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ค าน า 
 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนบรกิำรทีม่ภีำรกจิหลกัในกำรสนบัสนุนอำจำรย์
และนกัศกึษำในกำรเรยีนกำรสอนทำงดำ้นวชิำกำรภำยในมหำวทิยำลยั  และยงัสำมำรถตอบสนองภำรกจิ
หลกักำรบรหิำรภำยในส ำหรบัผูบ้รหิำร  อำจำรย ์ และบุคลำกร  โดยกำรเชื่อมต่อผ่ำนระบบเครอืขำ่ย
คอมพวิเตอรข์องมหำวทิยำลยั  เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรระบบสำรสนเทศ  และกำรจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่อียู่
ในแต่ละระบบของมหำวทิยำลยั 

ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรงัสติ ไดด้ ำเนินกำรตำมภำรกจิหลกัเพื่อให้
ครอบคลุมทุกส่วน จงึไดม้กีำรจดัแบ่งส่วนของภำระงำนออกเป็นทัง้หมด  9  งำน  ดงันี้ งำนธุรกำร      
งำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์ งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ งำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค  งำนโครงขำ่ยและหอ้ง
ดำตำ้เซน็เตอร ์  งำนนโยบำยและแผนงำน  งำนบรกิำรค ำรอ้ง (Service Desk)  งำนเทคโนโลยทีำง
กำรศกึษำ และ งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ ทัง้นี้  เพื่อเป็นกำรสนองตอบต่อกำรบรหิำรจดักำร         
กำรวเิครำะหแ์ละพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวทิยำลยั 
 รำยงำนประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 เล่มนี้  จดัท ำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกนัคุณภำพภำยใน
ของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรปุผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2558 
และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส ำหรบักำรน ำไปพฒันำคุณภำพของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
 
 

            ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                                                                                         วนัที ่ 12  กนัยำยน  2559 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

          ปี พ.ศ.2558 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรงัสติ มภีำรกจิหลกัในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบับุคลำกรและนักศกึษำภำยในมหำวทิยำลยัรงัสติ 
และยงัมบีทบำทส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ e-University ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุตำม
วตัถุประสงค์ ตอบ สนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ทีเ่ปลี่ยนไปด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยทีี่มผีลกระทบกบัมหำวทิยำลยัรงัสติ ไม่ว่ำจะเป็น IoT (Internet of Thing), IPv6, Cloud 
Computing, Big Data, Data Analytics, Mobility และรองรบัภยัคุกคำมดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศต่ำงๆ 
ไดเ้ป็นอยำ่งด ี  และในรอบปีทีผ่่ำนมำ มหำวทิยำลยัรงัสติ มกีำรลงทุนสรำ้งอำคำรทีม่รีปูแบบทนัสมยัเพื่อ
รองรบัระบบกำรเรยีนกำรสอนของวทิยำลยัและคณะต่ำงๆ  อกีทัง้มกีำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ในฐำนะเป็น
หน่วยงำนที่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT)  ภำยใต้โครงกำร
ส ำคญัต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรพฒันำโครงข่ำยสำธำรณูปโภคดำ้นไอทแีละเครอืข่ำยไรส้ำยจ ำนวน 2,200 จุดทัว่
ทัง้มหำวทิยำลยั โครงกำรพฒันำหอ้งเรยีนกลบัด้ำน (Flipped Classroom) โครงกำร IT for English 
ประกอบไปด้วย กำรพฒันำระบบกำรเรยีนกำรสอนแบบ Blended Learning โครงกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรรบัสมคัรนักศกึษำใหม่ โดยใชบ้ตัรประชำชนนักศกึษำ โครงกำรพฒันำระบบกำรช ำระ
เงนิในรปูแบบ Online Bills Payment Service ส ำหรบันักศกึษำ โครงกำรพฒันำระบบ RSU Mobile 
Service โครงกำร Smart Learning เรยีนรูอ้ยำ่งสรำ้งสรรค ์@ITSC Corner เป็นตน้    
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ส่วนท่ี 1  
สถานภาพทัว่ไป 

 
 

1.1 สถานภาพทัว่ไปในปัจจบุนั 
 ปี พ.ศ.2558 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรงัสติ มภีำรกจิหลกัในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบับุคลำกรและนักศกึษำภำยในมหำวทิยำลยัรงัสติ 
และยงัมีบทบำทส ำคัญในกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ e-University ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุตำม
วตัถุประสงค์ ตอบ สนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยทีี่มผีลกระทบกบัมหำวทิยำลยัรงัสติ ไม่ว่ำจะเป็น IoT (Internet of Thing), IPv6, Cloud 
Computing, Big Data, Data Analytics, Mobility และรองรบัภยัคุกคำมดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศต่ำงๆ 
ได้เป็นอย่ำงด ี  อีกทัง้มกีำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวทิยำลยั
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรขยำยพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรเครอืข่ำยพืน้ฐำนและเพิม่จุดกำรให้บรกิำรระบบเครอืข่ำย
ไรส้ำยให้ครอบคลุมพื้นที่กำรใช้งำนในมหำวทิยำลยั  และมกีำรจดัท ำ DR Site (Disaster Recovery) 
ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มูลทะเบยีนนักศกึษำและระบบอินทรำเน็ต และมีกำรจดัท ำระบบข่ำวสำรผ่ำนอเีมล 
@rsu.ac.th  ใหก้บับุคลำกรและนักศกึษำรบัทรำบข่ำวสำร และมกีำรจดัทมี Service Desk เพื่อรองรบั
ปญัหำส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่และนักศกึษำในกำรใช้งำน Intranet และ e-mail อีกทัง้ส ำนักบรกิำรฯ ยงัให้
ควำมส ำคญัในกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center ใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง และมคีวำมทนัสมยั มคีวำม
พรอ้มในกำรใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำย 
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1.2  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
ปณิธาน 
มุง่เน้นควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
ปรชัญา 
บรกิำรเป็นเลศิ มคีุณธรรม กำ้วสู่เทคโนโลยสีำรสนเทศทนัสมยั สรำ้งสรรคน์วตักรรมแห่งกำร
เรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  

 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกี้ำวหน้ำ กำรศกึษำกำ้วไกล กำรสื่อสำรทนัสมยั รว่มใจบรกิำร   

พนัธกิจ 
ใหบ้รกิำร สนบัสนุน ถ่ำยทอดและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสนบัสนุนใหม้หำวทิยำลยั
มคีวำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรอยำ่งยัง่ยนื 

 
วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2558 
1. เพื่อกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหแ้ก่มหำวทิยำลยัรงัสติ ผ่ำนโครงกำรอนิเทอรเ์น็ต 

และอนิทรำเน็ต     
2. เพื่อใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์่วนกลำงแก่นกัศกึษำทัว่ไปของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
3. เพื่อปรบัปรงุและขยำยเครอืขำ่ยระบบสำรสนเทศและบรกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 
4. เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรซ่อมบ ำรงุรกัษำเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิำนของบุคลำกรใน 

มหำวทิยำลยัรงัสติ 
 

แผนการด าเนินการ 
แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2558 

1. พฒันาองคก์ร 

     1.1 ปฏริปูระบบกำรท ำงำน โดยกำรจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสำรของแต่ละคน และกำรจดัสรรงำน 
ใหก้บัแต่ละคนอยำ่งถูกตอ้ง และตรงกบัควำมถนดั 

         1.2 กำรจดักำรและบรหิำรหน่วยงำนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

         2.1 พฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมเชีย่วชำญในวชิำชพีเฉพำะ และทกัษะประจ ำต ำแหน่ง  
    2.2 พฒันำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอก และเชญิวทิยำกรผูม้คีวำมเชีย่วชำญมำ
อบรมภำยในใหก้บับุคลำกรเพื่อน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำงำนและกำรบรกิำรใหด้ยีิง่ขึน้ 

2.3 พฒันำบุคลำกรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้สี่วนเขำ้ร่วมประชุมในหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งเพื่อรว่มกนัวเิครำะหแ์ละวำงแผนงำนในอนำคต 
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3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ทีกัษะมำกขึน้และรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้น 
เทคโนโลย ี 

              3.2 โครงกำรพฒันำระบบงำนส ำหรบัแผนกกำรเงนิจ่ำย 
    3.3 โครงกำรพฒันำแผนกงำนพฒันำระบบงำน/ซอฟตแ์วรใ์หไ้ดม้ำตรฐำน CMMI 

3.4 โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและ   
ระบบอนิทรำเน็ต ระยะที ่2 (Phase 2) 
    3.5 โครงกำรซือ้ MA ระบบส ำรองไฟหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์ 
    3.6 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 6  
    3.7 โครงกำรซ่อมบ ำรงุและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ย 
    3.8 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืขำ่ย 

4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    4.1 จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์  
    4.2 จดัซือ้ iPad Air 2 ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์
    4.3 โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน 
    4.4 จดัซือ้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิส ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย 

5. พฒันาการบริการ 

 5.1 มเีจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและบรกิำรค ำรอ้ง  เพื่อรองรบัปญัหำกำรเขำ้ระบบงำนและกำรแกไ้ข
ปญัหำกำรใชร้ะบบงำนเบือ้งตน้ใหก้บันกัศกึษำและบุคลำกร 

     5.2 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์ 
    5.3 โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรงุเครือ่งคอมพวิเตอร์
เซริฟ์งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

     5.4 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ 
     5.5 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
     5.6 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

5.7 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนแจก
แทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที ่1 ของปีกำรศกึษำ 2558 

     5.8 โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรงุเครือ่งคอมพวิเตอร์  
     5.9 โครงกำรจดัซือ้ Software License 
     5.10 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืข่ำย 
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แผนงานส าหรบัปีการศึกษา 2559 
1. พฒันาองคก์ร 

  1.1 ปฏริปูระบบกำรท ำงำน โดยกำรจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสำรของแต่ละคน และกำรจดัสรรงำนใหก้บั
แต่ละคนอยำ่งถูกตอ้ง และตรงกบัควำมถนดั 

         1.2 กำรจดักำรและบรหิำรหน่วยงำนดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์   

2. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์

         2.1 พฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมเชีย่วชำญในวชิำชพีเฉพำะ และทกัษะประจ ำต ำแหน่ง  
    2.2 พฒันำบุคลำกรโดยกำรออกไปฝึกอบรมภำยนอก และเชญิวทิยำกรผูม้คีวำมเชีย่วชำญมำ
อบรมภำยในใหก้บับุคลำกรเพื่อน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำงำนและกำรบรกิำรใหด้ยีิง่ขึน้ 

2.3 พฒันำบุคลำกรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้สี่วนเขำ้รว่มประชุมในหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้งเพื่อรว่มกนัวเิครำะหแ์ละวำงแผนงำนในอนำคต 

3. พฒันาทรพัยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               3.1 โครงกำรปรบัปรงุอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยมหำวทิยำลยัรงัสติ  
               3.2 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์หลกัในระบบเครอืขำ่ย  
               3.3 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสำยสญัญำณ  
               3.4 โครงกำรซือ้ MA โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน  

     3.5 โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้น
เทคโนโลย ี    

3.6 โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์
เครอืขำ่ย  

               3.7 โครงกำรส ำหรบัซ่อมแซมและซือ้ทดแทน ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ (Projector)  
               3.8 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำรองเพื่อใหบ้รกิำรคณะและหน่วยงำน 

     3.9 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งท ำลำยเอกสำร   

4. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               4.1 โครงกำรจดัซือ้แบตเตอรี ่UPS งำนโครงขำ่ยพืน้ฐำนและหอ้ง Data Center 
               4.2 โครงกำรจดัซือ้ระบบ UPS ส ำหรบัอำคำร 2 และ 3 
               4.3 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คทดแทนเครือ่งเดมิเพื่อใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 
               4.4 โครงกำรซือ้โน๊ตบุ๊ค งำนโครงขำ่ยพืน้ฐำน (ทีอ่ำยกุำรใชง้ำนเครือ่ง 5 ปี) 
               4.5 โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรอุปกรณ์ลกูขำ่ยส่วนตวั (Bring Your Own Device) 
               4.6 โครงกำร Storage Server ส ำหรบัจดัเกบ็ขอ้มลู Cloud และ DR-Site 
               4.7 โครงกำรจดัซือ้ทดแทนอุปกรณ์เครอืข่ำยส ำหรบัโครงกำรทรทูีห่มดอำยกุำรใชง้ำน  
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5. พฒันาการบริการ 

         5.1 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  
      5.2 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ 
      5.3 โครงกำรสัง่ซื้ออุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรุงเครื่องคอมพวิเตอร์
เซริฟ์เวอรง์ำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ 
      5.4 โครงกำรฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ 
      5.5 โครงกำรจดัจำ้งนักศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำร
แจกแทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที1่ ของปีกำรศกึษำ 2559  
      5.6 โครงกำรจดัซือ้ License Cisco Access Control System 
      5.7 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ำรงุงำนโครงขำ่ย 
      5.8 โครงกำรจดัซือ้ Software License 
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1.3  ภาระงานหลกัและความรบัผิดชอบ 

       1.3.1  ภาระงานหลกั 

     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งส่วนออกเป็น 

1. งานธรุการ  มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

  1.1 รบั – ส่งหนงัสอืเขำ้ออกภำยในและภำยนอก 
  1.2 จดัพมิพเ์อกสำรและจดัเกบ็เอกสำร 
  1.3 งำนงบประมำณ – จดัซือ้ (ภำยในส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ) 
  1.4 เบกิ – จำ่ยวสัดุส ำนกังำน 
  1.5 งำนพมิพเ์อกสำรของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  1.6 งำนรบัแจง้ปญัหำกำรใชง้ำน 

  1.6.1 รบัแจง้และแก้ไขปญัหำเบือ้งต้นของปญัหำกำรใชง้ำนระบบ Intranet  กำร
ใชง้ำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์ 
   1.6.2 งำนรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งำนรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และงำนแจ้ง
อนิเทอรเ์น็ตใชง้ำนไมไ่ด ้
   1.6.3  ใหค้ ำปรกึษำกำรใชง้ำนระบบอนิเทอรเ์น็ตผ่ำนสญัญำณ Wireless LAN 
ดว้ยวธิ ีAuthentication 

  1.6.4  ใหค้ ำปรกึษำใชง้ำน  RSU Mail 
  1.6.5  งำนรบัแจง้ซ่อมเครือ่ง Printer ทัง้ของมหำวทิยำลยัและในส่วนของกำรเช่ำใช้

เครือ่ง Multifunction  

2. งานบริการซอฟต์แวร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

                         2.1  กลุ่มระบบงานการเงิน  

2.1.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรงุ ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนกำรเงนิ
ใหก้บัผูใ้ชง้ำน  

2.1.2 วำงแผน จดัหำ ประสำนงำน ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรงุ  บ ำรงุรกัษำ 
ระบบงำนประกอบดว้ย 

             - ระบบงำนกำรเงนิ 
             - ระบบงำนกำรเงนิหอพกั 
             - ระบบงำนบรหิำรหอพกั 

           - ระบบงำนอำคำรและสถำนที ่
           - ระบบทุนกำรศกึษำ 
           - ระบบประเมนิอำจำรยผ์ูส้อน 

             - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online (ประเมนิอำจำรยผ์ูส้อน) 
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      2.1.3 บรกิำรสอบถำม  ใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใช้
ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู                                      

                 2.1.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดูแลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำนกำรเงนิ 

           2.2  กลุ่มระบบงานทะเบียนและทุน   

2.2.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรงุ ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนทะเบยีนและ
ทุนใหก้บัผูใ้ชง้ำน 

                            2.2.2 ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรงุ  บ ำรงุรกัษำ ระบบงำนประกอบดว้ย 
              - ระบบทะเบยีนประวตันิกัศกึษำ 
              - ระบบงำนทะเบยีนเรยีน 
              - ระบบงำนกองทุนกูย้มื 

  - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online ส ำหรบันกัศกึษำและบุคลำกรผ่ำน 
http://intranet.rsu.ac.th 

2.2.3 บรกิำรสอบถำมใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใชร้ะบบงำน
บรกิำรขอ้มลู Online กลุ่มงำนทะเบยีนและทุนผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Smart Phone, 
Tablet, PC  หรอื web browser ต่ำงๆ 

2.2.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดูแลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำน
ทะเบยีนและทุน 

                 2.2.5 ดแูล ปรบัปรงุ ประสทิธภิำพส ำหรบัโปรแกรมเพิม่-ถอน 
                2.2.6 Install/Config โปรแกรมระบบงำนใหก้บัเครือ่ง Client Pc ส ำหรบัผูใ้ช ้
                2.2.7 ดแูล ปรบัปรงุ ระบบงำนบรกิำรส ำหรบแผนกบุคคล 
                2.2.8 ดแูล ปรบัปรงุ ระบบ intranet เพื่อรองรบั 2 ภำษำ 
                2.2.9 ดแูล ปรบัปรงุ กำร Print ใบ Pay-In เพื่อรองรบัปรมิำณผูใ้ช ้
                2.2.10 ดแูล ปรบัปรงุ  งำนกองทุนกูย้มืเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบ e-audit 
                2.2.11 ดแูล ปรบัปรงุระบบงำน กำรจดักำรกำรลงทะเบยีนแบบ Waiting List 

          2.2.12 ดแูล ปรบัปรงุ กำรรบัช ำระเงนิรปูแบบ Online Payment Gateway 
ส ำหรบักำรลงทะเบยีน 

2.2.13 ดแูล  ปรบัปรงุ และแกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน เครือ่ง Database Server และ 
Intranet server ทีใ่หบ้รกิำรกลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุน 

2.2.14 ใหค้ ำปรกึษำบรกิำรซอฟตแ์วร ์ ดำ้นกำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้งำน  กจิกรรมใน
กำรจดังำนต่ำงๆประกอบดว้ย 

                 - งำนประชุมบุคลำกร 
                 - งำนประชุมวชิำกำร 
                 - งำนแจกเครือ่ง tablet 
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2.3  กลุ่มระบบงานประมวลผล   
                 2.3.1 บรกิำร ใหค้ ำปรกึษำ ปรบัปรงุ ตดิตัง้ ระบบงำน กลุ่มระบบงำนประมวลผล 

                2.3.2 ออกแบบ พฒันำ ปรบัปรงุ  บ ำรงุรกัษำ ระบบงำนประกอบดว้ย 
              - ระบบงำนประมวลผลสอบ 
              - ระบบงำนทะเบยีนรำยวชิำ 
              - ระบบงำนตำรำงเรยีน ตำรำงสอบ 
              - ระบบงำนประมวลผลกำรเรยีน 
              - ระบบงำนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ 
              - ระบบงำนเอกสำรส ำคญั 

  - ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online ส ำหรบันกัศกึษำและบุคลำกรผ่ำน 
http://intranet.rsu.ac.th 

2.3.3 บรกิำรสอบถำม  ใหค้ ำแนะน ำ  แกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน จำกกำรใช้
ระบบงำนบรกิำรขอ้มลู Online  กลุ่มงำนประมวลผล ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น 
Smart Phone, Tablet, PC  หรอื web browser ต่ำงๆ 

2.3.4 จดัท ำและรบัผดิชอบดูแลระบบฐำนขอ้มลูสำรสนเทศ กลุ่มระบบงำน
ประมวลผล 
          2.3.5 ดแูล  ปรบัปรุง และแกไ้ขปญัหำกำรใชง้ำน เครือ่ง Database Server และ 
intranet server ทีใ่หบ้รกิำรกลุ่มงำนประมวลผล 

                            2.3.6 ดแูล ปรบัปรงุ ระบบกำรจดัหอ้งสอบกึง่อตัโนมตัิ 
                            2.3.7 ดแูล/จดัท ำ ขอ้มลูดำ้นตำรำงเรยีนตำรำงสอบ ใหก้บัคณะ 
                            2.3.8 Install/Config  โปรแกรมระบบงำนใหก้บัเครือ่ง Client Pc ส ำหรบัผูใ้ช ้

2.3.9 ดแูล ปรบัปรงุ  ระบบงำนเพื่อรองรบักำรอ่ำนขอ้มลูจำกเครือ่ง Replication 
Server 

                            2.3.10 ดแูล ปรบัปรงุ  ระบบงำนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำเพื่อรองรบั AEC 
          2.3.11 ดแูล ปรบัปรงุ ระบบงำนเอกสำรส ำคญั เพื่อรองรบั AEC 

          2.3.12 ดแูล และ อบรม ดำ้น Source Code ให ้Programmer ดำ้นเทคนิคกำร
อ่ำนเครือ่ง Rep Server 

                            2.3.13 ดแูล และบรกิำรขอ้มลู/จดัท ำ  ดำ้นเกรดส ำหรบัอำจำรย ์
2.3.14 สนบัสนุน งำนใหค้ ำปรกึษำ  บรกิำรซอฟตแ์วรด์ำ้นกำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้

งำนกจิกรรมในกำรจดังำนต่ำงๆ  รว่มกบัหวัหน้ำกลุ่มงำนทะเบยีนและทุน  ประกอบดว้ย 
              - งำนประชุมบุคลำกร 
             - งำนประชุมวชิำกำร 
              - งำนแจกเครือ่ง tablet  นกัศกึษำ 
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 3. งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

  3.1  ใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน 
 3.2  บรหิำรจดักำรและควบคุมตำรำงกำรใชง้ำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์โดยแสดง
ขอ้มลูกำรใชห้อ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรท์ำงเวบ็ไซต์ https://cscl.rsu.ac.th/   
  3.3  ตรวจสอบเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมบ ำรงุใหพ้รอ้มใช้

งำนอยูเ่สมอ  

4. งานสนับสนุนด้านเทคนิค  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

4.1 บรกิำรเพิม่ประสทิธภิำพ System Software และ Application Software ส ำหรบั
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงำนต่ำงๆ ทีม่คีวำมประสงคแ์ละขอมำ 

4.2 บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ ตดิตัง้ทัง้ Software และ Hardware 
4.3 ซ่อมบ ำรงุและแกป้ญัหำระบบเครอืขำ่ยและอนิเทอรเ์น็ต 

   งานซ่อมบ ารงุ 

 จดัส่งช่ำงเทคนิคออกไปใหบ้รกิำรแกไ้ขปญัหำและซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หก้บั 

หน่วยงำนต่ำงๆ ทีแ่จง้ซ่อมมำใหส้ำมำรถกลบัมำใชง้ำนไดด้ดีงัเดมิ 
 ตดิต่อเพื่อแจง้ผลของกำรบ ำรงุซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร ์และประสำนงำนกนั 

หน่วยงำนต่ำงๆ ทีน่ ำเครื่องคอมพวิเตอรม์ำซ่อม พรอ้มใหก้ำรแนะน ำซือ้อุปกรณ์อะไหล่เพื่อน ำมำ
ทดแทนเครือ่งทีช่ ำรดุ 
5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์ มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

  5.1 ดแูลระบบ Server และกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ บนระบบเครอืขำ่ย 
  5.2 ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภำยในองคก์รและกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอก 
  5.3 ดแูลควำมปลอดภยัส ำหรบักำรใชง้ำนในระบบเครอืข่ำย 
    5.4 ออกแบบและดแูลงำนตดิตัง้ระบบเครอืขำ่ยส ำหรบัอำคำรใหม่    
    5.5 จดัท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรหอ้งดำต้ำเซน็เตอร ์ 

5.6 จดัท ำแผนกำรบ ำรงุรกัษำเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ยภำยในหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์
5.7 บรกิำรกำรตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ยและกำรใชง้ำนซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
5.8 บรกิำรจดัสรรทรพัยำกรของเครือ่งแมข่่ำยเสมอืน (Server Consolidation) ดว้ย

เทคโนโลย ีVirtualization 
5.9 บรกิำรจดัท ำส ำนกังำนส ำรองดว้ยเทคโนโลยกีำรบรกิำรอตัโนมตั ิ(Service 

Automation for DR Site) 
5.10 บรกิำรจดัท ำและดแูลระบบเพื่อรองรบักำรท ำ Storage Virtualization   
5.11 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในหอ้ง Data Center 
5.12 ตรวจสอบและดแูล Domain Name Server ของมหำวทิยำลยั  
5.13 ตรวจสอบและดแูล Active Directory ของมหำวทิยำลยั  

https://cscl.rsu.ac.th/
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5.14 บรกิำรแมข่ำ่ยระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ 
5.15 บรกิำรแมข่ำ่ยโฮมเพจของมหำวทิยำลยั (RSU Home Page) เพื่อกำรเชื่อมโยง

เวบ็ไซตข์องคณะ/หน่วยงำน  
  5.16 บรกิำรแมข่ำ่ยโฮมเพจแก่คณะหน่วยงำน บุคลำกร และนกัศกึษำ  

5.17 จดัหำโปรแกรมลขิสทิธิ ์(Licensed Software) เพื่อใชใ้นมหำวทิยำลยั 
6. งานนโยบายและแผนงาน  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

6.1 จดัท ำแผนยุทธศำสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัแผนระดบัชำตแิละระดบัมหำวทิยำลยั  
6.2 จดัท ำแผนกำรปฏบิตังิำนและงบประมำณประจ ำปี  
6.3 ประเมนิและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรดำ้นกำรประกนัคุณภำพ

กำรปฏบิตังิำน 
6.4 จดัท ำแผนดำ้นกำรประกนัคุณภำพประจ ำปี 
6.5 จดัท ำแผนควำมเสีย่งประจ ำปี  
6.6 จดัท ำแผนแม่บทดำ้นไอทเีพื่อสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั                              

7. งานบริการค าร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

7.1 บรกิำรรบัแจง้ปญัหำและใหค้ ำปรกึษำ    
7.2 บรกิำรตอบขอ้สกัถำมดำ้นเทคนิคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
7.3 ประสำนงำนและตดิตำมกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลช้ดิ 
7.4 ตรวจสอบสถำนะของกำรด ำเนินงำน   
7.5 ตรวจสอบควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร  

8. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีขอบเขตงาน ดงัน้ี 

8.1 กำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์      
8.2 กำรผลติสื่อกำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง  กำรจดัท ำกรำฟิก และกำร

ถ่ำยภำพนิ่ง 

9. งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์ มีขอบเขตงาน ดงัน้ี                                                                 

9.1 กำรดแูลกำรผลติเอกสำรสิง่พมิพ ์และต ำรำ  งำนออกแบบกรำฟิก  รวมทัง้เป็น
หน่วยงำนกลำงในกำรจดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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      1.3.2   ความรบัผิดชอบ 

          ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แบ่งหน้ำทีต่ำมส่วนงำน 

 1. งานธรุการ  ประกอบดว้ย กำรดูแลนัดหมำยของ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ ดูแลระบบงำนสำรบรรณ 
รบั – ส่งหนังสอืเขำ้/ออกทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยัรงัสติ  จดัเกบ็เอกสำร   ดูแลงบประมำณ  – 
จดัซือ้ (ภำยในส ำนกัฯ) กำรเบกิ – จำ่ยวสัดุส ำนกังำน มกีำรเปิดใชโ้ปรแกรมระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ (RSU 
Helpdesk) เพื่อรบัแจง้ปญัหำกำรใชง้ำนภำยในมหำวทิยำลยัสำมำรถแยกเป็น 2  ภำระงำน  ดงันี้ 
   1.1 งำนแจง้ซ่อม  งำนโครงขำ่ยหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์

   1.2 งำนแจง้ซ่อม  งำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค  

 2. งานบริการซอฟตแ์วร ์ประกอบดว้ย 
  2.1 งำนพฒันำปรบัปรงุระบบงำนตำมขอบเขตจ ำนวน 19 ระบบงำน 
  2.2 งำนติดตัง้โปรแกรมและให้ค ำแนะน ำปญัหำกำรใช้ระบบงำน เฉพำะระบบงำนในควำม
รบัผดิชอบ 

 3. งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ ประกอบดว้ย  กำรวำงแผน  จดัหำ  ปรบัปรุง  บ ำรุง  รกัษำ
บรกิำรห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำง เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้ด ำเนินไปด้วยควำม
เรยีบรอ้ย 
 4. งานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบด้วย กำรให้บรกิำรติดตัง้ ซ่อมแซม ดูแลบ ำรุงรกัษำ
คอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืขำ่ย และระบบอนิเทอรเ์น็ต 
 5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์  ประกอบด้วย กำรวำงแผน จดัหำ ปรบัปรุง บ ำรุงรกัษำ 
พฒันำและดูแลควำมปลอดภยั ให้ระบบเครอืข่ำยภำยในมหำวทิยำลยั เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย  และ
จดัท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรหอ้ง Data Center จดัท ำแผนกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องคอมพวิเตอรข์่ำยภำยใน
ห้อง Data Center บรกิำรกำรติดตัง้เครื่องคอมพวิเตอรข์่ำยและกำรใช้งำนซอฟแวร์ที่เกี่ยวขอ้ง กำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำภำยในหอ้ง Data Center กำรตรวจสอบและดูแล Active Directory 
ของมหำวทิยำลยั  กำรบรกิำรแม่ข่ำยโฮมเพจของมหำวทิยำลยั (RSU Home Page) เพื่อกำรเชื่อมโยง
เวบ็ไซตข์องคณะหน่วยงำน 
 6. งานนโยบายและแผนงาน ประกอบดว้ย  กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรร์ะดบัมหำวทิยำลยัแผนกำร
ปฏบิตังิำนและงบประมำณประจ ำปี แผนด้ำนกำรประกนัคุณภำพประจ ำปี จดัท ำแผนควำมเสีย่งประจ ำปี 
และแผนแมบ่ทดำ้นไอทเีพื่อสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั 
 7. งานบริการค าร้อง (Service Desk) ประกอบดว้ย  บรกิำรรบัแจง้ปญัหำและใหค้ ำปรกึษำ บรกิำร
ตอบข้อซักถำมด้ำนเทคนิคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด  
ตรวจสอบสถำนะของกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร    
 8. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบดว้ย  กำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์  กำรผลติสื่อกำร
สอนในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรผลติสื่อกำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง กำรจดัท ำกรำฟิก  
และกำรถ่ำยภำพนิ่ง  ซึง่สำมำรถแบ่งงำนบรกิำรออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
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 ส่วนที ่1  กำรบรกิำรส่วนกลำง  ตัง้อยู่ชัน้ 8  อำคำรวทิยำลยัดนตร ี(อำคำร 10)  เป็นศูนยก์ลำง
ของงำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และกระจำยงำนไปยงัอำคำรต่ำงๆ  รวมทัง้เป็นทีต่ ัง้ของงำนบรกิำรผลติสื่อ
กำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์ และเทปบนัทกึเสยีง และกำรถ่ำยภำพนิ่ง  โดยในแต่ละงำนหวัหน้ำงำนจะเป็นผู้
พจิำรณำขัน้ตน้ และเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำเพื่อสัง่กำรต่อไป  
 ส่วนที ่2  กำรบรกิำรประจ ำอำคำร ซึง่ในแต่ละอำคำรจะมหีอ้งบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ และ
เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำในแต่ละอำคำร   
 9. งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์ ประกอบดว้ย  กำรดูแลกำรผลติเอกสำรสิง่พมิพ ์และต ำรำ งำน
ออกแบบกรำฟิก  รวมทัง้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั   
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1.4  โครงสร้างการบริหารงาน 
        ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดเ้ริม่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษำ อำจำรยแ์ละ
บุคลำกรทุกคนในมหำวทิยำลยัรงัสติได้รบัประโยชน์จำกขอ้มูลสำรสนเทศ  โดยส ำนักบรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำโปรแกรมกำรจดัเกบ็ขอ้มลูภำยในมหำวทิยำลยัรงัสติ  กำรใหบ้รกิำรผ่ำน
ทำงคอมพวิเตอร ์ กำรใหบ้รกิำรทำงระบบเครอืข่ำยทัง้ระบบอนิเทอรเ์น็ตและอนิทรำเน็ต 
  ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสงักดัฝ่ำยเทคโนโลย ีโดยมกีำรแบ่งส่วนงำน
ออกเป็น 9  งำน คอื  

1. งำนธุรกำร 
2. งำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์
3. งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์
4. งำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค 
5. งำนโครงขำ่ยและหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์  
6. งำนนโยบำยและแผนงำน 
7. งำนบรกิำรค ำรอ้ง (Service Desk)     
8. งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
9. งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  
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1.4.1  โครงสร้างส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5 จ านวนบคุลากร 
ปจัจบุนัส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มกีำรจดัแบ่งงำนภำยในส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นโครงสรำ้งกำรบรหิำรทีช่ดัเจน โดยมบีุคลำกรทัง้หมด  69  คน ประกอบดว้ย 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ     นายทศพร  ทศแสนสิน 
รองผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ    นายสมบติั   พฒุตาล 
รองผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์    นายสมยั     สขุรงั  
ผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยงำนโครงข่ำยพืน้ฐำนและหอ้งดำต้ำเซน็เตอร ์ นายบญุเจิด  น่ิมปล้ืม 
1. หวัหน้ำงำนธุรกำร     คุณวุฒปิรญิญำตร ี  1  คน 
 1.1 เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร    คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
2. งำนบรกิำรซอฟตแ์วร ์
 2.1 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนกำรเงนิ  คุณวุฒปิรญิญำตร ี  1  คน 
  2.1.1  โปรแกรมเมอร ์   คุณวุฒปิรญิญำโท   1  คน 
  2.1.2  โปรแกรมเมอร ์   คุณวุฒปิรญิญำตร ี  1  คน 
 2.2 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนทะเบยีนและทุน คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
  2.2.1  โปรแกรมเมอร ์   คุณวุฒปิรญิญำตร ี  2  คน 
 2.3 หวัหน้ำงำนกลุ่มระบบงำนประมวลผล คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
3. งำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์    
          3.1  ช่ำงเทคนิค     คุณวุฒปิรญิญำโท  3  คน 
       คุณวุฒปิรญิญำตร ี  1  คน 
 3.2  เจำ้หน้ำทีห่อ้งปฏบิตักิำร   คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 1  คน  
4. หวัหน้ำงำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค   คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
     4.1 เจำ้หน้ำทีง่ำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค  คณุวุฒปิรญิญำตร ี  8  คน 
5. หวัหน้ำงำนโครงขำ่ยหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์      คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
 5.1  วศิวกรเครอืขำ่ยพืน้ฐำน   คุณวุฒปิรญิญำตร ี  5  คน 
6. หวัหน้ำงำนนโยบำยและแผนงำน   คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
7. หวัหน้ำงำนบรกิำรค ำรอ้ง (Service Desk)  คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน 
8. งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
 8.1 เจำ้หน้ำทีบ่รกิำรโสตทศันูปกรณ์  คุณวุฒปิรญิญำโท  7  คน 
       คุณวุฒปิรญิญำตร ี          11 คน 
       คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 5  คน 
 8.2 เจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและประสำนงำนกลำง คุณวุฒปิรญิญำโท   1  คน 
9. งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ์  

9.1 เจำ้หน้ำที ่     คุณวุฒปิรญิญำโท  1  คน  
      คุณวุฒปิรญิญำตร ี     6  คน 

       คุณวุฒติ ่ำกว่ำปรญิญำตร ี 5  คน 
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1.6 สถานท่ีตัง้ 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แบ่งส่วนกำรท ำงำนเพื่อใหบ้รกิำรแก่บุคลำกรและนักศกึษำของ

มหำวทิยำลยัรงัสติ  
1.6.1 งานธรุการ 

  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5649 
  โทรสำร  0-2791-5654 

1.6.2 งานบริการซอฟตแ์วร ์  
  ทีต่ัง้    อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5656 ถงึ 0-2791-5657,0-2791-5652,0-2791-5417 
  โทรสำร  0-2791-5654 
  เวบ็ไซต ์ http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  

1.6.3 งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ 
  ทีต่ัง้    อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 205 – 206 

อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 216 
    อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 313 – 314, 317 – 318, 332A-B 

อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร) ชัน้ 5 หอ้ง 504 
โทรศพัท ์ อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 1226 
    อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
    อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เวบ็ไซต ์ http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 

1.6.4 งานสนับสนุนด้านเทคนิค  
  ทีต่ัง้  อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 331 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3285, 3288, 3287 – 3289 
  เวบ็ไซต ์ http://ict.rsu.ac.th  

1.6.5 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์
  ทีต่ัง้    อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2997-2222 ต่อ 5646, 5653, 5418, 5419 
  เวบ็ไซต ์ http://ict.rsu.ac.th  

1.6.6 งานนโยบายและแผนงาน  
  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5651 
  โทรสำร  0-2791-5654 

http://ict.rsu.ac.th/
http://intranet.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/


 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 17 

1.6.7 งานบริการค าร้อง (Service Desk) 
  ทีต่ัง้  อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 2  หอ้ง 207 
  โทรศพัท ์ 0-2791-5712 
  โทรสำร  0-2791-5654 

1.6.8 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ทีต่ัง้ อำคำร 1 (อำคำรอำทติย ์อุไรรตัน์) ชัน้ 4 หอ้ง 402 โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 5597 
  อำคำร 2 (อำคำรประสทิธริตัน์) ชัน้ 2 หอ้ง 207   โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 1025 

 อำคำร 3 (อำคำรอุไรรตัน์) ชัน้ 6 หอ้ง 624    โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 1274 
 อำคำร 4 (อำคำรวทิยำศำสตร)์ ชัน้ 3 หอ้ง 311   โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 1436 
 อำคำร 4/2 (อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร)์ ชัน้ 2   โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 5010 

  อำคำร 5 (อำคำรวษิณุรตัน์) ชัน้ 3 หอ้ง 335  โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 3290 
 อำคำร 8 (อำคำรคุณหญงิพฒันำ) ชัน้ 2 หอ้ง 217   โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 3565 
 อำคำร10 (อำคำรจอดรถและคณะรงัสเีทคนิค) ชัน้ 8B    โทรศพัท ์0-2791-6000 ต่อ 5220 
 อำคำร 11 (อำคำรรตันคุณำกร) ชัน้ 4 หอ้ง 400   โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 4030 

  อำคำร 12 (อำคำรรงัสติประยรูศกัดิ)์ ชัน้ 5    โทรศพัท ์0-2997-2222  ต่อ 4010 
 อำคำร 15 (อำคำรดจิติอลมลัตมิเีดยีคอมเพลก็ซ)์ ชัน้ 3   โทรศพัท ์0-2997-2222 ต่อ 4769 

  โทรสำร   02-791-6000  ต่อ 5228 
 1.6.9 งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์
  ทีต่ัง้  อำคำร 10 (อำคำรจอดรถและคณะรงัสเีทคนิค) ชัน้ 8A 
  โทรศพัท ์ 0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234     

โทรสำร   0-2791-6000 ต่อ 5228 
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1.7  การเงินและงบประมาณ 

รำยงำนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559 

และงบประมำณโครงกำรปีกำรศกึษำ 2558 โดยแผนกงบประมำณสรุปยอดรำยจ่ำย ณ วนัที ่9 มถุินำยน 

2559 ในแต่ละภำคกำรศกึษำของ   ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มดีงันี้ 

       1.7.1  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2558 

รวมงบประมาณปีการศึกษา 2558 
ตำรำงรวมงบประมำณ ปีกำรศกึษำ 2558 
 

รหสั หมวดรำยจำ่ย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 
01002N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-ส่วนงำนสนบัสนุน 18,160,626.00  0.00  0.00  18,160,626.00

  
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนบัสนุน 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  

02203N ค่ำตอบแทนต ำแหน่งงำนบรหิำร-ส่วนงำน
สนบัสนุน 

60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  

03203 ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ำรบัรอง 70,000.00  0.00  0.00  70,000.00  
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 165,000.00  0.00  0.00  165,000.00  
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
03733 ค่ำรบัรอง-ท ำขอ้สอบ 100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุหอ้งปฏบิตักิำร 270,000.00  0.00  0.00  270,000.00  
04001 วสัดุส ำนกังำน 37,747.84  19,370.00  18,596.00  75,713.84  

            
  รวมรำยจำ่ย  28,686,373.84  19,370.00  18,596.00  28,724,339.84

  
           ขอ้มลู ณ วนัที ่14/06/2559 
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รวมช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2558 
   ตำรำงรวมโครงกำรงบพฒันำ ปีกำรศกึษำ  2558 
 

รำยชื่อโครงกำรงบพฒันำ 
 58033 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์   

 58531 
โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรงุเครือ่งคอมพวิเตอร์   
เซริฟ์เวอรง์ำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์ 

 58536 โครงกำรพฒันำแผนกงำนพฒันำระบบงำน/ซอฟตแ์วรใ์หไ้ดม้ำตรำฐำนCMMI-Dev   

 58550 
โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้น
เทคโนโลย ี  

 58561 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์Notebook ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์ 
 58566 โครงกำรจดัซือ้ iPad Air2 ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์ 
 58569 โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน   
 58580 โครงกำรซือ้ MA ระบบส ำรองไฟหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์  

 58581 
โครงกำร DR Site (Disaster Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลูทะเบยีนนกัศกึษำและระบบ
อนิทรำเน็ต ระยะที ่2 (Phase 2)   

 58582 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  
 58585 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
 58589 โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรงุเครือ่งคอมพวิเตอร์   

 58706 
โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำรแจก
แทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที่1 ของปีกำรศกึษำ 2558   

 58711 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำคุณภำพ   
 58721 โครงกำรปรบัปรงุหอ้งท ำงำนส ำหรบัรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
 58959 โครงกำรพฒันำระบบงำนส ำหรบัแผนก กำรเงนิจ่ำย   
 58981 โครงกำรจดัซือ้ Software License   
 58B00 โครงกำรปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขำ่ยอำคำร 1 และ อำคำร 11   
 58B03 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ำรงุส ำหรบังำนเครอืข่ำยมหำวทิยำลยั   
 58B06 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center Phase 6   
 58B09 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ย   
 58B13 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครอืข่ำย   
 58B14 โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์แบบ Wireless Barcode Scanner   
 58B17 จดัซือ้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิส ำหรบับรหิำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย   
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รำยชื่อโครงกำรงบพฒันำ 
 58G87 ระบบรกัษำควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย   
 58G88 ปรบัปรงุอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยมหำวทิยำลยัรงัสติ   
 58H32 พฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ   
         ขอ้มลู ณ วนัที ่14/06/2559 

 
ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

ตำรำงยอดรำยจำ่ยประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 
 

รหสั หมวดรำยจำ่ย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 
01002N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-ส่วนงำนสนบัสนุน 18,160,626.00 0.00 0.00 18,160,626.00 
01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนบัสนุน 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

02203N ค่ำตอบแทนต ำแหน่งงำนบรหิำร-ส่วน
งำนสนบัสนุน 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

03203 ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 
03708 ค่ำรบัรอง 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
03733 ค่ำรบัรอง-ท ำขอ้สอบ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุหอ้งปฏบิตักิำร 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 
04001 วสัดุส ำนกังำน 37,747.84 19,370.00 18,596.00 75,713.84 
58033 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำร

คอมพวิเตอร ์
0.00 6,420,000.00 0.00 6,420,000.00 

58531 โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำม
ปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรงุ
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรง์ำน
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 

58536 โครงกำรพฒันำแผนกงำนพฒันำ
ระบบงำน/ซอฟตแ์วรใ์หไ้ดม้ำตรำฐำน
CMMI-Dev 

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 
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รหสั หมวดรำยจำ่ย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 
58550 โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ี

ประสทิธภิำพเพื่อรองรบักำร
เปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลย ี

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

58561 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์
Notebook ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

58566 โครงกำรจดัซือ้ iPad Air2 ส ำหรบั
โปรแกรมเมอร ์

0.00 0.00 28,400.00 28,400.00 

58569 โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบั
ใชบ้นระบบเสมอืน 

0.00 935,000.00 0.00 935,000.00 

58580 โครงกำรซือ้ MA ระบบส ำรองไฟหอ้ง
ดำตำ้เซน็เตอร ์

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

58581 โครงกำร DR Site (Disaster 
Recovery) ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลู
ทะเบยีนนกัศกึษำและระบบอนิทรำเน็ต 
ระยะที ่2 (Phase 2) 

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

58582 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ 977,036.00 1,627,482.00 1,627,482.00 4,232,000.00 
58585 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำน

เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 
0.00 6,762,200.00 0.00 6,762,200.00 

58589 โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์
ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงเครือ่งคอมพวิเตอร ์

0.00 72,500.00 0.00 72,500.00 

58706 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน   
เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง      
(service desk) ในงำนกำรแจกแทบ็
เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที่1 ของ       
ปีกำรศกึษำ 2558 

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 

58711 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพื่อกำรพฒันำ
คุณภำพ 

0.00 0.00 170,000.00 170,000.00 

58721 โครงกำรปรบัปรงุหอ้งท ำงำนส ำหรบั
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

58959 โครงกำรพฒันำระบบงำนส ำหรบัแผนก 
กำรเงนิจ่ำย 

0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 
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รหสั หมวดรำยจำ่ย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 
58981 โครงกำรจดัซือ้ Software License 0.00 2,173,000.00 0.00 2,173,000.00 
58B00 โครงกำรปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครอืขำ่ย

อำคำร 1 และ อำคำร 11 
0.00 5,235,924.00 0.00 5,235,924.00 

58B03 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ำรงุ
ส ำหรบังำนเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยั 

0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

58B06 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง Data Center 
Phase 6 

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

58B09 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ระบบ
เครอืขำ่ย 

0.00 1,564,800.00 0.00 1,564,800.00 

58B13 โครงกำรจดัซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบ
ระบบเครอืขำ่ย 

0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 

58B14 โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเพื่อ
จดัเกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์แบบ Wireless 
Barcode Scanner 

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

58B17 จดัซือ้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิส ำหรบับรหิำร
จดักำรระบบเครอืข่ำย 

0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

58G87 ระบบรกัษำควำมปลอดภยัเครอืขำ่ย 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 
58G88 ปรบัปรงุอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบ

บรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยั
รงัสติ 

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

58H32 พฒันำอุปกรณ์โสตฯ ฝำ่ยงำน
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

รวมรำยจำ่ย  31,708,409.84 41,480,276.0 1,844,478.0 75,033,163.84 
ขอ้มลู ณ วนัที ่14/06/2559 
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ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ล ำดบั รหสั
รำยจ่ำย 

หมวดรำยจำ่ย งบอนุมตั ิ รอตดั ตดัจ่ำย คงเหลอื รอ้ยละใช้
ไป 

 1  01002 เงนิเดอืนและคำ่จำ้ง-สว่น
งำนสนบัสนุน 

17,585,420.00 0.00 17,794,411.00 -208,991.00 101.19% 

 2  01006 คำ่ล่วงเวลำ-สว่นงำน
สนบัสนุน 

600,000.00 0.00 1,019,161.00 -419,161.00 169.86% 

 3  03203 คำ่บรกิำร Internet 9,200,000.00 0.00 8,760,000.00 440,000.00 95.22% 

 4  03604 คำ่ซ่อมแซมและ
บ ำรงุรกัษำครภุณัฑแ์ละ
อปุกรณ์ 

3,626,648.00 0.00 3,626,648.00 0.00 100.00% 

 5  03708 คำ่รบัรอง 70,000.00 0.00 24,637.00 45,363.00 35.20% 

 6  03710 คำ่ถ่ำยเอกสำร 165,000.00 0.00 42,202.84 122,797.16 25.58% 

 7  03711 คำ่ของขวญัและรำงวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00% 

 8  03714 คำ่เดนิทำงในประเทศ 15,000.00 0.00 9,916.00 5,084.00 66.11% 

 9  03729 คำ่ใชจ้่ำยในกำรประกนั
คณุภำพ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 

 10  03733 คำ่รบัรอง-กำรท ำขอ้สอบ 100,000.00 0.00 75,690.00 24,310.00 75.69% 

 11  03900 งบฉุกเฉิน 16,341,826.62 0.00 16,341,826.62 0.00 100.00% 

 12  04001 วสัดุส ำนกังำน 75,713.84 0.00 49,407.50 26,306.34 65.26% 

 13  04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุ
หอ้งปฏบิตักิำร 

270,000.00 0.00 135,883.08 134,116.92 50.33% 

 14  58033 โครงกำรปรบัปรงุระบบ
หอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์

6,420,000.00 6,420,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 15  58531 โครงกำรสัง่ซือ้อปุกรณ์
รกัษำควำมปลอดภยัและ
อะไหล่เพือ่ปรบัปรงุ
เครือ่งคอมพวิเตอร์
เซริฟ์เวอรง์ำน
หอ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์

115,000.00 0.00 86,344.50 28,655.50 75.08% 
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ล ำดบั รหสั
รำยจ่ำย 

หมวดรำยจำ่ย งบอนุมตั ิ รอตดั ตดัจ่ำย คงเหลอื รอ้ยละใช้
ไป 

 16  58536 โครงกำรพฒันำแผนก
งำนพฒันำระบบงำน/
ซอฟตแ์วรใ์หไ้ด้
มำตรำฐำนCMMI-Dev 

600,000.00 215,598.00 176,005.00 208,397.00 65.27% 

 17  58550 โครงกำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกรใหม้ี
ประสทิธภิำพเพือ่รองรบั
กำรเปลีย่นแปลงดำ้น
เทคโนโลย ี

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 

 18  58561 โครงกำรจดัซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์Notebook 
ส ำหรบัโปรแกรมเมอร ์

20,000.00 0.00 19,870.00 130.00 99.35% 

 19  58566 โครงกำรจดัซือ้ iPad 
Air2 ส ำหรบั
โปรแกรมเมอร ์

28,400.00 0.00 28,270.00 130.00 99.54% 

 20  58569 โปรแกรมระบบควำม
ปลอดภยัส ำหรบัใชบ้น
ระบบเสมอืน 

935,000.00 0.00 555,872.00 379,128.00 59.45% 

 21  58580 โครงกำรซือ้ MA ระบบ
ส ำรองไฟหอ้งดำตำ้เซน็
เตอร ์

120,000.00 0.00 118,299.20 1,700.80 98.58% 

 22  58581 โครงกำร DR Site 
(Disaster Recovery) 
ส ำหรบัระบบฐำนขอ้มลู
ทะเบยีนนกัศกึษำและ
ระบบอนิทรำเน็ต ระยะที ่
2 (Phase 2) 

1,000,000.00 0.00 420,000.00 580,000.00 42.00% 

 23  58582 ฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและ
สิง่พมิพ ์

4,232,000.00 0.00 4,234,400.16 -2,400.16 100.06% 

 24  58585 โครงกำรพฒันำอปุกรณ์
โสตฯ ฝำ่ยงำน
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

6,000,000.00 1,251,140.00 6,882,108.65 -2,133,248.65 135.55% 

  



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 25 

ล ำดบั รหสั
รำยจ่ำย 

หมวดรำยจำ่ย งบอนุมตั ิ รอตดั ตดัจ่ำย คงเหลอื รอ้ยละใช้
ไป 

 25  58589 โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอื
และอปุกรณ์ส ำหรบัซ่อม
บ ำรงุเครือ่งคอมพวิเตอร ์

72,500.00 0.00 72,154.42 345.58 99.52% 

 26  58706 โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำ
ชว่ยงำน เพือ่ชว่ยงำน
บรกิำรค ำรอ้ง (service 
desk) ในงำนกำรแจก
แทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำ
ชัน้ปีที1่ ของปีกำรศกึษำ 
2558 

30,000.00 3,600.00 6,270.00 20,130.00 32.90% 

 27  58711 สมัมนำเชงิปฏบิตัเิพือ่  
กำรพฒันำคณุภำพ 

170,000.00 136,642.00 0.00 33,358.00 80.38% 

 28  58721 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง
ท ำงำนส ำหรบัรอง
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

50,000.00 0.00 48,150.00 1,850.00 96.30% 

 29  58959 โครงกำรพฒันำ
ระบบงำนส ำหรบัแผนก 
กำรเงนิจ่ำย 

850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 30  58981 โครงกำรจดัซือ้ Software 
License 

2,173,000.00 0.00 55,854.00 2,117,146.00 2.57% 

 31  58B03 โครงกำรจดัซือ้อปุกรณ์
ซ่อมบ ำรงุส ำหรบังำน
เครอืขำ่ยมหำวทิยำลยั 

500,000.00 0.00 503,431.90 -3,431.90 100.69% 

 32  58B06 โครงกำรปรบัปรงุหอ้ง 
Data Center Phase 6 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00% 

 33  58B09 โครงกำรจดัซือ้ MA 
อปุกรณ์ระบบเครอืขำ่ย 

1,564,800.00 0.00 1,547,133.00 17,667.00 98.87% 

 34  58B13 โครงกำรจดัซือ้ MA 
อปุกรณ์ตรวจสอบระบบ
เครอืขำ่ย 

170,000.00 0.00 149,907.00 20,093.00 88.18% 
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ล ำดบั รหสั
รำยจ่ำย 

หมวดรำยจำ่ย งบอนุมตั ิ รอตดั ตดัจ่ำย คงเหลอื รอ้ยละใช้
ไป 

 35  58B17 จดัซือ้ซอฟแวรเ์พิม่เตมิ
ส ำหรบับรหิำรจดักำร
ระบบเครอืขำ่ย 

2,500,000.00 0.00 2,456,835.85 43,164.15 98.27% 

 36  58Z26 โครงกำรสนบัสนุนให้
นกัศกึษำท ำงำนระหว่ำง
เรยีน 

26,800.00 0.00 9,000.00 17,800.00 33.58% 

รวม 76,035,108.46 8,876,980.00 65,249,688.72 1,908,439.74 97.49% 
สิน้สดุ ณ วนัที ่9 มถุินำยน 2559 
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รวมรายช่ือโครงการงบพฒันา ปีการศึกษา 2559 
ตำรำงรวมโครงกำรงบพฒันำ ปีกำรศกึษำ  2559 

รำยชื่อโครงกำรงบพฒันำ 
 59669 โครงกำรพฒันำอุปกรณ์โสตฯฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  
 59685 โครงกำรปรบัปรงุระบบหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์   

 59688 
โครงกำรสัง่ซือ้อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัและอะไหล่เพื่อปรบัปรงุเครือ่งคอมพวิเตอร์
เซริฟ์เวอรง์ำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์   

 59709 โครงกำรฝำ่ยงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์  

 59716 
โครงกำรจดัจำ้งนกัศกึษำช่วยงำน เพื่อช่วยงำนบรกิำรค ำรอ้ง (service desk) ในงำนกำรแจก
แทบ็เลต็ส ำหรบันกัศกึษำชัน้ปีที่1 ของปีกำรศกึษำ 2559   

 59726 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งท ำลำยเอกสำร   

 59730 
โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงดำ้น
เทคโนโลย ี 

 59748 โครงกำรจดัซือ้ Software License  

 59759 
โครงกำรสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ส ำหรบัซ่อมบ ำรงุเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์
เครอืขำ่ย   

 59762 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คทดแทนเครือ่งเดมิเพื่อใชใ้นกำรปฏบิตังิำน   
 59766 โครงกำรปรบัปรงุอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นระบบบรหิำรจดักำรเครอืขำ่ยมหำวทิยำลยัรงัสติ   
 59768 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์หลกัในระบบเครอืขำ่ย   
 59770 โครงกำรซือ้ MA อุปกรณ์ตรวจสอบสำยสญัญำณ   
 59772 โครงกำรซือ้ MA โปรแกรมระบบควำมปลอดภยัส ำหรบัใชบ้นระบบเสมอืน   
 59805 โครงกำรจดัซือ้อุปกรณ์ซ่อมบ ำรงุงำนโครงข่ำย   
 59808 โครงกำรจดัซือ้แบตเตอรี ่UPS งำนโครงขำ่ยพืน้ฐำนและหอ้ง Data Center  
 59813 โครงกำรจดัซือ้ระบบ UPS ส ำหรบัอำคำร 2 และ 3   
 59A88 โครงกำรส ำหรบัซ่อมแซมและซือ้ทดแทน ฝำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ (Projector)  
 59A98 โครงกำรจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำรองเพื่อใหบ้รกิำรคณะและหน่วยงำน   
 59B06 โครงกำรซือ้ Notebook งำนโครงขำ่ยพืน้ฐำน (ทีอ่ำยกุำรใชง้ำนเครือ่ง 5 ปี)   
 59B18 โครงกำรจดัซือ้ License Cisco Access Control System   
 59B24 โครงกำร Storage Server ส ำหรบัจดัเกบ็ขอ้มลู Cloud และ DR-Site   
 59B30 โครงกำรจดัซือ้ทดแทนอุปกรณ์เครอืขำ่ย ส ำหรบัโครงกำรทรทูีห่มดอำยกุำรใชง้ำน   
 59F01 โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรอุปกรณ์ลกูข่ำยส่วนตวั (Bring Your Own Device)  
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1.7.2  รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2559 

รวมงบประมาณปีการศึกษา 2559 
ตำรำงรวมงบประมำณ ปีกำรศกึษำ 2559 
 

รหสั หมวดรำยจำ่ย ภำค S ภำค 1 ภำค 2 รวม 
01002N เงนิเดอืนและค่ำจำ้ง-ส่วนงำน

สนบัสนุน 
19,001,598.00  0.00  0.00  19,001,598.00  

01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนบัสนุน 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  
03203 ค่ำบรกิำร Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03604 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำ

ครภุณัฑแ์ละอุปกรณ์ 
4,000,000.00  0.00  0.00  4,000,000.00  

03708 ค่ำรบัรอง 50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  
03710 ค่ำถ่ำยเอกสำร 120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  
03711 ค่ำของขวญัและรำงวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่ำเดนิทำงในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกนัคุณภำพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
03733 ค่ำรบัรอง-ท ำขอ้สอบ 100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  
04101 วสัดุกำรศกึษำและวสัดุ

หอ้งปฏบิตักิำร 
250,000.00  0.00  0.00  250,000.00  

04001 วสัดุส ำนกังำน 30,689.00  15,213.00  13,985.00  59,887.00  
            

รวมรำยจำ่ย  33,375,287.00  15,213.00  13,985.00  33,404,485.00  
ขอ้มลู ณ วนัที ่14/06/2559 
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โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2558 
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หมายเหตช้ีุแจงการใช้งบประมาณปี  2558 

งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์

1. 58033  โครงการปรบัปรงุระบบห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :  ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่26 เมษำยน 2559 - 5 กนัยำยน 2559 
ค าอธิบาย   ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

2. 58531  โครงการสัง่ซ้ืออปุกรณ์รกัษาความปลอดภยัและอะไหล่เพ่ือปรบัปรงุเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
     เซิรฟ์เวอรง์านห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่26 มกรำคม 2559 - 28 กรกฎำคม 2559 
ค าอธิบาย   ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 
 
งานบริการซอฟตแ์วร ์

1. 58550  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มีทกัษะมากขึ้นและรองรบัการเปล่ียนแปลงด้าน 
    เทคโนโลยีApplication 
ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2558 – 29  มกรำคม 2559                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :   ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2558 – ชะลอโครงกำร                                                 

ค าอธิบาย  เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

2. 58959  โครงการพฒันาระบบงานส าหรบัแผนกการเงินจ่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวนัที ่3 สงิหำคม 2558 – 31 พฤษภำคม 2559                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :   ระหว่ำงวนัที ่11 พฤษภำคม 2559 – ชะลอโครงกำร                                                 

ค าอธิบาย  เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

3. 58536  โครงการพฒันาแผนกงานพฒันาระบบงานเซอฟตแ์วรใ์ห้ได้มาตรฐาน CMMI 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวนัที ่1 กรกฎำคม 2558 – 31 พฤษภำคม 2559                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :   ระหว่ำงวนัที ่8 มนีำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2559                                                 

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

4. 58561  จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร ์Notebook ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์

ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวนัที ่14 สงิหำคม 2558 – 30 ตุลำคม 2558                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :   ระหว่ำงวนัที ่24 สงิหำคม 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                                 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 
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5. 58566  จดัซ้ือ iPad Air 2 ส าหรบัโปรแกรมเมอร ์

ระยะเวลาในการด าเนินการ :    ระหว่ำงวนัที ่11 มกรำคม 2559 – 31 มนีำคม 2559                    
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :   ระหว่ำงวนัที ่7 มนีำคม 2559 – 16 มถุินำยน 2559                                                 

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

 

งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์                                                                                                                                                                                     

1. 58B03 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                       

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่9 กรกฎำคม 2558 – 21 เมษำยน 2559                                                    

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

2. 58B06 โครงการปรบัปรงุห้อง Data Center Phase 6 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                       

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่20 เมษำยน 2558 – ขยำยโครงกำร                                                    

ค าอธิบาย  เนื่องจำกอยูใ่นช่วงด ำเนินกำร 

3. 58B09  โครงการซ่อมบ ารงุและตรวจสอบอปุกรณ์ระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่29 กนัยำยน 2558 - 17 กุมภำพนัธ ์2559                                              

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

4. 58B13 โครงการจดัซ้ือ MA อปุกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่2 ตุลำคม 2558 – 25 พฤษภำคม 2559                                                   

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

5. 58B17 จดัซ้ือซอฟแวรเ์พ่ิมเติมส าหรบับริหารจดัการระบบเครือข่าย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559 
ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่5 ตุลำคม 2558 – 12 กรกฎำคม 2559                                                                                 
ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค                                       

1. 58569  โปรแกรมระบบความปลอดภยัส าหรบัใช้บนระบบเสมือน                                                                                           

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 2 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง : ระหว่ำงวนัที ่23 พฤศจกิำยน 2558 –  1 มถุินำยน 2559                                                      

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร 

2. 58580  โครงการซ้ือ MA ระบบส ารองไฟห้องดาต้าเซน็เตอร ์                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2559 - 26 พฤษภำคม 2559                                                      

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร                                                                                                                                 

3. 58581  โครงการ DR Site (Disaster Recovery) ส าหรบัระบบฐานข้อมลูทะเบียนนักศึกษาและ                             

    ระบบอินทราเน็ต ระยะท่ี 2 (Phase 2)                                                                            

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่7 กรกฎำคม 2558 – ขยำยโครงกำร                                                      

ค าอธิบาย  เนื่องจำกอยูใ่นช่วงด ำเนินกำร                                                                                                                           

4. 58589  โครงการสัง่ซ้ือเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรบัซ่อมบ ารงุเคร่ืองคอมพิวเตอร ์                                                                                          

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่16 กรกฎำคม 2558 - 30 พฤษภำคม 2559                                                      

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร                                                                                                                                                                                                                                              

5. 58981  โครงการจดัซ้ือ Software License                                                                                                                              

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                                                                                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่2 ตุลำคม 2558 – ชะลอโครงกำร                                                      

ค าอธิบาย  เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

งานธรุการ                                                                                                                                                                               

1. 58721  โครงการปรบัปรงุห้องท างานส าหรบัรองผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ               

     ได้เปล่ียนช่ือโครงการเป็น  โครงการพฒันาระบบ RSU APPLICATION                                                                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่ 1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2559                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่28 มกรำคม 2559 – 18 พฤษภำคม 2559                                               

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร                                                                                  



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 33 

2. 58711  สมัมนาเชิงปฏิบติัเพ่ือการพฒันาคณุภาพ  (68 คน)                                                                                                  

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่10  มนีำคม 2559 - 23 กรกฎำคม 2559                                            

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร                                                                                                                         

3. 58706  โครงการจดัจ้างนักศึกษาช่วยงาน เพ่ือช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงานแจก       

     แทบ็เลต็ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ของปีการศึกษา 2558                                                             

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                                 

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่2 พฤษภำคม 2559 – ชะลอโครงกำร                                          

ค าอธิบาย  เนื่องจำกกำรแจกแทบ็เลต็ยงัไมส่ิน้สุด 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                                                      

1. 58585  โครงการพฒันาอปุกรณ์โสตฯ ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                                      

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2558 - 30 ตุลำคม 2558                                                

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่25 กรกฎำคม 2557 - 22 พฤษภำคม 2558                                        

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร                                                                                                                                                                                                                                

งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                                   

1. 58582  ฝ่ายงานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์                                                                                                                         

ระยะเวลาในการด าเนินการ :   ระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 2558 - 31 พฤษภำคม 2559                                               

ระยะเวลาในการด าเนินการจริง :  ระหว่ำงวนัที ่17 กนัยำยน 2557 - 4 พฤษภำคม 2558                                                       

ค าอธิบาย  ปฏบิตัไิดต้ำมทีต่ ัง้โครงกำร     
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ส่วนท่ี 2             

ระบบ และกลไก  การด าเนินงาน  และการประเมินผลการด าเนินงาน

 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ 
ระบบและกลไก 

ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้จดัท ำ ปรชัญำ ปณิธำน พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์ึน้โดย
คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยไดม้กีำรประชุมกนัเพื่อหำควำม
เหมำะสมในกำรตัง้ ปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  วตัถุประสงค ์ และแผนงำน พรอ้มทัง้ใหส้มำชกิใน
ทีป่ระชุมเสนอเพื่อปรบัปรงุใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ปจัจบุนั พรอ้มทัง้ประกำศใหป้ระชำคมรบัทรำบ 
  

การด าเนินงาน  
ตวับ่งช้ี  1.1  การก าหนดปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์  และแผนการ
ด าเนินการ 

ปณิธาน 
มุง่เน้นควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
ปรชัญา 
บรกิำรเป็นเลิศ มคีุณธรรม ก้ำวสู่เทคโนโลยสีำรสนเทศทนัสมยั สร้ำงสรรค์นวตักรรมแห่งกำร

เรยีนรูแ้บบยัง่ยนื  
 วิสยัทศัน์ 
 เทคโนโลยกีำ้วหน้ำ กำรศกึษำกำ้วไกล กำรสื่อสำรทนัสมยั รว่มใจบรกิำร   

พนัธกิจ 
 ใหบ้รกิำร สนบัสนุน ถ่ำยทอดและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสนับสนุนใหม้หำวทิยำลยั
มคีวำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรอยำ่งยัง่ยนื 
 

วตัถปุระสงคใ์นปีงบประมาณ 2558 

 1. เพื่อกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหแ้ก่มหำวทิยำลยัรงัสติ เพื่อสนับสนุนกำรบรกิำร และ
กำรด ำเนินงำนของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 2. เพื่อใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรส์่วนกลำงแก่นกัศกึษำทัว่ไปของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 3. เพื่อปรบัปรงุและขยำยเครอืขำ่ยระบบสำรสนเทศและบรกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 
 4. เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรบ ำรงุรกัษำระบบคอมพวิเตอร์ 

 
           



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 35 

           ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรประชุมเพื่อรว่มกนัก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิและวตัถุประสงค์ โดยให้บุคลำกรทุกคนภำยในส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศร่วมกนัเสนอ
แนวควำมคดิในกำรก ำหนดและเสนอแนวทำงปฏบิตั ิเพื่อใหท้นัต่อควำมก้ำวหน้ำของโลกปจัจุบนั เพื่อให้
เป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนและยงัสอดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
           โดยมกีำรจดัท ำปรชัญำ ปณิธำน  วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องส ำนักบรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อแจง้ใหท้รำบอยำ่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัขิองส ำนักบรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศไปในทศิทำงเดยีว กันเพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำรที่ได้
ก ำหนดไว ้ และไดม้กีำรเผยแพร่ใหห้น่วยงำนภำยนอกไดร้บัทรำบถงึ ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ
และวตัถุประสงคข์องส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินเพื่อทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติตำม ปรชัญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์      
พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ และได้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขเพื่อปรบัให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปจัจบุนั  และสนองต่อนโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน 
วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำรไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

สทส.อ1.1.1.001  ปรชัญำ  ปณธิำน  
วตัถุประสงค ์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมสี่วน
รว่มในกำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน 
วตัถุประสงค ์ และแผนด ำเนินกำร 

สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

3 
(3)  ม ี(2) + บุคลำกรในหน่วยงำนได้
ปฏบิตัภิำรกจิตำมแนวปรชัญำ ปณธิำน 
วตัถุประสงค ์ และแผนด ำเนินกำร  

สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่1-5 

4 
 (4)  ม ี(3) + กำรเผยแพรใ่หป้ระชำคม
ไดร้บัทรำบ และเสรมิสรำ้งควำมตระหนกั
ของบุคลำกรในหน่วยงำนอยำ่งต่อเนื่อง 

สทส.อ1.1.1.004  เวบ็ไซตส์ ำนกัฯ 
http://ict.rsu.ac.th  

5 
(5)  ม ี(4) + กำรทบทวนเพื่อปรบัให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปจัจบุนั 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่5 

 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ตวับง่ช้ี  1.2   การก าหนดนโยบาย/แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรร่วมประชุมก ำหนดนโยบำย/แผนงำนและกำรประเมนิ

แผนงำนของส ำนักฯเพื่อท ำใหน้โยบำย/แผนงำน สอดคล้องกบั ปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค์ เพื่อแนวทำงกำรปฏบิตัิงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ และเป็นกำรก ำหนดทศิทำงของ
แผนงำน/โครงกำร ในแนวทำงปฏบิตั ิ 
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้มกีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแผน/โครงกำร ที่ได้
ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำเป็นไปตำมแผน/โครงกำรและผลกำรด ำเนินงำน ตอบสนองต่อ ปรชัญำ ปณิธำน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องส ำนกัฯ และต้องสอดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ โดย
ตรวจสอบจำกแบบเสนอโครงกำรของแต่ละส่วนงำน   
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดน้ ำผลกำรประเมนิของแต่ละแผนงำน/โครงกำรน ำมำสรุปใน
ทีป่ระชุมเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำน ขอ้สรุป ปญัหำ ขอ้เสนอแนะ เพื่อท ำกำรปรบัปรุงและพฒันำแผนงำน/
โครงกำร ทีจ่ะด ำเนินกำรต่อไป เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ และใหเ้ป็นไปอย่ำงมแีบบ
แผน พรอ้มกนันี้ยงัเป็นกำรพฒันำงำนและระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยัรงัสติให้มปีระสทิธภิำพมำก
ขึน้ 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  1.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 

(1)  มกีำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำน
ใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญำ ปณธิำน 
วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ และแผน
ด ำเนินกำรของมหำวทิยำลยั 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.001  ปรชัญำ  ปณธิำน  
วตัถุประสงค ์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนรว่มในกำร
ก ำหนดแผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + มกีำรด ำเนินตำมแผนงำน/
โครงกำร  ทีก่ ำหนดไว ้

สทส.อ1.1.2.001  โครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ใบขออนุมตังิบประมำณ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน และ
โครงงำนทีไ่ดด้ ำเนินกำรแลว้ 

สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558  ของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิ
แผนงำน และโครงกำรมำใชป้รบัปรงุ และ
พฒันำงำนของหน่วยงำนใหด้ขีึน้ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครัง้ที ่1-5 
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องคป์ระกอบท่ี 2  ภาระงานหลกั 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้ก ำหนดภำระงำนหลกั
ตำมภำระงำนทีม่หำวทิยำลยัรงัสติ มอบหมำยใหส้ ำนกัฯ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ ดงันี้ 
 งานบริการซอฟต์แวร ์ มหีน้ำทีอ่อกแบบพฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบงำน งำนส ำรองขอ้มลู งำน
ดำ้น Server และ database (เฉพำะในควำมรบัผดิชอบ) งำนดำ้นบรกิำรและกำรใหค้ ำแนะน ำปญัหำกำรใช้
งำนในระบบงำนต่ำงๆตำมขอบเขตควำมรบัผดิชอบจ ำนวน 19 ระบบงำน 
 งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์มหีน้ำที่ในกำรรบัผดิชอบดูแลห้องปฏบิตัิกำรคอมพวิเตอร์
กลำง เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรเรยีนกำรสอน  
 งานสนับสนุนด้านเทคนิค มีหน้ำที่รบัผิดชอบดูแลให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ และให้
ค ำปรกึษำเกีย่วกบัเครือ่งคอมพวิเตอรต์ำมทีห่น่วยงำนต่ำงๆ รอ้งขอมำ 
 งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบดูแลเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์และใหบ้รกิำร
อนิเทอรเ์น็ตแก่อำจำรย ์บุคลำกร และนกัศกึษำ 
 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรใหบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์ กำรผลติ
สื่อกำรสอนในรปูแบบวดีทิศัน์และเทปบนัทกึเสยีง  และกำรถ่ำยภำพนิ่ง   
 งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ์   มหีน้ำที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรดูแลกำรผลติเอกสำร  สิง่พมิพ ์
และต ำรำ  งำนออกแบบกรำฟิก  รวมทัง้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจดัพมิพข์อ้สอบของมหำวทิยำลยั   
  

การด าเนินงาน 

งานบริการซอฟตแ์วร ์

ตวับง่ช้ี  2.1  การพฒันาและการบ ารงุรกัษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรงัสิต 
                    2.1.1 กำรพฒันำปรบัปรุงและบ ำรุงรกัษำระบบงำน (ระบบงำนในควำมรบัผดิชอบ) มกีำร
ด ำเนินงำนพัฒนำปรบัปรุงบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร โดยแบ่งหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำร  
                    2.1.2 งำนบรกิำร  Application  และบรกิำรใหค้ ำแนะน ำปญัหำกำรใชง้ำนมกีำรด ำเนินกำร
รบัแจ้ง  และกำรแก้ไขปญัหำในงำนที่ได้รบัแจ้งจำกกำรใช้งำนระบบงำน Win application  และ  Web  
application  ภำยในขอบเขตควำมรบัผดิชอบตำมรำยชื่อผูร้บัผดิชอบ 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.1.001  แผนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำร
พฒันำและบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.1.002  กำรปฏบิตังิำนตำมแผนดำ้น
กำรพฒันำและบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ  2558 

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.1.003  กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรพฒันำและ
บ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยั
รงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ  2558 
สทส.อ2.2.1.004  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
แผนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรพฒันำและบ ำรงุรกัษำ
ระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยัรงัสติ 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำน
มำวำงแผนพฒันำต่อไป 

สทส.อ2.2.1.005  กำรพฒันำแผนดำ้นกำรพฒันำ
และบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยั
รงัสติ  
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่3 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่3 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.005  กำรพฒันำแผนดำ้น
กำรพฒันำและบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัรงัสติ  
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งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์

ตวับง่ช้ี  2.2  การบริหารจดัการการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 ส่วนงำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพวิเตอรส์่วนกลำงภำยในสงักดัของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศให้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย
และมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงให้มีควำมทันสมัยและมี
ประสทิธภิำพสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกบักำรพฒันำอนัรวดเรว็ของโลกเทคโนโลยใีนปจัจุบนั และได้จดัท ำ
ขอ้มลูแสดงจ ำนวนหอ้งปฏบิตักิำร  และจ ำนวนเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิำรแต่ละหอ้งเพื่อใหค้ณะ
ต่ำงๆ ที่มำขอใช้บรกิำรสำมำรถเลอืกห้องที่เหมำะสมกบัจ ำนวนนักศึกษำในวชิำนัน้ๆ โดยในแต่ละภำค
กำรศึกษำจะเปิดให้คณะต่ำงๆ จองเวลำใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และจัดท ำตำรำงกำรใช้
ห้องปฏิบตัิกำรในภำคกำรศึกษำนัน้   เพื่อแสดงเวลำใช้งำนด้ำนกำรเรยีนกำรสอน และแสดงเวลำว่ำง 
เพื่อใหน้กัศกึษำสำมำรถเขำ้มำใชส้ ำหรบังำนอื่นในเวลำว่ำงได้ 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.2.001  แผนกำรปฏบิตังิำนดำ้น
กำรบรหิำรจดักำรกำรใชห้อ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

สทส.อ2.2.2.002  กำรปฏบิตังิำนตำมแผน
ดำ้นกำรปฏบิตักิำรบรหิำรจดักำรกำรใช้
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558 

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สทส.อ2.2.2.003  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำปฏบิตักิำรบรหิำรจดักำรกำร
ใชห้อ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 

สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.003  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำปฏบิตักิำรบรหิำรจดักำรกำร
ใชห้อ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ครัง้ที ่4 

 

 

งานสนับสนุนด้านเทคนิค 

ตวับง่ช้ี  2.3  การให้บริการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 
2.3.1 บรกิำรตดิตัง้ Software  

มบีรกิำรตดิตัง้โปรแกรมต่ำงๆ ใหแ้ก่หน่วยงำนตำมทีไ่ดร้บัแจง้มำ                                          
2.3.2 บรกิำรสนบัสนุนทำงเทคนิคส ำหรบัผูใ้ชง้ำนคอมพวิเตอรม์บีรกิำรซ่อมแซมและ 

บ ำรงุรกัษำ คอมพวิเตอรร์วมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆตำมทีไ่ดร้บัแจง้ปญัหำมำ                                                                                                                                       
2.3.3 บรกิำรซ่อมบ ำรงุและแกป้ญัหำระบบเครอืขำ่ยและอนิเทอรเ์น็ต 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.3  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.3.001  แผนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำร
ใหบ้รกิำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
สทส.อ2.2.3.002  กำรปฏบิตังิำนดำ้นกำร
ใหบ้รกิำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สทส.อ2.2.3.003  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
กำรใหบ้รกิำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำน
มำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ครัง้ที ่5 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ครัง้ที ่5 

 

 

 

งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์

ตวับง่ช้ี  2.4  การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
2.4.1 แผนผงัเครอืข่ำย 

        ส่วนงำนบรกิำรเครอืข่ำยพืน้ฐำน ไดจ้ดัท ำแผนผงั Infrastructure of Network System ของ
ทัง้มหำวทิยำลยัรงัสติทัง้ในปจัจบุนัและอนำคตเพื่อใชใ้นกำรอ้ำงองิและวเิครำะหป์ญัหำทีเ่กดิขึน้  รวมถงึใช้
เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรวำงแผนพฒันำระบบ 
 2.4.2 ระบบ Traffic Monitoring  
         ในปจัจุบนัมกีำรตรวจจบัปรมิำณกำรจรำจรของขอ้มลูในระบบเครอืข่ำยที่อำคำรต่ำงๆ โดย
ใช ้ software Solarwind NPM เพื่อตรวจปรมิำณกำรใชง้ำนระบบเครอืข่ำยในแต่ละอำคำร เพื่อใชพ้ิจำรณำ
วำงแผนกำรเพิม่ขนำด Bandwidth ของเครอืขำ่ยภำยใน และInternet ของมหำวทิยำลยัในอนำคต 
 2.4.3 ระบบรกัษำควำมปลอดภยั  
        กำรตดิตัง้ Solution ดำ้นควำมปลอดภยั Firewall จะสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นกำร
รกัษำควำมปลอดภยั ซึง่จะลดควำมเสีย่งของระบบ  
 2.4.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรบัปรงุระบบเครอืขำ่ย 
        ส่วนงำนระบบเครอืข่ำยพื้นฐำน  ให้บรกิำรตรวจสอบซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบเครอืข่ำย 
LAN และ WLAN โดยน ำโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครอืข่ำยที่มปีระสทิธภิำพมำใช้งำน ได้แก่ 
โปรแกรม Solarwind, โปรแกรม Wireshark, Fluke DTX1800, Fluke OTDR, Cisco Prime, 
Etherscope2  และ Fluke Linkrunner เป็นตน้ 
  2.4.5 กำรท ำ Preventive Maintenance ของงำนระบบเครอืขำ่ย 
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         ในส่วนงำนระบบเครอืข่ำยพื้นฐำน  มกีำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของ
ระบบปรบัอำกำศทีห่อ้งดำต้ำเซน็เตอร ์อำคำร 1 หอ้ง 207 และอำคำร 5 หอ้ง 331 ใหอุ้ณหภูมภิำยในหอ้ง
เหมำะสมเพื่อใหอุ้ปกรณ์ระบบเครอืข่ำย, Server ต่ำงๆทีอ่ยู่ในหอ้งท ำงำนไดอ้ย่ำงปกต ิกำรเขำ้ตรวจสอบ
ตำมช่วงเวลำทุกๆ 3 เดอืน และ มกีำรวำงแผนในกำร Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบ
เครอืข่ำย เพื่อใหร้ะบบเครอืข่ำยสำมำรถท ำงำนไดป้กต ิเช่น Core, Distribute, Access Switch, Server, 
Ups  และอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.4  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5 คะแนน)   

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.4.001  แผนกำรตดิตัง้และบ ำรงุรกัษำ
ระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์

2 

(2)  ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.4.002  กำรปฏบิตังิำนตำมแผนดำ้น
กำรจดักำรระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558 

3 (3)  ม ี(2) + กำรสรปุผลกำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.4.003  กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
ตำมแผนดำ้นกำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย 
คอมพวิเตอร ์
สทส.อ2.2.4.004  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 
กำรจดักำรระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์

4 
(4)  ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.4.004  แบบรำยงำน 
ควำมกำ้วหน้ำกำรจดักำรระบบเครอืขำ่ย 
คอมพวิเตอร ์

5 
(5)  ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่1-3 
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ตวับง่ช้ี  2.5  การให้บริการระบบอินเทอรเ์น็ต 
กำรให้บรกิำรเครอืข่ำยอินเทอร์เน็ตมหำวิทยำลยัรงัสิต ซึ่งส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และ
ใหบ้รกิำรวชิำกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศกึษำ คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวทิยำลยั  โดยจดั
ฝึกอบรมกำรใชง้ำน อำทเิช่น ระบบพสิจูน์ตวัตนผูใ้ชร้ะบบเครอืข่ำยของมหำวทิยำลยั ตำม พรบ. 2550 อกี
ทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรใหบ้รกิำรฐำนขอ้มลูทีม่คีวำมเรว็สูงและมคีวำมปลอดภัยแก่หน่วยงำนและคณะของ
มหำวทิยำลยั นอกจำกนี้ยงัพจิำรณำถงึกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ก้ำวทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ทัง้นี้รวมถึงกำรเป็นศูนย์กลำงกำรรกัษำควำมปลอดภัยในเครือข่ำย
คอมพวิเตอรข์องมหำวทิยำลยั และกำรขยำยพืน้ทีใ่ห้บรกิำรเครอืข่ำยอินเทอรเ์น็ตเพื่อรองรบักำรขยำยตวั
ของมหำวทิยำลยัอยำ่งต่อเนื่อง 

 จดุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต ทัง้ระบบแบบมสีำย (Wire line) จ ำนวน 12,931 จดุ   

 กำรใหร้ะบบแบบไรส้ำยสำย (Wireless) Access Points (WIFI)  จ ำนวน 913 จดุ  

o ทัง้นี้สำมำรถแบ่งเป็นกำรตดิตัง้ภำยในอำคำรจ ำนวน 878 จดุ  

o ตดิตัง้อำคำรภำยนอกอำคำรจ ำนวน 35 จดุ 

 กำรรบัค ำรอ้งเพื่อตดิตัง้จดุใหบ้รกิำรเครอือนิเทอรเ์น็ตขำ่ยเพิม่ 

 ส ำรวจและตรวจสอบกำรใหบ้รกิำรเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุด   

 ปรบัปรงุอุปกรณ์และระบบงำนใหม้คีวำมพรอ้มใชง้ำนและมคีวำมทนัสมยั   

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.5  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5 คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.5.001  แผนในกำรดแูลเครือ่ง 
คอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย (Server) ประจ ำปีกำรศกึษำ  
2558 
สทส.อ2.2.5.002  แผนกำรเพิม่จดุใหบ้รกิำร 
Internet  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

2 (2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

สทส.อ2.2.5.003  ขัน้ตอนกำรตรวจสอบและกำร
ใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต  
สทส.อ2.2.5.004  กำรใชบ้รกิำรจดุเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สทส.อ2.2.5.005  แบบรำยงำน 
ควำมกำ้วหน้ำกำรใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำน
มำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.5.005  แบบรำยงำน 
ควำมกำ้วหน้ำกำรใหบ้รกิำรระบบอนิเทอรเ์น็ต 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่1-3 

 

 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา   

ตวับง่ช้ี 2.6 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  ดูแลและรบัผิดชอบงำนบริกำร  2  งำน  คืองำนบริกำร

โสตทศันูปกรณ์ และงำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน 

     ส่วนที ่1 งำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์ 

     สถำนที่ในกำรให้บรกิำรงำนโสตทศันูปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื งำนบรกิำรส่วนกลำง และ
งำนบรกิำรประจ ำอำคำร โดยงำนบรกิำรส่วนกลำง ตัง้อยู่อำคำร 10 ชัน้ 8B ซึ่งเป็นศูนยก์ลำงในกำร
บรหิำรงำนและกำรกระจำยงำนไปยงังำนบรกิำรประจ ำอำคำร ซึ่งในแต่ละอำคำรจะมหี้องงำนบรกิำร
โสตทศันูปกรณ์และเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำ ทัง้นี้ เพื่อควำมคล่องตวัในกำรตดิต่อของผู้รบับรกิำร และยงัเป็นกำร
สะดวกต่อเจำ้หน้ำทีใ่นกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยห้องบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ประจ ำอำคำรต่ำงๆ มี
ดงันี้      อำคำร 1 อำทติย ์อุไรรตัน์   ตัง้อยูช่ ัน้ 4 หอ้ง 402 
  อำคำร 2 ประสทิธริตัน์        ตัง้อยูช่ ัน้ 2 หอ้ง 207 
  อำคำร 3 อุไรรตัน์    ตัง้อยูช่ ัน้ 6 หอ้ง 624   
  อำคำร 4 วทิยำศำสตร ์/อำคำร 4/1       ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 311 
  อำคำร 4/2 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร ์  ตัง้อยูช่ ัน้ 2    
  อำคำร 5 วษิณุรตัน์     ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 335 
  อำคำร 8 คณุหญงิพฒันำ         ตัง้อยูช่ ัน้ 2 หอ้ง 217 
  อำคำร 11 รตันคุณำกร         ตัง้อยูช่ ัน้ 4 หอ้ง 400 
  อำคำร 12 รงัสติประยรูศกัดิ ์    ตัง้อยูช่ ัน้ 5 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 
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  อำคำร 15 ดจิติอลมลัตมิเีดยีคอมเพลก็ซ ์    ตัง้อยูช่ ัน้ 3 หอ้ง 315  
    นอกจำกนี้ งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ได้จดัท ำแบบถำมควำมพงึพอใจกำรขอใช้บรกิำร
โสตทศันูปกรณ์ และงำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอนไปยงัผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ไดแ้ก่ คณำจำรย ์เจำ้หน้ำที ่ ผล
ปรำกฏว่ำ ผู้ขอรบับรกิำรส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก  3 ล ำดบั ดงันี้  ควำมพงึพอใจต่อควำม
พรอ้มของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในหอ้งเรยีน/หอ้งประชุม  (4.37)   พงึพอใจเกี่ยวกบัเจำ้หน้ำที ่ใหบ้รกิำร
ดว้ยควำมสุภำพ อ่อนน้อม (4.32) และพงึพอใจในควำมสะดวกในกำรตดิต่อขอรบับรกิำรตำมอำคำรต่ำงๆ  
(4.26)    
       โดยสรุปจำกแบบสอบถำมควำมพงึพอใจกำรขอใชบ้รกิำรโสตทศันูปกรณ์ ผูข้อใชบ้รกิำรส่วน
ใหญ่มคีวำมพงึพอใจโดยมคี่ำคะแนนเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมำก  (4.22) งำนบรกิำรโสตทศันูปกรณ์  ไม่ว่ำจะ
เป็นงำนบรกิำรส่วนกลำง หรอืงำนบรกิำรประจ ำอำกำร  มขี ัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน คอื ผูข้อใชบ้รกิำร
ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิำร สทส.08 ใบยมือุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์
ไดท้ี ่http://ict.rsu.ac.th/  ทัง้นี้ ในกำรขอยมือุปกรณ์แต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิำรต้องกรอกแบบฟอรม์ล่วงหน้ำ
อยำ่งน้อย 1 วนัท ำกำร   ทัง้นี้  เพื่อเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำอำคำรฯ จะไดจ้ดัหำอุปกรณ์ไวพ้รอ้มส ำหรบัใหบ้รกิำร 
ตำมล ำดบัก่อน-หลงั หำกมกีรณีเร่งด่วน หรอืมคีวำมจ ำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตฯ ทนัท ีผู้ขอใช้บรกิำร
สำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ที่งำนบริกำรส่วนกลำง อำคำร 10 ชัน้ 8B หรือ โทรศัพท์ภำยใน 5220    
        
      ส่วนที ่2 งำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน 
          ส ำหรบังำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน รบัผดิชอบในเรือ่งของกำรบนัทกึวดีทิศัน์ ตดัต่อ/ส ำเนำ 
CD, DVD  บนัทกึเสยีง และถ่ำยภำพนิ่ง ทัง้นี้ กำรขอใช้บรกิำรงำนผลติสื่อ ผู้ขอใช้บรกิำรต้องกรอก
แบบฟอรม์ สทส.09 ใบผลติสื่อกำรสอน ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://ict.rsu.ac.th/  โดยผู้
ขอใชบ้รกิำรสำมำรถตดิต่อขอใชบ้รกิำรดว้ยตนเองทีง่ำนบรกิำรส่วนกลำง อำคำร 10 ชัน้ 8B หรอืโทรศพัท์
ภำยใน 5223  หรอืผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมต้องกำรใช้บรกิำรเรื่องของกำรถ่ำยภำพนิ่ง สำมำรถตดิต่อขอใช้
บรกิำรไดท้ีง่ำนบรกิำรส่วนกลำงเช่นกนั หรอืโทรศพัทภ์ำยใน 5224    
 ในปีกำรศกึษำ 2558 งำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน ไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมควำมพงึพอใจในกำรขอ
ใชบ้รกิำรเช่นกนั  โดยผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจโดยค่ำคะแนนเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมำก (4.24)     
  
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศกึษำ 2558 งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำร
จดัตัง้งบประมำณโครงกำรฝ่ำยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร โดยได้รบัอนุมตัิ
งบประมำณจ ำนวน 6,000,000บำท  งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนและจดัซื้อ
อุปกรณ์ตำมที่ได้รบัอนุมตัิเรยีบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมำณทัง้สิ้น 6,882,108.65  บำท  คดิเป็นร้อยละ 
135.55% 
 

 

http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี 2.6  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                     

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.6.001  สรปุผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำยภำพต่อกำรจดักำรเรยีน
กำรสอน  ผลวเิครำะหข์อ้มลูแบบสอบถำมควำม
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรงำนบรกิำร
โสตทศันูปกรณ์ และงำนผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน
สทส.อ2.2.6.003  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำงำน
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.6.002  รำยงำนกำร 
ประชุมงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

สทส.อ2.2.6.002  รำยงำนกำรประชุมงำน
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ 
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งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์

ตวับง่ช้ี  2.7  งานผลิตเอกสาร ส่ิงพิมพ ์และต ารา      
               งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ์ มขีัน้ตอนกำรขอใชบ้รกิำรทีเ่ป็นระบบ  โดยผูข้อมำรบับรกิำรต้อง
กรอกรำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์ สทส.11  ใบงำนส ำเนำโรงพมิพ์  หรอื สทส.12  ใบงำนโครงกำรผลติ
หนังสือ เอกสำรวิชำกำร  โดยผู้ขอรบับรกิำรจดัส่งแบบฟอร์มขอใช้ผ่ำนทำงงำนสำรบรรณกลำงของ
มหำวทิยำลยั หรอืส่งดว้ยตนเองทีห่อ้งงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์อำคำร 10 ชัน้ 8A  ซึง่จะมกีำรลงรบั
เอกสำรงำนพมิพ์ ด้วยเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อท ำกำรบนัทกึ และกระจำยงำนไปยงัเจำ้หน้ำที่พมิพ์ส ำเนำ 
(Copy print) เพื่อด ำเนินกำรพมิพ์ส ำเนำตำมจ ำนวนและให้เสรจ็ทนัตำมก ำหนดเวลำที่ผู้ขอรบับรกิำร
ตอ้งกำร กำรใหบ้รกิำรผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์มลีกัษณะกำรใหบ้รกิำร 2 แบบ คอื 1) กำรพมิพร์ะบบออฟ
เซท  โดยเครื่องพมิพอ์อฟเซท   ม ี1 รุ่น  คอื เครื่องออฟเซทตดั 5 รุ่น 500N  ส ำหรบังำนพมิพท์ีม่ขีนำด
ใหญ่ เช่น ขนำดกระดำษ A3   ไดแ้ก่ สมุดค ำตอบ 9 หน้ำ  กระดำษค ำตอบ  แบบปกหนังสอื เป็นต้น  ซึง่
เครื่องออฟเซทนี้ ใชพ้มิพ์งำนทีม่ลีกัษณะ 2 ส ี  เช่น ปกเอกสำรประกอบกำรสอน แผ่นพบั  เป็นต้น   2) 
กำรพมิพร์ะบบเครือ่งถ่ำยเอกสำรควำมเรว็สงู  ใชพ้มิพเ์อกสำรสิง่พมิพต่์ำงๆ เช่น เอกสำรประกอบกำรสอน  
แผ่นพบัแผนกำรสอน  คู่มอืประจ ำตวันักศกึษำ ฯลฯ  และเพื่อใหบ้รกิำรตำมควำมเหมำะสมกบังำนและให้
งำนออกมำมคีุณภำพ ตรงควำมต้องกำรของผู้มำขอรบับรกิำร  จะพจิำรณำจำกลกัษณะของงำนเป็นหลกั  
นอกจำกนัน้งำนผลติเอกสำรฯ  ยงัมเีครือ่งมอืประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ เครื่องเรยีงเยบ็ และเครื่องเขำ้เล่มไสกำว 
ส ำหรบัเขำ้เล่มเอกสำร  เครือ่งเคลอืบปก เครื่องถ่ำยเอกสำรส ี สำมำรถถ่ำยไดต้ัง้แต่ขนำดกระดำษ A5 ถงึ
ขนำด A3  เพื่อรองรบักำรถ่ำยเอกสำรสแีละปกหนงัสอืและโปสเตอรท์ัว่ไป                    
  ส ำหรบักำรผลติเอกสำรสิง่พมิพ์ของคณะวชิำต่ำงๆ นัน้ คดิค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติแต่ละครัง้โดย
วธิกีำรตดัโอนงบประมำณไปยงัต้นสงักดั โดยส ำนักงำนบประมำณ จะรบัผดิชอบและดูแลตดัค่ำใช้จ่ำยใน
กำรผลิตเอกสำรส่วนที่เป็นของคณะวิชำ ส ำหรบัส่วนของหน่วยงำนส ำนักงำนพัสดุ จะเป็นผู้ดูแลตัด
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติเอกสำร  ถ้ำกรณีกำรจ่ำยเป็นเงนิสด  ทำงงำนผลติเอกสำรฯ จะคิด
ค่ำใช้จ่ำยให้ผู้ร ับบริกำรได้ร ับทรำบก่อนกำรด ำเนินกำรผลิต และผู้ขอรับบริกำรจะต้องน ำใบงำน 
(แบบฟอรม์ สทส.11) ไปช ำระเงนิค่ำค่ำใชจ้่ำยทีแ่ผนกกำรเงนิและน ำใบเสรจ็รบัเงนิมำรบังำน   นอกจำกนี้ 
งำนผลติเอกสำรสิ่งพมิพ์   ได้จดัท ำแบบสอบถำมควำมคดิเห็นกำรให้บรกิำรของงำนผลติเอกสำรและ
สิง่พมิพ์  ซึ่งจดัท ำปีละ 1 ครัง้ ผลกำรประเมนิแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ ผลปรำกฏว่ำ   ผู้ขอใช้บรกิำร
ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก (4.66)       
 งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ นอกจำกรบัผดิชอบในส่วนของกำรพมิพเ์อกสำรต่ำงๆ ของคณะ 
วทิยำลยั และหน่วยงำนต่ำงๆ แลว้ ยงัรบัผดิชอบงำนในส่วนของกำรผลติต ำรำของส ำนกัพมิพด์ว้ย    
เน่ืองจำกในปจัจุบนัมหำวทิยำลยัไดจ้ดัตัง้  “ส ำนกัพมิพ ์ มหำวทิยำลยัรงัสติ” อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ
คณะกรรมกำรส ำนกัพมิพ ์ มหำวทิยำลยัรงัสติ  ซึง่มอีธกิำรบดเีป็นประธำน  โดยท ำหน้ำที่ผลติและ
ประสำนงำนรว่มกบัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถตดิต่อขอรบับรกิำรไดท้ี ่ ฝำ่ยงำนผลติ
เอกสำรและสิง่พมิพ ์ อำคำร 10   ชัน้ 8A  หมำยเลขโทรภำยใน 5229, 5230 
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วิธีการด าเนินงาน 
  1. การขอจดัพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวข้องกบัรายวิชา  
 กำรขอจดัพมิพ์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกบัรำยวชิำ ที่จดัพมิพ์เพื่อจ ำหน่ำยภำยใน  อำทเิช่น หนังสอื 
ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวชิำต่ำงๆ  
 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

 1. ผู้ขอจดัพมิพ์แจ้งควำมประสงค์ในกำรขอจดัพมิพ์ต่อส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอื
ศูนยห์นังสอื พรอ้มน ำเอกสำรต้นฉบบัมำด้วย ซึ่งเอกสำรอำจเป็นลกัษณะของรปูเล่ม เอกสำร Print Out  
CD File ขอ้มลู   ตน้ฉบบัทีเ่ขยีนดว้ยลำยมอื  หรอื อำจส่ง File ผ่ำนระบบ Internet  
 2. ท ำควำมตกลงเกี่ยวกบัรำยละเอียดในกำรจดัพมิพ์  ได้แก่ ประเภทของสิง่พิมพ์ รูปแบบปก 
รปูแบบ  เนื้อในจ ำนวนเล่ม และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอื โรงพมิพภ์ำยนอก ท ำกำรออกแบบปก   จดัอำรต์เวริค์
เนื้อหำ และพมิพ์ต้นฉบบัปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจดัพิมพ์มำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำร
จดัพมิพ์ ทัง้นี้ สิง่พมิพ์ที่เป็นหนังสอื ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน จะถูกจดัพมิพ์
ภำยในนำมของ ส ำนักพมิพ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต และม ีLOGO ของมหำวิทยำลยัรงัสติ ปรำกฏเป็น
เอกลกัษณ์อยูบ่นหน้ำปก 
 4. ในกรณีที่เป็นกำรจดัพมิพ์ต ำรำ  เอกสำรค ำสอน หรอืเอกสำรประกอบกำรสอน เพื่อจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่นกัศกึษำภำยในมหำวทิยำลยั ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรขอหมำยเลข ISBN จำกหอสมดุแห่งชำตไิด ้ 

5. เมือ่ตน้ฉบบัจดัเตรยีมเสรจ็ จะถูกส่งพมิพ ์โดยส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัพมิพห์รอื
จดัจำ้งโรงพมิพภ์ำยนอก แลว้แต่กรณี 
 6. หลงัจำกจดัพมิพเ์สรจ็ ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จะแจง้ใหผู้ข้อจดัพมิพท์รำบ  
 7. ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย เอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวชิำ ผู้ขอจดัพิมพ์สำมำรถเลือกช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ได ้2 วธิ ีคอื 
    - วำงจ ำหน่ำยทีศู่นยห์นงัสอื มหำวทิยำลยัรงัสติ 
    - อำจำรยเ์ป็นผูจ้ ำหน่ำยเอง โดยใหศู้นยห์นงัสอื น ำส่งหนงัสอืไปไวท้ีค่ณะหรอืทีห่น้ำชัน้เรยีน 
 8. ในกรณีที่วำงจ ำหน่ำยที่ศูนย์หนังสอื มหำวิทยำลยัรงัสิต อำจำรย์สำมำรถรบัค่ำลขิสทิธิไ์ด้ที่
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ในวนัสุดท้ำยของกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคของแต่ละภำค
กำรศกึษำ  ส่วนกรณีทีอ่ำจำรยเ์ป็นผู้จ ำหน่ำยเอง ให้น ำเงนิที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดน ำส่งใหแ้ก่ ศูนยห์นังสอื 
โดยอำจำรยจ์ะไดร้บัเงนิค่ำลขิสทิธิใ์นทนัท ี

9. ผูข้อจดัพมิพห์นงัสอื ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอน จะไดร้บัค่ำลขิสทิธิ ์ใน
อตัรำตำมจ ำนวนเล่มทีจ่ดัพมิพ ์ดงันี้  
   จ ำนวน 1-300 เล่ม ไดร้บัค่ำลขิสทิธิ ์10% โดยค ำนวณจำกรำคำขำย 
   จ ำนวน 301-500 เล่ม ไดร้บัค่ำลขิสทิธิ ์15% โดยค ำนวณจำกรำคำขำย 
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 กำรขอจดัพมิพเ์อกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยวชิำ ทีจ่ดัพมิพเ์พื่อน ำไปจ ำหน่ำยภำยนอก  ส ำหรบักำร
จดัพมิพ์เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยวชิำและน ำไปจ ำหน่ำยภำยนอก ภำยใต้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด
ของศูนยห์นงัสอื มรีำยละเอยีดเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 ลกัษณะของเอกสำรทีข่อจดัพมิพ ์

เป็นหนังสอื/ต ำรำวชิำกำร ที่ใช้ได้กว้ำงขวำงโดยทัว่ไป มกีลุ่มลูกค้ำหลำกหลำย เนื้อหำมคีวำม
น่ำสนใจ และคำดว่ำน่ำจะไดร้บักำรตอบรบัเป็นอยำ่งด ีหรอืเป็นต ำรำ/หนังสอืหำยำก ไม่มคีู่แข่งหรอืมคีู่แข่ง
น้อยในทอ้งตลำดและเป็นทีต่อ้งกำรของลกูคำ้  
 หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำอนุมตัทิุนในกำรจดัพมิพ์ 

 - กรณีทีค่ณะกรรมกำรส ำนักพมิพ์พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ มคีวำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน หรอื เป็นต ำรำ/
หนงัสอืวชิำกำรทีม่ยีอดกำรจ ำหน่ำยใหก้บันกัศกึษำภำยในประมำณ 500 เล่ม ต่อปีกำรศกึษำ  จะอนุมตัทิุน
ในกำรจดัพมิพ ์โดยมยีอดพมิพข์ัน้ต ่ำไมน้่อยกว่ำ 1,000 เล่ม 
 - กรณีที่คณะกรรมกำรส ำนักพมิพ์พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ ไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุน หรอื มอีตัรำควำม
เสีย่งสูงต่อกำรขำดทุน สำมำรถเลอืกด ำเนินกำรไดโ้ดยใชร้ะบบ Print on demand หรอืจดัพมิพใ์นรปูแบบ
ของ Low cost ซึ่งมคีุณภำพกำรพมิพ์ที่ใช้ต้นทุนต ่ำ เนื้อในเป็นขำว-ด ำ แต่มกีำรออกแบบหน้ำปกให้
สวยงำมและพมิพ ์4 ส ี
 
 หมำยเหตุ 

 -  ในกรณีทีย่งัไม่เคยผ่ำน Reader ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จะส่งต้นฉบบัให ้Reader 
ซึง่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนัน้ๆ ท ำกำรตรวจประเมนิคุณภำพก่อนกำรจดัพมิพ ์โดยอำจำรยผ์ูข้อจดัพมิพ์
จะตอ้งประสำนงำนกบั Reader ไวก่้อนเป็นเบือ้งตน้   
 -  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ จะเป็นผูต้ดิต่อหอสมดุแห่งชำตเิพื่อขอหมำยเลข ISBN ให ้ 
 -   ค่ำลขิสทิธิห์รอืผลประโยชน์ตอบแทน จะมกีำรตกลงกนัเป็นรำยกรณี ซึง่โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 
รปูแบบ คอื 

  จ่ำยตำมยอดพมิพ์ โดยจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์10% ของรำคำปก ซึ่งจะจ่ำยให้กบัผู้เขยีนทนัททีี่
หนงัสอืพมิพเ์สรจ็  

  จำ่ยตำมยอดจ ำหน่ำย โดยจะจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์20% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ขยีนเป็น
งวดๆ ตำมยอดหนงัสอืทีข่ำยได ้

 -   กำรจำ่ยค่ำลขิสทิธิ ์อยูใ่นควำมดแูลรบัผดิชอบของส ำนกัพมิพ ์มหำวทิยำลยัรงัสติ 
 
 2. การขอจดัพิมพเ์อกสารและส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัรายวิชา 

   อำท ิเช่น เอกสำรกำรวจิยั เอกสำรส่งเสรมิสงัคมธรรมำภบิำล เอกสำรอื่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์รงัสติ
และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ฯลฯ  
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

 1. ผูข้อจดัพมิพ์แจง้ควำมประสงคใ์นกำรขอจดัพมิพต่์อส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  หรอื 
ศูนยห์นงัสอืพรอ้มน ำ  ส่งเอกสำรตน้ฉบบัมำดว้ย ซึง่เอกสำรอำจเป็นลกัษณะของรปูเล่ม เอกสำร Print Out 
CD File ขอ้มลูตน้ฉบบัทีเ่ขยีนดว้ยลำยมอื หรอื อำจส่ง File ผ่ำนระบบ Internet   
  2. เอกสำรต้นฉบบัและขอ้มูลเบื้องต้น จะถูกส่งเขำ้สู่คณะกรรมกำรส ำนักพมิพ์ ของมหำวทิยำลยั
รงัสติ เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจดัพมิพ์ 
  3. ท ำควำมตกลงกนัเกี่ยวกบัรำยละเอยีดในกำรจดัพมิพ์  ไดแ้ก่ ประเภทของสิง่พมิพ ์รูปแบบปก 
รปูแบบเน้ือใน  จ ำนวนเล่ม  กำรจำ่ยค่ำลขิสทิธิ ์ และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  4. ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอื โรงพมิพ์ภำยนอกท ำกำรออกแบบปก จดัอำรต์เวริค์
เนื้อหำ และพมิพ์ต้นฉบบัปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจดัพิมพ์มำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำร
จดัพมิพ ์ 

 5. เมื่อต้นฉบบัจดัเตรยีมเสรจ็จะถูกส่งพมิพ์ โดยส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศจดัพมิพ ์หรอื 
ศูนยห์นงัสอืจดัจำ้งโรงพมิพภ์ำยนอก แลว้แต่กรณี 
  6. ส ำหรบัค่ำลขิสทิธิห์รอืผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมกีำรตกลงกนั
เป็นรำยกรณ ีซึง่โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 รปูแบบ คอื 

 จ่ำยตำมยอดพมิพ ์โดยจ่ำยค่ำลขิสทิธิ ์10% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหก้บัผูเ้ขยีนทนัททีี่
หนงัสอืพมิพเ์สรจ็  

 จำ่ยตำมยอดจ ำหน่ำย โดยจะจำ่ยค่ำลขิสทิธิ ์ 20% ของรำคำปก ซึง่จะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ขยีน 
เป็นงวดๆ ตำมยอดหนงัสอืทีข่ำยได ้
 

ผลการด าเนินงาน 
     1. กำรส่งเสรมิ กำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรค ำสอน เพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยใน 
          งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจดัพิมพ์
เอกสำรประกอบกำรสอน และเอกสำรค ำสอน ส ำหรบัรำยวชิำต่ำงๆ ในปีกำรศกึษำ 2558  จ ำแนกไดด้งันี้ 
        ภำค S/2558         มกีำรจดัพมิพ ์ รวม    6     รำยวชิำ   369      เล่ม 
       ภำคกำรศกึษำที ่1  มกีำรจดัพมิพ ์ รวม    56    รำยวชิำ   6,275   เล่ม 
        ภำคกำรศกึษำที ่2  มกีำรจดัพมิพ ์ รวม    52    รำยวชิำ   5,856   เล่ม 
                       รวมทัง้ส้ิน     114     รายวิชา     12,500      เล่ม 
     2. กำรส่งเสรมิกำรจดัท ำหนงัสอื/ต ำรำ เพื่อจดัจ ำหน่ำยภำยนอก 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.7  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                     

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สทส.อ2.2.7.001  ผลวเิครำะหข์อ้มลู
แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรงำน
ผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ ปี 2558                            
สทส.อ2.2.7.003  แบบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำงำน
ผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.002  รำยงำนกำร 
ประชุมงำนผลติและเอกสำรสิง่พมิพ์                                                          

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

สทส.อ2.2.7.002  รำยงำนกำรประชุมงำนผลติ
เอกสำรและสิง่พมิพ ์
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ตวับง่ช้ี  2.8   งานจดัเตรียมข้อสอบ 
 มหำวทิยำลยัไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  อย่ำงเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร โดยมคี ำสัง่ มรส ที ่651/2559 เรื่อง กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558 สัง่ ณ วนัที่ 15 มถุินำยน  2559 โดยคณะกรรมกำรมำจำกตวัแทนวทิยำลยั/คณะ และ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรมภีำระหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลรบัผิดชอบให้กำรจดัเตรยีมข้อสอบ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ ไม่ให้ข้อสอบเกิดกำรรัว่ไหลได้  และมีกำรประชุม
ปรกึษำหำรอืแนวทำงกำรปฏบิตังิำนทุกภำคกำรศกึษำ   ส ำหรบักำรจดัส่งต้นฉบบัขอ้สอบ  ไดม้กีำรจดัท ำ
ระเบยีบและขัน้ตอนกำรส่งทีช่ดัเจน  โดยอำจำรยผ์ู้สอนจะเป็นผู้กรอกรำยละเอยีดลงในแบบฟอรม์กำรส่ง
ต้นฉบบัขอ้สอบ (มรส.91)  และน ำส่งซึ่งตำมระเบยีบก ำหนดใหอ้ำจำรยผ์ู้สอนหรอืเลขำนุกำรคณะเท่ำนัน้ 
เป็นผู้ส่งต้นฉบบัข้อสอบและมกีำรลงรบั-ส่งข้อสอบเป็นลำยลกัษณ์อักษร ทัง้นี้เพื่อเป็นหลักฐำนในกำร
ตรวจสอบหำกเกดิปญัหำ (กรณหีำตน้ฉบบัขอ้สอบไมพ่บ)  ในกำรจดัเตรยีมขอ้สอบจะต้องมคีวำมรอบคอบ
และรัดกุม เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้มีกำรรัว่ของข้อสอบ โดยในระหว่ำงกำรจัดท ำข้อสอบ จะมี
คณะกรรมกำรจดัเตรยีมข้อสอบ (อำจำรย์ตวัแทนจำกคณะต่ำงๆ ที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกมหำวทิยำลยั)  
หมุนเวียนกันมำก ำกับดูแลควำมเรยีบร้อยตลอดเวลำ  นอกจำกนัน้ ยงัจดัให้มเีจ้ำหน้ำที่รกัษำควำม
ปลอดภยั มำคอยเฝ้ำระวงั ตรวจตรำผูเ้ขำ้-ออกอยำ่งเขม้งวดอกีทำงหนึ่งดว้ย     
  เพื่อป้องกนัควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ ก่อนกำรจดัส่งขอ้สอบไปยงักองอ ำนวยกำรสอบอำคำร
ต่ำงๆได้มกีำรตรวจเช็คขอ้สอบจำกตวัแทนกองอ ำนวยกำรสอบอำคำรต่ำงๆ  มำท ำกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องอีกครัง้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนักำรผดิพลำดในกำรน ำส่ง โดยตวัแทนจำกกองอ ำนวยกำรสอบต้องลง
ลำยมอืชื่อเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นหลกัฐำนไว้   ส ำหรบักำรจดัส่ง/ขนยำ้ยข้อสอบไปยงักองอ ำนวยกำร
สอบแต่ละอำคำร   จะมเีจำ้หน้ำทีง่ำนจดัเตรยีมขอ้สอบฯ   เจำ้หน้ำทีแ่ผนกจดัสวนและบรกิำร เป็นผูข้นยำ้ย  
และเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั  เป็นผูค้วบคุมควำมปลอดภยัในกำรขนส่งขอ้สอบ  โดยมกีำรลงลำยมอื
ชื่อเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐำน  นอกจำกนัน้ยงัมกีำรประเมนิผลแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมพงึพอใจในระดบัโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก (4.66) 
   
ผลการด าเนินงาน 
   ในปีกำรศกึษำ 2558  งำนจดัเตรยีมขอ้สอบ ไดม้กีำรประชุมเตรยีมควำมพร้อมในกำรจดัเตรยีม
ขอ้สอบทัง้หมด 5 ครัง้ และด ำเนินกำรจดัเตรยีมขอ้สอบทัง้หมด 6 ครัง้ มวีชิำสอบทัง้หมดจ ำนวน  3,847 
วชิำ  สอบตำมตำรำงสอบ 3,184 วชิำ สอบนอกตำรำง 663 วชิำ  
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ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  2.8  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558  ส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

สทส.อ2.2.8.001  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
จดัเตรยีมขอ้สอบปี 2558 
สทส.อ2.2.8.002  ระเบยีบกำรส่งขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.003  แบบฟอรม์กำรส่งขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.004  เอกสำรกำรตรวจเชค็
ขอ้สอบ 
สทส.อ2.2.8.005  เอกสำรกำรน ำส่งขอ้สอบไป
ยงัอำคำรอ ำนวยกำรสอบ 
สทส.อ2.2.8.006  เอกสำรกำรลงเวลำ
ปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที ่รปภ. 

3 (3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.001  ผลวเิครำะหข์อ้มลู
แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร
งำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์ ปี 2558    
(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.7.003  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ์ 

4 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพฒันำต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.2.004  แผนปฏบิตักิำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559  ส ำนกับรกิำร 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สทส.อ2.2.8.007  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ ปี 2558 

5 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.8.007  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจดัเตรยีมขอ้สอบ ปี 2558 
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องคป์ระกอบท่ี 3   การบริหารและการจดัการ                             
ระบบและกลไก          
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบไปดว้ยหวัหน้ำงำนแต่
ละส่วนงำนโดยมผีู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เป็นประธำนกรรมกำร เพื่อก ำหนด
ทศิทำงในกำรบรหิำรงำนโดยยดึปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์และแผนงำนเป็นหลกั ทัง้นี้ส ำนักฯ ได้ให้
ควำมส ำคญัต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคนโดยสำมำรถน ำเสนอปญัหำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ เข้ำที่
ประชุมไดโ้ดยผ่ำนหวัหน้ำงำน  

การด าเนินงาน 

ตวับง่ช้ี  3.1  การบริหารและการจดัการ 
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรงำนประกนัคุณภำพ  โดยไดจ้ดั

ใหบุ้คลำกรเขำ้ประชุมเพื่อรว่มกนัก ำหนดแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรและก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำน
เพื่อให้ทุกคนมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรบุคลำกรทุกคนรบัทรำบแผนกำร
บรหิำรและกำรจดักำรและร่วมกนัด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนกำรบรหิำรและกำร
จดักำรทีไ่ดร้ว่มกนัก ำหนดแผนไว ้
  พรอ้มทัง้ไดม้กีำรจดัสมัมนำประจ ำปี เพื่อร่วมกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนว่ำ
เป็นไปตำมแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำรหรอืไม่อย่ำงไร พร้อมทัง้มขี้อเสนอแนะเพื่อน ำไปพฒันำและ
ปรบัปรงุโครงสรำ้งกำรบรหิำรและกำรจดักำรเพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพ มคีวำมคล่องตวัส ำหรบักำรบรกิำรดำ้น
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1 (1)  มแีผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร  สทส.อ3.3.1.001  แผนโครงกำรประจ ำปี 2558 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนรว่มในกำร
ก ำหนดแผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรงำนประกนัคุณภำพ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ3.3.1.002  แผน/โครงกำร  กำรพฒันำ
บุคลำกรส ำนกัฯ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/
โครงกำร 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่1-5 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 55 

ตวับง่ช้ี  3.2  การก าหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากร 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้มกีำรประชุมภำยใน เพื่อประชุมชี้แจงและร่วมกนัก ำหนด

ภำระหน้ำที่ตำมส่วนงำนและตำมต ำแหน่งของบุคลำกร พร้อมทัง้จดัท ำแผนผงัองค์กรที่ได้มกีำรก ำหนด
ต ำแหน่งของบุคลำกรแยกตำมภำระหน้ำทีแ่ละไดแ้สดงไวใ้ห้เหน็อย่ำงชดัเจน แจง้ใหท้รำบโดยทัว่กนั โดย
ไดก้ ำหนดใหห้วัหน้ำส่วนงำนตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนจำกแผนงำนของบุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยงำนและ
น ำเสนอรำยงำนใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผลงำนและเพื่อกำรตรวจสอบ
จำกผู้บังคับบัญชำว่ำบุคลำกรได้ปฏิบัติตำมแผนงำนที่ได้เสนอมำหรอืไม่ รวมทัง้กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนจำกแผนงำนดว้ย 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดภำระหน้ำทีข่อง
บุคลำกรไวอ้ยำ่งชดัเจน  

สทส.อ3.3.2.001  โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน
ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบตดิตำมผลกำร
ปฏบิตังิำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 

สทส.อ3.3.2.002  กำรใชง้ำนระบบแจง้ซ่อม
ออนไลน์ (RSU Helpdesk)   

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมกำร
ปฏบิตังิำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่ 

สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมนิควำมพงึพอใจใน
กำรใหบ้รกิำรตำมภำระของส่วนงำน 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 

สทส.อ3.3.2.004  กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

5 
 (5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
ปรบัปรงุและพฒันำงำนต่อไป 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 56 

ตวับง่ช้ี  3.3   ระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้มกีำรจดัท ำแบบประเมนิควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำร  

ครอบคลุมทุกส่วนงำนของส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดแ้ก่  ส่วนงำนบรกิำรซอฟต์แวร์  ส่วนงำน
โครงข่ำยหอ้งดำต้ำเซน็เตอร ์ ส่วนงำนหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ ส่วนงำนสนับสนุนดำ้นเทคนิค  ส่วน
งำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ  และส่วนงำนผลติเอกสำรและสิง่พมิพ ์
 จำกนัน้จะน ำผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรมำท ำกำรสรุปผล  เพื่อน ำขอ้เสนอแนะ
มำปรบัปรงุกำรบรกิำรเพื่อใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิำรใหม้ำกขึน้ 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.3 (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  4  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1 (1)  ค่ำเฉลีย่ 1.00 – 1.50 - 
2 (2)  ค่ำเฉลีย่ 1.51 – 2.50  - 
3 (3)  ค่ำเฉลีย่ 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่ำเฉลีย่ 3.51 – 4.50 
สทส.อ3.3.3.001  สรปุผลกำรประเมนิควำมพงึ
พอใจกำรใหบ้รกิำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5 (5)  ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 57 

ตวับง่ช้ี  3.4  การพฒันาบคุลากร 
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มนีโยบำยกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำบุคลำกรโดยกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร  สำมำรถพัฒนำควำมรู้ของตนเอง  โดยกำรสนับสนุน
กำรศกึษำในสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้งกบังำน เพื่อยกระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถใหสู้งขึน้ตำมล ำดบั พรอ้มกนันี้
ไดม้กีำรส่งบุคลำกรไปอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยัรงัสติ โดยมกีลไกกำรพฒันำบุคลำกรใน
กำรพจิำรณำคดัเลอืกบุคลำกร 
  ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้  โดยพิจำรณำจำก
โครงสรำ้งขององคก์รทีต่อ้งมบีุคลำกรทีม่คีุณวุฒปิระจ ำต ำแหน่งนัน้ๆ  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.4  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนกำรพฒันำบุคลำกร  
สทส.อ3.3.4.001  แผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรพฒันำ
บุคลำกร 

สทส.อ3.3.4.002  เอกสำรเขำ้อบรม  สมัมนำ
ภำยใน – ภำยนอกของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ3.3.4.003  ตำรำงแสดงกำรเขำ้รว่ม
ประชุม/อบรม/สมัมนำส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศประจ ำปี 2558 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/ 
โครงกำร 

- 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 58 

ตวับง่ช้ี  3.5  ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ 
  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบสำรสนเทศจ ำนวน 19 ระบบ  ด้ำนกำรบริหำร
กำรศึกษำ ซึ่งจะท ำให้ได้ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุมภำรกิจหลกัและกิจกรรมส ำคญัๆ ภำยใน
มหำวทิยำลยัรงัสติสำมำรถช่วยใหก้ำรบรหิำรงำน กำรตดัสนิใจ และลดขัน้ตอนกำรท ำงำนท ำใหภ้ำพรวมมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยผู้ใช้และผู้บริหำรทุกระดับชัน้สำมำรถใช้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
http://intranet.rsu.ac.th 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.5  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลู
สำรสนเทศ 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.4.001  แผนยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำมหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบ  และกลไกในกำร
จดัเกบ็ขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งเป็นระบบ 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.4.001  แผนยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำมหำวทิยำลยัรงัสติ 55 - 59 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนในกำรจดัเกบ็
ขอ้มลูสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร  

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.002  กำรปฏบิตังิำนตำม
แผนดำ้นกำรพฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบ
สำรสนเทศของมหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2558 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/
โครงกำร 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.003  กำรประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำร
พฒันำและบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ2.2.1.005  กำรพฒันำแผนดำ้น
กำรพฒันำและบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัรงัสติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 59 

ตวับง่ช้ี   3.6  การบริหารความเส่ียง 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ซึง่กำรด ำเนินงำนนัน้เป็นไปตำมคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
กำรควบคุมภำยในทัว่ทัง้องค์กำร มหำวทิยำลยัรงัสติ  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 เพื่อให้กำรบรหิำรควำม
เสี่ยงภำยในหน่วยงำนอยู่ในระบบที่สำมำรถควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อมหำวทิยำลยัท ำให้ส ำนัก
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศควบคุมควำมเสีย่งไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 

  ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  3.6  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 (1)  มแีผนเกีย่วกบักำรจดักำรควำมเสีย่ง 
สทส.อ3.3.6.001  แผนกำรด ำเนินงำนกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบ  และกลไกในกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

สทส.อ3.3.6.002  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

3 
(3)  ม ี(2) + กำรประชุมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง  

สทส.อ3.3.6.003  คู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
กำรควบคุมภำยในทัว่ทัง้องคก์ำร มหำวทิยำลยั
รงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 
(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ   ครัง้ที ่4 - 5 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรจดัท ำแผนบรหิำรควำม
เสีย่ง 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.6.001  แผนกำรด ำเนินงำน
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรลดระดบัควำมเสีย่ง 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.6.001  แผนกำรด ำเนินงำน
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
สทส.อ3.3.6.004  รำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคุมภำยใน ฝำ่ยเทคโนโลย ี
มหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 
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องคป์ระกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก 
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้จดัท ำงบประมำณตำมควำมรบัผดิชอบและควำมจ ำเป็น 
โดยท ำกำรเสนอของบประมำณผ่ำนผูช่้วยอธกิำรบดฝี่ำยเทคโนโลยเีพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัิ
ต่อไป 
 

การด าเนินงาน 

ตวับง่ช้ี  4.1  การเงินและงบประมาณ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้มกีำรจดัท ำแผนกำรเงนิและงบประมำณประจ ำปี  โดยมี

คณะกรรมกำร   ภำยในซึ่งประกอบไปดว้ยหวัหน้ำส่วนงำนต่ำงๆ   เขำ้มำเป็นคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำ
แผนบรหิำรงบประมำณ โดยมผีูอ้ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นประธำน  โดยมกีลไกใน
กำรใชง้บประมำณเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ   เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
แผนงำน  หรอืแผนโครงกำรทีไ่ดว้ำงแผนไวเ้พื่อใหก้ำรใชง้บประมำณบรรลุตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำรที่
ไดต้ัง้ไว ้
 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแต่ละโครงกำรจะด ำเนินกำรเบิกงบประมำณเป็นไปตำมขัน้ตอนที่
มหำวทิยำลยัรงัสติก ำหนด เพื่อให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรใช้งบประมำณทีไ่ดร้บั  โดยกำรใชง้บประมำณ
เพื่อโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ขอไว้นัน้ จะมีกำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรภำยในเพื่อประเมิน
โครงกำรว่ำได้รบัผลส ำเรจ็มำกน้อยเพยีงไร และใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพฒันำในปีงบประมำณ
ต่อไป  
  

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มแีผนกำรจดัท ำแผนงบประมำณ
ประจ ำปี 

สทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่ำดว้ย  กำรเงนิและ
กำรกรอกงบประมำณรำยไดข้องมหำวทิยำลยั 
สทส.อ4.4.1.002  ประกำศฝำ่ยกำรเงนิ      
ประจ ำปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + กลไกในกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำปี  และสอดคลอ้งกบันโยบำยหลกั
ของมหำวทิยำลยั 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.001  โครงกำรส ำนกั
บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ใบอนุมตัิ
งบประมำณ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

สทส.อ4.4.1.003  ตำรำงสรุปกำรใชง้บประมำณ
รำยจ่ำยโครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำรใช้
งบประมำณประจ ำปี 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครัง้ที ่2,4,5 
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ตวับง่ช้ี  4.2   การจดัสรรงบประมาณ และการตรวจสอบ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้มกีำรประชุมจดัสรรงบประมำณเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจและ

น ำมำวำงแผนงำนของส ำนกัฯส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ โดยต้องสอดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ  
และครอบคลุมภำรกจิของส่วนงำนนัน้ๆ เพื่อใหก้ำรจดัสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มทัง้
มกีลไกกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำรภำยในส ำนักฯ โดยกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้ที่
รบัผดิชอบโครงกำรนัน้ๆ  
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  4.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มกีำรก ำหนดนโยบำยแผนงำน
กำรเงนิ  และกำรจดัสรรงบประมำณที่
สอดคลอ้ง  และครอบคลุมภำรกจิ 

(อำ้งองิ) สทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่ำดว้ย  กำรเงนิ
และกำรกรอกงบประมำณรำยไดข้องมหำวทิยำลยั 
(อำ้งองิ) สทส.อ4.4.1.002  ประกำศฝำ่ยกำรเงนิ  
ประจ ำปี 2552 

2 
(2)  ม ี(1) + ระบบและกลไกกำร
ตรวจสอบ  และมกีำรด ำเนินกจิกรรม / 
โครงกำรตำมแผนงำนทีก่ ำหนด 

สทส.อ4.4.2.001  โครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปี 2558 
(อำ้งองิ) สทส.อ4.4.1.003  ตำรำงสรปุกำรใช้
งบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรตดิตำมประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนทุกกจิกรรม / โครงกำร  

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรสรปุ  หรอืรำยงำน  และ
เผยแพรใ่หบุ้คลำกรทรำบ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.2.002  แบบรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำโครงกำรพฒันำของส ำนกับรกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5 
(5)  ม ี(4) + มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำ
ปรบัปรงุพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ครัง้ที ่2,4,5 
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องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบ  และกลไกการประกนัคณุภาพ 
ระบบและกลไก 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศด ำเนินกำรภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของฝำ่ยเทคโนโลย ีมกีำรจดัท ำ
โครงสรำ้งกำรบรหิำร มบีุคลำกรรบัผดิชอบหน้ำทีต่่ำงๆ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร มคีณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพของส ำนกัฯ เพื่อด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำม ปรชัญำ ปณธิำน พนัธกจิ และวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 
 
การด าเนินงาน 

ตวับง่ช้ี  5.1  การประกนัคณุภาพและการตรวจสอบคณุภาพ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยใน  โดยมี

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นผูล้งนำมในกำรแต่งตัง้   โดยได้มกีจิกรรมใหป้ระชำคม
ภำยนอกมสี่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพฒันำแผนงำนกำรประกนัคุณภำพผ่ำนแบบประเมนิควำมพงึพอใจ
ในหวัข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรบัปรุงกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อใหแ้ต่ละส่วนงำนไดด้ ำเนินกำรจดัเกบ็ข้อมลูและเตรยีมเอกสำร
ใหพ้รอ้มในกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพและเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรประเมนิ
จำกคณะกรรมกำรผูป้ระเมนิคุณภำพภำยนอก (สมศ.)  
 ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้น ำผลกำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรผู้ประเมนิคุณภำพ
ภำยใน รวมทัง้คณะกรรมกำรผู้ประเมนิคุณภำพภำยนอก (สมศ.) มำปรบัปรุงด้ำนกำรประกนัคุณภำพใน
ดำ้นนโยบำยและแผนงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นประโยชน์ต่อมหำวทิยำลยัรงัสติสงูสุด 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.1  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1 
(1)  มคีณะกรรมกำร  หรอืผูร้บัผดิชอบ
กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ  

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.002  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรงำนประกนัคุณภำพ 

2 
 
(2)  ม ี(1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 

สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 

3 

(3)  ม ี(2) + กลไกเสนอผลกำร
ตรวจสอบ  และประเมนิผลตนเอง  โดย
จดัท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพของ
หน่วยงำนตน้สงักดั (ฝำ่ย) 

สทส.อ5.5.1.002  เอกสำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบั
กำรประกนัคุณภำพ 
สทส.อ5.5.1.003  รำยงำนกำรประชุมกำรประกนั
คุณภำพประจ ำปี 
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คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

4 

(4)  ม ี(3) + กำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประเมนิ
คุณภำพกำรศกึษำภำยในของ
มหำวทิยำลยั 

สทส.อ5.5.1.004  รำยชื่อผูป้ระเมนิประกนัคุณภำพ
ภำยในของฝำ่ยเทคโนโลย ี ปีกำรศกึษำ 2557 
สทส.อ5.5.1.005  รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในฝำ่ยเทคโนโลย ี ปีกำรศกึษำ 2557  

5 
(5)  ม ี(4) + กำรน ำผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพภำยในมำปรบัปรงุกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ครัง้ที ่1,2,5 
(อำ้งองิ) สทส.อ5.5.1.003  รำยงำนกำรประชุมกำร
ประกนัคุณภำพประจ ำปี 
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ตวับง่ช้ี  5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกส่วนงำนจดัให้มกีำรประชุมเพื่อก ำหนดตวั

บ่งชีแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพ  เพื่อก ำหนดทศิทำงของส่วนงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและใหแ้ต่ละ
ส่วนงำนได้มกีำรก ำหนดกลไกในกำรประเมินด้ำนคุณภำพ  เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ประเมิน
คุณภำพภำยในของมหำวทิยำลยัรงัสติและน ำผลกำรประเมนิตนเองจดัท ำเป็นรำยงำนเปิดเผยใหป้ระชำคม
รบัทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  http://ict.rsu.ac.th 
 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ไดน้ ำผลกำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร  มำปรบัปรุงคุณภำพ
กำรปฏบิตังิำนตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ได้น ำผลกำรประเมนิจำกปีก่อนหน้ำนี้มำเป็นบรรทดัฐำนในกำร
ปรบัปรุงคุณภำพกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรพฒันำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง   พรอ้มกนันี้ไดน้ ำ
ผลกำรประเมนิมำวำงแผนพฒันำหน่วยงำนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตวับ่งช้ี  5.2  (ไดค้ะแนนเท่ำกบั 5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอำ้งองิ 

1 
(1)  มกีลไกกำรด ำเนินงำน
ประเมนิตนเองของหน่วยงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 

2 
(2)  ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนรว่ม
ในกำรก ำหนดตวับ่งชี ้

สทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ำรประเมนิกำรประกนัคุณภำพ 

3 
(3)  ม ี(2) + กำรประเมนิผล
ตนเองของหน่วยงำน 

(อำ้งองิ) สทส.อ3.3.3.001  สรปุผลกำรประเมนิควำมพงึ
พอใจกำรใหบ้รกิำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4 
(4)  ม ี(3) + กำรน ำผลกำร
ประเมนิมำวำงแผนพฒันำ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ           
ครัง้ที ่1,2,5 

5 
(5)  ม ี(4) + กำรปรบัปรงุตวับ่งชี ้ 
และเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(อำ้งองิ) สทส.อ1.1.1.003  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ             
ครัง้ที ่1,2,5 
(อำ้งองิ) สทส.อ5.5.1.001  รำยงำนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในประจ ำปีกำรศกึษำ 2557 
(อำ้งองิ) สทส.อ5.5.2.001  เกณฑก์ำรประเมนิกำรประกนั
คุณภำพ 

 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ส่วนท่ี 3 
การประเมินผลการด าเนินงาน

 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผน                               
การด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.1 การก าหนด 
ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงคแ์ละ
แผนการด าเนินการ 

(1) มกีำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์ –  
อกัษร 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรในหน่วยงำนมสี่วนรว่มใน
กำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์         
พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ 
(3) ม ี(2) + บุคลำกรในหน่วยงำนไดป้ฏบิตัิ
ภำรกจิตำมแนวปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ 
(4) ม ี(3) + กำรเผยแพรใ่หป้ระชำคมไดร้บั
ทรำบ และเสรมิสรำ้งควำมตระหนกัของ
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(5) ม ี(4) + กำรทบทวนเพื่อปรบัใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ปจัจบุนั 

 
 
 
 
 
 
5 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.2  การก าหนด
นโยบาย/ แผนงาน 
และการประเมิน
แผนงาน 

(1) มกีำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำนให้
สอดคลอ้งกบัปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์     
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องมหำวทิยำลยั 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนร่วมในกำรก ำหนด
แผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินตำมแผนงำน/โครงกำร
ทีก่ ำหนดไว ้
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน และ
โครงงำนทีไ่ดด้ ำเนินกำรแลว้ 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิแผนงำน 
และโครงกำรมำใชป้รบัปรงุ และพฒันำงำน
ของหน่วยงำนใหด้ขีึน้ 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 1 5  

 

องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  การพฒันาและ
การบ ารงุรกัษา
ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั
รงัสิต 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.2  การบริหารจดัการ
การใช้ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร ์

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 

 

2.3  การให้บริการ
ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
คอมพิวเตอรแ์ละ
อปุกรณ์ต่อพ่วง 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 

 

2.4  การจดัการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) กำรสรปุผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.5  การให้บริการ
ระบบอินเทอรเ์น็ต 
 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 

 

2.6 งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 

 

2.7 งานผลิตเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์และต ารา   

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.8 งานจดัเตรียม
ข้อสอบ   

(1) มกีำรก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
(3) ม ี(2) + กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลสรปุกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพฒันำต่อไป 
(5) ม ี(4) + กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 2 40  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 2 5  
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.1  การบริหารและ
การจดัการ 

(1) มแีผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนร่วมในกำรก ำหนด
แผนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

5 

 
 
 
 

3.2  การก าหนด
ภาระหน้าท่ีของ
บคุลากร 

(1) มกีำรก ำหนดภำระหน้ำทีข่องบุคลำกรไว้
อยำ่งชดัเจน 
(2) ม ี(1) + ระบบตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏบิตังิำน
ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรงุ
และพฒันำงำนต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดบัความพึง
พอใจของผูร้บับริการ 

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

 
 
4 
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ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.4  การพฒันา
บคุลากร 

(1) มแีผนกำรพฒันำบุคลำกร 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรพฒันำ
บุคลำกร 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน 
พฒันำ 

 
 
4 

 

3.5  ระบบข้อมลู
สารสนเทศเพ่ือช่วยใน
การบริหารและการ
ตดัสินใจ 

(1) มแีผนเกีย่วกบัระบบขอ้มลูสำรสนเทศ 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกในกำรจดัเกบ็
ขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งเป็นระบบ 
(3) ม ี(2) + กำรด ำเนินงำนในกำรจดัเกบ็
ขอ้มลู 
สำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรประเมนิแผนงำน/โครงกำร 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 

 
 
5 
 
 

 

3.6  การบริหารความ
เส่ียง 
 
 
 
 
 
     

(1) มแีผนเกีย่วกบักำรจดักำรควำมเสีย่ง 
(2) ม ี(1) + มรีะบบ  กลไกในกำรจดักำรควำม
เสีย่ง 
(3) ม ี(2) + มกีำรประชุมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
(4) ม ี(3) + มกีำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่ง 
(5) ม ี(4) + มผีลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ลดระดบัควำมเสีย่ง 

5  

รวมองคป์ระกอบท่ี 3 28  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 3 4.67  
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องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและ
งบประมาณ 

(1) มแีผนกำรจดัท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
(2) ม ี(1) + มกีลไกในกำรใชง้บประมำณ
ประจ ำปีสอดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของ
มหำวทิยำลยั 
(3) ม ี(2) + มกีำรด ำเนินงำนตำมแผน/

โครงกำร 
(4) ม ี(3) + มกีำรประเมนิผลกำรใช้
งบประมำณประจ ำปี 
(5) ม ี(4) + มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำ
วำงแผนพฒันำ 

5 

 

4.2  การจดัสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1) มกีำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงนิและ
กำรจดัสรรงบประมำณทีส่อดคลอ้ง และ
ครอบคลุมภำรกจิ 
(2) ม ี(1) + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ 
และมกีำรด ำเนินกจิกรรม/โครงกำรตำม
แผนงำนทีก่ ำหนด 
(3) ม ี(2) + กำรตดิตำมประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนทุกกจิกรรม/โครงกำร 
(4) ม ี(3) + กำรสรปุ หรอืรำยงำน และ
เผยแพรใ่หบุ้คลำกรทรำบ 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรงุ
พฒันำ 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 4 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 4 5  
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องคป์ระกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
5.1 การประกนั
คณุภาพ และการ
ตรวจสอบคณุภาพ 

(1) มคีณะกรรมกำร  หรอืผูร้บัผดิชอบกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ 
(2) ม ี(1) + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 
(3) ม ี(2) + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลตนเอง  โดยจดัท ำเป็นรำยงำน
ประจ ำปี  เสนอต่อคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพของหน่วยงำน ตน้สงักดั (ฝำ่ย) 
(4) ม ี(3) + กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน
โดยคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในของมหำวทิยำลยั 
(5) ม ี(4) + กำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
ภำยในมำปรบัปรงุกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกนั
คณุภาพของหน่วยงาน 

(1) มกีลไกกำรด ำเนินงำนประเมนิตนเองของ
หน่วยงำน 
(2) ม ี(1) + บุคลำกรมสี่วนร่วมในกำรก ำหนด
ตวับ่งชี ้
(3) ม ี(2) + กำรประเมนิผลตนเองของ
หน่วยงำน 
(4) ม ี(3) + กำรน ำผลกำรประเมนิมำวำงแผน
พฒันำ 
(5) ม ี(4) + กำรปรบัปรงุตวับ่งชี ้และเกณฑ์
กำรประเมนิคุณภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5 

 

รวมองคป์ระกอบท่ี 5 10  
คะแนนเฉล่ีย  องคป์ระกอบท่ี 5 5  
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ส่วนท่ี 4 
สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2558  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 
1. สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2558 
ผลกำรประเมนิทีเ่น้นกระบวนกำร (Process) 
 

องคป์ระกอบ 
จ านวนตวั

บ่งช้ี 

ค่าเฉล่ียผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงาน 

ความหมาย 

1.ปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์   พนัธกจิ 
วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 5.00 ดีมาก 

2. ภำระงำนหลกั 8 5.00 ดีมาก 
3. กำรบรหิำรและกำรจดักำร 6 4.67 ดีมาก 
4. กำรเงนิและงบประมำณ 2 5.00 ดีมาก 
5. ระบบ และกลไกกำรประกนัคุณภำพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 20   
คะแนนถ่วงน ้าหนัก 

รวมองคป์ระกอบท่ี 1-5 
 98.00  

คะแนนเฉล่ีย 
องคป์ระกอบรวมท่ี 1-5 

 4.90 ดีมาก 
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2. สรปุผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
ส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมปีรชัญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์และ

แผนงำนทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกนั   ซึง่จะเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรทุกคน  เพื่อให้มี
ควำมมุง่มัน่และพยำยำมท ำงำนใหไ้ดต้ำมแผนงำนทีไ่ดต้ัง้ไว้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 
 งานบริการซอฟตแ์วร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดำ้นกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

มกีำรปรบัปรุงระบบงำนใหส้ำมำรถรองรบันโยบำยหรอืกฎเกณฑท์ีม่กีำรเปลี่ยนแปลง   และสำมำรถ

รองรบัควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่มำกขึน้ของนกัศกึษำและบุคลำกร 

ข้อสงัเกต        

เทคโนโลยใีนปจัจุบนัมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ประกอบกบั

เงือ่นไขควำมต้องกำรของระบบสำรสนเทศมกีำรเปลีย่นแปลง อำจจะมผีลกระทบกบัระบบงำนเดมิ และ

กระทบต่อกำรบรหิำรองคก์ำร ท ำใหป้ระสทิธภิำพของระบบสำรสนเทศลดลง  

งานห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำทกัษะของเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรให้

ค ำแนะน ำและกำรบรกิำรที่ดแีก่ คณำจำรย์ และนักศกึษำ มกีำรปรบัปรุงระบบภำยในห้องปฏบิตักิำ ร

อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้มคีวำมพร้อมต่อกำรใช้งำน อำทเิช่น กำรจดัท ำตำรำงผู้เข้ำใช้บรกิำร โดยผ่ำน

ระบบอนิเตอรเ์น็ต กำรตรวจสภำพเครื่องคอมพวิเตอร ์และท ำกำรบนัทกึปรมิำณผูใ้ชง้ำน เพื่อน ำขอ้มูล

มำปรบัปรงุคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร      

ข้อสงัเกต 

 ปญัหำอำยกุำรใชง้ำนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่กนิก ำหนดระยะเวลำกำรรบัประกนัจำกผูจ้ ำหน่ำยจะ

ท ำใหเ้กดิควำมล่ำชำ้ในกำรใหบ้รกิำร และควรมงีบประมำณในมกีำรจดัหำเครื่องคอมพวิเตอรท์ดแทนได้

ทนัท ี นอกจำกนี้เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหอ้งปฏบิตักิำรนัน้ไม่มกีำรสนับสนุน Career Path ทีช่ดัเจนของสำย

อำชีพกำรท ำงำน ท ำให้เจ้ำหน้ำที่อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้  และเป็นอุปสรรคในกำรวำงแผน

บรหิำรจดักำรทีด่ไีด ้                                                                                                                                            
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งานสนับสนุนด้านเทคนิค 
 จดุเด่น 
 มผีลกำรด ำเนินงำนทีช่ดัเจนในกำรให้บรกิำรด้ำนเทคนิคแก่ คณำจำรย ์บุคลำกร และนักศกึษำ

โดยเน้นกำรให้บรกิำรงำนตรวจสอบแก้ไขปญัหำคอมพวิเตอรแ์ละซ่อมแซมอุปกรณ์ทีเ่กดิควำมเสยีหำย 

จดัหำเครื่องคอมพวิเตอรส์ ำรองใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุผลบรกิำรตดิตัง้ระบบ Software ลขิสทิธิ ์ อกีทัง้

เป็นหน่วยงำนช่วยสนับสนุนในกำรจดังำนทีม่คีวำมส ำคญัต่ำงๆ อำทเิช่น RSUConference/The Global 

Game Jam เพื่อใหม้คีวำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน    

ข้อสงัเกต          

 ควรพจิำรณำใหม้กีำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนปจัจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำน และควรมกีำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์เจ้ำหน้ำที่ Service Desk ในกำรแก้ไขปญัหำ

เบือ้งตน้ในกำรตอบปญัหำกำรใชง้ำน  

งานโครงข่ายห้องดาต้าเซน็เตอร ์
 จดุเด่น 
 มกีำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตอยำ่งต่อเนื่องและสนองตอบควำมต้องกำรทีม่ำกขึน้ 

เพื่อใหร้ะบบโครงสรำ้งเครอืข่ำย (Network Infrastructure) นัน้พรอ้มต่อกำรใชง้ำนสนับสนุนใหบุ้คลำกร

และนกัศกึษำใช ้RSU e-mail ของมหำวทิยำลยั โดยช่วยจดักำรฝึกอบรม และมกีำรประชำสมัพนัธอ์ย่ำง

ต่อเนื่อง มกีำรขยำยจดุกำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั แบบมสีำย (Wire 

LAN) จ ำนวนจุดต่อเชื่อม 12,931 จุด และแบบไรส้ำย (Wireless LAN)  จ ำนวน Access Points (WiFi) 

913 จุด อกีทัง้มกีำรจดัสรรเพิม่ขนำดของ Bandwidth ใหค้วำมเรว็เชื่อมต่อกบัผู้ใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต 

(ISP) เป็น 4/1.2 Gbps ใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชท้ัง้มหำวทิยำลยั          

 ข้อสงัเกต 

 ปญัหำกำรประสำนงำนและตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนและผูร้บับรกิำรนัน้  ไม่สำมำรถทรำบ

สถำนะว่ำปจัจุบนัทำงหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรถงึขัน้ตอนใด  ต้องปรบัปรุงขัน้ตอนกำรประสำนงำนกบั

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนบรรลุผล  หำวธิีกำรสรุปปญัหำให้รวดเรว็  และหำแนวทำงแก้ไขที่

ชดัเจนมำกขึน้ นอกจำกนี้จ ำนวนเจำ้หน้ำทีม่อีตัรำกำรลำออกค่อนขำ้งบ่อย กำรทีจ่ะรบัเจำ้หน้ำทีค่นใหม่

เขำ้มำปฏบิตังิำนจะใหม้คีวำมช ำนำญในงำน อำจจะต้องใชเ้วลำในกำรฝึกอบรม ซึง่อำจท ำใหง้ำนชำ้หรอื

สะดุดได ้ 
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 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
          จดุเด่น   

1. ทุกครัง้ทีม่หำวทิยำลยัจดังำนกจิกรรมหรอืงำนพธิกีำรต่ำงๆ  ทมีงำนเจำ้หน้ำทีบ่รกิำรโสตฯ จะม ี

กำรประชุมเตรยีมควำมพรอ้มอยูเ่สมอ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมทัง้ใหเ้จำ้หน้ำที่

บรกิำรโสตฯ ตรวจเชค็อุปกรณ์ตำมหอ้งเรยีนใหพ้รอ้มใชง้ำนอยูเ่สมอ 

2. เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยงำนเทคโนโลยทีำงกำรศกึษำทุกคนควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำเฉพำะ 

ด้ำน และซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์โสตฯ เพื่อให้ใช้งำนได้ กรณีที่อุปกรณ์ยงัมสีภำพกำรใช้งำนได้ต่อ หำกไม่

สำมำรถซ่อมแซมได ้จะส่งเรือ่งไปส่งซ่อมกบับรษิทัภำยนอกต่อไป 

ข้อสงัเกต 

งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหจ้ำกมหำวทิยำลยัไมเ่พยีงพอต่อกำรจดัซือ้หรอืปรบัปรงุ

อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 งบประมำณทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในแต่ละปีนัน้ ไดน้ ำไปจดัซือ้ จดัหำอุปกรณ์ไวใ้หบ้รกิำรตำมคณะ/
วทิยำลยั และหน่วยงำนตำมทีต่้องกำร  แต่กไ็ม่เพยีงพอส ำหรบัใหบ้รกิำร  กอรปกบัอุปกรณ์บำงอย่ำงก็
เริม่เสื่อมสภำพ หรอืตกรุ่น ท ำใหห้ำอะไหล่เปลีย่นค่อนขำ้งยำก    อย่ำงไรกต็ำมทำงงำนสนับสนุนฯ จะ
พยำยำมจดัหำอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ทัง้นี้เพื่อรองรบักบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้                                                

 
งานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ ์
จดุเด่น 

 เจำ้หน้ำทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

ควรจะมีกำรตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันควำม
ผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ ซึง่ท ำใหง้ำนตอ้งมคีวำมล่ำชำ้ออกไป 
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องคป์ระกอบท่ี 3 การบริหารการจดัการ 
 จดุเด่น 

กำรบรหิำรงำนมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรโดยใช้คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพและได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักฯ มีกำรวำงแผนกำร
ตดัสนิใจในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ในกำรจดัแบ่งงำนกนัแต่ละส่วนอย่ำงชดัเจน โดยมภีำระงำนหลกัที่
ชดัเจนสำมำรถวดัผลได ้

 
ข้อสงัเกต 

 บุคลำกรมไีม่เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัภำระงำนที่เพิม่มำกขึ้น ท ำให้กำรให้บรกิำรอำจเกดิควำม
ล่ำช้ำ  แนวทำงกำรปรบัปรุงจงึควรจดัหำบุคลำกรเพิม่เตมิในส่วนงำนที่เกดิปญัหำ  เพื่อใหส้ำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำรทีเ่พิม่มำกขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

จดุเด่น 
มกีำรท ำแผนงบประมำณประจ ำปีตำมระเบยีบของมหำวทิยำลยัและมกีำรเบกิจ่ำยเป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัทีม่หำวทิยำลยัก ำหนดไว ้
ข้อสงัเกต 
เนื่องจำกภำระงำนของส ำนักบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศมมีำกขึน้ กำรพฒันำทำงด้ำนไอที

จะต้องมปีระสทิธภิำพขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  แต่งบประมำณที่ได้รบัอนุมตัไิม่สอดคล้องกบักำรท ำงำนที่จะ
พฒันำงำนใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไปไดด้ว้ยด ี โครงกำรบำงโครงกำรทีส่ ำคญัไดถู้กตดัไป  ท ำใหส้ ำนักฯ
ตอ้งพฒันำงำนดำ้นไอทใีหเ้ป็นไปตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัพจิำรณำ โดยผู้อ ำนวยกำรได้มีกำรปรึกษำ 
หำรอื ในเรื่องกำรตดังบประมำณของแต่ละส่วนงำน เพื่อให้งำนที่ยงัไม่เร่งด่วนชะลอโครงกำรไปก่อน 
และยงัคงส่วนงำนทีส่ ำคญัเอำไว ้

 
องคป์ระกอบท่ี 5 ระบบ กลไกการประกนัคณุภาพ 
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