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ปีการศึกษา 2562 สํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต ได้ดําเนินการตาม

ปณิธานที่ตัง้ไว ้คอื มุง่เน้นความเป็นเลศิในการให้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ กบันักศกึษาและบคุลากร

ภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ โดยในปีการศกึษาที่ผา่นมา ทางสํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศได้พยายาม

ผลักดันเกี่ยวกับงานหลัก ๆ ได้แก่  1) งานโครงข่ายพื้นฐาน ซึ่ งมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม 

พระราชบญัญัตวิ่าด้วยการกระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ปี พ.ศ. 2560 2) งานดา้นดาต้าเซ็นเตอร์ 

ซึ่งไดป้รบัปรุงการใหบ้รกิารเครื่องเซริ์ฟเวอร์เสมอืนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยลดโอกาสทีเ่ซริ์ฟเวอร์จะ

ลม่จากสาเหตุของอุปกรณ์เสียหายได ้มกีารสํารองขอ้มลูสําหรบัระบบหลกัโดยอัตโนมตัิ นอกจากนัน้ยงัมี

การปรับปรุงเรื่อง Bandwidth ให้มขีนาดสูงขึ้นเพื่อรองรบัการใช้งานหรือการโอนถ่ายข้อมูลที่มากขึ้น  

3) งานสนับสนุนเทคนิค ไดม้กีารเปลี่ยนผูใ้หบ้รกิารเครื่องพมิพใ์หม ่ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องการบรกิารและ

ค่าใช้จ่ายพอสมควร 4) งานซอฟต์แวร์ ได้ดําเนินการพฒันาระบบต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการให้บริการ 

เช่น  ระบบตรวจสอบและจัดเก็บขอ้มูลนักศึกษา(โครงการขบัขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร)   ระบบจองห้อง

ประชุมออนไลน์ ระบบจองเวลาตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากร เป็นตน้ เพื่อใหบ้ริการและสนับสนุน

การทํางานของมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 

นอกจากประเด็นดา้นเทคโนโลยแีลว้ ทางสํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศพยายามดําเนินการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติการรักษาความปลอดภัยมัน่คง 

ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญัติขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางการดําเนินการให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management Systems : ISMS)   

สําหรบัปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงปีการศกึษาที่ผา่นมานัน้ ประเดน็ดา้นภาระงานที่เพิม่

มากขึ้นของสํานักบริการเทคโนโลยเีองที่ต้องมกีารให้บรกิารทัง้ในเรื่องการดูแลระบบ การพฒันาระบบ 

การสํารองขอ้มลู หรอืรวมไปถงึการใหบ้รกิารดา้นอนิเทอร์เน็ต ที่เพิม่มากขึน้ตามเทคโนโลยแีละพฤตกิรรม

การการทํางานในยุคปัจจุบนัซึ่งนิยมทํางานในรูปแบบ Online เพิม่มากขึ้นโดยสัมพนัธ์กับรูปแบบวธิกีาร

ของแนวโน้มในปัจจุบนั โดยยงัคงต้องทํางานอยู่บนอุปกรณ์และเงื่อนไขที่มอียู่อยา่งจํากดั เช่น อุปกรณ์

เครอืขา่ยที่ใหบ้รกิาร หรอื การพฒันาระบบแอพลเิคชัน่ อื่น ๆ เพือ่ตอบโจทย์การทํางานที่เปลีย่นแปลงไป  

ประเด็นสําคญัอีกประเด็นหน่ึงเป็นรื่องของการใหบ้ริการระบบเครือขา่ยหรืออนิเทอร์เน็ต ซึ่งในบางครัง้

อนิเทอร์เน็ตไมเ่สถยีรทําให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานที่ต้องการความต่อเน่ืองในการดาวน์โหลดหรือ

อัปโหลดขอ้มูล ซึ่งทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพยายามตรวจสอบสาเหตุและดําเนินการ

แกปั้ญหาอยู ่และสําหรับปัญหาและอุปสรรคที่เป็นประเด็นสําคญัคือ การกําหนดให้มกีารยนืยนัตัวบุคคล

ก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร์ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ในช่วงที่มกีาร

ปรบัเปลีย่น แต่ปัญหาน้ีน่าจะผา่นไปไดใ้นระยะเวลาไมน่าน 



ทัง้น้ีสํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมุ่งมัน่ที่จะแก้ปัญหาที่มอียูใ่ห้เรียบรอ้ยตลอดจนปรบัปรุง

แนวทางในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เพือ่ที่จะสามารถให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดต้ามปณิธาน

ที่ตัง้ไว ้     
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ส่วนท่ี 1  
สถานภาพทัว่ไป 

 
 

1.1  ช่ือหน่วยงาน และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
 ปี พ.ศ. 2562 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรงัสิต มีภารกิจหลักในการ
อ านวยความสะดวกและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยัรงัสติ โดยมกีารแบ่งหน้าที่การบรกิาร เป็น 7 ส่วนงาน ได้แก่ 1) งานบรหิารกลาง จะท า
หน้าที่หลกัๆ คือ จดัท าแผนการด าเนินการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ  
งานวเิคราะห์และประเมนิความเสี่ยง 2) งานซอฟต์แวร์ จะท าหน้าที่หลักๆ คอื การพฒันาปรบัปรุง
ระบบสารสารเทศหลกัของมหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมอืและค าแนะน าในการพฒันาระบบหรอืเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานต่างๆ 3) งานห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ จะท าหน้าที่หลกัๆ คอื การวางแผน จดัหา
ปรบัปรุงบ ารุงรกัษา บรกิารห้องปฏิบตักิาร  คอมพวิเตอรส์่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
อย่างมปีระสทิธภิาพ 4) งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค จะท าหน้าทีห่ลกัๆ คอื การใหบ้รกิารตดิตัง้ ซ่อมแซม 
ดูแลบ ารุงรกัษาและให้ค าปรกึษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลัย  
5) งานโครงข่ายพื้นฐาน จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การให้บรกิารระบบเครอืข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
ระบบอนิเทอรเ์น็ต รวมไปถึงบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องวงจรปิด และ 6) งานดาต้าเซ็นเตอร ์ 
จะท าหน้าที่หลักๆ คือ การดูแลและให้บริการเซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนเนม  
การตรวจสอบและดูแลปรมิาณการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ 7) ส านักงานเลขานุการ จะท าหน้าที่หลกัๆ คอื 
บรกิารรบัแจ้งปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั ด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารเขา้ออก เอกสารการเงนิ งบประมาณต่างๆ 
 ในปีการศกึษา 2562 นี้ ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ผลกัดนัและด าเนินการ เพื่อให้
เกดิโครงการต่างๆ เพื่อพฒันา และเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่นักศกึษาและบุคคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  ดงันี้ 
 ดา้นการใหบ้รกิารซอฟต์แวร ์ ไดส้นบัสนุนโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสู่องคก์ร
อจัฉรยิะ เพื่อยกระดบัการใหบ้รกิารซอฟต์แวร์ของแต่ส่วนงานในมหาวทิยาลยั   พฒันาระบบเลอืกตัง้
สโมสรนักศกึษาแบบออนไลน์  พฒันาเพิม่ช่องทางการช าระเงนิค่าลงทะเบยีนและอื่นๆ ดว้ย Payment 
Gateway   พฒันาบรกิารสอบถามเกรดและตารางเรยีน/ตารางสอบผ่านช่องทาง Line Chat bot RSU 
Connect    พัฒนาระบบตรวจสอบและจดัเก็บข้อมูลนักศึกษา(โครงการขบัขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร)    
พฒันาระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์   และพฒันาระบบจองเวลาตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
 ด้านการให้บรกิาร Data Center  มกีารติดตัง้โปรแกรมส าหรบัช่วยส ารองขอ้มูลอตัโนมตัิบน 
Cloud ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 3BB  รวมถึงท าการเพิ่มความ
ปลอดภยัใหก้บัเวบ็ไซตห์ลกัของมหาวทิยาลยัดว้ย Web Application Firewall นอกจากนี้ยงัท าการเพิม่ 
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สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสติ 3 

Bandwidth ให้กบัเซิร์ฟเวอร์และท า Cluster ใหม่ รวมทัง้อัพเกรด Storage ให้เป็นแบบ SSD ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร Data Center  
 ด้านการให้บรกิารโครงข่าย 1) มีการบ ารุงรกัษาและพฒันาอุปกรณ์โครงข่ายให้ทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา มกีารปรบัปรุงระบบกระจายสญัญาณเครอืข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ให้ครอบคลุมและ
ทนัสมยั (รองรบั 802.11ac Wave 2) และสามารถน าอุปกรณ์ดงักล่าวมาสรา้งรายได้ให้มหาวทิยาลยั 
จ านวน 1,193,000 บาท ต่อปี โดยการให้บรษิทัภายนอกเช่าใช้ นอกจากนี้ได้ท าการเปิดใช้งานระบบ
พสิจูน์ตวัตน (Authentication) และระบบจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2560    
  
1.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    
ปรชัญา 
บรกิารเป็นเลศิ มคีุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยสีารสนเทศทนัสมยั สรา้งสรรค์นวตักรรมแห่งการ
เรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  

 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกีา้วหน้า การศกึษากา้วไกล การสือ่สารทนัสมยั ร่วมใจบรกิาร   

พนัธกิจ 
ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้
มหาวทิยาลยัมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการอย่างยัง่ยนื 

 
วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2562 

 1. เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศใหแ้ก่มหาวทิยาลยัรงัสติ  
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการให้บริการ
อนิเทอรเ์น็ต 

 3. เพือ่ใหบ้รกิารดา้นดาตา้เซน็เตอรก์บัหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยัรงัสติ  
4. เพื่อใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอรส์่วนกลางแก่นักศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั
รงัสติ 

 5. เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิานของบุคลากรใน 
 มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 6. เพือ่ปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2562 
1. พฒันาองคก์ร 

 1.1 ปฏริปูระบบการท างาน โดยการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารของแต่ละคน และการจดัสรรงาน
ใหก้บัแต่ละคนอย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความถนดั 

 1.2 การจดัการและบรหิารหน่วยงานดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์   
2. พฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

2.1 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทกัษะประจ าต าแหน่ง 
 2.2 พฒันาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชญิวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญ
มาอบรมภายในใหก้บับุคลากรเพือ่น าความรู้ทีไ่ดม้าพฒันางานและการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 2.3 พฒันาบุคลากรส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมในหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ร่วมกนัวเิคราะหแ์ละวางแผนงานในอนาคต 
3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.1 โครงการสัง่ซือ้เครื่องมอืและอุปการณ์ส าหรบัซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร ์
  3.2 โครงการซือ้ MA อุปกรณ์หลกัในระบบเครอืขา่ย 
 4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการพฒันาและปรบัปรุงงานหอ้งดาตา้เซน็เตอร์ 
4.2 โครงการจดัซือ้ Software ส าหรบัการส ารองขอ้มลู 
4.3 โครงการจดัซือ้ระบบ Authentication และระบบจดัเกบ็ Log 
4.4 โครงการจดัซือ้ Domain RSU 
4.5 โครงการ MA Server Data Center 
4.6 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครอืขา่ยพืน้ฐาน 
4.7 โครงการ DR-Site on Cloud 
4.8 โครงการจดัท าระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO / IEC 

27001 
4.9 โครงการจดัซื้อตคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ส าหรบัการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์(ทดแทน) 
5. พฒันาการบริการ 

5.1 โครงการปรบัปรุงระบบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 

5.2 โครงการสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัและอะไหล่เพือ่ปรบัปรุงเครื่องคอมพวิเตอร์

เซริฟ์เวอรง์านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 

5.3 โครงการจดัจา้งนกัศกึษาช่วยงาน เพือ่ช่วยงานบรกิารค ารอ้งในงานการแจกแทบ็เลต็ 

ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที่1 
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5.4 โครงการจดัซือ้ Software License 

5.5 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิทกัษะการปฏบิตังิาน 

แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2563 
1. พฒันาองคก์ร 

1.1 ปฏริปูระบบการท างาน โดยการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารของแต่ละคน และการจดัสรรงาน
ใหก้บัแต่ละคนอย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความถนดั 

1.2 การจดัการและบรหิารหน่วยงานดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

2.1 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทกัษะประจ าต าแหน่ง  
2.2 พฒันาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชญิวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญ

มาอบรมภายในใหก้บับุคลากรเพือ่น าความรูท้ีไ่ดม้าพฒันางานและการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
2.3 พฒันาบุคลากรส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ร่วมกนัวเิคราะหแ์ละวางแผนงานในอนาคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 โครงการซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร ์
3.2 โครงการ MA อุปกรณ์งานระบบโครงข่าย 

4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการจดัท าระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
คอมพวิเตอร ์

4.2 โครงการจดัซือ้อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัระบบโครงข่าย Firewall 
4.3 โครงการปรบัปรุง UPS Center 
4.4 โครงการจดัซือ้ระบบ Monitoring โครงขา่ย 
4.5 โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์และ อุปกรณ์ส าหรบัการพฒันาระบบงานสารสนเทศ

ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์(ทดแทน) 
4.6 Software บรหิารจดัการส าหรบัหอ้งดาต้าเซน็เตอร์ 
4.7 โครงการ MA Server Data Center 
4.8 โครงการซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานโครงข่ายพืน้ฐาน 

5. พฒันาการบริการ 

5.1 โครงการจดัจ้างบุคคลช่วยงาน ส าหรบังานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บแล็ต
ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที1่ 

5.2  โครงการสัง่ซื้ออุปกรณ์เน็ตเวริ์คและอะไหล่เพื่อปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรง์านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
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5.3 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิทกัษะการปฏบิตังิาน 
 
1.3  ภาระงานหลกัและความรบัผิดชอบ 
       1.3.1  ภาระงานหลกั 

    ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 

1. ส านักงานเลขานุการ   

 1.1 งานธรุการ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

 1.1.1 รบั – สง่หนงัสอืเขา้ออกภายในและภายนอก 
 1.1.2 จดัพมิพเ์อกสารและจดัเกบ็เอกสาร 
 1.1.3 งานงบประมาณ – จดัซือ้ (ภายในส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 1.1.4 เบกิ – จ่ายวสัดุส านกังาน และจดัสต๊อกวสัดุ/อุปกรณ์ 
 1.1.5 งานพมิพเ์อกสารของส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1.6 เป็นผู้ประสานงานกบับรษิทัฯต่างๆที่มาให้บรกิารกบัมหาวทิยาลยัรงัสติ  เช่น 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด
(มหาชน)  ผูใ้หบ้รกิารเช่าใชเ้ครื่องพมิพ ์Canon และบรษิทัอื่นๆ ใน  กรณีทีไ่ม่ไดร้บั
ความสะดวกในการใหบ้รกิาร 
1.1.7 ดแูลการเบกิค่าล่วงเวลา 
1.1.8 ดูแลจดัการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.2 งานบริการค าร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
 1.2.1 งานรบัแจง้ปัญหาการใชง้านผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

1.2.2 รบัแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้งานระบบ Intranet ในส่วน
ของอาจารย ์ บุคลากร  และนกัศกึษา 

 1.2.3 งานรบัแจ้งซ่อม ได้แก่ งานรบัซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร ์งานแจ้งอนิเทอร์เน็ต 
 ใชง้านไม่ได ้ และงานแจง้การใชง้านเครื่องพมิพ ์Canon ส าหรบับุคลากรของ 
 มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1.2.4  ใหค้ าปรกึษาการใช้งานระบบอนิเทอรเ์น็ตผ่านสญัญาณ Wireless LAN ดว้ย
วธิAีuthentication 

 1.2.5 ใหค้ าปรกึษาใชง้าน  RSU Mail 
 1.2.6 ตรวจสอบความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

1.2.7 ดูแล ควบคุมโครงการแจกแท็บเล็ตส าหรบันักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบรอ้ย 
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2. ฝ่ายงานบริหารกลาง   

 2.1 งานนโยบายและแผน  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

        2.1.1 จดัท าแผนการปฏบิตังิานและงบประมาณประจ าปี  

2.1.2 ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ด าเนินการด้านการประกัน    
คุณภาพการปฏบิตังิาน 
2.1.3 จดัท าแผนดา้นการประกนัคุณภาพประจ าปี 
2.1.4 จดัท าแผนความเสีย่งประจ าปี  
2.1.5 จดัท าผลงานการจดัการความรู ้(KM) 

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

2.1.7 ดแูล และจดัท าดา้นการพฒันาตนเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

 3.1  บรกิารใหค้ าปรกึษา ปรบัปรุง ตดิตัง้ ระบบงาน โปรแกรมใหก้บัผูใ้ชง้าน 

3.2  วางแผน จดัหา ประสานงาน ออกแบบ พฒันา ปรบัปรุง  บ ารุงรกัษา ระบบงานทัง้    

23 ระบบ  ประกอบดว้ย 

   - ระบบงานการเงนิ 
   - ระบบงานการเงนิหอพกั 
   - ระบบงานบรหิารหอพกั 
   - ระบบงานอาคารและสถานที ่
   - ระบบทุนการศกึษา 
   - ระบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
   - ระบบงานบรกิารขอ้มลู Online (ประเมนิอาจารยผ์ูส้อน) 
   - ระบบรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 
   - ระบบงานศษิยเ์ก่า 
   - ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 
   - ระบบงานทะเบยีนเรยีน 
   - ระบบงานกองทุนกูย้มื 
   - ระบบ Waiting List 
   - ระบบฐานขอ้มลูบุคลากร 
   - ระบบงานประมวลผลสอบ 
   - ระบบงานทะเบยีนรายวชิา 
   - ระบบงานตารางเรยีน ตารางสอบ  
   - ระบบงานประมวลผลการเรยีน 

http://plan.rsu.ac.th/planonline/
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   - ระบบงานผูส้ าเรจ็การศกึษา 
   - ระบบงานเอกสารส าคญั 
   - ระบบงานบรกิารขอ้มลู Online ส าหรบันกัศกึษาและบุคลากรผ่าน  
    http://intranet.rsu.ac.th 
   - ระบบประเมนิการเรยีนการสอน Online ส าหรบันกัศกึษาและอาจารยผ์่าน 
    https://ev.rsu.ac.th 

3.3  บรกิารสอบถาม  ให้ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาการใช้งาน จากการใช้ระบบงานบรกิาร
ขอ้มลู Online  ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone , Tablet  , PC  หรอื web browser 
ต่างๆ เป็นตน้ 
3.4  เขา้ร่วมประชุม วเิคราะห ์ระบบงานในโครงการพฒันาสารสนเทศสูอ่งคก์รอจัฉรยิะ 

 4. ฝ่ายงานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
 4.1  ใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการเรยีนการสอน 

4.2  บรหิารจดัการและควบคุมตารางการใช้งานห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ โดยแสดง
ขอ้มลูการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างเวบ็ไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/   
4.3  ตรวจสอบเครื่องคอมพวิเตอรใ์นห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมบ ารุงใหพ้รอ้ม
ใชง้านอยู่เสมอ  

5. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 
5.1 บริการเพิ่มประสิทธิภาพ System Software และ Application Software ส าหรับ
เครื่องคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามประสงคแ์ละขอมา 
5.2 บรกิารใหค้ าปรกึษา ตดิตัง้ทัง้ Software และ Hardware 
5.3 ซ่อมบ ารุงและแกปั้ญหาระบบเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 

6. ฝ่ายงานดาต้าเซน็เตอร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

 6.1 ดแูลระบบ Server และการใหบ้รกิารต่างๆ บนระบบเครอืขา่ย 
 6.2 ดแูลความปลอดภยัส าหรบัการใชง้านในระบบเครอืขา่ย  
   6.3 จดัท าการส ารวจความตอ้งการหอ้งดาตา้เซน็เตอร ์ 

6.4 จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายภายในหอ้งดาตา้เซน็เตอร ์
6.5 บรกิารการตดิตัง้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยและการใชง้านซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
6.6 บรกิารจดัสรรทรพัยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมอืน (Server Consolidation) ดว้ย 
เทคโนโลย ีVirtualization 
6.7 บรกิารจดัท าส านกังานส ารองดว้ยเทคโนโลยกีารบรกิารอตัโนมตั ิ 
     (Service Automation for DR Site) 
6.8 บรกิารจดัท าและดแูลระบบเพือ่รองรบัการท า Storage Virtualization   

http://intranet.rsu.ac.th/
https://ev.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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6.9 ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในหอ้งดาต้าเซน็เตอร์ 
6.10 ตรวจสอบและดแูล Domain Name Server ของมหาวทิยาลยั  
6.11 ตรวจสอบและดแูล Active Directory ของมหาวทิยาลยั  
6.12 บรกิารแม่ขา่ยระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ 
6.13 บริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเชื่อมโยง
เวบ็ไซตข์องคณะ/หน่วยงาน  
6.14 บรกิารแม่ขา่ยโฮมเพจแก่คณะหน่วยงาน บุคลากร และนกัศกึษา  
6.15 จดัหาโปรแกรมลขิสทิธิ ์(Licensed Software) เพือ่ใชใ้นมหาวทิยาลยั 

7. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน   มีขอบเขตงาน ดงัน้ี  

7.1 จดับรกิารโครงข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต (Intranet) ทัง้เครอืข่ายใยแก้วน าแสง 
(fiber optic) ส าย ท อ งแ ด ง  (copper cable)  แ ล ะ เค รือ ข่ า ย ไ ร้ ส า ย  wireless lan  
(RSU e-Campus Network) 

 7.2 บรกิารเครอืขา่ยสารสนเทศอนิเทอรเ์น็ต (Internet Gateway) 
7.3 บรกิารเครอืขา่ยเสมอืน RSU Net@Home (Virtual Private Network: VPN)  
7.4 บรกิารแม่ข่ายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (Internet Application Service, DNS, 

 WINS, DHCP, Web Cache, NTP, RADIUS, LDAP, IPv4, IPv6)  
7.5 จัดท าการส ารวจความต้องการระบบ LAN และ WLAN ส าหรับส านักงานและ
หอ้งเรยีน 
7.6 จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาและพฒันา Infrastructure ของงานโครงขา่ยพืน้ฐาน 
7.7 บรกิารจดัสง่วศิวกรทีเ่ชีย่วชาญส ารวจพืน้ทีเ่พือ่ออกแบบและแกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ของ 

 การใชง้านระบบ Internet 
7.8 ออกแบบระบบ Infrastructure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชง้านระบบ Internet ส าหรบัอาคาร
ทีก่่อสรา้งใหม่ 
7.9 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพฒันาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวทิยาลยัเพื่อให้ตรง 

 กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
7.10 ดูแลเกี่ยวกบัการ Install และ Configuration จดัสรร IP Address ให้กบัอุปกรณ์ของ

 ระบบเครอืขา่ย 
7.11 ด าเนินการ Monitor ระบบและอุปกรณ์เครอืขา่ยทีส่ าคญัภายในมหาวทิยาลยั 
7.12 ดูแลเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ ของระบบกล้อง CCTV ภายใน
มหาวทิยาลยั 
7.13 ดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงของการใช้งานระบบไม้กัน้อาคารจอดรถ
ส าหรบับุคลากร 
7.14 ดแูลระบบเครอืขา่ยและการใชง้านของระบบศูนยอ์าหาร อาคารพระพฆิเนศ 
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7.15 บริการให้ค าปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ 
ประเมนิราคาเพื่อตัง้โครงการ และร่างหนังสอืสญัญาการจดัจ้างงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์
และมปีระสทิธภิาพสงูสุดสอดคลอ้งกบังบประมาณ 

   
1.3.2   ความรบัผิดชอบ 

           ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งหน้าทีต่ามฝ่ายงานดงันี้ 

 1. ส านักงานเลขานุการ   
  1.1 งานธุรการ ประกอบดว้ย การดูแลนัดหมายของ ผูอ้ านวยการส านักฯ ดูแลระบบงานสาร
บรรณ รบั – ส่งหนังสือเข้า/ออกทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรงัสิต  จดัเก็บเอกสาร  ดูแล
งบประมาณ – จดัซื้อ (ภายในส านักฯ) การเบกิ – จ่ายวสัดุส านักงาน  ดูแลการเบกิค่าล่วงเวลา  มกีาร
เปิดใชโ้ปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk) ดา้นงานโครงข่ายพืน้ฐานและงานสนับสนุน
ดา้นเทคนิค เพือ่รบัแจง้ปัญหาการใชง้านภายในมหาวทิยาลยั  รวมไปถงึเตรยีมการประชุมต่างๆ 

 1.2 งานบรกิารค าร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย บรกิารรบัแจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน

ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยด าเนินการแก้ไข หรอืให้ค าแนะน าเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึง

ให้บริการตามค าร้องของผู้ใช้บริการ ด าเนินการวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา หรือค าร้องเพื่ อ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความพึงพอใจของ

ผู้ร ับบริการ ดูแลเพจเฟสบุ๊ค RSU-SERVICEDESK และ E-mail@rsu.ac.th โดยการสร้าง แก้ไข  

ท าการประชาสมัพนัธข์่าวสารต่าง ๆ ของส านกับรกิารโทคโนโลยสีารสนเทศ ผ่านทางอเีมล์และดูแลใน

การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน เพิ่มเมนูของระบบ intranet ด าเนินการตามค าร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ 

 2. ฝ่ายงานบริหารกลาง 
  2.1 งานนโยบายและแผน ประกอบดว้ย การจดัท างบประมาณประจ าปี   แผนด้านการประกนั
คุณภาพประจ าปี จดัท าแผนความเสีย่งประจ าปี   จดัท าผลงานการจดัการความรู ้(KM)  จดัท าดา้นพฒันา
ตนเองของบุคลากร และกรอกรายงานความกา้วหน้าโครงการผ่านhttp://plan.rsu.ac.th/planonline/ 

 3. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์ประกอบดว้ย  
  3.1 งานพฒันาปรบัปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 23 ระบบงาน 

   3.2 งานติดตัง้โปรแกรมและให้ค าแนะน าปัญหาการใช้ระบบงาน  เฉพาะระบบงานในความ
รบัผดิชอบ 
 3.3 พฒันาระบบงานเพือ่สนบัสนุนหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ 
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 4. ฝ่ายงานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย   การวางแผน  จดัหา  ปรบัปรุง  
บ ารุง  รกัษาบรกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนใหด้ าเนินไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 5. ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารตดิตัง้ ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรกัษา
คอมพวิเตอร ์  และแกปั้ญหาระบบเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 

 6. ฝ่ายงานดาต้าเซน็เตอร ์ ประกอบดว้ย การวางแผน จดัหา ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา พฒันาและ
ดูแลความปลอดภยัห้องดาต้าเซน็เตอร์เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และจดัท าการส ารวจความต้องการ
ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
บรกิารการติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการ
ท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์การตรวจสอบและดูแล Active Directory ของ
มหาวิทยาลยั  การบรกิารแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวทิยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเชื่อมโยง
เวบ็ไซตข์องคณะหน่วยงาน 

 7. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน ประกอบด้วย การวางแผน จดัหา ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา พฒันา
และดูแลระบบเครอืขา่ย โดยท าการส ารวจความต้องการระบบ LAN และ WLAN ส าหรบัส านกังานและ
หอ้งเรยีน เพื่อตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพฒันาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวทิยาลยัเพื่อใหต้รงกบั
ความต้องการของผู้ใช้งาน  ในกรณีที่เกิดการขดัข้องของระบบเครอืข่ายจะมบีรกิารจดัส่งวิศวกรที่
เชีย่วชาญส ารวจพืน้ที่เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใชง้านระบบ Internet  และจดัท า
แผนการบ ารุงรกัษาและพฒันา Infrastructure ของงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 
        ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ริม่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้นักศกึษา อาจารย์
และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรงัสิตได้รบัประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  โดยส านักบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรงัสิต   
การให้บริการผ่านทางคอมพิวเตอร์  การให้บริการทางระบบเครือข่ายทัง้ระบบอินเทอร์เน็ตและ
อนิทราเน็ต 
  ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานสงักดัฝ่ายเทคโนโลย ีโดยมกีารแบ่งฝ่ายงาน
ออกเป็น 7 งาน คอื  

1. ส านกังานเลขานุการ 
2. ฝ่ายงานบรหิารกลาง 
3. ฝ่ายงานบรกิารซอฟตแ์วร ์
4. ฝ่ายงานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
5. ฝ่ายงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
6. ฝ่ายงานดาตา้เซน็เตอร ์  
7. ฝ่ายงานโครงขา่ยพืน้ฐาน 
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1.4.1  โครงสร้างส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 จ านวนบุคลากร 
ปัจจุบนัส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารจดัแบ่งงานภายในส านักบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นโครงสรา้งการบรหิารทีช่ดัเจน โดยมบีุคลากรทัง้หมด  34  คน ดงัตารางต่อไปนี้ 

ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าแหน่ง 

วฒิุการศึกษา 

ป.

เอก 

ป.

โท 

ป.

ตรี 

ต า่กว่า 

ป.ตรี 

1. ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.วุฒพิงษ์   ชนิศร ี ผูอ้ านวยการ 

ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
✓    

2. นายวราหศ์กัดิ ์ พงษส์วสัดิ ์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงาน

โครงขา่ยพืน้ฐาน 
 ✓   

3. นายบุญเจดิ  นิ่มปลืม้ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงาน

ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
 ✓   

4. นายพสุ      กุนทกีาญจน์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงานบรหิาร

กลาง 
 ✓   

5. นายกฤษฎา  ชืน่หฤทยั      ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงานดาตา้

เซน็เตอร ์
 ✓   

6. นายขนุค า    ปองรกัษาชวีติ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงานบรกิาร

ซอฟตแ์วร ์
 ✓   

7. นายศริพิงษ์  มามชียั ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายงาน

สนับสนุนดา้นเทคนิค 
 ✓   

8. นางสาวสุมาล ี    สุขค า หวัหน้างานส านักงานเลขานุการ   ✓  

9. นางสาวพชัรมณฑ ์ สรุนิทร ์      รองหวัหน้างานส านักงาน

เลขานุการ 
 ✓   

10. นางสาวจุฑาวรรณ     โพธิศ์ร ี เจา้หน้าทีง่านบรกิารค ารอ้ง  

(Service Desk) 
  ✓  

11. นางสาวสุณฐัฐา     ทมิทอง หวัหน้างานบรหิารกลาง   ✓  

12. นายอนุรกัษ์    วรรณครี ี หวัหน้างานงานบรกิารซอฟตแ์วร ์   ✓  

13. นางสาวฐตินิันท ์   อนุสรณ์ โปรแกรมเมอร ์   ✓  

14. นางสาวพนิดา      กอ้มมณี โปรแกรมเมอร ์   ✓  
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ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าแหน่ง 

วฒิุการศึกษา 

ป.

เอก 

ป.

โท 

ป.

ตรี 

ต า่กว่า 

ป.ตรี 

15. นายกมัปนาท        สมณาวริยิะ โปรแกรมเมอร ์  ✓   

16. นางสาวปัทมา     ศรบีวัเอีย่ม นักวเิคราะหร์ะบบ  ✓   

17. นางสาวณีรนุช      วงศเ์ณร นักวเิคราะหร์ะบบ  ✓   

18. นายศกัดิส์ทิธ ์    เขยีนนลิศริ ิ หวัหน้างานปฏบิตักิารคอมฯ  ✓   

19. นายพรียศ         ตนัอุดรชยั เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคอมฯ  ✓   

20. นายณรงค ์        ภริมยอ์ยู่ เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคอมฯ  ✓   

21. นายนุเชษฐ ์       พนัธข์าว เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคอมฯ   ✓  

22. นายธรีพล         ถนอมพร เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารคอมฯ   ✓  

23. นายชยัวุธ      ธนะสตูร หวัหน้างานสนับสนุนดา้นเทคนิค   ✓  

24. นายนพดล      ปัญญาไว เจา้หน้าทีง่านสนบัสนุนดา้น
เทคนิค 

 ✓   

25. นายสุชาต ิ     อูปแกว้ เจา้หน้าทีง่านสนบัสนุนดา้น

เทคนิค 
  ✓  

26. นายณฐัพงษ์    ไทรงาม เจา้หน้าทีง่านสนบัสนุนดา้น
เทคนิค 

  ✓  

27. นายธรีเดช      รกัปาน เจา้หน้าทีง่านสนบัสนุนดา้น
เทคนิค 

  ✓  

28. นายทตัพงษ์  เทพชา หวัหน้างานดาตา้เซน็เตอร ์   ✓  

29. นายสมพงษ์พนิิจ  สวุรรณชาต ิ หวัหน้างานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

30. นายชนพนธ ์   สรุนิทร ์ วศิวกรงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

31. นายหสัดนิ      เนตรนิล วศิวกรงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

32. นายชยันรทิร ์  ศรเีมอืงชา้ง วศิวกรงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

33. นายวุฒชิยั      ช่างวาด วศิวกรงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

34. นายธนพฒัน์     หวงัพฒัน์ วศิวกรงานโครงขา่ยพืน้ฐาน   ✓  

รวม 1 14 19 0 
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1.6 สถานท่ีตัง้ 
ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งส่วนการท างานเพื่อใหบ้รกิารแก่บุคลากรและนักศกึษา

ของมหาวทิยาลยัรงัสติ  
1.6.1 ส านักงานเลขานุการ 

  ทีต่ัง้  อาคาร 1 (อาคารอาทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5650, 0-2791-5712, 0-2791-5652 
  โทรสาร  0-2791-5654 

1.6.2 ฝ่ายงานบริหารกลาง 
  ทีต่ัง้  อาคาร 1 (อาคารอาทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5647, 0-2791-5651 
  โทรสาร  0-2791-5654 

1.6.3 ฝ่ายงานดาต้าเซน็เตอร ์
  ทีต่ัง้    อาคาร 1 (อาคารอาทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5419 
  เวบ็ไซต ์ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 

1.6.4 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์  
  ทีต่ัง้    อาคาร 1 (อาคารอาทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 6  หอ้ง 602A 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5706 ถงึ 0-2791-5710, 0-2791-5417, 0-2791-5655 
  โทรสาร  0-2791-5654 
  เวบ็ไซต ์ https://www.rsu.ac.th/itsc/ และ https://intranet.rsu.ac.th  

1.6.5 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ทีต่ัง้  อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285 - 3286 
  เวบ็ไซต ์ https://www.rsu.ac.th/itsc/   
  1.6.6 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 
  ทีต่ัง้    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3284, 3287 - 3289  
   เวบ็ไซต ์ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
  

https://intranet.rsu.ac.th/
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1.6.7 ฝ่ายงานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์  
  ทีต่ัง้    อาคาร 2 (อาคารประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 205 – 206 
    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 313–314, 317–318,  
    332A – B 

อาคาร 6 (อาคารเรยีนรวม) ชัน้ 5A หอ้ง 501–502 ,505,507–509 
โทรศพัท ์ อาคาร 2 (อาคารประสทิธริตัน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

    อาคาร 5 (อาคารวษิณุรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
อาคาร 6 (อาคารเรยีนรวม)  0-2997-2222 ต่อ 6012 , 6013 

  เวบ็ไซต ์ https://www.rsu.ac.th/itsc/ และ https://cscl.rsu.ac.th

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

รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 

2563 และงบประมาณโครงการปีการศกึษา 2562 โดยส านักงานงบประมาณสรุปยอดรายจ่ายสิน้สุด ณ 

วนัที ่1 มถิุนายน 2563  ในแต่ละภาคการศกึษาของ   ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้ 

ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมวดรายจ่ายประจ า 

ล าดบั 
รหสั

โครงการ 
ช่ือโครงการ งบขออนุมติั 

งบได้รบัการ
อนุมติั 

งบคงเหลือ % ท่ีใช้ไป 

1 01002 
เงนิเดอืนและ
ค่าจา้ง-สว่นงาน
สนบัสนุน 

9,406,248.75 9,439,644.00 246,051.00 97.39% 

2 01006 
ค่าล่วงเวลา-สว่น
งานสนบัสนุน 

150,000.00 150,000.00 28,725.00 80.85% 

3 02303 
ค่าตอบแทนอื่น-
สว่นงานสนบัสนุน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

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

5 03501 
ค่าอบรมและ
สมัมนาภายนอก
มหาวทิยาลยั 

82,500.00 82,500.00 67,865.00 17.74% 

6 03604 

ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา
ครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

7 03606 
ค่าซ่อมแซม-รบั
โอนจากโครงการ 

0.00 150,000.00 10,758.80 92.83% 

8 03708 ค่ารบัรอง 21,500.00 35,500.00 12,912.00 63.63% 
9 03710 ค่าถ่ายเอกสาร 59,760.00 59,760.00 51,205.04 14.32% 

10 03711 
ค่าของขวญัและ
รางวลั 

2,250.00 2,250.00 454.00 79.82% 

11 03714 
ค่าเดนิทางใน
ประเทศ 

13,500.00 13,500.00 12,324.00 8.71% 
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ล าดบั 
รหสั

โครงการ 
ช่ือโครงการ งบขออนุมติั 

งบได้รบัการ
อนุมติั 

งบคงเหลือ % ท่ีใช้ไป 

12 03715 
ค่าเบีย้เลีย้งและ
ค่าทีพ่กั 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00% 

13 03729 
ค่าใชจ่้ายในการ
ประกนัคุณภาพ 

4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00% 

14 03900 งบฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 NaN% 
15 04001 วสัดุส านกังาน 29,241.00 29,241.00 4,500.80 84.61% 

16 04101 
วสัดุการศกึษาและ
วสัดุหอ้งปฏบิตักิาร 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00% 

17 06001 
สนบัสนุนให้
นกัศกึษาท างาน
ระหว่างเรยีน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

18 07009 ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ ์ 0.00 3,500,000.00 329,821.62 90.58% 

    
ยอดสรปุรายจ่าย
ประจ า 

18,689,499.75 22,386,895.00 929,117.26 95.85 % 
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หมวดรายจ่ายโครงการ  

ล าดบั 
รหสั

โครงการ 
ช่ือโครงการ งบขออนุมติั 

งบได้รบั 
การอนุมติั 

งบคงเหลือ % ท่ีใช้ไป 

1 620318 

โครงการจดัจา้งนกัศกึษา
ช่วยงาน เพือ่ช่วยงานบรกิาร
ค ารอ้งในงานการแจกแทบ็แลต็
ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที่1 

30,000.00 30,000.00 23,280.00 22.40% 

2 620319 
โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิ
ทกัษะการปฏบิตังิาน 

0.00 0.00 0.00 NaN% 

3 620383 
โครงการสัง่ซือ้เครื่องมอืและ
อุปการณ์ส าหรบัซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพวิเตอร ์

150,000.00 0.00 0.00 NaN% 

4 620862 
โครงการพฒันาและปรบัปรุง
งานหอ้งดาตา้เซน็เตอร์ 

570,000.00 570,000.00 5,139.61 99.10% 

5 620863 
โครงการจดัซือ้ Software 
ส าหรบัการส ารองขอ้มลู 

100,000.00 100,000.00 46,500.00 53.50% 

6 620870 
โครงการปรบัปรุงระบบ
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 

1,500,000.00 1,500,000.00 267,360.00 82.18% 

7 620921 

โครงการจดัท าระบบบรหิาร
จดัการความปลอดภยั
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 
/ IEC 27001 

100,000.00 128,400.00 0.00 100.00% 

8 620924 
โครงการ MA Server Data 
Center 

200,000.00 200,000.00 3,548.00 98.23% 

9 620929 โครงการ DR-Site on Cloud 300,000.00 300,000.00 100,980.00 66.34% 

10 621160 

โครงการจดัซือ้ตคอมพวิเตอร ์
และ อุปกรณ์ส าหรบัการพฒันา
ระบบงานสารสนเทศส าหรบั
โปรแกรมเมอร ์(ทดแทน) 

100,000.00 100,000.00 40.00 99.96% 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่24/07/63 
 
 
 
 
 
  

ล าดบั 
รหสั

โครงการ 
ช่ือโครงการ งบขออนุมติั 

งบได้รบั 
การอนุมติั 

งบคงเหลือ 
% ท่ีใช้
ไป 

11 621174 
โครงการซือ้ MA อุปกรณ์หลกั
ในระบบเครอืข่าย 

3,200,000.00 2,192,600.00 21,741.20 99.01% 

12 621175 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานเครอืขา่ย
พืน้ฐาน 

450,000.00 1,579,000.00 925.00 99.94% 

13 621293 
โครงการค่าบรกิารโดเมน 
rsu.ac.th 

5,000.00 5,000.00 377.00 92.46% 

14 621298 
โครงการจดัซือ้ระบบ 
Authentication และระบบ
จดัเกบ็ Log 

840,000.00 690,000.00 0.00 100.00% 

    ยอดสรปุรายจ่ายโครงการ 7,645,000.00 7,495,000.00 469,930.81 93.73 % 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2562 
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หมายเหตุช้ีแจงการใช้งบประมาณปี  2562 

ส านักงานเลขานุการ                                                                                                                                    

1. 620318   โครงการจดัจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพื่อช่วยงานบริการค าร้องในงานการแจกแทบ็

เลต็ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1                                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 - 30 มถิุนายน 2563                                                       

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

 

ฝ่ายงานบริหารกลาง                                                                                                                                    

1. 620921   โครงการจดัท าระบบบริหารจดัการความปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO  

/ IEC 27001  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2563 - 31 พฤษภาคม 2563                                                       

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

 

ฝ่ายงานดาต้าเซน็เตอร ์                                                                                                                                                                                     

1. 620862  โครงการพฒันาและปรบัปรงุงานห้องดาต้าเซน็เตอร ์

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                    

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

2. 620863  โครงการจดัซ้ือ Software ส าหรบัการส ารองข้อมูล 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 มถิุนายน 2563 

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

3. 620924  โครงการ MA Server Data Center  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 
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4. 620929  โครงการจดัซ้ือ   DR-Site on Cloud  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 มถิุนายน 2563                                                   

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

 

ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน 

1. 621174   โครงการซ้ือ   MA อปุกรณ์หลกัในระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 20 กนัยายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

2. 621175   อุปกรณ์ซ่อมบ ารงุงานเครือข่ายพื้นฐาน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 20 สงิหาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

3. 621298   โครงการจดัซ้ือระบบ Authentication และระบบจดัเกบ็ Log 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

4. 621293   โครงการค่าบริการโดเมน rsu.ac.th 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 - 31 มกราคม 2563                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 

 
ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์                                                                                                                                                                              
1. 621160  โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร ์และ อปุกรณ์ส าหรบัการพฒันาระบบงานสารสนเทศ
ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์(ทดแทน) 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                               
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30  พฤศจกิายน 2562 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ                                                                                                                                                                    
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ฝ่ายงานปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์                                                                                                                                      
1. 620870   โครงการปรบัปรงุระบบห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์                                                                                                     
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563                                        
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ 
 
ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค         

1. 03606   ค่าซ่อมแซม-รบัโอนจากโครงการ (โครงการสัง่ซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรบัซ่อม
บ ารงุเคร่ืองคอมพิวเตอร)์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่างวนัที ่ 1 มถิุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                                                                                                                                                
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่างวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563                                                      
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ามทีต่ ัง้โครงการ                                                                                                                                  
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1.8  ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีแล้ว 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2561 
ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ  

ปีการศึกษา 2562 

1. การจดัท าสรุปแผนงาน ควรระบุถึงปัญหาที่

พบ และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการ

ด าเนินงานต่อไป 

1. มีการจัดท าสรุปแผนงาน ในส่วนที่  4 ของ

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ 

PDCA โดยได้ระบุถงึผลการปะเมนิในครัง้นี้  และ

ข้อ เสนอแนะส าหรับในการพัฒนาครัง้ต่อไป  

ซึ่งหากโครงการไหนพบปัญหา จะระบุไว้ พร้อม

แจ้งแนวทางแก้ไข สามารถดูเอกสารแนบดังนี้ 

สทส.อ1.1.2.02 
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ส่วนท่ี 2  

ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
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ส่วนท่ี 2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้จดัท า ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ขึ้น
โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพของส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยได้มกีารประชุมกนัเพื่อ
หาความเหมาะสมในการตัง้ ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค ์ และแผนงาน พรอ้มทัง้
ให้คณะกรรมการฯในที่ประชุมเสนอเพื่อปรบัปรุงให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั พร้อมทัง้ประกาศให้
ประชาคมรบัทราบ 
  
ตัวบ่งช้ี  1.1  การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วตัถปุระสงค์  และแผนการ
ด าเนินการ 

ปรชัญา 
บรกิารเป็นเลศิ มคีุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยสีารสนเทศทนัสมยั สรา้งสรรค์นวตักรรมแห่งการ

เรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  
ปณิธาน 
มุ่งเน้นความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกีา้วหน้า การศกึษากา้วไกล การสือ่สารทนัสมยั ร่วมใจบรกิาร   

พนัธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนให้
มหาวทิยาลยัมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการอย่างยัง่ยนื 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2562 

 1. เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศใหแ้ก่มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการให้บริการ
อนิเทอรเ์น็ต 
 3. เพือ่ใหบ้รกิารดา้นดาตา้เซน็เตอรก์บัหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยัรงัสติ  
 4. เพื่อให้บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลัย
รงัสติ 
 5. เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิานของบุคลากรใน 
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มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 6. เพือ่ปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดปรชัญา ปณิธาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทุกคนภายในส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ร่วมกนัเสนอแนวความคดิในการก าหนดและเสนอแนวทางปฏบิตั ิเพื่อใหท้นัต่อความก้าวหน้าของโลก
ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานและยังสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
           โดยมีการจัดท าปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อแจง้ให้ทราบอย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัิ
ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียว กันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้  และได้มกีารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รบัทราบถงึ ปรชัญา 
ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากนี้ได้มกีารประเมนิเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์    
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขเพื่อปรบั
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  และสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ   

แผนด าเนินงาน 
1. พฒันาองคก์ร 

1.1 ปฏริปูระบบการท างาน โดยการจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารของแต่ละคน และการจดัสรรงาน
ใหก้บัแต่ละคนอย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความถนดั 

1.2 การจดัการและบรหิารหน่วยงานดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

2.1 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทกัษะประจ าต าแหน่ง  
2.2 พฒันาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอก และเชญิวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญ

มาอบรมภายในใหก้บับุคลากรเพือ่น าความรูท้ีไ่ดม้าพฒันางานและการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
2.3 พฒันาบุคลากรส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ร่วมกนัวเิคราะหแ์ละวางแผนงานในอนาคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.1 โครงการซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 
3.2 โครงการ MA อุปกรณ์งานระบบโครงข่าย 

4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 โครงการจดัท าระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
คอมพวิเตอร ์

4.2 โครงการจดัซือ้อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัระบบโครงข่าย Firewall 
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4.3 โครงการปรบัปรุง UPS Center 
4.4 โครงการจดัซือ้ระบบ Monitoring โครงขา่ย 
4.5 โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร ์และ อุปกรณ์ส าหรบัการพฒันาระบบงานสารสนเทศ

ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์(ทดแทน) 
4.6 Software บรหิารจดัการส าหรบัหอ้งดาต้าเซน็เตอร์ 
4.7 โครงการ MA Server Data Center 
4.8 โครงการซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงงานโครงข่ายพืน้ฐาน 

5. พฒันาการบริการ 

5.1 โครงการจดัจ้างบุคคลช่วยงาน ส าหรบังานบริการค าร้องในงานการแจกแท็บแล็ต
ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที1่ 

5.2 โครงการสัง่ซื้ออุปกรณ์เน็ตเวริค์และอะไหล่เพื่อปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยัของ
เครื่องคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรง์านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  

5.3 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิทกัษะการปฏบิตังิาน 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.01  ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค ์ และแผนการด าเนินการ  
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + บุคลากรในหน่วยงานมสีว่นร่วมในการก าหนดปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์

และแผนด าเนินการ  

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.02  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + บุคลากรในหน่วยงานไดป้ฏบิตัภิารกจิ ตามแนวปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์

และแผนด าเนินการ  

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1-5 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การเผยแพร่ใหป้ระชาคมไดร้บัทราบ และเสรมิสรา้งความตระหนกัของบุคลากร

ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.1.04   เวบ็ไซตส์ านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การทบทวน เพือ่ปรบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1-5 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้1.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5  5 

 

 

ตวับ่งช้ี  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มกีารร่วมประชุมก าหนดนโยบาย/แผนงานและการ

ประเมินแผนงานของส านักฯเพื่อท าให้นโยบาย/แผนงาน สอดคล้องกบั ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อแนวทางการปฏบิตังิานของบุคลากรภายในส านักฯ และเป็นการก าหนด
ทศิทางของแผนงาน/โครงการ ในแนวทางปฏบิตั ิ 
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารประเมนิผลการด าเนินงานของแผน/โครงการ ทีไ่ด้
ด าเนินการไปแล้วว่าเป็นไปตามแผน/โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรชัญา ปณิธาน 

https://www.rsu.ac.th/itsc/
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วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องส านักฯ และต้องสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
โดยตรวจสอบจากแบบเสนอโครงการของแต่ละสว่นงาน   
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้น าผลการประเมนิของแต่ละแผนงาน/โครงการน ามา
สรุปในทีป่ระชุมเพือ่สรุปผลการด าเนินงาน ขอ้สรุป ปัญหา ขอ้เสนอแนะ เพื่อท าการปรบัปรุงและพฒันา
แผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของส านักฯ และให้
เป็นไปอย่างมแีบบแผน พรอ้มกนันี้ยงัเป็นการพัฒนางานและระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติ
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดนโยบาย และแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ 

แผนด าเนินการของมหาวทิยาลยั  

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.01   ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนดแผนงาน  

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.02 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.2.01  โครงการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และใบขออนุมตังิบประมาณ 
 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารประเมนิแผนงาน และโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมนิโครงการตาม PDCA ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารน าผลการประเมนิแผนงาน และโครงการมาใชป้รบัปรุง และพฒันางานของ

หน่วยงานใหด้ขีึน้ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1-5 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้1.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 
องคป์ระกอบท่ี 2  ภาระงานหลกั 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพของส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้ก าหนดภาระงาน
หลกัตามภาระงานทีม่หาวทิยาลยัรงัสติ มอบหมายใหส้ านกัฯ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์  มีหน้าที่ออกแบบพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบงาน งานส ารอง
ข้อมูล งานด้าน Server และ Database (เฉพาะในความรับผิดชอบ ) งานด้านบริการและการให้
ค าแนะน าปัญหาการใชง้านในระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรบัผดิชอบจ านวน 23 ระบบงาน และ
พฒันาระบบงานตามทีห่น่วยงานภายในมหาวทิยาลยัรงัสติรอ้งขอ    
 ฝ่ายงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอรก์ลาง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการเรยีนการสอน  
 ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค มหีน้าที่รบัผดิชอบดูแลใหบ้รกิารซ่อมแซม บ ารุงรกัษา และ
ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเครื่องคอมพวิเตอรต์ามทีห่น่วยงานต่างๆ รอ้งขอมา 
 ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริหารจดัการ 
cloud service  
 ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน  มีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแก่อาจารย ์บุคลากร และนกัศกึษา 
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ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร ์

ตวับ่งช้ี  2.1  การพฒันาและการบ ารงุรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรงัสิต 

                    2.1.1 การพฒันาปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาระบบงาน (ระบบงานในความรบัผิดชอบ)  
มกีารด าเนินงานพฒันาปรบัปรุงบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นการด าเนินการ  
                    2.1.2 งานบริการ  Application  และบริการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งานมีการ
ด าเนินการรบัแจ้ง  และการแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รบัแจ้งจากการใช้งานระบบงาน Win application  
และ  Web  application  ภายในขอบเขตความรบัผดิชอบตามรายชื่อผูร้บัผดิชอบ 
  2.1.3 พัฒนาระบบงานให้หน่วยงานภายในที่ร้องขอมายงัส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  2.1.4 พฒันาการรบัสง่ขอ้มลู (API) มทีัง้หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั 
 นอกจากนี้ งานบรกิารซอฟตแ์วร ์ไดจ้ดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจในประสทิธภิาพและ
ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล ส าหรบัผูใ้ชร้ะบบงานผ่านระบบ Intranet https://intranet.rsu.ac.th 
ไปยงัผู้ใช้บรกิาร ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษา โดยผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยู่ที ่4.05 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.01   
แผนการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.02   
การปฏบิตังิานตามแผนดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา  2562 
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 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.03 
การประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาและ
บ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 
2562 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.2.04 
แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารตามภาระของสว่นงานบรกิาร
ซอฟตแ์วร ์หน้า 14 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.1.04   
การพฒันาแผนดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ  

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.2   และวาระที ่1.3   หน้า 3-4  
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.2   หน้า 10 
ครัง้ที ่3 วาระที ่5.2   หน้า 22 
ครัง้ที ่4 วาระที ่4.2   หน้า 75 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.1   และวาระที ่1.2   หน้า 77-78 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.2   และวาระที ่1.3   หน้า 3-4  
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.2   หน้า 10 
ครัง้ที ่3 วาระที ่5.2   หน้า 22 
ครัง้ที ่4 วาระที ่4.2   หน้า 75 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.1   และวาระที ่1.2   หน้า 77-78 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.1.04   
การพฒันาแผนดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 
 
ฝ่ายงานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์

ตวับ่งช้ี  2.2  การบริหารจดัการการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ในการบริหารจดัการการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในสังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยและมหีน้าที่ในการพฒันาปรบัปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ส่วนกลางให้มคีวามทนัสมยั
และมปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาอนัรวดเรว็ของโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนั และ
ไดจ้ดัท าขอ้มูลแสดงจ านวนหอ้งปฏบิตักิาร  และจ านวนเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารแต่ละหอ้ง
เพื่อใหค้ณะต่างๆ ทีม่าขอใชบ้รกิารสามารถเลอืกหอ้งที่เหมาะสมกบัจ านวนนักศกึษาในวชิานัน้ๆ โดย
ในแต่ละภาคการศกึษาจะเปิดให้คณะต่างๆ จองเวลาใชห้้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ และจดัท าตาราง
การใช้ห้องปฏิบตัิการในภาคการศกึษานัน้   เพื่อแสดงเวลาใช้งานด้านการเรยีนการสอน และแสดง
เวลาว่าง เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถเขา้มาใชส้ าหรบังานอื่นในเวลาว่างได้ 

 นอกจากนี้  งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบ้รกิารงานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร  ไดแ้ก่ คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษา 
โดยผู้ใชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.01 คะแนน ทัง้นี้จะน าผลการประเมนิที่ได้มา
ปรบัปรุง และแกไ้ขใหด้ยีิง่ขึน้ 

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.01   
แผนการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการการใชห้อ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.02   
การปฏบิตังิานตามแผนดา้นการปฏบิตักิารบรหิารจดัการการใช้
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.03   ขอ้มลูสรุปการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ประจ าปี 2562 
 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.2.03   ขอ้มลูสรุปการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ประจ าปี 2562 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.9   หน้า 5 
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.5   หน้า 11 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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ฝ่ายงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตวับ่งช้ี  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 
2.3.1 บริการติดตัง้ Software มีบริการติดตัง้โปรแกรมต่างๆให้แก่หน่วยงานตาม 

ทีไ่ดร้บัแจง้มา  
2.3.2 บรกิารสนับสนุนทางเทคนิคส าหรบัผู้ใช้งานคอมพวิเตอร์มบีรกิารซ่อมแซมและ

บ ารุงรกัษา คอมพวิเตอรร์วมถงึอุปกรณ์ต่อพว่งใหก้บัหน่วยงานต่างๆตามทีไ่ดร้บัแจง้ปัญหา                                                                                                                                       
2.3.3 บรกิารซ่อมบ ารุงและแกปั้ญหาระบบเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ตเบือ้งตน้ 
นอกจากนี้  งานสนับสนุนด้านเทคนิค ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บรกิาร แผนกงานบรกิารและสนับสนุนทางเทคนิคงานไปยงัผู้ใช้บริการ  ได้แก่ คณาจารย์ และ
เจา้หน้าที ่โดยผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ที ่4.55 คะแนน  

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏบิตักิาร(Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2562  ส านกับรกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สทส.อ2.2.3.02  
แผนการปฏบิตังิานดา้นการใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.03  
การปฏบิตังิานดา้นการใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพว่ง ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 

 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.3.04   
แบบรายงานความกา้วหน้าโครงการงานสนบัสนุนดา้นเทคนิคประจ าปี
การศกึษา 2562 

สทส.อ2.2.3.05   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA การใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่ง 

สทส.อ2.2.3.06    
ผลการด าเนินงานดา้นการใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพว่ง ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.4   หน้า 4   และวาระที ่5.5   หน้า 7  
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.3   หน้า 10  
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.1   หน้า 15-16   

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.4   หน้า 4   และวาระที ่5.5   หน้า 7  
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.3   หน้า 10  
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.1   หน้า 15-16   

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.3  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
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ฝ่ายงานดาต้าเซน็เตอร ์

ตวับ่งช้ี 2.4  การบริหารจดัการการใช้ห้องดาต้าเซน็เตอร ์
 ส่วนงานห้องดาต้าเซน็เตอร ์มหีน้าที่ในการบรหิารจดัการการใช้หอ้งดาต้าเซ็นเตอรส์่วนกลาง 

ภายใต้สงักดัของส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย และมหีน้าที่ส ารวจ

ความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายภายใน

ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทัง้บรกิารติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 

และยงัให้บรกิารจดัสรรทรพัยากรของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมอืน (Server Consolidation) 

ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  บรกิารจดัท า

ส านกังานส ารองดว้ยเทคโนโลยกีารบรกิารอตัโนมตั ิ(Service Automation for DR Site) และตรวจสอบ

การท างานของระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ตรวจสอบและดูแล Active 

Directory ของมหาวทิยาลยัรงัสติ บรกิารแม่ข่ายระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ บรกิารแม่ข่ายโฮมเพจ

คณะ/หน่วยงาน  บุคลากรและนักศกึษา รวมทัง้การจดัหาโปรแกรมลขิสทิธิเ์พื่อใชภ้ายในมหาวทิยาลยั

รงัสติ 

 นอกจากนี้ งานดาต้าเซน็เตอร ์ไดจ้ดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารหอ้งดาต้า
เซน็เตอรไ์ปยงัผูใ้ชบ้รกิาร  โดยไดร้บัคะแนนความพงึพอใจโดยรวมอยู่ที ่4.38 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏบิตักิาร(Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2562  ส านกับรกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สทส.อ2.2.4.01   
แผนการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการการใชห้อ้งดาตา้เซน็เตอร ์
ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.02   
การปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการการใชห้อ้งดาต้าเซน็เตอร ์ประจ าปี
การศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.03   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA แผนการปฏบิตังิานดา้นการบรหิาร
จดัการการใชห้อ้งดาต้าเซน็เตอร ์

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.4.04 
แผนการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการการใชห้อ้งดาตา้เซน็เตอร ์
ประจ าปีการศกึษา 2563 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.5   หน้าที ่4-5   และวาระที ่5.2  หน้า 6 
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.4   หน้าที ่11  
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.3   หน้าที ่16   และวาระที ่3.2  หน้า 19 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.4   หน้าที ่78   

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.4  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 
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ฝ่ายงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 

ตวับ่งช้ี  2.5  การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
2.5.1 แผนผงัเครอืข่าย 

        ส่วนงานบรกิารเครอืข่ายพื้นฐาน ได้จดัท าแผนผงั Infrastructure of Network System 
ของทัง้มหาวทิยาลยัรงัสติทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อใช้ในการอ้างอิงและวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  
รวมถงึใชเ้ป็นการก าหนดเป้าหมายในการวางแผนพฒันาระบบ 
 2.5.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปัจจุบนัมกีารตรวจจบัปรมิาณการจราจรของขอ้มูลในระบบเครอืข่ายที่อาคารต่างๆ 
โดยใช้  Software Solarwind  เพื่อตรวจปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายในแต่ละอาคาร เพื่อใช้
พจิารณาวางแผนการเพิม่ขนาด Bandwidth ของเครอืข่ายภายใน และ Internet ของมหาวทิยาลยัใน
อนาคต 
 2.5.3 ระบบรกัษาความปลอดภยั  
        การตดิตัง้ Solution ดา้นความปลอดภยั Firewall จะสามารถใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้น
การรกัษาความปลอดภยั ซึง่จะลดความเสีย่งของระบบ  
 2.5.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรบัปรุงระบบเครอืขา่ย 
        ส่วนงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน  ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
เครอืข่าย LAN และ WLAN โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครอืข่ายที่มปีระสทิธภิาพมาใช้งาน 
ได้ แ ก่  โป ร แ ก รม  Solarwind, โป รแ ก รม  Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR, Cisco 
Prime,Etherscope2  และ Fluke Linkrunner เป็นตน้ 
  2.5.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครอืขา่ย 
         ในส่วนงานระบบเครอืข่ายพื้นฐาน มกีารวางแผนในการ Preventive Maintenance ของ
ระบบปรบัอากาศที่หอ้งดาต้าเซน็เตอร ์อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 หอ้ง 331 ใหอุ้ณหภูมภิายใน
ห้องเหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครอืข่าย, Server ต่างๆที่อยู่ในห้องท างานได้อย่างปกต ิการเข้า
ตรวจสอบตามช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน และ มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของ
อุปกรณ์ระบบเครอืข่าย เพื่อให้ระบบเครอืข่ายสามารถท างานได้ปกต ิเช่น Core, Distribute, Access 
Switch, Server, Ups  และอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
 นอกจากนี้ งานโครงข่ายพื้นฐาน ได้จดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจในการให้บรกิารระบบ
โครงขา่ยพืน้ฐานไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร  ไดแ้ก่ คณาจารย ์ เจา้หน้าที ่และนกัศกึษา ทัง้นี้ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่
มคีวามพงึพอใจอยู่ที ่4.12 คะแนน 

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
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 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏบิตักิาร(Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2562  ส านกับรกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สทส.อ2.2.5.01   แผนการตดิตัง้และบ ารุงรกัษาระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.02   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สทส.อ2.2.5.02   
การปฏบิตังิานตามแผนดา้นการจดัการระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารตามภาระของสว่นงานบรกิาร 
โครงขา่ยพืน้ฐาน หน้า  10 

สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  การจดัการระบบเครอืขา่ย 
คอมพวิเตอร ์

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  การจดัการระบบเครอืขา่ย 
คอมพวิเตอร ์
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 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.1   หน้าที ่2-3   วาระที ่5.1   หน้า 6    
และวาระที ่5.3-5.4   หน้า 6-7 
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.1   หน้าที ่9-10   และวาระที ่3.1   หน้า 13 
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.2   หน้าที ่16   และวาระที ่3.1   หน้า 19 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.5   หน้าที ่78 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.5  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

ตวับ่งช้ี  2.6  การให้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต  
การให้บรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมหาวทิยาลยัรงัสติ ซึ่งส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการเรยีนการสอนออนไลน์ และ
ให้บรกิารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย   
โดยจดัฝึกอบรมการใชง้าน อาทเิช่น ระบบพสิจูน์ตวัตนผูใ้ชร้ะบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั ตาม พรบ.
2550 อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารฐานขอ้มูลทีม่คีวามเรว็สงูและมคีวามปลอดภยัแก่หน่วยงาน
และคณะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหก้้าวทนัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทัง้นี้รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางการรกัษาความ
ปลอดภยัในเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั และการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
เพือ่รองรบัการขยายตวัของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
▪ จุดการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ระบบแบบมสีาย (Wire line) จ านวน 13,898 จุด   

▪ การใหร้ะบบแบบไรส้าย Access Points (WIFI)  จ านวน 1,199 จุด  

o ทัง้นี้สามารถแบ่งเป็นการตดิตัง้ภายในอาคาร จ านวน 1,196 จุด  

o ตดิตัง้อาคารภายนอกอาคารจ านวน 3 จุด 

▪ การรบัค ารอ้งเพือ่ตดิตัง้จุดใหบ้รกิารเครอือนิเทอรเ์น็ตขา่ยเพิม่ 

▪ ส ารวจและตรวจสอบการใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด   
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▪ ปรบัปรุงอุปกรณ์และระบบงานใหม้คีวามพรอ้มใชง้านและมคีวามทนัสมยั  

เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไม่เป็นไปในรปูแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.3.01   
แผนปฏบิตักิาร(Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2562  ส านกับรกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สทส.อ2.2.6.01   
แผนในการดแูลเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) ประจ าปีการศกึษา  
2562 

สทส.อ2.2.6.02   แผนการเพิม่จุดใหบ้รกิาร Internet  ประจ าปีการศกึษา 2562 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + มกีารด าเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ2.2.6.03   ขัน้ตอนการตรวจสอบและการใหบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ต 
สทส.อ2.2.6.04   การใชบ้รกิารจุดเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไรส้ายของมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  การจดัการระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์
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 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + มกีารน าผลสรุปการด าเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.2.04   
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ.2560-2564 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.5.03   
แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  การจดัการระบบเครอืขา่ย 
คอมพวิเตอร ์

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.1   หน้าที ่2-3   วาระที ่5.1   หน้า 6    
และวาระที ่5.3-5.4   หน้า 6-7 
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.1   หน้าที ่9-10   และวาระที ่3.1   หน้า 13 
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.2   หน้าที ่16   และวาระที ่3.1   หน้า 19 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.5   หน้าที ่78 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้2.6  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 
องคป์ระกอบท่ี 3   การบริหารและการจดัการ                             
ระบบและกลไก           
 ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยหวัหน้างาน
แต่ละฝ่ายงานโดยมีผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกรรมการ  
เพื่อก าหนดทศิทางในการบรหิารงานโดยยดึปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนงานเป็นหลกั ทัง้นี้
ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการท างานของบุคลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เขา้ทีป่ระชุมไดโ้ดยผ่านหวัหน้างาน 
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ตวับ่งช้ี  3.1  การบริหารและการจดัการ 
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพ  โดยได้

จัดให้บุคลากรเข้าประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดแผนการบริหารการจัดการและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้ทุกคนมสี่วนร่วมบุคลากรทุกคนรบัทราบแผนการบรหิารและการจดัการและร่วมกนั
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานการบรหิารและการจดัการทีไ่ดร้่วมกนัก าหนดแผน
ไว ้
  พรอ้มทัง้ไดม้กีารจดัสมัมนาประจ าปี เพื่อร่วมการประเมนิผลการด าเนินงานของแต่ละสว่นงาน
ว่าเป็นไปตามแผนการบรหิารและการจดัการหรอืไม่อย่างไร พรอ้มทัง้มขีอ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันา
และปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารและการจดัการเพื่อให้มปีระสทิธิภาพ มคีวามคล่องตวัส าหรบัการ
บรกิารดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร 

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มแีผนการบรหิารและการจดัการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.1.01   แผนโครงการประจ าปีการศกึษา 2562   
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการบรหิารและการจดัการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.02   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สทส.อ3.3.1.02   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพ 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การประเมนิแผนงาน/โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.02 แบบประเมนิโครงการตาม PDCA  ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ครัง้ที ่1-5 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 
 

ตวับ่งช้ี  3.2  การก าหนดภาระหน้าท่ีของบุคลากร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมภายใน เพื่อประชุมชี้แจงและร่วมกัน

ก าหนดภาระหน้าทีต่ามฝ่ายงานและตามต าแหน่งของบุคลากร พรอ้มทัง้จดัท าแผนผงัองคก์รทีไ่ดม้กีาร
ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรแยกตามภาระหน้าทีแ่ละไดแ้สดงไวใ้หเ้หน็อย่างชดัเจน แจง้ให้ทราบโดย
ทัว่กนั โดยได้ก าหนดให้หวัหน้าฝ่ายงานติดตามผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานของบุคลากรที่ได้รบั
มอบหมายงานและน าเสนอรายงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตามประเมนิผลงาน
และเพื่อการตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชาว่าบุคลากรไดป้ฏบิตัติามแผนงานทีไ่ดเ้สนอมาหรอืไม่ รวมทัง้
การประเมนิผลการปฏบิตังิานจากแผนงานดว้ย 

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
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 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดภาระหน้าทีข่องบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.01  โครงสรา้งการบรหิารงานส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + ระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.02   แผนการด าเนินงานระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)       
สทส.อ3.3.2.03  การใชง้านระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk)   
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การด าเนินงานตามการปฏบิตังิานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.04   แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารตามภาระของฝ่ายงาน 
 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรตามภาระหน้าที่ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.2.05  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงและพฒันางานต่อไป 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1-5 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 
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ตวับ่งช้ี  3.3   ระดบัความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  

ครอบคลุมทุกฝ่ายงานของส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์   
ฝ่ายงานโครงข่ายพืน้ฐาน  ฝ่ายงานดาตา้เซน็เตอร์  ฝ่ายงานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ และฝ่ายงาน
สนบัสนุนดา้นเทคนิค   
 จากนั ้นจะน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร ับบริการมาท าการสรุปผล  เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงการบรกิารเพือ่ใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารใหม้ากขึน้ 

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

4 (4)  ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 
สทส.อ3.3.3.01  สรุปผลการประเมนิความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 (5)  ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 - 
 
ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.3  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
4 4 

 
 

ตวับ่งช้ี  3.4  การพฒันาบุคลากร 
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มนีโยบายการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากรโดยการ

ส่งเสรมิการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพฒันาความรู้ของตนเอง  โดยการสนับสนุน
การศกึษาในสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน เพื่อยกระดบัความรูค้วามสามารถให้สูงขึน้ตามล าดับ พรอ้ม
กนันี้ได้มีการส่งบุคลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัรงัสติ โดยมกีลไกการพฒันา
บุคลากรในการพจิารณาคดัเลอืกบุคลากร 
  ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มกีารด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  โดยพจิารณาจาก
โครงสรา้งขององคก์รทีต่อ้งมบีุคลากรทีม่คีุณวุฒปิระจ าต าแหน่งนัน้ๆ  

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
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 √ ขอ้ 1. มแีผนการพฒันาบุคลากร 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.01  แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + ระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากร 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.02  
เอกสารเขา้อบรม  สมัมนาภายใน – ภายนอกของส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.03  
ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุม/อบรม/สมัมนาส านกับรกิารเทคโนโลย ี
สารสนเทศประจ าปี 2562 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การประเมนิแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.4.04    
แบบรายงานสรุปผลการเขา้ร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา ส านกับรกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศประจ าปี 2562 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.8   หน้าที ่5   
ครัง้ที ่2 วาระที ่1.9   หน้าที ่12  
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.4   หน้าที ่16-17   และวาระที ่1.6   หน้า 18 พรอ้มทัง้
ตารางสรุปการอบรมแนบทา้ย หน้า 24-69 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.3   หน้าที ่78 
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ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.4  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 
ตวับ่งช้ี  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ 
  ส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศจ านวน 23 ระบบ  ด้านการบรหิาร
การศกึษา ซึ่งจะท าให้ได้ระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกจิหลกัและกจิกรรมส าคญัๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยรงัสิตสามารถช่วยให้การบรหิารงาน การตัดสินใจ และลดขัน้ตอนการท างานท าให้
ภาพรวมมปีระสทิธภิาพมากขึน้  โดยผูใ้ชแ้ละผูบ้รหิารทุกระดบัชัน้สามารถใชบ้รกิารขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ 
http://intranet.rsu.ac.th 

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.5.01  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัรงัสติ 60-64 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + ระบบ  และกลไกในการจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.5.01  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัรงัสติ 60 - 64 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การด าเนินงานในการจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.1.02   
การปฏบิตังิานตามแผนดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 
ของมหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

http://intranet.rsu.ac.th/
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 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การประเมนิแผนงาน/โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.1.03   
การประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาและ
บ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 
2562 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.2.04   
แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารตามภาระของสว่นงาน  
(งานบรกิารซอฟตแ์วร ์หน้า 8) 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ2.2.1.04   
การพฒันาแผนดา้นการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.5  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 
 

ตวับ่งช้ี   3.6  การบริหารความเส่ียง 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนการบรหิารความเสีย่ง  ซึ่งการด าเนินงานนัน้เป็นไปตามคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในทัว่ทัง้องคก์าร มหาวทิยาลยัรงัสติ  ประจ าปีการศกึษา 2562 เพื่อใหก้ารบรหิาร
ความเสีย่งภายในหน่วยงานอยู่ในระบบทีส่ามารถควบคุมได ้และไม่สง่ผลกระทบต่อมหาวทิยาลยัท าให้
ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศควบคุมความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
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 √ ขอ้ 1. มแีผนเกีย่วกบัการจดัการความเสีย่ง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.01   
แผนการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง ส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + ระบบ  และกลไกในการจดัการความเสีย่ง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.02   
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √  ขอ้ 3. ม[ี2] + การประชุมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.03   
คู่มอืการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทัว่ทัง้องคก์าร 
มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ครัง้ที ่3 วาระที ่1.7   หน้าที ่18 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.6.01   
แผนการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง ส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + ผลการด าเนินงานตามมาตรการลดระดบัความเสีย่ง 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.6.01   
แผนการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ3.3.6.04   
รายงานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ฝ่ายเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้3.6  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัท างบประมาณตามความรบัผดิชอบและความจ าเป็น 
โดยท าการเสนอของบประมาณผ่านผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายเทคโนโลยเีพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุมตัติ่อไป 

ตวับ่งช้ี  4.1  การเงินและงบประมาณ 
ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารจดัท าแผนการเงนิและงบประมาณประจ าปี  โดยมี

คณะกรรมการ   ภายในซึ่งประกอบไปดว้ยหวัหน้าฝ่ายงานต่างๆเขา้มาเป็นคณะกรรมการในการจดัท า
แผนบรหิารงบประมาณ โดยมีผู้อ านวยการส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นประธาน  โดยมี
กลไกในการใชง้บประมาณเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรงัสติ   เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน  หรือแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้ การใช้งบประมาณบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 การเบกิจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการจะด าเนินการเบกิงบประมาณเป็นไปตามขัน้ตอนที่
มหาวทิยาลยัรงัสติก าหนด เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บั โดยการใชง้บประมาณ
เพื่อโครงการต่างๆ ตามที่ได้ขอไว้นัน้ จะมกีารน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมนิ
โครงการว่าไดร้บัผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงไร และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาในปีงบประมาณ
ต่อไป  

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
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 √ ขอ้ 1. มแีผนการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.1.01   
ระเบยีบว่าดว้ย  การเงนิและการกรอกงบประมาณรายไดข้อง
มหาวทิยาลยั 

สทส.อ4.4.1.02  ประกาศฝ่ายการเงนิ ประจ าปี 2552 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + กลไกในการใชง้บประมาณประจ าปี  และสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของ

มหาวทิยาลยั 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.01   โครงการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ใบอนุมตังิบประมาณ 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.1.03  
ตารางสรุปการใชง้บประมาณรายจ่ายโครงการส านกับรกิารเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การประเมนิผลการใชง้บประมาณประจ าปี 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.02  แบบประเมนิโครงการตาม PDCA ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่2 วาระที ่5.2   หน้าที ่13 
ครัง้ที ่3 วาระที ่4.1   หน้าที ่19-21 
ครัง้ที ่4 วาระที ่4.1   หน้าที ่74-75 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้4.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

ตวับ่งช้ี  4.2   การจดัสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มกีารประชุมจดัสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการตดัสนิใจ

และน ามาวางแผนงานของส านักฯส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ  และครอบคลุมภารกจิของฝ่ายงานนัน้ๆ เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพพรอ้มทัง้มกีลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมการบรหิารภายในส านักฯ โดยการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานจากผูท้ีร่บัผดิชอบโครงการนัน้ๆ  

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มกีารก าหนดนโยบายแผนงานการเงนิ  และการจดัสรรงบประมาณทีส่อดคลอ้ง  และ

ครอบคลุมภารกจิ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ4.4.1.01   
ระเบยีบว่าดว้ย  การเงนิและการกรอกงบประมาณรายไดข้อง
มหาวทิยาลยั 

(อา้งองิ) สทส.อ4.4.1.02   ประกาศฝ่ายการเงนิ  ประจ าปี 2552 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  และมกีารด าเนินกจิกรรม / โครงการตาม

แผนงานทีก่ าหนด 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ4.4.2.01  โครงการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปี 2562 

(อา้งองิ) สทส.อ4.4.1.03   
ตารางสรุปการใชง้บประมาณรายจ่ายโครงการส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
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 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานทุกกจิกรรม / โครงการ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.02   แบบประเมนิโครงการตาม PDCA ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การสรุป  หรอืรายงาน  และเผยแพร่ใหบุ้คลากรทราบ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.2.02   แบบประเมนิโครงการตาม PDCA ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + มกีารน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   

รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่2 วาระที ่5.2   หน้าที ่13 
ครัง้ที ่3 วาระที ่4.1   หน้าที ่19-21 
ครัง้ที ่4 วาระที ่4.1   หน้าที ่74-75  

 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้4.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบ  และกลไกการประกนัคณุภาพ 
ระบบและกลไก 
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศด าเนินการภายใต้การก ากบัดูแลของฝ่ายเทคโนโลย ีมกีาร
จดัท าโครงสร้างการบรหิาร มบีุคลากรรบัผดิชอบหน้าที่ต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มคีณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพของส านักฯ เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม ปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้
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ตวับ่งช้ี  5.1  การประกนัคณุภาพและการตรวจสอบคณุภาพ 
ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน โดย

มีผู้อ านวยการส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู้ลงนามในการแต่งตัง้  โดยได้มีกิจกรรมให้
ประชาคมภายนอกมสี่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาแผนงานการประกนัคุณภาพผ่านแบบประเมนิ
ความพึงพอใจในหัวข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประกนัคุณภาพไดก้ าหนดแผนการด าเนินงาน เพือ่ใหแ้ต่ละฝ่ายงานไดด้ าเนินการจดัเกบ็
ข้อมูลและเตรยีมเอกสารให้พร้อมในการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมนิคุณภาพและเตรยีม
ความพรอ้มส าหรบัการประเมนิจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
 ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดน้ าผลการประเมนิจากคณะกรรมการผูป้ระเมนิคุณภาพ
ภายใน รวมทัง้คณะกรรมการผู้ประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรบัปรุงดา้นการประกนัคุณภาพ
ในด้านนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัรงัสติ
สงูสุด 

เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 

ด าเนินการขอ้ 1 ด าเนินการขอ้ 1-2 ด าเนินการขอ้ 1-3 ด าเนินการขอ้ 1-4 ด าเนินการขอ้ 1-5 
 

 √ ขอ้ 1. มคีณะกรรมการ  หรอืผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.1.02   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพ 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.01   รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท าเป็นรายงาน

ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพของหน่วยงานตน้สงักดั (ฝ่าย) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.02   เอกสารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประกนัคุณภาพ 



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.03   รายงานการประชุมการประกนัคุณภาพประจ าปี 
 

 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายในของมหาวทิยาลยั 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.1.04   
รายชื่อผูป้ระเมนิประกนัคุณภาพภายในของฝ่ายเทคโนโลย ี 
ปีการศกึษา 2561 

สทส.อ5.5.1.05   
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในฝ่ายเทคโนโลย ี  
ปีการศกึษา 2561 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรบัปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.7   หน้าที ่5 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.6   หน้าที ่79 

(อา้งองิ) สทส.อ5.5.1.03  รายงานการประชุมการประกนัคุณภาพประจ าปี 
 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้5.1  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 

 

 

ตวับ่งช้ี  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานจดัให้มกีารประชุมเพื่อก าหนด 

ตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ  เพื่อก าหนดทศิทางของฝ่ายงานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ
ให้แต่ละฝ่ายงานได้มกีารก าหนดกลไกในการประเมนิด้านคุณภาพ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรงัสิตและน าผลการประเมินตนเองจัดท าเป็นรายงาน  



 

 
รายงานประจ าปี เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2562 (1 มถุินายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)                                                                       
ส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรงัสติ                           
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เปิด เผยให้ป ระชาคมรับทราบผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสน เท ศ
https://www.rsu.ac.th/itsc/ 
 ส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ  มาปรบัปรุง
คุณภาพการปฏบิตังิานตามความเหมาะสม ทัง้นี้ได้น าผลการประเมนิจากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทดั
ฐานในการปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
เกณฑก์ารประเมิน  

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

 

 √ ขอ้ 1. มกีลไกการด าเนินงานประเมนิตนเองของหน่วยงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ5.5.1.01   รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 
 

 √ ขอ้ 2. ม[ี1] + บุคลากรมสีว่นร่วมในการก าหนดตวับ่งชี้ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

สทส.อ5.5.2.01   เกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพ 
 

 √ ขอ้ 3. ม[ี2] + การประเมนิผลตนเองของหน่วยงาน 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ3.3.3.01   
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารส านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 

 

https://www.rsu.ac.th/itsc/
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 √ ขอ้ 4. ม[ี3] + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.7   หน้าที ่5 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.6   หน้าที ่79 

 

 √ ขอ้ 5. ม[ี4] + การปรบัปรุงตวับ่งชี ้ และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสาร 

(อา้งองิ) สทส.อ1.1.1.03   
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครัง้ที ่1 วาระที ่1.7   หน้าที ่5 
ครัง้ที ่5 วาระที ่1.6   หน้าที ่79 

(อา้งองิ) สทส.อ5.5.1.01   
รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 
 

(อา้งองิ) สทส.อ5.5.2.01   เกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพ 
 

ผลการประเมนิการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้5.2  

ผลการด าเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมิน [คะแนน] 
5 5 
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ส่วนท่ี 3   

การประเมินผลการด าเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ 

ตวับ่งช้ี 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

1.1 การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 5 5 
1.2 การก าหนดนโยบาย/ แผนงาน และการประเมนิแผนงาน 5 5 

คะแนนรวมองคป์ระกอบที ่1 10 
คะแนนเฉลีย่ องคป์ระกอบที ่1 5 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 

ตวับ่งช้ี 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

2.1  การพฒันาและการบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัรงัสติ 5 5 
2.2  การบรหิารจดัการการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 5 5 
2.3  การใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่ง 5 5 
2.4  การบรหิารจดัการการใชห้อ้งดาตา้เซน็เตอร์ 5 5 
2.5  การจดัการระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 5 5 
2.6  การใหบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ต 5 5 

คะแนนรวมองคป์ระกอบที ่2 30 
คะแนนเฉลีย่ องคป์ระกอบที ่2 5 
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งช้ี 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

3.1  การบรหิารและการจดัการ 5 5 
3.2  การก าหนดภาระหน้าทีข่องบุคลากร 5 5 
3.3  ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 4 4 
3.4  การพฒันาบุคลากร 5 5 
3.5  ระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ช่วยในการบรหิารและการตดัสนิใจ 5 5 
3.6  การบรหิารความเสีย่ง 5 5 

คะแนนรวมองคป์ระกอบที ่3 29 
คะแนนเฉลีย่ องคป์ระกอบที ่3 4.83 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งช้ี 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

4.1  การเงนิและงบประมาณ 5 5 
4.2  การจดัสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 5 5 

คะแนนรวมองคป์ระกอบที ่4 10 
คะแนนเฉลีย่ องคป์ระกอบที ่4 5 

 

องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

ตวับ่งช้ี 
การด าเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 

5.1 การประกนัคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 5 5 
5.2 ประสทิธผิลในการด าเนินงานประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 5 5 

คะแนนรวมองคป์ระกอบที ่5 10 
คะแนนเฉลีย่ องคป์ระกอบที ่5 5 
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ส่วนท่ี 4   

สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
และสรปุผลการวิเคราะหจ์ดุเด่น ข้อสงัเกต  

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
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ส่วนท่ี 4 
สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2562  และสรปุผลการวิเคราะหจ์ดุเด่น ข้อสงัเกต  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 
1. สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมนิทีเ่น้นกระบวนการ (Process) 
 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์   พนัธกจิ 
วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดมีาก 

2. ภาระงานหลกั 6 5.00 ดมีาก 
3. การบรหิารและการจดัการ 6 4.83 ดมีาก 
4. การเงนิและงบประมาณ 2 5.00 ดมีาก 
5. ระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพ 2 5.00 ดมีาก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 18   
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 
   

คะแนนเฉล่ีย 
องคป์ระกอบรวมท่ี 1-5 

 4.94 ดีมาก 
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  2. สรปุผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
ส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศมีปรชัญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์และ

แผนงานทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกนั   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของบุคลากรทุกคน  เพื่อให้มี
ความมุ่งมัน่และพยายามท างานใหไ้ดต้ามแผนงานทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 งานบริการซอฟต์แวร ์
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการดา้นการบรหิารการศกึษา 

มกีารปรบัปรุงระบบงานให้สามารถรองรบันโยบายหรอืกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และสามารถ

รองรบัความตอ้งการทีเ่พิม่มากขึน้ของนกัศกึษาและบุคลากร 

ข้อสงัเกต        

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ประกอบกบั

เงื่อนไขความต้องการของระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีผลกระทบกับระบบงานเดิม  

และกระทบต่อการบรหิารองคก์าร ท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบสารสนเทศลดลง  

งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาทกัษะของเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการให้

ค าแนะน าและการบรกิารที่ดีแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มกีารปรบัปรุงระบบภายในห้องปฏิบตัิก าร

อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้คีวามพรอ้มต่อการใชง้าน อาทเิช่น การจดัท าตารางการใหบ้รกิาร โดยผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการบันทึกปริมาณผู้ใช้งาน เพื่อน าข้อมูล  

มาปรบัปรุงคุณภาพในการใหบ้รกิาร      

ข้อสงัเกต 

 ปัญหาอายุการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่กนิก าหนดระยะเวลาการรบัประกนัจากผูจ้ าหน่ายจะ

ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการใหบ้รกิาร และควรมงีบประมาณในมกีารจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรท์ดแทนได้

ทนัท ี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏบิตักิารนัน้ไม่มกีารสนับสนุน Career Path ที่ชดัเจนของสาย

อาชีพการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้  และเป็นอุปสรรคในการวางแผน

บรหิารจดัการทีด่ไีด ้                                                                                                                                            
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จดุเด่น 
 มผีลการด าเนินงานที่ชดัเจนในการให้บรกิารด้านเทคนิคแก่ คณาจารย์ และบุคลากร โดยเน้น

การให้บรกิารงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพวิเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกดิความเสยีหาย จดัหา

เครื่องคอมพวิเตอรส์ ารองให้การด าเนินงานบรรลุผลบรกิารตดิตัง้ระบบ Software ลขิสทิธิ ์ อกีทัง้เป็น

หน่วยงานช่วยสนับสนุนในการจดังานที่มคีวามส าคญัต่างๆ อาทเิช่น RSUConference เพื่อให้มคีวาม

พรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงาน    

ข้อสงัเกต          

 ควรพจิารณาใหม้กีารจดัล าดบัความส าคญัของงานปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน และควรมีการสร้างเสรมิประสบการณ์เจ้าหน้าที่  Service Desk ในการแก้ไขปัญหา

เบือ้งตน้ในการตอบปัญหาการใชง้าน  

งานดาต้าเซน็เตอร ์
 จดุเด่น 
 ส ารวจความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์  

แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร ์รวมทัง้บรกิารตดิตัง้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายและการใชซ้อฟท์แวร์  

ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจดัสรรทรพัยากรของเครื่องแม่ข่ายของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server 

Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization ซึ่งประกอบไปด้วย Private Cloud และ Public Cloud  

บรกิารจดัท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยกีารบรกิารอตัโนมตัิ (Service Automation for DR Site) 

และดูแล Active Directory ของมหาวทิยาลยัรงัสติ บรกิารแม่ข่ายระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์บรกิาร

แม่ข่ายโฮมเพจคณะ/หน่วยงาน  บุคลากรและนักศกึษา รวมทัง้การจดัหาโปรแกรมลขิสทิธิเ์พือ่ใชภ้ายใน

มหาวทิยาลยัรงัสติ   

 ข้อสงัเกต 

 ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมอืกลางในการบรหิารจดัการเซริฟ์เวอร์ส าหรบัการให้บรกิาร ท าให้

เวลาเกิดปัญหา ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพื่อตรวจสอบดู Log file ภัยคุกคามจากเน็ตเวิร์ค  

ซึ่งเป็นปัญหาหลกัที่คอยโจมตเีครื่อง server แม่ข่ายอยู่เป็นประจ า ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องจดัหาเครื่องมอื

เขา้มาช่วยเรื่องความปลอดภยัอย่างเร่งด่วน  
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งานโครงข่ายพื้นฐาน 
 จดุเด่น 
 มกีารพฒันาระบบการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตอย่างต่อเนื่องและสนองตอบความต้องการทีม่ากขึน้ 

เพื่อใหร้ะบบโครงสรา้งเครอืข่าย (Network Infrastructure) นัน้พรอ้มต่อการใชง้านสนับสนุนใหบุ้คลากร

และนักศกึษาใช ้RSU e-mail ของมหาวทิยาลยั โดยช่วยจดัการฝึกอบรม และมกีารประชาสมัพนัธอ์ย่าง

ต่อเนื่อง มกีารขยายจุดการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั แบบมสีาย (Wire 

LAN) จ านวนจุดต่อเชื่อม 13,898 จุด และแบบไรส้าย (Wireless LAN)  จ านวน Access Points (WiFi) 

1,199 จุด อกีทัง้มกีารจดัสรรเพิม่ขนาดของ Bandwidth ใหค้วามเรว็เชื่อมต่อกบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

(ISP) เป็น 4/3 Gbps ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ัง้มหาวทิยาลยั          

 ข้อสงัเกต 

 ปัญหาการประสานงานและตดิต่อสือ่สารระหว่างหน่วยงานและผูร้บับรกิารนัน้  ไม่สามารถทราบ

สถานะว่าปัจจุบนัทางหน่วยงานได้ด าเนินการถึงขัน้ตอนใด  ต้องปรบัปรุงขัน้ตอนการประสานงานกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุผล  หาวิธีการสรุปปัญหาให้รวดเร็ว  และหาแนวทางแก้ไข  

ที่ชดัเจนมากขึ้น นอกจากนี้จ านวนเจ้าหน้าที่มีอัตราการลาออกค่อนข้างบ่อย การที่จะรบัเจ้าหน้าที่  

คนใหม่เขา้มาปฏบิตังิานจะใหม้คีวามช านาญในงาน อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการฝึกอบรม ซึ่งอาจท าใหง้าน

ชา้หรอืสะดุดได ้

  

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารการจดัการ 
 จดุเด่น 

การบรหิารงานมีการจดัตัง้คณะกรรมการโดยใช้คณะกรรมการประกนัคุณภาพ อีกทัง้มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการดา้นอื่นๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใหบุ้คลากรในส านักฯ 
มกีารวางแผนการตดัสนิใจในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในการจดัแบ่งงานกนัแต่ละสว่นอย่างชดัเจน โดย
มภีาระงานหลกัทีช่ดัเจนสามารถวดัผลได ้

ข้อสงัเกต 
 บุคลากรมไีม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้การให้บรกิารอาจเกิดความ
ล่าช้า  แนวทางการปรบัปรุงจึงควรจดัหาบุคลากรเพิ่มเติมในส่วนงานที่เกิดปัญหา   เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิารที่เพิม่มากขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
จดุเด่น 
มกีารท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัและมกีารเบกิจ่ายเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้
ข้อสงัเกต 
เนื่องจากภาระงานของส านักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศมมีากขึ้น การพฒันาทางด้านไอที

จะต้องมปีระสทิธภิาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่งบประมาณที่ได้รบัอนุมัตไิม่สอดคล้องกบัการท างานที่จะ
พฒันางานให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยด ี โครงการบางโครงการที่ส าคญัได้ถูกตดัไป  เนื่องจากมี
การใช้งบประมาณที่สูง จึงท าให้ส านักฯต้องพัฒนางานด้านไอทีให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รบั
พจิารณา โดยผู้อ านวยการได้มกีารปรกึษา หารอื ในเรื่องการตัดงบประมาณของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้
งานที่ยงัไม่เร่งด่วนชะลอโครงการไปก่อน หรอืใช้งบประมาณปีถดัไป  แต่ยงัคงส่วนงานที่ส าคญัเอาไว้ 
และบรหิารงบประมาณทีไ่ดร้บัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเตม็ประสทิธภิาพสงูสุด 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบ กลไกการประกนัคณุภาพ 

จดุเด่น 
มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน  และไดม้กีารประชุมร่วมปรกึษาหารอืในการท างานการ

ประกนัคุณภาพส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ท าใหก้ารประกนัคุณภาพของส านกัฯ
ประสบความส าเรจ็ และลุล่วงไปดว้ยด ีเป็นทีน่่าพอใจ 
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