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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

          ปีการศึกษา 2560 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ด าเนินการตามปณิธานที่ตั้ง
ไว้ คือ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
รังสิต โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้พยายามผลักดันเกี่ยวกับงานหลัก ๆ 
2 ด้าน ได้แก่ 1) งานด้านดาต้าเซ็นเตอร์ เพ่ือการให้บริการเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้
เทคโนโลยีคลัชเตอร์ (Cluster) เพ่ือให้เกิดการให้บริการในรูปแบบของ Server High Availability 2) งานด้าน
โครงข่ายพ้ืนฐาน เพ่ือการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเก็ บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ได้อย่างครบถ้วน โดยการประสานงานกับทางบริษัท Juniper ประเทศไทย ในการเข้ามา
ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครือข่าย และหาแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
ประเด็นด้านเทคโนโลยีแล้ว ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับการให้บริการเป็นเชิงรุกเพ่ิมขึ้น โดย
แต่ละส่วนงานจะท าการพิจารณาปัญหาที่พบบ่อย ๆ และน ามาประเมินระดับความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงมาก 
จะหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งแนวทางดังกล่าวแต่ละส่วนงานก าลังอยู่ในช่วง
ด าเนินการ และคาดว่าจะสามารถสรุปแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ในเพ่ือการให้บริการในเชิงรุกได้ภายในปี
การศึกษา 2561 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ประเด็นส าคัญจะเป็นเรื่องของการ
ให้บริการเครื่องพิมพ์ของบริษัท จีแอดวานซ์ จ ากัด ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับบริษัท บราเดอร์ ประเทศไทย ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยก าหนด
มาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ อุปกรณ์หลักๆ ของเครือข่าย มีการใช้งานมายาวนานกว่า 10 ปี 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะหมดอายุการใช้งานและเกิดความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง โดยทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนที่จะด าเนินการเปลี่ยน
อุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 ทั้งนี้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้เรียบร้อยตลอดจนปรับปรุง
แนวทางในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 

 
 

1.1  ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ปี พ.ศ. 2560 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจหลักในการอ านวยความ
สะดวกและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการ
แบ่งหน้าที่การบริการ เป็น 8 ส่วนงาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ บริการรับ
แจ้งปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย จัดท าแผนการด าเนินการต่างๆ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานบริการซอฟต์แวร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสารเทศ
หลักของมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือและค าแนะน าในการพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 3) 
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การวางแผน จัดหาปรับปรุงบ ารุงรักษา บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  4) งานสนับสนุน
ด้านเทคนิค จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษาและให้ค าปรึกษา การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 5) งานโครงข่ายพ้ืนฐาน จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การ
ให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้อง
วงจรปิด และ 6) งานดาต้าเซ็นเตอร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การดูแลและให้บริการเซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ที่
เกี่ยวข้อง โดเมนเนม การตรวจสอบและดูแลปริมาณการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 7) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา จะ
ท าหน้าที่หลักๆ คือ การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปแบบ
วีดิทัศน์ และการถ่ายภาพนิ่งในงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 8) งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ จะท าหน้าที่หลักๆ 
คือ รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นหน่วยงาน
กลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
 ในปัจจุบันฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ได้มีการจัดท า Private Cloud ที่ให้บริการ Virtual Server และท า 
DR-Site  (Disaster Recovery)  มีการอัพเดท Organizational Units(OU) บน Active Directory และ 
gmail ให้ตรงกัน ปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอยู่บ่อยครั้ง  มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือยุบ
รวมกัน เป็นต้น  นอกจากยังมีบริการจัดสรรพ้ืนที่ ส าหรับวางเว็บไซต์และฐานข้อมูลภายใต้  URL 
www.rsu.ac.th/ อีกทั้งยังให้ความส าคัญในการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  อีกทั้งฝ่าย
งานโครงข่ายพ้ืนฐานยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การขยายพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายพ้ืนฐานและเพ่ิมจุดการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network 
โดยมีการด าเนินงาน Monitor ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงทีและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน   
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1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ปรัชญา 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่การเรียนรู้ 
แบบยั่งยืน  

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2560 

1. เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ต     

2. เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
3. เพ่ือปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
4. เพ่ือให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
     มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. พัฒนาองค์กร 

 1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง และตรงกับความถนัด 

 1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

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

3.1 โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง UPS ของ Server ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3.2 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปการณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เครือข่าย  
3.3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
3.4 โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม 
3.5 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
3.6 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ 

  3.7 โครงการซื้อ MA แอร์ ห้อง Internet Center 
  3.8 โครงการปรับปรุงระบบ UPS อุปกรณ์งานเครือข่าย 
  3.9 โครงการอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ CCTV 
  3.10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการ Bandwidth 
  3.11 โครงการปรับปรุงระบบไฟห้อง Internet Center 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

4.2 โครงการ Server Cloud Service และ DR-Site 
4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 
4.4 โครงการจัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสาสนเทศ 
4.5 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 
4.6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 
4.7 โครงการซื้อ MA UPS ห้อง Internet Center 
4.8 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ Firewall 
4.9 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการ Bandwidth 
4.10 โครงการจัดซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน LAN แบบ dot1.x 
4.11 จัดซื้อ Battery UPS 
4.12 โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
4.13 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายทั้งภายในและภายนอก 
4.14 โครงการจัดซื้อระบบ Guest Wi-Fi ส าหรับบุคคลภายนอก 
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5. พัฒนาการบริการ 
 5.1 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.2 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 5.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือความปลอดภัย 
 5.4 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

 5.5 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ตส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่1 

 5.6 โครงการจัดซื้อ Software License 
 5.7 โครงการค่าบริการโดเมน rsu.ac.th 
 5.5 โครงการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงาน 
 5.6 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับโปรแกรมเมอร์ 
 5.7 โครงการจัดซื้อ Notebook งานโครงข่ายพื้นฐาน (ท่ีอายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี) 

แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2561 

1. พัฒนาองค์กร 

1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง 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 ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 เครือข่าย  

3.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้บริการคณะและหน่วยงาน 
3.3 โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม 
3.4 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย  
3.5 โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ 
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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 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 
5.4 โครงการจัดซื้อ Software License 
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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 
 1.1.5 งานพิมพ์เอกสารของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1.6 เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการในการเช่าใช้เครื่องพิมพ์  ในกรณีที่ไม่ได้รับ
 ความสะดวกในการให้บริการ 
 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 
 ใช้งานไม่ได ้ 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 

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 าแผนแม่บทด้านไอทีเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                                
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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 
   - 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  

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

  

https://cscl.rsu.ac.th/
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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 าหรับ

 อาคารที่ก่อสร้างใหม่ 
6.9 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรง  

 กับความต้องการของผู้ใช้งาน 
6.10 ดูแลเกี่ยวกับการ Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของ

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

 บุคลากร 
6.14 ดูแลระบบเครือข่ายและการใช้งานของระบบศูนย์อาหาร อาคารพระพิฆเนศ 

 6.15 บริการให้ค าปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมิน
 ราคาเพ่ือตั้งโครงการ และร่างหนังสือสัญญาการจัดจ้างงาน เพ่ือให้ได้ประโยชน์และมี 
 ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมาณ 
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 7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีขอบเขตงาน ดังนี้ 
7.1 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์      
7.2 การผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์  การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง 

8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  มีขอบเขตงาน ดังนี้                                                                 

 8.1 การดูแลการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และต ารา  งานออกแบบกราฟิก 

 8.2 การจัดพิมพ์ข้อสอบภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

 8.3 การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 

  

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) ด้านงานโครงข่ายพ้ืนฐานและงานสนับสนุนด้านเทคนิค เพ่ือรับแจ้งปัญหาการใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย  บริการรับแจ้งปัญหาและให้ค าปรึกษา 

บริการตอบข้อซักถามด้านเทคนิคผ่านช่องทางต่างๆประสานงาน ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  

ตรวจสอบสถานะของการด าเนินงาน ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดูแล E-mail@rsu.ac.th   โดย

การสร้าง แก้ไข   ท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางอีเมล์  

และยังดูแลในการเพิ่มเมนูของระบบ Intranet  เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 

  1.3 งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย  การจัดท างบประมาณประจ าปี  แผนด้านการประกัน
คุณภาพประจ าปี จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี และแผนแม่บทด้านไอทีเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 2. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 

  2.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 23 ระบบงาน 
   2.2 งานติดตั้งโปรแกรมและให้ค าแนะน าปัญหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ 
 2.3 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

mailto:E-mail@rsu.ac.th%20%20%20โดย
mailto:E-mail@rsu.ac.th%20%20%20โดย
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 3. ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  การวางแผน  จัดหา  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษา
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 5. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแล
ความปลอดภัยห้องดาต้าเซ็นเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าการส ารวจความต้องการห้องดาต้าเซ็น
เตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์บริการการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้า
เซ็นเตอร์การตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  การบริการแม่ข่ายโฮมเพจของ
มหาวิทยาลัย (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   
 7. ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  รับผิดชอบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  การผลิตสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  รูปแบบวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง  โดยแบ่งงานบริการ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1   งานบริการส่วนกลาง เป็นที่ตั้งของส านักงานกลางและการบริหารงาน ตั้งอยู่ที่อาคาร 10 
ชั้น 8B  ดูแลการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกระจายงานไปยังงานบริการประจ าอาคาร รวมทั้งเป็น
ที่ตั้งของงานบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง  โดยรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้พิจารณาและสั่งการไปยังงานบริการประจ าอาคารเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 ส่วนที่ 2  งานบริการประจ าอาคาร รับผิดชอบในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์แก่คณะวิชา หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารให้บริการ   
 8. ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ต ารา วิทยานิพนธ์ และออกแบบกราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก   
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 

        ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  โดยส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  การให้บริการผ่านทาง
คอมพิวเตอร์  การให้บริการทางระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 
8 งาน คือ  

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

เป็นโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยมีบุคลากรทั้งหมด  75  คน ดังตารางต่อไปนี้ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่าป.ตรี 

1. ว่าที่ ร.ต.โสภณ  ชัยกรณ์กิจ ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

2. ดร.ไพบูลณ์  ย้อยหยด รองผู้อ านวยการฝา่ยงานบริหารกลาง     

3. นายสมบตัิ   พุฒตาล รองผู้อ านวยการฝา่ยงานเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
    

4. นายสมัย     สุขรัง รองผู้อ านวยการฝา่ยงานผลิตเอกสาร

และสิ่งพิมพ ์
    

5. นายวราห์ศักดิ์  พงษ์สวสัดิ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการทาง

เทคนิคและงานโครงข่ายพื้นฐาน 
    

6. นายบุญเจิด  นิ่มปลื้ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ 
    

7. นางสาวสุมาลี     สุขค า หัวหน้างานธุรการ     

8. นางสาวศันสนีย์   มีกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ     

9. นายมรรคพล   สุรัชฎาภรณ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ     

10. นางสาวจุฑารัตน์   พันธุ เจ้าหน้าที่ธุรการ     

11. นางสาวพัชรมณฑ์  สุรินทร ์      เจ้าหน้าที่งานบริการค าร้อง  

(Service Desk) 
    

12. นางสาวสุณัฐฐา     ทิมทอง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน     

13. นายขุนค า    ปองรักษาชีวติ หัวหน้างานบริการซอฟต์แวร์     

14. นางสาวณัฐสนิี   พลายแก้ว โปรแกรมเมอร์     

15. นางสาวฐิตินนัท์    อนุสรณ์ โปรแกรมเมอร์     

16. นางสาวพนิดา      ก้อมมณี โปรแกรมเมอร์     

17. นายอนุรักษ์    วรรณคีรี โปรแกรมเมอร์     

18. นายพสุ      กุนทีกาญจน ์ นักวิเคราะห์ระบบ     
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 
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19. นางสาวปัทมา     ศรีบัวเอ่ียม นักวิเคราะห์ระบบ     

20. นางสาวณีรนุช      วงศ์เณร นักวิเคราะห์ระบบ     

21. นายศักดิ์สทิธ์     เขียนนลิศริิ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

22. นายพีรยศ         ตนัอุดรชยั เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

23. นายณรงค์         ภิรมย์อยู ่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

24. นายนุเชษฐ์        พนัธ์ขาว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

25. นายธีรพล         ถนอมพร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการคอมฯ     

26. นายศิริพงษ์  มามชีัย หัวหน้างานสนบัสนุนดา้นเทคนคิ     

27. นายนพดล      ปัญญาไว เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

28. นายชัยวุธ      ธนะสูตร เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

29. นายสุชาติ      อูปแก้ว เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

30. นายณัฐพงษ์    ไทรงาม เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

31. นายธีรเดช      รักปาน เจ้าหน้าที่งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค     

32. นายกฤษฎา  ชื่นหฤทัย      หัวหน้างานห้องดาต้าเซ็นเตอร ์     

33. นายทัตพงษ์  เทพชา เจ้าหน้าที่ห้องดาตา้เซ็นเตอร์     

34. นายสมพงษ์พนิิจ  สวุรรณชาติ หัวหน้างานโครงข่ายพืน้ฐาน     

35. นายศุภเชษฐ์   เทียนเงินเจริญ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

36. นายชนพนธ์    สุรนิทร์ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

37. นายหัสดิน      เนตรนลิ วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

38. นายชัยนริทร์   ศรีเมืองช้าง วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

39. นายวุฒิชยั      ชา่งวาด วิศวกรงานโครงข่ายพื้นฐาน     

40. นางกชพร  ต้นสินธุ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานกลาง     

41. นายอดิศร สิริส ี เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

42. นายสมสิทธิ์ อปุะสัมปะกิจ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

43. นายวนัชยั ผุสงิห์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

44. นายพรชัย เม้ยชม เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

45. นายพงศธร จาตุรนต์ภากร เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     
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46. นายเอนก ประจ าวงศ์       เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

47. นายกิตติพงษ์  เกิดสาด เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

48. นายบุญเสริม ถนอมวงษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

49. นายวจิารณ์  สาระศาลิน    เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

50. นายเทวา  จันทวงษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

51. นายระตินัย ธาราชีพ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

52. นายนพดล ส าเภาทอง เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

53. นายทศพร ไกรสรสินธุ์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

54. นายเดชฤทธิ์ อุดค าม ี เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

55. นายสมจิตร ฟักสังข ์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

56. นายชัชชัย   จ าปาแถม เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

57. นายยอด  ครองสัตย ์ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

58. นายนฤชา เชยกลิ่นเทศ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

59. นายสุรนาท กิจสืบ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

60. นายเพิ่มศักดิ์ บางสาลี เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

61. นายสีหศักดิ์  สิงหวัฒนะ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

62. นายวสิูตร์ ชาญชา่ง เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

63. นายทวีศักดิ์  ขันทอง เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

64. นายเอก  จิ๋วอ าไพ เจ้าหน้าทีบ่ริการโสตทัศนูปกรณ์     

65. นางอังคณา   อัครวงษ ์ เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

66. นางอรววรณ  คลา้ยคลึง เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

67. นางจิดารักษ์  ละออ เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

68. นายอภิชาติ   โชคสกุลรัตน ์ เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

69. นายใหม่   เภารัศมี เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

70. นายวิเวก ศรีภุมมา เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

71. นายนิรุติ  เภารัศมี เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

72. นายสุทัศน์   ถิน่น้ าใส เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่าป.ตรี 

73. นายภัทรพงษ์พันธ์  เพชรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

74. นายสมควร   พงษ์จนัทร ์ เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

75. นายชัชวาล  ตะเพียนทอง เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์     

รวม 1 25 38 11 

 

1.6 สถานที่ตั้ง 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนการท างานเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

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

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

1.6.3 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 

โทรศัพท ์ 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 
    อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/  และ https://cscl.rsu.ac.th 

 

http://intranet.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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1.6.4 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ที่ตั้ง  อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285 - 3287 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/   

1.6.5 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5419 
  เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 1.6.6 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
  ที่ตั้ง    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3288 - 3289  
   เว็บไซต์  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 

1.6.7 ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ที่ตั้งของฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประจ าแต่ละอาคาร  
 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ชั้น 4 ห้อง 402 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5597 
 อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 ห้อง 207  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1025 
 อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ชั้น 6 ห้อง 624     โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1274 
 อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) ชั้น 3 ห้อง 311    โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1436 
 อาคาร 4/2 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ชั้น 2    โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5010 
 อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 335  โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3290 
 อาคาร 6  (อาคารพระพิฆเนศ Student Center) ชั้น 2 ห้อง 201 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 6009 
 อาคาร 8 (อาคารคุณหญิงพัฒนา) ชั้น 2 ห้อง 217   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 3565 
 อาคาร 10 (อาคารจอดรถและคณะรังสีเทคนิค) ชั้น 8B    โทรศัพท์ 0-2791-6000 ต่อ 5220 
 อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 4 ห้อง 400   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4030 
 อาคาร 12 (อาคารรังสิตประยูรศักดิ์) ชั้น 5    โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4010 
 อาคาร 15 (อาคารดิจิตอลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์) ชั้น 3   โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4769 
 อาคาร 19 (อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์) ชั้น 4 ห้อง 416 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 6622 
 โทรสาร   02-791-6000  ต่อ 5228 
 1.6.8 ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  ที่ตั้ง  อาคาร 10 (อาคารจอดรถและคณะรังสีเทคนิค) ชั้น 8A 
  โทรศัพท์ 0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234     

โทรสาร   0-2791-6000 ต่อ 5228 
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1.7  การเงินและงบประมาณ 

รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

และงบประมาณโครงการปีการศึกษา 2560 โดยส านักงานงบประมาณสรุปยอดรายจ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 5 

กรกฎาคม 2561  ในแต่ละภาคการศึกษาของ   ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
หมวดรายจ่ายประจ า 

  

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

1 01002 
เงินเดือนและค่าจ้าง-
ส่วนงานสนับสนุน 

19,086,749.76 19,086,749.76 2,204,913.76 88.45% 

2 01006 
ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
สนับสนุน 

378,009.00 378,009.00 64,198.00 83.02% 

3 02203 
ค่าตอบแทนต าแหน่ง
งานบริหาร-ส่วนงาน
สนับสนุน 

0.00 0.00 -42,500.00 Infinity% 

4 02303 
ค่าตอบแทนอ่ืน-ส่วน
งานสนับสนุน 

0.00 0.00 -22,200.00 Infinity% 

5 03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00 9,200,000.00 769,913.00 91.63% 

6 03501 
ค่าอบรมและสัมมนา
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

172,500.00 172,500.00 169,884.00 1.52% 

7 03604 
ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 

3,400,000.00 3,400,000.00 1,814.68 99.95% 

8 03708 ค่ารับรอง 27,000.00 27,000.00 12,618.00 53.27% 

9 03710 ค่าถ่ายเอกสาร 66,400.00 66,400.00 -22,469.60 133.84% 

10 03711 ค่าของขวัญและรางวัล 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00% 

11 03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00 15,000.00 11,370.40 24.20% 
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ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

12 03715 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าท่ี
พัก 

15,000.00 15,000.00 11,800.00 21.33% 

13 03729 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ 

5,000.00 5,000.00 3,545.00 29.10% 

14 03733 ค่ารับรอง-ท าข้อสอบ 40,000.00 60,010.00 0.00 100.00% 

15 03900 งบฉุกเฉิน 0.00 1,086,000.00 0.00 100.00% 

16 04001 วัสดุส านักงาน 32,490.00 32,490.00 11.60 99.96% 

       

17 04101 
วัสดุการศึกษาและ
วัสดุห้องปฏิบัติการ 

212,500.00 212,500.00 1,325.70 99.38% 

18 06001 
สนับสนุนให้นักศึกษา
ท างานระหว่างเรียน 

0.00 12,000.00 9,800.00 18.33% 

19 07002 
วัสดุส านักงาน-ส าหรับ
ผลิตเอกสารการสอน
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

0.00 3,159,990.00 35,980.79 98.86% 

20 07009 
ซอฟต์แวร์ Adobe 
Design Premium 

0.00 2,407,906.60 0.54 100.00% 

    
ยอดสรุปรายจ่าย
ประจ า 

32,653,148.76 39,339,055.36 3,212,505.87 91.83 % 
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หมวดรายจ่ายโครงการ  

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

1 600387 

โครงการพัฒนา
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ฝ่าย
งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

5,400,000.00 5,400,000.00 211.37 100.00% 

2 600404 
โครงการฝ่ายงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

3,500,000.04 4,320,000.04 3,197.03 99.93% 

3 600417 
โครงการซื้อ MA 
อุปกรณ์หลักในระบบ
เครือข่าย 

2,260,000.00 2,260,000.00 1,222,100.00 45.92% 

4 600426 
โครงการค่าบริการ
โดเมน rsu.ac.th 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00% 

5 600430 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงาน
เครือข่ายพื้นฐาน 

500,000.00 500,000.00 680.48 99.86% 

6 600444 
โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์เครือข่ายที่
หมดอายุการใช้งาน 

500,000.00 500,000.00 18,500.00 96.30% 

7 600465 
โครงการซื้อ MA 
อุปกรณ์ตรวจสอบ
สายสัญญาณ 

200,000.00 200,000.00 18,100.00 90.95% 

8 600557 
โครงการจัดซื้อ 
Software License 

2,000,000.00 706,200.00 0.00 100.00% 

9 600558 

โครงการสั่งซื้อ
เครื่องมือและอุป
การณ์ส าหรับซ่อม
บ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย 

150,000.00 129,720.00 19,176.00 85.22% 
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ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ งบขออนุมัติ งบได้รับการอนุมัติ งบคงเหลือ % ที่ใช้ไป 

10 600560 
โครงการซื้อ MA แอร์ 
ห้อง Internet 
Center 

700,002.00 700,002.00 338,877.00 51.59% 

11 600569 

โครงการ 
Maintenance และ 
Update Software 
ให้ทันสมัยและ
เหมาะสม 

200,000.00 220,380.00 1,694.00 99.23% 

12 600618 จัดซื้อ Battery UPS 150,000.00 150,000.00 3,206.70 97.86% 

13 600689 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงงานห้องดาต้า
เซ็นเตอร์เพ่ือให้บริการ
แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

1,000,000.00 1,000,000.00 180,422.00 81.96% 

14 601321 
โครงการซื้อ MA UPS 
ห้อง Internet 
Center 

1,000,000.75 1,000,000.75 0.00 100.00% 

15 601326 
โครงการซื้อ MA 
อุปกรณ์ Firewall 

1,800,000.00 936,560.00 2,664.00 99.72% 

16 601652 

โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

103,960.00 98,440.00 4.00 100.00% 

    
ยอดสรุปรายจ่าย
โครงการ 

19,467,962.79 18,125,302.79 1,812,832.58 90.00 % 
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 24 

หมวดโครงการมีรายรับ 

ล า

ดับ 

รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ ยอดรายรับ ยอดอนุมัติ 

ยอดเงิน

คงเหลือ 

% ที่ใช้

ไป 

1 60x013 
ค่าลิขสิทธิ์เอกสารประกอบการ

เรียนการสอน 
497,477.00 54,854.00 0.00 100.00% 

  สรุปรายจ่ายโครงการมีรายรับ 497,477.00 54,854.00 0.00 100.00% 

ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 25 

โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 26 

หมายเหตุชี้แจงการใช้งบประมาณปี  2560 

ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์                                                                                                                                                                                      

1. 600689 โครงการพัฒนาปรับปรุงงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  7 กันยายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                    

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 

1. 600417  โครงการซื้อ   MA อุปกรณ์หลักในระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 600430  โครงการอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครือข่ายพื้นฐาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                              

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

3. 600444  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                              

ค าอธิบาย  ไม่บรรลุ เนื่องจาก ได้รับอุปกรณ์ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผน เนื่องจาก ราคาอุปกรณ์มีการ 

 เปลี่ยนแปลง 

4. 600465 โครงการซื้อ   MA อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณ                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  15 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                                   

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 27 

5. 600560 โครงการซื้อ   MA แอร์ ห้อง Internet Center                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  15 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                                   

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

6. 600618 โครงการจัดซื้อ Battery  UPS   

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
7. 6001321 โครงการซื้อ   MA UPS ห้อง Internet Center                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่  10 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                                   
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
8. 601326  โครงการจัดซื้อ  MA อุปกรณ์ Firewall 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 
 
ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค                                       

1. 600557  โครงการจัดซื้อ Software License                                                                                           

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  2 สิงหาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

2. 600558  โครงการสั่งซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
                เครือข่าย                                                                                                          
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                      
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                                  
 
 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 28 

3. 600569  โครงการ Maintenance และ Update Software ให้ทันสมัยและเหมาะสม                                                                           
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่  7 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561                                                     
ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ  
                                                                                                                                 
ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์                                                                                                                                                                               

1. 601652  โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                        

                                                                                 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                                                      

1. 600387  โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตฯ ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560                                        

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ   

                                                                                          

ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์                                                                                                                                    

1. 600404  โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์                                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                                       

ค าอธิบาย  ปฏิบัติได้ตามที่ตั้งโครงการ 

     

โครงการที่ยกเลิก  

1. 600208  โครงการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงาน                                                                                                                          
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                              
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ยกเลิก                                                       
ค าอธิบาย  เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ     



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 29 

2. 600426  โครงการค่าบริการโดเมน rsu.ac.th                                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ยกเลิก                                                       

ค าอธิบาย  เนื่องจาก คาดการณ์ระยะเวลาต่อสัญญาผิดพลาด 
3. 600562  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน                                                                            
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ยกเลิก 
ค าอธิบาย  เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ                                                                                                                                  

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 30 

1.8  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2560 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา

ทราบถึงภาระงานหลักของหน่วยงานที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการในการใช้งานได้อย่างทั่วถึง 

1. ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการรับ 

แจ้งซ่อม (ระบบบริการค าร้อง ) ประจ าทุกเดือน โดย

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail@rsu.ac.th และมีการ

รับค าร้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงวันหยุดผ่าน

ทาง Facebook : RSU-ServiceDesk ทั้งนี้ยังมีการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า ร ะ ง า น ห ลั ก ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

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

2. ควรมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในบางหมวดที่ไม่

เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับตั้ง

งบประมาณ / แผน ในปีต่อๆไป (พบว่าบางหมวดใช้

มากกว่า 100% แต่บางหมวดไม่ได้ใช้เลย) 

2. ในปีการศึกษา 2560 ทางส านักงานงบประมาณได้

ก าหนดการใช้งบประมาณใหม่ คือ ห้ามใช้งบประมาณ

เกินกว่าที่ตั้งไว้ และหมวดไหนที่มีการตั้งงบประมาณไว้

ต้องด าเนินการก่อนหมดปีการศึกษานั้นๆ จึงท าให้ในเล่ม 

SAR ปีปัจจุบันไม่พบการใช้งบประมาณเกิน หรือไม่มีการ

ใช้งบประมาณ 

3. ควรปรับการอธิบายผลการด าเนินงานในเล่ม SAR โดย

เพิ่มรายละเอียดของผลการด าเนินงาน การประเมินผล 

และแนวทางในการพัฒนาของแต่ละโครงการ/ภาระงาน 

เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมที่ชัดเจนก่อนที่จะลงไปดู

รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง 

3. ในปีการศึกษา 2560 เล่ม SAR ได้มีการเพิ่ม

รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานตาม

ข้ อ เสนอแนะปี ก า รศึ กษา  2559  เ รี ยบร้ อยแล้ ว  

ดังตัวอย่าง เล่ม SAR ปีปัจจุบัน   

4. ลดความซ้ าซ้อนของการน าเสนอข้อมูล เช่น การเงิน

และงบประมาณ อาจลดตารางที่น าเสนอให้เหลือเพียง

ตารางสรุปร้อยละการใช้ไป เนื่องจากตารางเดียวก็

สามารถน าเสนอผลการด าเนินงานในส่วนนี้ได้ชัดเจนแล้ว 

4. ในปีการศึกษา 2560 เล่ม SAR ได้ตัดลดตารางการใช้

งบประมาณลงให้เหลือเท่าที่จ าเป็น ดังตัวอย่าง เล่ม SAR 

ปีปัจจุบัน 

5. เอกสารอ้างอิง โดยเฉพาะเอกสารรายงานการประชุม 

ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะอ้างอิงในการประชุมครั้งใด วาระ

ใด 

5. ในปีการศึกษา 2560 เล่ม SAR ได้มีการระบุอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นการประชุมคร้ังใด และวาระใด 

 

mailto:E-mail@rsu.ac.th%20และมีการรับคำร้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงวันหยุดผ่านทาง%20Facebook%20:%20RSU-ServiceDesk%20ทั้งนี้
mailto:E-mail@rsu.ac.th%20และมีการรับคำร้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงวันหยุดผ่านทาง%20Facebook%20:%20RSU-ServiceDesk%20ทั้งนี้
mailto:E-mail@rsu.ac.th%20และมีการรับคำร้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงวันหยุดผ่านทาง%20Facebook%20:%20RSU-ServiceDesk%20ทั้งนี้
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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 พร้อมทั้งให้คณะ
กรรมการฯในที่ประชุมเสนอเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาคมรับทราบ 
  

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

แบบยั่งยืน  
ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   

พันธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2560 

 1. เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือสนับสนุนการบริการ และ
 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เพ่ือให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3. เพ่ือปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทุกคนภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเสนอ
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แนวความคิดในการก าหนดและเสนอแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน เพ่ื อให้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานและยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
           โดยมีการจัดท าปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบั ติของส 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 และการจัดสรรงานให้กับ
แต่ละคนอย่างถูกต้อง 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 ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 เครือข่าย  

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 
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3.9 โครงการอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบ CCTV 
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการ Server Cloud Service และ DR-Site 
4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 
4.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

รังสิต 
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 โครงการพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5.2  โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.3 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.4 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
5.5 โครงการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บเล็ตส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่1 
5.6 โครงการจัดซื้อ Software License 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  1.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

สทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  
และแผนการด าเนินการ  

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 
(3)  มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  

สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-6 

4 
 (4)  มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคม
ได้รับทราบ และเสริมสร้างความตระหนัก
ของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

สทส.อ1.1.1.004  เว็บไซต์ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 

5 
(5)  มี (4) + การทบทวนเพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-6 

 

ตัวบ่งชี้  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการร่วมประชุมก าหนดนโยบาย/แผนงานและการประเมิน
แผนงานของส านักฯเพ่ือท าให้นโยบาย/แผนงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักฯ และเป็นการก าหนดทิศทางของแผนงาน/
โครงการ ในแนวทางปฏิบัติ  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน/โครงการ ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าเป็นไปตามแผน/โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักฯ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตรวจสอบจาก
แบบเสนอโครงการของแต่ละส่วนงาน   
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินของแต่ละแผนงาน/โครงการน ามาสรุปในที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/
โครงการ ที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักฯ และให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน 
พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนางานและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  1.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 

(1)  มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา  ปณิธาน  
วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.004.pdf
https://www.rsu.ac.th/itsc/
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.001.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินตามแผนงาน/
โครงการ  ที่ก าหนดไว้ 

สทส.อ1.1.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใบขออนุมัติงบประมาณ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน และ
โครงงานที่ได้ด าเนินการแล้ว 

สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินแผนงาน 
และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางาน
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-6 

 

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 าปัญหาการใช้
งานในระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรับผิดชอบจ านวน 23 ระบบงาน และพัฒนาระบบงานตามที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิตร้องขอ    
 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง 
เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอน  
 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา 
 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริหารจัดการ 
cloud service  
 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิต
สื่อการเรียนสอนในรูปแบบวีดิทัศน์  การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพนิ่ง   

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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 ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลการผลิตเอกสาร  สิ่งพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอน ต ารา วิทยานิพนธ์ และงานออกแบบกราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
 

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  และการแก้ไขปัญหาในงานที่ ได้รับแจ้งจากการใช้งานระบบงาน Win application  และ  Web  
application  ภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
  นอกจากนี้ งานบริการซอฟต์แวร์ ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ส าหรับผู้ใช้ระบบงานผ่านระบบ Intranet http://intranet.rsu.ac.th ไป
ยังผู้ใช้บริการ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 
3.69 คะแนน 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
สทส.อ2.2.1.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.1.002  การปฏิบัติงานตามแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา  2560 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.1.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.1.003  การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปีการศึกษา  2560 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.004  แบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ
ซอฟต์แวร์ หน้า 16 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รังสิต  
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.4   หน้า 18 และวาระที ่3.2  
หน้า 19  
ครัง้ที่ 5 วาระท่ี 1.4   หน้า 49-50 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.10   หน้า 58 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.4   หน้า 18 และวาระที่ 3.2  
หน้า 19  
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.4   หน้า 49-50 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.10   หน้า 58 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.2.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.1.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.1.004.pdf
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ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้  2.2  การบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางภายในสังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหน้าที่ในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาอันรวดเร็วของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวน
ห้องปฏิบัติการ  และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้องเพ่ือให้คณะต่างๆ ที่มาขอใช้บริการ
สามารถเลือกห้องที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในวิชานั้นๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะเปิดให้คณะต่า งๆ 
จองเวลาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดท าตารางการใช้ห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษานั้น   เพ่ือแสดง
เวลาใช้งานด้านการเรียนการสอน และแสดงเวลาว่าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ส าหรับงานอ่ืนในเวลา
ว่างได้ 
 นอกจากนี้ งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวพเตอร์ ไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.44 คะแนน ทั้งนี้จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
สทส.อ2.2.2.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.2.002  การปฏิบัติงานตามแผน
ด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
สทส.อ2.2.2.003  ข้อมูลสรุปการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.003.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมา
วางแผนพัฒนาต่อไป 

สทส.อ2.2.2.004  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.003  ข้อมูลสรุปการใช้
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2560 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1 วาระท่ี 3.1-3.2   หน้า 4 

 

ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตัวบ่งชี้  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.3.1 บริการติดตั้ง Software มีบริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆให้แก่หน่วยงานตาม 
ที่ได้รับแจ้งมา  

2.3.2 บริการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีบริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับแจ้งปัญหา                                                                                                                                       

2.3.3 บริการซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
นอกจากนี้ งานสนับสนุนด้านเทคนิค ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

แผนกงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิคงานไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โ ดย
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.85 คะแนน  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.3  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบตัิการ(Action Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สทส.อ2.2.3.002  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2560 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.3.003  การปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ประจ าปีการศึกษา 2560 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.3.004  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการงานสนับสนุนด้านเทคนิคประจ าปี
การศึกษา 2560 
สทส.อ2.2.3.005  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
สทส.อ2.2.3.006   ผลการด าเนินงานด้านการ
ให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีการศึกษา 2560 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.6   หน้า 14  
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.3-1.4   หน้า 56 และวาระที่ 4.3 
หน้า 59 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.004  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.6   หน้า 14  
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.3-1.4   หน้า 56 และวาระที่ 4.3 
หน้า 59 

 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.005.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.006.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ 2.4  การบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

 ส่วนงานห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนกลาง ภายใต้

สังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ส ารวจความต้องการการ

ใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้ ง

บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของ

เครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 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 รวมทั้งการจัดหาโปรแกรม

ลิขสิทธิ์เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต 

 นอกจากนี้ งานดาต้าเซ็นเตอร์ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องดาต้าเซ็นเตอร์
ไปยังผู้ใช้บริการ  โดยได้แบ่งการแบบประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ด้านผู้ให้บริการและด้านเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ด้านผู้ให้
บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.93 คะแนน และด้านเซิร์ฟเวอร์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.13 
คะแนน 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.4  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.4.001  แผนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
สทส.อ2.2.4.002  การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.4.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.4.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
สทส.อ2.2.4.003  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
การใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.004  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.7-1.8   หน้าที่ 9 
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 1.5   หน้าที่ 14 และวาระที่ 4.1  
หน้า 15 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.4   หน้าที่ 18 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.5   หน้าที่ 50-51 
ครั้งที ่6 วาระท่ี 1.5-1.6   หน้าที่ 57 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้  2.5  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.5.1 แผนผังเครือข่าย 
        ส่วนงานบริการเครือข่ายพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนผัง Infrastructure of Network System ของ
ทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงใช้เป็น
การก าหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาระบบ 
 2.5.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปัจจุบันมีการตรวจจับปริมาณการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายที่อาคารต่างๆ โดยใช้   
Software Solarwind  เพ่ือตรวจปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายในแต่ละอาคาร เพ่ือใช้พิจารณาวาง
แผนการเพิ่มขนาด Bandwidth ของเครือข่ายภายใน และ Internet ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 2.5.3 ระบบรักษาความปลอดภัย  
        การติดตั้ง Solution ด้านความปลอดภัย Firewall จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะลดความเสี่ยงของระบบ  
   

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.4.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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 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 ของ
ระบบปรับอากาศที่ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมิภายในห้อง
เหมาะสมเพ่ือให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, Server ต่างๆที่อยู่ในห้องท างานได้อย่างปกติ การเข้าตรวจสอบตาม
ช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน และ มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถท างานได้ปกติ เช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, Ups  และ
อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
 นอกจากนี้ งานโครงข่ายพ้ืนฐาน ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการระบบโครงข่าย
พ้ืนฐานไปยังผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้บริการส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ที่ 3.65 คะแนน 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.5  (ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน)   

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สทส.อ2.2.5.001  แผนการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2 (2)  มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สทส.อ2.2.5.002  การปฏิบัติงานตามแผนด้านการ
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.5.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.5.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 (3)  มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.004  แบบประเมินความพึง 
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงานบริการ 
โครงข่ายพื้นฐาน หน้า 21  
สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการตาม 
PDCA  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.004  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

5 
(5)  มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 3.3   หน้าที่ 4 
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 8  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 3.1-3.2   หน้าที่ 14 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.4   หน้าที่ 18 และวาระที่ 3.2  
หน้าที่ 19 
ครัง้ที่ 5 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 51-52 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.7-1.9   หน้าที่ 57-58 

 

ตัวบ่งชี้  2.6  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และให้บริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยจัดฝึกอบรมการใช้งาน 
อาทิเช่น ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.2550 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการฐานข้อมูลที่มีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยแก่หน่วยงานและคณะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
พิจารณาถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งนี้รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และการขยาย
พ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.2.004.pdf
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เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.2.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.5.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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 จุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสาย (Wire line) จ านวน 14,231 จุด   

 การให้ระบบแบบไร้สาย Access Points (WIFI)  จ านวน 1,077 จุด  

o ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นการติดตั้งภายในอาคาร จ านวน 1,042 จุด  

o ติดตั้งอาคารภายนอกอาคารจ านวน 35 จุด 

 การรับค าร้องเพ่ือติดตั้งจุดให้บริการเครืออินเทอร์เน็ตข่ายเพ่ิม 

 ส ารวจและตรวจสอบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงานให้มีความพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.6  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

สทส.อ2.2.3.00  สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สทส.อ2.2.6.001  แผนในการดูแลเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจ าปีการศึกษา  
2560 
สทส.อ2.2.6.002  แผนการเพ่ิมจุดให้บริการ 
Internet  ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.6.003  ขั้นตอนการตรวจสอบและการ
ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  
สทส.อ2.2.6.004  การใช้บริการจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.2.004  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.5.003  แบบประเมินโครงการ 
ตาม PDCA  การจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 วาระท่ี 3.3   หน้าที่ 4 
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 8  
ครั้งที่ 3 วาระท่ี 3.1-3.2   หน้าที่ 14 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 1.4   หน้าที่ 18 และวาระที่ 3.2  
หน้าที่ 19 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.6   หน้าที่ 51-52 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.7-1.9   หน้าที่ 57-58 

 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา   

ตัวบ่งชี้ 2.7 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดูแลและรับผิดชอบงานบริการ  2  ส่วน คืองานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
และงานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 งานย่อยคือ งานบริการส่วนกลาง และ

งานบริการประจ าอาคาร โดยงานบริการส่วนกลาง จะเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานและการกระจายงานไป

ยังงานบริการประจ าอาคาร ซึ่งในแต่ละอาคารจะมีห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ า ทั้งนี้ 

เพ่ือความคล่องตัวในการติดต่อของผู้รับบริการ และยังเป็นการสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้อย่าง

รวดเร็ว โดยห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารต่างๆ มีดังนี้      

      อาคาร 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์   ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 402 

  อาคาร 2 ประสิทธิรัตน์        ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 207 
  อาคาร 3 อุไรรัตน์    ตั้งอยู่ชั้น 6 ห้อง 624   
  อาคาร 4 วิทยาศาสตร์ /อาคาร 4/1       ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 311 
  อาคาร 4/2 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 210   
  อาคาร 5 วิษณุรัตน์     ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 335 
  อาคาร 6  Student Center   ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 201 
  อาคาร 8 คุณหญิงพัฒนา         ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 217 
  อาคาร 11 รัตนคุณากร         ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 400 
  อาคาร 12 รังสิตประยูรศักดิ์     ตั้งอยู่ชั้น 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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  อาคาร 15 ดิจิตอลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์     ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 315 
  อาคาร 19 สถาปัตยกรรมศาสตร์   ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 416  
    นอกจากนี้ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดท าแบบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิตสื่อการเรียนการสอนไปยังผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่   
ผลปรากฏว่า ผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยให้ความพึงพอใจใน 3 ล าดับคือ   
1) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน/ห้องประชุม ที่ระดับคะนน 4.62    2) ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการตามอาคารต่างๆ ที่ระดับคะแนน 4.60  และ 3) ความพึงพอใจ
ในความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการที่ระดับคะแนน 4.52      
       โดยสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  (4.45) งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นงาน
บริการส่วนกลาง หรืองานบริการประจ าอาคาร  มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน คือ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บริการ สทส.08 ใบยืม-ขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://ict.rsu.ac.th/  ทั้งนี้ ในการขอยืมอุปกรณ์แต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันท าการ   ทั้งนี้  เพ่ือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารฯ จะได้จัดหาอุปกรณ์ไว้พร้อมส าหรับให้บริการ 
ตามล าดับก่อน-หลัง หากมีกรณีเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตฯ ทันที ผู้ขอใช้บริการสามารถ
ติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานบริการส่วนกลาง อาคาร 10 ชั้น 8B หรือ โทรศัพท์ภายใน 5220            
      ส่วนที่ 2 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบในเรื่องของการบันทึกวีดิทัศน์ ตัดต่อ/ส าเนา CD, DVD  การ
บันทึกเสียง และถ่ายภาพนิ่ง ทั้งนี้ การขอใช้บริการงานผลิตสื่อ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม สทส.09 ใบ
ผลิตสื่อการสอน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ict.rsu.ac.th/  โดยผู้ขอใช้บริการสามารถ
ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่งานบริการส่วนกลาง อาคาร 10 ชั้น 8B โดยติดต่องานบันทึกวีดิทัศน์ ตัดต่อ/
ส าเนา บันทึกเสียง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 5223  และงานถ่ายภาพนิ่ง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน
หมายเลข 5224    
 ในปีการศึกษา 2560 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการขอใช้
บริการเช่นกัน  โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.38)      

 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้ง
งบประมาณโครงการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 โครงการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 
5,400,000บาท  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 5,399,788.63 บาท  คงเหลือ 211.37 บาท    คิดเป็นร้อยละ 100% 
 

http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ 2.7  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน (อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.7.001  สรุปผลการประเมินคุณภาพการ 
ให้บริการด้านกายภาพต่อการจัดการเรียนการสอน   
ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิต 
สื่อการเรียนการสอน 
สทส.อ2.2.7.003  แบบประเมินโครงการตาม  
PDCA งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.002  รายงานการ 
ประชุมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

สทส.อ2.2.7.002  รายงานการประชุมงานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

ตัวบ่งชี้  2.8  งานผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา และวิทยานิพนธ ์ 

               งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ มีขั้นตอนการขอใช้บริการที่เป็นระบบ  โดยผู้ขอมารับบริการต้อง
กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม สทส.11  ใบงานส าเนาโรงพิมพ์  หรือ สทส.12  ใบงานโครงการผลิตหนังสือ 
เอกสารวิชาการ  โดยผู้ขอรับบริการจัดส่งแบบฟอร์มขอใช้ผ่านทางงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย หรือ
ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ อาคาร 10 ชั้น 8A  ซึ่งจะมีการลงรับเอกสารงานพิมพ์ ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการบันทึก และกระจายงานไปยังเจ้าหน้าที่พิมพ์ส าเนา (Copy print) เพ่ือด าเนินการ
พิมพ์ส าเนาตามจ านวนและให้เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ผู้ขอรับบริการต้องการ การให้บริการผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ มีลักษณะการให้บริการ 2 แบบ คือ 1) การพิมพ์ระบบออฟเซท  โดยเครื่องพิมพ์ออฟเซท   มี 1 รุ่น  
คือ เครื่องออฟเซทตัด 5 รุ่น 500N  ส าหรับงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ขนาดกระดาษ A3   ได้แก่ สมุด
ค าตอบ 9 หน้า  กระดาษค าตอบ  แบบปกหนังสือ เป็นต้น  ซึ่งเครื่องออฟเซทนี้ ใช้พิมพ์งานที่มีลักษณะ 2 สี  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
โสต%20+สิ่งพิมพ์/สทส.อ2.2.7.001%20สรุปความพึงพอใจ%20(งานบริการโสตฯ).pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.7.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.7.002.pdf
โสต%20+สิ่งพิมพ์/สทส.อ2.2.7.002%20รายงานการประชุมฝ่ายงานเทคโนฯ.pdf
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เช่น ปกเอกสารประกอบการสอน แผ่นพับ  เป็นต้น   2) การพิมพ์ระบบเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง  ใช้
พิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน  แผ่นพับแผนการสอน  คู่มือประจ าตัวนักศึกษา ฯลฯ  
และเพ่ือให้บริการตามความเหมาะสมกับงานและให้งานออกมามีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้มาขอรับ
บริการ  จะพิจารณาจากลักษณะของงานเป็นหลัก  นอกจากนั้นงานผลิตเอกสารฯ  ยังมีเครื่องมือประเภทอ่ืนๆ 
ได้แก่ เครื่องเรียงเย็บ และเครื่องเข้าเล่มไสกาว ส าหรับเข้าเล่มเอกสาร  เครื่องเคลือบปก  เครื่องถ่ายเอกสารสี  
สามารถถ่ายได้ตั้งแต่ขนาดกระดาษ A5 ถึงขนาด A3  เพ่ือรองรับการถ่ายเอกสารสีและปกหนังสือและโปสเตอร์
ทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกด้วย                  
 ส าหรับการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ของคณะวิชาต่างๆ นั้น คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละครั้งโดยวิธีการ
ตัดโอนงบประมาณไปยังต้นสังกัด โดยส านักงานบประมาณ จะรับผิดชอบและดูแลตัดค่าใช้จ่ายในการผลิต
เอกสารส่วนที่เป็นของคณะวิชา ส าหรับส่วนของหน่วยงานส านักงานพัสดุ จะเป็นผู้ดูแลตัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร  ถ้ากรณีการจ่ายเป็นเงินสด ทางงานผลิตเอกสารฯ จะคิดค่าใช้จ่ายให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบก่อนการด าเนินการผลิต และผู้ขอรับบริการจะต้องน าใบงาน (แบบฟอร์ม สทส.11) ไปช าระเงินค่า
ค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินและน าใบเสร็จรับเงินมารับงาน  นอกจากนี้ งานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์   ได้จัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  ซึ่งจัดท าปีละ 1 ครั้ง ผลการประเมิน
แบบสอบถามความคิดเห็น ผลปรากฏว่า   ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.46)       
 งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการพิมพ์เอกสารต่างๆ ของคณะ 
วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังรับผิดชอบงานในส่วนของการผลิตต าราของส านักพิมพ์ด้วย    เนื่องจาก
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง  “ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  โดยท าหน้าที่ผลิตและประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  
อาคาร 10   ชั้น 8 A  หมายเลขโทรภายใน 5229, 5230 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. การขอจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  
 การขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่จัดพิมพ์เพ่ือจ าหน่ายภายใน  อาทิเช่น หนังสือ ต ารา 
เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาต่างๆ  
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์
หนังสือ พร้อมน าเอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out  CD File 
ข้อมูล   ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ  หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 51 

 2. ท าความตกลงเก่ียวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบ  
เนื้อในจ านวนเล่ม และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอก ท าการออกแบบปก   จัดอาร์ตเวิร์ค
เนื้อหา และพิมพ์ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์ 
ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน จะถูกจัดพิมพ์ภายในนามของ 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมี LOGO ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปรากฏเป็นเอกลักษณ์อยู่บนหน้าปก 
 4. ในกรณีที่เป็นการจัดพิมพ์ต ารา  เอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการขอหมายเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติได้  

5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จ จะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิมพ์หรือจัด
จ้างโรงพิมพ์ภายนอก แล้วแต่กรณี 
 6. หลังจากจัดพิมพ์เสร็จ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งให้ผู้ขอจัดพิมพ์ทราบ  
 7. ด้านการจัดจ าหน่าย เอกสารประกอบการสอนของรายวิชา ผู้ขอจัดพิมพ์สามารถเลือกช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ได้ 2 วิธี คือ 
    - วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
    - อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง โดยให้ศูนย์หนังสือ น าส่งหนังสือไปไว้ที่คณะหรือที่หน้าชั้นเรียน 
 8. ในกรณีที่วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สามารถรับค่าลิขสิทธิ์ได้ที่ส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา  
ส่วนกรณีที่อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง ให้น าเงินที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดน าส่งให้แก่ ศูนย์หนังสือ โดยอาจารย์จะ
ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ในทันท ี

9. ผู้ขอจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน  จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ ใน
อัตราตามจ านวนเล่มที่จัดพิมพ์ ดังนี้  
   จ านวน 1-300 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10% โดยค านวณจากราคาขาย 
   จ านวน 301-500 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 15% โดยค านวณจากราคาขาย 
 ส าหรับการขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและน าไปจ าหน่ายภายนอก ภายใต้การ
ด าเนินการด้านการตลาดของศูนย์หนังสือ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ลักษณะของเอกสารที่ขอจัดพิมพ์ 

เป็นหนังสือ/ต าราวิชาการ ที่ใช้ได้กว้างขวางโดยทั่วไป มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เนื้อหามีความน่าสนใจ 
และคาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หรือเป็นต ารา/หนังสือหายาก ไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งน้อยใน
ท้องตลาดและเป็นที่ต้องการของลูกค้า  
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 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติทุนในการจัดพิมพ์ 

 - กรณีที่คณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ เป็นต ารา/
หนังสือวิชาการที่มียอดการจ าหน่ายให้กับนักศึกษาภายในประมาณ 500 เล่มต่อปีการศึกษา  จะอนุมัติทุนใน
การจัดพิมพ์ โดยมียอดพิมพ์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม 
 - กรณีท่ีคณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุน หรือ มีอัตราความเสี่ยงสูง
ต่อการขาดทุน สามารถเลือกด าเนินการได้โดยใช้ระบบ Print on demand หรือจัดพิมพ์ในรูปแบบของ  
Low cost ซึ่งมีคุณภาพการพิมพ์ที่ใช้ต้นทุนต่ า เนื้อในเป็นขาว-ด า แต่มีการออกแบบหน้าปกให้สวยงามและ
พิมพ์ 4 สี 
 หมายเหตุ 

 -  ในกรณีที่ยังไม่เคยผ่าน Reader ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งต้นฉบับให้ Reader ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ท าการตรวจประเมินคุณภาพก่อนการจัดพิมพ์ โดยอาจารย์ผู้ขอจัดพิมพ์จะต้อง
ประสานงานกับ Reader ไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น   
 -  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ติดต่อหอสมุดแห่งชาติเพ่ือขอหมายเลข ISBN ให้  
 -   ค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะมีการตกลงกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ คือ 

  จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีที่
หนังสือพิมพ์เสร็จ  

  จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียนเป็น
งวดๆ ตามยอดหนังสือที่ขายได้ 

 -   การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. การขอจัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
   อาทิ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล เอกสารอ่ืนที่เป็นเอกลักษณ์รังสิต
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมฯลฯ  
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1. ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  
ศูนย์หนังสือพร้อมน า  ส่งเอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out 
CD File ข้อมูลต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet   
  2. เอกสารต้นฉบับและข้อมูลเบื้องต้น จะถูกส่งเข้าสู่คณะกรรมการส านักพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดพิมพ์ 
  3. ท าความตกลงกันเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก 
รูปแบบเนื้อใน  จ านวนเล่ม  การจ่ายค่าลิขสิทธิ์  และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  4. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอกท าการออกแบบปก จัดอาร์ตเวิร์คเนื้อหา 
และพิมพ์ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์  

 5. เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จจะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิมพ์ หรือ ศูนย์
หนังสือจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอก แล้วแต่กรณี 
  6. ส าหรับค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการตกลงกันเป็น
รายกรณี ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีที่
หนังสือพิมพ์เสร็จ  

 จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์  20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียน 
เป็นงวดๆ ตามยอดหนังสือท่ีขายได้ 

ผลการด าเนินงาน 
     1. การส่งเสริม การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน เพ่ือจัดจ าหน่ายภายใน 
          งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ส าหรับรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2560  จ าแนกได้ดังนี้ 
        ภาค S/2560         มีการจัดพิมพ์   รวม  17  รายวิชา   1,294   เล่ม 
       ภาคการศึกษาท่ี 1   มีการจัดพิมพ์   รวม  63   รายวิชา   6,097   เล่ม 
        ภาคการศึกษาท่ี 2   มีการจัดพิมพ์   รวม  37   รายวิชา   3,082   เล่ม 
                       รวมทั้งสิ้น     117   รายวิชา  10,473    เล่ม    
2. การส่งเสริมการจัดท าหนังสือ/ต ารา เพ่ือจัดจ าหน่ายภายนอก   

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้  2.8  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน (อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.8.001  ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานผลิตเอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ปี 2560                             
สทส.อ2.2.8.003  แบบประเมินโครงการตาม PDCA 
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.002  รายงานการ 
ประชุมงานผลิตและเอกสารสิ่งพิมพ์                                                          

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

สทส.อ2.2.8.002  รายงานการประชุมงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

 

ตัวบ่งชี้  2.9   งานจัดเตรียมข้อสอบ 
 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560  อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีค าสั่ง มรส ที่ 877/ 2560  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบประจ าปี
การศึกษา 2560 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการมาจากตัวแทนวิทยาลัย/คณะ และหน่วยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการมีภาระหน้าที่ในการก ากับดูแลรับผิดชอบให้การจัดเตรียมข้อสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ข้อสอบเกิดการรั่วไหลได้ และมีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา   ส าหรับการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ  ได้มีการจัดท าระเบียบและขั้นตอนการส่งที่
ชัดเจน  โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ (มรส.91)  และ
น าส่งซึ่งตามระเบียบก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือเลขานุการคณะเท่านั้น เป็นผู้ส่งต้นฉบับข้อสอบและมีการลง
รับ-ส่งข้อสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากเกิดปัญหา (กรณีหาต้นฉบับ
ข้อสอบไม่พบ)  ในการจัดเตรียมข้อสอบจะต้องมีความรอบคอบและรัดกุม เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการรั่ว
ของข้อสอบ โดยในระหว่างการจัดท าข้อสอบ จะมีคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ (อาจารย์ตัวแทนจากคณะ
ต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย)  หมุนเวียนกันมาก ากับดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา  นอกจากนั้น 
ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาคอยเฝ้าระวัง ตรวจตราผู้เข้า-ออกอย่างเข้มงวดอีกทางหนึ่งด้วย     
  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ก่อนการจัดส่งข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆ
ได้มีการตรวจเช็คข้อสอบจากตัวแทนกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆ  มาท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการน าส่ง โดยตัวแทนจากกองอ านวยการสอบต้องลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นหลักฐานไว้   ส าหรับการจัดส่ง/ขนย้ายข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบแต่ละอาคาร   จะมี
เจ้าหน้าที่งานจัดเตรียมข้อสอบฯ   เจ้าหน้าที่แผนกจัดสวนและบริการ เป็นผู้ขนย้าย  และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งข้อสอบ  โดยมีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็น

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.8.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.8.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.8.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.8.002.pdf
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หลักฐาน  นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขอใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.46) 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2560  งานจัดเตรียมข้อสอบ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม
ข้อสอบทั้งหมด 5 ครั้ง และด าเนินการจัดเตรียมข้อสอบทั้งหมด 6 ครั้ง มีวิชาสอบทั้งหมดจ านวน 2,390 วิชา  
สอบตามตาราง 1,033  วิชา สอบนอกตาราง  1,357  วิชา  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  2.9  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.3.001  แผนปฏิบัติการ(Action  
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560  ส านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.9.001  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดเตรียมข้อสอบปี 2560 
สทส.อ2.2.9.002  ระเบียบการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.003  แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.004  เอกสารการตรวจเช็คข้อสอบ 
สทส.อ2.2.9.005  เอกสารการน าส่งข้อสอบไปยัง
อาคารอ านวยการสอบ 
สทส.อ2.2.9.006  เอกสารการลงเวลาปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ รปภ. 

3 (3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.001  ผลวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ปี 2560     
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.003  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงาน
มาวางแผนพัฒนาต่อไป 

สทส.อ2.2.9.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2560 

5 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.9.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2560 

 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.005.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.006.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.8.001.pdf
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เอกสารเล่ม60/สทส.อ2.2.9.007%20.pdf
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องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ                             
ระบบและกลไก           

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยหัวหน้างานแต่ละ
ฝ่ายงานโดยมีผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกรรมการ เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การบริหารงานโดยยึดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงานเป็นหลัก ทั้งนี้ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญต่อ
การท างานของบุคลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าที่ประชุมได้โดยผ่าน
หัวหน้างาน  

ตัวบ่งชี้  3.1  การบริหารและการจัดการ 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  โดยได้จัดให้

บุคลากรเข้าประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดแผนการบริหารการจัดการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้ทุก
คนมีส่วนร่วมบุคลากรทุกคนรับทราบแผนการบริหารและการจัดการและร่วมกันด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารและการจัดการที่ได้ร่วมกันก าหนดแผนไว้ 
  พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาประจ าปี เพ่ือร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานว่า
เป็นไปตามแผนการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารและการจัดการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวส าหรับการบริการด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ  
สทส.อ3.3.1.001  แผนโครงการประจ าปีการศึกษา 
2560   

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการบริหารและการจัดการ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

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

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002 แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-6 
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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 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร
ไว้อย่างชัดเจน  

สทส.อ3.3.2.001  โครงสร้างการบริหารงานส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 
(2)  มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

สทส.อ3.3.2.002  แผนการด าเนินงานระบบแจ้ง
ซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)       
สทส.อ3.3.2.003  การใช้งานระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (RSU Helpdesk)   

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหน้าที่  

สทส.อ3.3.2.004  แบบประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการตามภาระของส่วนงาน 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

สทส.อ3.3.2.005  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 
 (5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1-6 
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ตัวบ่งชี้  3.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ครอบคลุมทุกฝ่ายงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่   ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   
ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน  ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์  ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายงานสนับสนุนด้าน
เทคนิค  ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  และฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
 จากนั้นจะน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาท าการสรุปผล  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการบริการเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการให้มากข้ึน 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.3 (ได้คะแนนเท่ากับ  4  คะแนน)  

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.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 (5)  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 - 
 
  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.3.001.pdf
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ตัวบ่งชี้  3.4  การพัฒนาบุคลากร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริม

การศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเอง  โดยการสนับสนุนการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นตามล าดับ พร้อมกันนี้ได้มีการส่ง
บุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกลไกการพัฒนาบุคลากรในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากร 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ขององค์กรที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิประจ าต าแหน่งนั้นๆ  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.4  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนการพัฒนาบุคลากร  
สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต 60 - 64 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากร 

สทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนา
ภายใน – ภายนอกของส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

สทส.อ3.3.4.003  ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2560 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/ 
โครงการ 

สทส.อ3.3.4.004   แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี 2560 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 4 วาระท่ี 5.2   หน้าที่ 19-43 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 49  และวาระที่ 3.1 , 
3.3  หน้าที่ 52 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 58  
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ตัวบ่งชี้  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

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

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.5  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 60 - 64 

2 
(2)  มี (1) + ระบบ  และกลไกในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 60 - 64 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.002  การปฏิบัติงานตามแผน
ด้านการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.003  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
(อ้างอิง) สทส.อ3.3.2.004  แบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงาน  
(งานบริการซอฟต์แวร์ หน้า 16) 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผนด้านการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ตัวบ่งชี้   3.6  การบริหารความเสี่ยง 

 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานอยู่ในระบบที่สามารถควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยท าให้ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  3.6  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
(2)  มี (1) + ระบบ  และกลไกในการจัดการ
ความเสี่ยง 

สทส.อ3.3.6.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3 
(3)  มี (2) + การประชุมการบริหารความ
เสี่ยง  

สทส.อ3.3.6.003  คู่มือการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์การ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 3.2   หน้าที่ 52 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 4.2   หน้าที่ 59 

4 
(4)  มี (3) + การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + ผลการด าเนินงานตาม
มาตรการลดระดับความเสี่ยง 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.6.001  แผนการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สทส.อ3.3.6.004  รายงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ฝ่ายเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.6.004.pdf
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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 ตามท่ีได้ขอไว้นั้น จะมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมินโครงการว่าได้รับ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  4.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี 

สทส.อ4.4.1.001  ระเบียบว่าด้วย  การเงินและการ
กรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน      
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + กลไกในการใช้งบประมาณ
ประจ าปี  และสอดคล้องกับนโยบายหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.001  โครงการส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบอนุมัติงบประมาณ 

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

สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณ
รายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการใช้
งบประมาณประจ าปี 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.002.pdf


 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 63 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.1   หน้าที่ 46-48 

 

ตัวบ่งชี้  4.2   การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและ
น ามาวางแผนงานของส านักฯส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต  และ
ครอบคลุมภารกิจของฝ่ายงานนั้นๆ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีกลไก
การตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารภายในส านักฯ โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  4.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงิน  
และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง  
และครอบคลุมภารกิจ 

(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.001  ระเบียบว่าด้วย  การเงิน
และการกรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน  
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  
และมีการด าเนินกิจกรรม / โครงการตาม
แผนงานที่ก าหนด 

สทส.อ4.4.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี 2560 
(อ้างอิง) สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้
งบประมาณรายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 
(3)  มี (2) + การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการ  

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การสรุป  หรือรายงาน  และ
เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบประเมินโครงการ
ตาม PDCA ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 1.1   หน้าที่ 46-48 

 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.2.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ4.4.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.2.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
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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  โดยได้มีกิจกรรมให้ประชาคม
ภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในหัว
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้
ก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายงานได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมในการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพในด้านนโยบาย
และแผนงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  5.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพ  

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

2 
 
(2)  มี (1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

 

สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 

3 

(3)  มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  
และประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็น
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด 
(ฝ่าย) 

สทส.อ5.5.1.002  เอกสารเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประกันคุณภาพ 
สทส.อ5.5.1.003  รายงานการประชุมการประกัน
คุณภาพประจ าปี 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.002.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.003.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4)  มี (3) + การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

สทส.อ5.5.1.004  รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในของฝ่ายเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2559 
สทส.อ5.5.1.005  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฝ่ายเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2559  

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการตรวจสอบ
คุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 7 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 53 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 56 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.003  รายงานการประชุมการ
ประกันคุณภาพประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดก้ าหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ  เพ่ือก าหนดทิศทางของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้แต่ละฝ่ายงานได้มี
การก าหนดกลไกในการประเมินด้านคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยรังสิตและน าผลการประเมินตนเองจัดท าเป็นรายงานเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ  มาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้น าผลการประเมินจากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมิน
มาวางแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งช้ี  5.2  (ได้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มีกลไกการด าเนินงาน
ประเมินตนเองของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ 

สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 

  

เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.004.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.005.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.003.pdf
https://www.rsu.ac.th/itsc/
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.2.001.pdf
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 
(3)  มี (2) + การประเมินผล
ตนเองของหน่วยงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 7 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 53 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 56 

5 
(5)  มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งชี้  
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 2 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 7 
ครั้งที่ 5 วาระท่ี 5.1   หน้าที่ 53 
ครั้งที่ 6 วาระท่ี 1.2   หน้าที่ 56 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 
(อ้างอิง) สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารเล่ม60/สทส.อ3.3.3.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ1.1.1.003.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.1.001.pdf
เอกสารเล่ม60/สทส.อ5.5.2.001.pdf
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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 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

1.1 การก าหนด 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนนิการ 

(1) มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์ –  อักษร 
(2) มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์         
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
(3) มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ 
(4) มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ 
และเสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) มี (4) + การทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.2  การก าหนด
นโยบาย/ แผนงาน และ
การประเมินแผนงาน 

(1) มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์      
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงาน 
(3) มี (2) + การด าเนินตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน และโครงงานที่
ได้ด าเนินการแล้ว 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองค์ประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 1 5  
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  การพัฒนาและ
การบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.2  การบริหาร
จัดการการใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.3  การให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.4  การบริหาร
จัดการการใช้ห้อง
ดาต้าเซ็นเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.5  การจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.6  การให้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.7  งานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 

2.8  งานผลิตเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ และต ารา   

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

2.9  งานจัดเตรียม
ข้อสอบ   

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + การสรุปผลการด าเนินงาน 
(4) มี (3) + การน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาต่อไป 
(5) มี (4) + การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 2 45  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 2 5  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.1  การบริหารและการ
จัดการ 

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการบริหารและการจัดการ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 
 
 
 

3.2  การก าหนด
ภาระหน้าที่ของบุคลากร 

(1) มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน 
(2) มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(4) มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที่ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

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

 
 
4 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.4  การพัฒนาบุคลากร (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากร 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน 
พัฒนา 

 
 
5 

 

3.5  ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
5 
 
 

 

3.6  การบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 

(1) มีแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
(2) มี (1) + มีระบบ  กลไกในการจัดการ 
ความเสี่ยง 
(3) มี (2) + มีการประชุมการบริหารความเสี่ยง 
(4) มี (3) + มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(5) มี (4) + มีผลการด าเนินงานตามมาตรการลด
ระดับความเสี่ยง 

5  

รวมองค์ประกอบที่ 3 29  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 3 4.83  
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและ
งบประมาณ 

(1) มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
(2) มี (1) + มีกลไกในการใช้งบประมาณประจ าปี
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 
(3) มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผน/โครงการ 
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 
(5) มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 

4.2  การจัดสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1) มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงินและ
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และ
ครอบคลุมภารกิจ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ และ
มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่
ก าหนด 
(3) มี (2) + การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 
(4) มี (3) + การสรุป หรือรายงาน และเผยแพร่
ให้บุคลากรทราบ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 4 10  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 4 5  
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องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
5.1 การประกันคุณภาพ 
และการตรวจสอบ
คุณภาพ 

(1) มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
(2) มี (1) + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 
(3) มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็นรายงาน
ประจ าปี  เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน ต้นสังกัด (ฝ่าย) 
(4) มี (3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
(5) มี (4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

(1) มีกลไกการด าเนินงานประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 
(2) มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัว
บ่งชี้ 
(3) มี (2) + การประเมินผลตนเองของหน่วยงาน 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 
(5) มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 5 5  
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ส่วนที่ 4   

สรุปรายงานประจ าปกีารศึกษา 2560 
และสรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่น ขอ้สังเกต  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2560  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
การด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์   พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 9 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 21   

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 104  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบรวมที่ 1-5 

 4.95 ดีมาก 
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 2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 

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 บุคลากร และนักศึกษาโดย

เน้นการให้บริการงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย จัดหา

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองให้การด าเนินงานบรรลุผลบริการติดตั้งระบบ Software ลิขสิทธิ์  อีกทั้งเป็น

หน่วยงานช่วยสนับสนุนในการจัดงานที่มีความส าคัญต่างๆ อาทิเช่น RSUConference/The Global Game 

Jam เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการด 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) 1,077 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  

  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
          จุดเด่น   

1. ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดงานกิจกรรมหรืองานพิธีการต่างๆ  ทีมงานเจ้าหน้าที่บริการโสตฯ จะมี 

การประชุมเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บริการ

โสตฯ ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามห้องเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะ 

ด้าน และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตฯ เพ่ือให้ใช้งานได้ กรณีที่อุปกรณ์ยังมีสภาพการใช้งานได้ต่อ หากไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้ จะส่งเรื่องไปส่งซ่อมกับบริษัทภายนอกต่อไป 

ข้อสังเกต 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้จากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ 

เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีนั้น ได้น าไปจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้บริการตามคณะ/
วิทยาลัย และหน่วยงานตามที่ต้องการ  แต่ก็ไม่เพียงพอส าหรับให้บริการ  กอรปกับอุปกรณ์บางอย่างก็เริ่ม
เสื่อมสภาพ หรือตกรุ่น ท าให้หาอะไหล่เปลี่ยนค่อนข้างยาก    อย่างไรก็ตามทางงานสนับสนุนฯ จะพยายาม
จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

 
งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
จุดเด่น 

 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจะมีการตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน ซึ่งท าให้งานต้องมีความล่าช้าออกไป 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ 
 จุดเด่น 

การบริหารงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพและได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นชุดเดียวกัน เพ่ือให้บุคลากรในส านักฯ มีการวางแผนการตัดสินใจใน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดแบ่งงานกันแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยมีภาระงานหลักที่ชัดเจนสามารถ
วัดผลได้ 

ข้อสังเกต 
 บุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้การให้บริการอาจเกิดความ
ล่าช้า  แนวทางการปรับปรุงจึงควรจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในส่วนงานที่เกิดปัญหา  เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
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ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 83 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 
มีการท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและมีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

ข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ข้อสังเกต 
เนื่องจากภาระงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น การพัฒนาทางด้านไอทีจะต้องมี

ประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการท างานที่จะพัฒนางานให้
สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี  โครงการบางโครงการที่ส าคัญได้ถูกตัดไป  ท าให้ส านักฯต้องพัฒนางานด้านไอ
ทีให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับพิจารณา โดยผู้อ านวยการได้มีการปรึกษา หารือ ในเรื่องการตัดงบประมาณ
ของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้งานที่ยังไม่เร่งด่วนชะลอโครงการไปก่อน และยังคงส่วนงานที่ส าคัญเอาไว้  และ
บริหารงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามนโยบาย และเต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และได้มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือในการท างานการ

ประกันคุณภาพส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การประกันคุณภาพของส านักฯประสบ
ความส าเร็จ และลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่น่าพอใจ 

 


