สามารถรองรับนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และสามารถรองรับความ

ต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนของนักศึกษาและบุคลากร 

ข้อสังเกต        

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับเงื่อนไข

ความต้องการของระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีผลกระทบกับระบบงานเดิม และกระทบต่อ

การบริหารองค์การ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศลดลง  

งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้

ค าแนะน าและการบริการที่ดีแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มีการปรับปรุงระบบภายในห้องปฏิบัติการอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดท าตารางการให้บริการ โดยผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการบันทึกปริมาณผู้ใช้งาน เพ่ือน าข้อมูลมาปรั บปรุง

คุณภาพในการให้บริการ      

ข้อสังเกต 

 ปัญหาอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกินก าหนดระยะเวลาการรับประกันจากผู้จ าหน่ายจะท าให้

เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และควรมีงบประมาณในมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทันที  

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการนั้นไม่มีการสนับสนุน Career Path ที่ชัดเจนของสายอาชีพการ

ท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  และเป็นอุปสรรคในการวางแผนบริหารจัดการที่ดีได้                                                                                                                                             
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จุดเด่น 
 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการให้บริการด้านเทคนิคแก่ คณาจารย์ และบุคลากร โดยเน้นการ

ให้บริการงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส ารองให้การด าเนินงานบรรลุผลบริการติดตั้งระบบ Software ลิขสิทธิ์  อีกท้ังเป็นหน่วยงานช่วย

สนับสนุนในการจัดงานที่มีความส าคัญต่างๆ อาทิเช่น RSUConference เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินงาน    

ข้อสังเกต          

 ควรพิจารณาให้มีการจัดล าดับความส าคัญของงานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ

หน่วยงาน และควรมีการสร้างเสริมประสบการณ์เจ้าหน้าที่ Service Desk ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการ

ตอบปัญหาการใช้งาน  

งานดาต้าเซ็นเตอร์ 
 จุดเด่น 
 ส ารวจความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้งบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ

ยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วย

เทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บริการจัดท าส านักงาน

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

ของมหาวิทยาลัยรังสิต บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการแม่ข่ายโฮมเพจคณะ/หน่วยงาน  

บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต   

 ข้อสังเกต 

 ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือกลางในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการให้บริการ ท าให้เวลา

เกิดปัญหา ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพ่ือตรวจสอบดู Log file ภัยคุกคามจากเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นปัญหา

หลักท่ีคอยโจมตีเครื่อง server แม่ข่ายอยู่เป็นประจ า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยเรื่องความ

ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน  
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งานโครงข่ายพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและสนองตอบความต้องการที่มากขึ้น 

เพ่ือให้ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) นั้นพร้อมต่อการใช้งานสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษาใช้ RSU e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยช่วยจัดการฝึกอบรม และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มี

การขยายจุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบบมีสาย (Wire LAN) จ านวน

จุดต่อเชื่อม 14,231 จุด และแบบไร้สาย (Wireless LAN)  จ านวน Access Points (WiFi) 1,193 จุด อีกทั้งมี

การจัดสรรเพ่ิมขนาดของ Bandwidth ให้ความเร็วเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็น 4/3 Gbps 

ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย            

 ข้อสังเกต 

 ปัญหาการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการนั้น  ไม่สามารถทราบ

สถานะว่าปัจจุบันทางหน่วยงานได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  ต้องปรับปรุงขั้นตอนการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานบรรลุผล  หาวิธีการสรุปปัญหาให้รวดเร็ว  และหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนมาก

ขึ้น นอกจากนี้จ านวนเจ้าหน้าที่มีอัตราการลาออกค่อนข้างบ่อย การที่จะรับเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน

จะให้มีความช านาญในงาน อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม ซึ่งอาจท าให้งานช้าหรือสะดุดได้  

   
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ 
 จุดเด่น 

การบริหารงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพ อีกทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้บุคลากรในส านักฯ มีการวาง
แผนการตัดสินใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดแบ่งงานกันแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยมีภาระงานหลัก
ที่ชัดเจนสามารถวัดผลได้ 

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

ข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ข้อสังเกต 
เนื่องจากภาระงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น การพัฒนาทางด้านไอทีจะต้องมี

ประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการท างานที่จะพัฒนางานให้
สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี  โครงการบางโครงการที่ส าคัญได้ถูกตัดไป  เนื่องจากมีการใช้งบประมาณที่สูง 
จึงท าให้ส านักฯต้องพัฒนางานด้านไอทีให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับพิจารณา โดยผู้อ านวยการได้มีการ
ปรึกษา หารือ ในเรื่องการตัดงบประมาณของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้งานที่ยังไม่เร่งด่วนชะลอโครงการไปก่อน 
หรือใช้งบประมาณปีถัดไป  แต่ยังคงส่วนงานที่ส าคัญเอาไว้ และบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตาม
นโยบาย และเตม็ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และได้มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือในการท างานการ

ประกันคุณภาพส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การประกนัคุณภาพของส านักฯประสบ
ความส าเร็จ และลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่น่าพอใจ 

 


