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ค าน า 
 
 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนบริกำรสนับสนุนอำจำรย์และนักศึกษำ ในกำรเรียน
กำรสอนทำงด้ำนวิชำกำร  ภำยในมหำวิทยำลัยและสำมำรถตอบสนองภำรกิจบริหำรภำยในส ำหรับผู้บริหำร , 
อำจำรย์ และบุคลำกร  โดยเชื่อมต่อผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับจัดกำรระบบสำรสนเทศในกำร
จัดเก็บข้อมูลแต่ละระบบ 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดแบ่งภำระงำนออกเป็นทั้งหมด  13  งำน  ดังนี้ งำนธุรกำร, 
งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์, งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์, งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค, งำน
บริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน, งำนนโยบำยและแผนงำน, งำนเทคนิคห้อง Data Center, งำนบริกำรค ำร้อง 
(Service Desk), งำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย, งำนบริกำรสำรสนเทศ ITWIZ, งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ, 
งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์  และ งำนส ำรวจและติดตั้งระบบงำนเครือข่ำย  เพ่ือกำรวิเครำะห์และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ฉบับนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2556 ส ำหรับเป็น
ข้อมูลในกำรน ำไปพัฒนำคุณภำพของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

          ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรังสิต มีภำรกิจหลักเป็นหน่วยงำนกลำง
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับบุคลำกร และนักศึกษำ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรังสิต  ทั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงระบบงำนเครือข่ำยให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนจริง โดยมี
บริษัท  ทริปเปิลที  บรอดแบนด์  จ ำกัด  (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำร และมีกำรเพ่ิม Bandwidth กำรเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต เป็น 4,020/558 Mbps และท ำกำรเชื่อมต่อวงจรเครื่องข่ำยเพ่ือรองรับกำรใช้งำนของวิทยำเขต
ภำยนอกพ้ืนที่มหำวิทยำลัย อำทิเช่น ศูนย์ศึกษำสำทรธำนี ศูนย์ศึกษำวิภำวดี และสถำบันร่วมผลิตแพทย์
โรงพยำบำลรำชวิถี ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีกำรเช่ำใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง Domestic 
และ International ซึ่งมีขนำด Bandwidth มำกที่สุดในประเทศ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของภำระงำนของ
มหำวิทยำลัย ที่มีมำกขึ้นตำมล ำดับเช่น กำรขยำยพ้ืนที่กำรให้บริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำนและเพ่ิมจุดกำรให้บริกำร
ระบบเครือข่ำยไร้สำยให้ครอบคลุมพื้นที่กำรใช้งำนในมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเพ่ือกำรช ำระเงิน
ในรูปแบบ Online Payment ร่วมกับธนำคำรกรุงเทพฯ กำรปรับปรุงระบบกำร Mapping ข้อมูลเพ่ือรองรับ
กำรช ำระรูปแบบ Online Payment พัฒนำระบบงำน (ระบบกำรเงิน,กำรเงินหอพัก,บริหำรหอพัก,ระบบอำคำร
สถำนที่)  โดยทำงส ำนักฯให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพห้อง Data Center ให้มีควำมทันสมัยและ
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งนี้ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง อำทิเช่นแผนกำรปรับปรุงระบบ Network Infrastructure  โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน กำรเพ่ิมจุดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ทั้งระบบแบบมีสำย (Wireline) 
จ ำนวน 11,424 จุด และระบบแบบไร้สำยสำย (Wireless) Access Points (WiFi)  จ ำนวน 464 จุด โดย
แบ่งเป็นกำรติดตั้งภำยในอำคำรจ ำนวน 441 จุด และภำยนอกอำคำรจ ำนวน 23 จุด นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรจัด
ฝึกอบรมและส่งเสริมให้บุคลำกรใช้งำนอีเมล์ (RSU e-Mail) ของมหำวิทยำลัย  แผนกำรจัดหำ Software 
ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ เช่น Microsoft Windows/Office/Adobe CS/Acrobat และระบบ Anti-Virus ชั้นน ำอย่ำงเช่น 
Trend Micro ซึ่งสำมำรถรองรับกำรใช้งำนภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ บุคลำกรและนักศึกษำไม่จ ำกัด
จ ำนวน license ภำยใน Campus ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งแผนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตอย่ำงต่อเนื่อง โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ส ำรองระบบ
ฐำนข้อมูลที่ทันสมัยและโครงกำรจัดซื้อระบบเก็บข้อมูลกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตตำม พรบ . 2550 เป็นต้น    
 ปัจจุบันส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบุคลำกรทั้งสิ้น 68 คน บทบำทหน้ำที่ของส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศต่อมหำวิทยำลัยรังสิตและผู้ใช้บริกำรทั่วไป    ได้แก่             
 1. งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์         
 ท ำกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยรังสิต กำรให้บริกำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย  ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต มีระบบที่พัฒนำให้บริกำรสำรสนเทศทั้งหมด 19 ระบบดังนี้ 
ระบบรับสมัคร, ระบบประมวลผลสอบ, ระบบทะเบียนประวัติ, ระบบงำนทะเบียนรำยวิชำ, ระบบตำรำงเรียน/
ตำรำงสอบ, ระบบทะเบียนเรียน, ระบบประมวลผลกำรเรียน, ระบบเอกสำรส ำคัญ, ระบบทุนกำรศึกษำ, ระบบ
ทุนกู้ยืม, ระบบทะเบียนศิษย์เก่ำ, ระบบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ, ระบบกำรเงิน, ระบบประวัติบุคคล, ระบบบริหำร
อำคำรสถำนที่, ระบบกำรเงินหอพัก , ระบบบริหำรหอพัก, ระบบบริกำรข้อมูลกลำงผ่ำนเว็บไซต์ 
http://intranet.rsu.ac.th  และระบบกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน  ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเพ่ือ
ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ (IT) ตำมแผนงำนและโครงงำนประจ ำปีต่ำงๆส ำหรับผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 28,000 คน     
  

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


          2. งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   
 เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนในวิชำที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ โดยส ำนักฯมีคอมพิวเตอร์
ให้บริกำรทั้งหมด 501 เครื่อง เพ่ือให้บริกำรตำมอำคำรต่ำงๆดังนี้ อำคำร 2 (ตึกประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 ห้อง 205 – 
206 อำคำร 3 (ตึกอุไรรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 216 อำคำร 5 (ตึกวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 312 – 314, 317 – 318, 
332A-Bอำคำร 11 (ตึกรัตนคุณำกร) ชั้น 5 ห้อง 504 
 3. งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน          
 กำรให้บริกำรระบบสื่อสำรผ่ำนระบบเครือข่ำย โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในควำมรับผิดชอบเพ่ือ
ผู้ใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัย โดยแบ่งได้เป็นจ ำนวนเครื่องแม่ข่ำย server  จ ำนวน   40  เครื่องและเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 4,000 เครื่อง รวมทั้งกำรให้บริกำรระบบงำนเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ต Wireline 
และ Wireless ทั่วทั้งหมำวิทยำลัยรังสิต    

4. งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค        
 บริกำรให้ค ำปรึกษำปัญหำที่เกี่ยวกับกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมกำรใช้งำนแก่
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ขอค ำปรึกษำและขอควำมช่วยเหลือมำ จัดส่งช่ำงเทคนิคออกไปให้บริกำรแก้ไขปัญหำและ
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่แจ้งซ่อมมำให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้ดีดังเดิม     ติดต่อ
เพ่ือแจ้งผลของกำรบ ำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และประสำนงำน กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่น ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์มำซ่อม และมีควำมจ ำเป็นต้องซื้ออะไหล่   เพื่อน ำมำเปลี่ยน                                    
 5. งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (บริกำรโสตทัศนูปกรณ์)      
 กำรให้บริกำรงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ท่ีสำมำรถรองรับผู้ขอใช้บริกำร ซึ่ง
ได้แก่คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ของคณะและหน่วยงำน และกำรให้บริกำรงำนผลิตสื่อโสตทัศน์ คือกำรให้บริกำรสื่อ
กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ เช่น  งำนส ำเนำเทป  กำรตัดต่อเทป  กำรบันทึกภำพวิดีโอ/วีซีดี  และกำรบันทึกเสียง 
ในปีกำรศึกษำ 2556  งำนงำนเทคโนโลยีสำรศึกษำ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดตั้ง
งบประมำณโครงกำรพัฒนำงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 1 โครงกำร                                                                                                                         
 6. งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์        
 กำรให้บริกำรขอจัดพิมพ์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำ ที่จัดพิมพ์เพ่ือจ ำหน่ำยภำยใน  อำทิเช่น หนังสือ 
ต ำรำ เอกสำรค ำสอน และเอกสำรประกอบกำรสอนของรำยวิชำต่ำงๆ งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ มีขั้นตอน
กำรขอใช้บริกำรที่เป็นระบบ โดยผู้ขอมำรับบริกำรต้องกรอกรำย ละเอียดลงในแบบฟอร์ม สทส.11 ใบงำนส ำเนำ
โรงพิมพ์ หรือ สทส.12 ใบงำนโครงกำรผลิตหนังสือ เอกสำรวิชำกำร  โดยผู้ขอรับบริกำรจัดส่งแบบฟอร์มขอใช้
ผ่ำนทำงงำนสำรบรรณกลำงของมหำวิทยำลัย จะมีกำรลงรับในสมุดทะเบียนรับเอกสำร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่งำน
ผลิตเอกสำรสิ่งพิมพ์มำลงนำมรับงำนไปปฏิบัติและใช้เป็นหลักฐำนในกำรควบคุมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้มำขอรับบริกำรและเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำในกำรให้บริกำร ในปีกำรศึกษำ 2556งำนผลิต
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรออกแบบจัดอำร์ตเวิร์ค เพื่อเตรียมต้นฉบับ
ส ำหรับกำรจัดพิมพ์หนังสือในนำม ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวนทั้งสิ้น  7 เล่ม ดังนี้  
 1)  ปรำกฏกำรณ์พลังมวลมหำประชำชน        
 2)  ทุกข์ชำวนำ ทุกข์ของแผ่นดิน           
 3)  Augmented  Reality : A Modern Vision – Based Approach   
 4)  ฐำนข้อมูล คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล       
 5)  มองเศรษฐกิจกำรเมืองไทย        
 6)  ควำมเป็นพลเมืองเพื่อสังคมธรรมำธิปไตย      



 7)  มหำกำพย์ นำฏลีลำ พลังมลมหำประชำชน      
 นอกจำกนี้งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ยังช่วยส่งเสริม กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรค ำ
สอน เพ่ือจัดจ ำหน่ำยภำยใน  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรประกอบกำรสอน 
และเอกสำรค ำสอนส ำหรับรำยวิชำต่ำงๆ ในปีกำรศึกษำ 2556 จ ำแนกได้ดังนี้    
 ภำคกำรศึกษำที่ 1  มีกำรจัดพิมพ์ รวม  82   ปก   9,305   เล่ม    
 ภำคกำรศึกษำที่ 2  มีกำรจัดพิมพ์ รวม  38   ปก   6,513   เล่ม    
 ภำคกำรศึกษำที่ 3  มีกำรจัดพิมพ์ รวม  11   ปก   630    เล่ม    
 รวมทั้งสิ้น   131    ปก    13,448    เล่ม 
สรุปการด าเนินงานรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ได้แก่  

- โครงกำรพัฒนำระบบงำน (ระบบกำรเงิน,กำรเงินหอพัก,บริหำรหอพัก,ระบบอำคำรสถำนที่) 
           - โครงกำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเพ่ือกำรช ำระเงินในรูปแบบ Online Payment ร่วมกับธนำคำร
กรุงเทพฯ 
          - โครงกำรแก้ไขปรับปรุงระบบกำร Mapping ข้อมูลเพื่อรองรับกำรช ำระรูปแบบ Online Payment  

- โครงกำรปรับปรุงกำรเชื่อมข้อมูลบุคลำกรของบริษัท power vision กับระบบซอฟต์สแควร์ 
- โครงกำรพัฒนำระบบ Active Directory ของมหำวิทยำลัยรังสิต 
- จัดซื้อ Battery UPS ส ำหรับอำคำร 1 และ อำคำร 5 

          - โครงกำรสั่งซื้ออุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยและอะไหล่เพ่ือปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์งำน
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

- โครงกำรจัดซื้อ Computer Notebook งำนเครือข่ำยพ้ืนฐำน 
- โครงกำรสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพ่ือซ่อมแซมระบบเครือข่ำย 
- โครงกำรระบบติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนระบบงำนเครือข่ำย มรส. 
- โครงกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ำย  

          - Calibration อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย 
- จัดซื้ออุปกรณ์เสริมของ DTX 1800 เพ่ือรองรับ CAT6A 
- โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4 
- ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย 
- โครงกำรสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
- โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำรองเพ่ือให้บริกำรคณะและหน่วยงำน 
- โครงกำรเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ใช้งำนระบบ Intranet  
- โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ 
- โครงกำรงำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ 

          - โครงกำรฝ่ำยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
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ส่วนที่ 1  
สถำนภำพทั่วไป 

 
 
1.1 สถำนภำพทั่วไปในปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2556  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักเป็นหน่วยงานกลางในการอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร  และนักศึกษา  ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับปรุง
ระบบงานเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง  โดยผู้ให้บริการคือบริษัท  ทริปเปิลที  บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน) 
และมีการเพิ่ม Bandwidth  การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เป็น 4,020/558 Mbps และท าการเช่ือมต่อวงจรเครื่องข่ายเพื่อรองรับ
การใช้งานของวิทยาเขตภายนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ศูนย์ศึกษาวิภาวดี  และสถาบันร่วมผลิตแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่มีการเช่าใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง Domestic และ 
International ซึ่งมีขนาด Bandwidth มากที่สุดในประเทศ  เพื่อรองรับการขยายตัวของภาระงานของมหาวิทยาลัย ที่มีมากขึ้น
ตามล าดับเช่น การขยายพื้นที่การให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและเพิ่มจุดการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่
การใช้งานในมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาระบบ Active Directory ของมหาวิทยาลัยรังสิต มกีารพัฒนาระบบงาน (ระบบการเงิน,
การเงินหอพัก,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานที่) พัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อการช าระเงินในรูปแบบ Online Payment 
ร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ  โดยทางส านักฯให้ความส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพห้อง Data Center ให้มีความทันสมัยและ
มีความพร้อมในการให้บริการที่หลากหลาย 
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1.2  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนกำรด ำเนินกำร 
ปณิธำน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 
ปรัชญำ 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวตักรรมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน  

 
 วิสัยทัศน ์
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบรกิาร   
  

พันธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมำณ 2556 
 1.   เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

2.  เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
3.  เพื่อปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 

            4. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
แผนกำรด ำเนินกำร 
แผนงำนส ำหรับปีกำรศึกษำ 2556 
1.  พัฒนำองค์กร 

     1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจดัเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับแต่ละคนอย่าง
ถูกต้อง และตรงกับความถนัด 
         1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  

2.  พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
         2.1 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
        2.2  พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อน าความรู้ทีไ่ดม้าพัฒนางานและการบริการให้ 
ดียิ่งขึ้น 
         2.3  พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศให้มสี่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

3.  พัฒนำทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    3.1   โครงการพัฒนาระบบงาน (ระบบการเงิน,การเงินหอพัก,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานท่ี) 

                3.2   โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อการช าระเงินในรูปแบบ Online Payment ร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ 
    3.3   โครงการแกไ้ขปรับปรุงระบบการ Mapping ข้อมูลเพื่อรองรับการช าระรูปแบบ Online Payment  
    3.4   โครงการปรับปรุงการเช่ือมข้อมูลบุคลากรของบริษัท power vision กับระบบซอฟตส์แควร ์
    3.5   โครงการพัฒนาระบบ Active Directory ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
    3.6   จัดซื้อ Battery UPS ส าหรับอาคาร 1 และ อาคาร 5 
4.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    4.1   โครงการซื้อ Notebook ให้ Programmer ส าหรับส่วนงานพัฒนาระบบงานซอฟต์สแควร ์
    4.2   โครงการซื้อ Computer Notebook งานเทคนิคห้อง Data Center 
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                4.3   โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหลเ่พื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

    4.4   โครงการจัดซื้อ Computer Notebook งานบริการเครือขา่ยพื้นฐาน 
    4.5   โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหลเ่พื่อซ่อมแซมระบบเครือข่าย 
    4.6   โครงการระบบติดตามและตรวจสอบการท างานระบบงานเครือข่าย มรส. 
    4.7   โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย  

                4.8   Calibration อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย 
    4.9   จัดซื้ออุปกรณ์เสริมของ DTX 1800 เพื่อรองรับ CAT6A 
    4.10  โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4 
    4.11  ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย 
5.  พัฒนำกำรบริกำร 

                5.1   มีเจ้าหน้าที่ธุรการและบริการค าร้อง  เพื่อรองรบัปัญหาการเข้าระบบงาน และการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ 
งานเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบคุลากร 
     5.2   โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครือ่งคอมพิวเตอร์  
     5.3   โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
     5.4   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน 
     5.5   โครงการเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ใช้งานระบบ Intranet  
     5.6   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิเพื่อการพัฒนาคณุภาพ 
                5.7   โครงการงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
                5.8   โครงการฝ่ายงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

แผนงำนส ำหรับปีกำรศึกษำ 2557 
1. พัฒนำองค์กร 

     1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจดัเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงานให้กับแต่ละคนอย่าง
ถูกต้อง และตรงกับความถนัด 
         1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
         2.1 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
        2.2  พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อน าความรู้ทีไ่ดม้าพัฒนางานและการบริการให้ดยีิ่งข้ึน 
         2.3  พัฒนาบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศให้มสี่วนเข้าร่วมประชุมในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ร่วมกัน
วิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

3. พัฒนำทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    3.1   โครงการบ ารุงรักษาเครือ่ง UPS ของ Server ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

                3.2   โครงการจดัซือ้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับพัฒนาหน้าเว็บหลักมหาวิทยาลัยรังสิต (อายุการใช้งานเครื่อง 10 ปี) 
    3.3   โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบงานเครือข่าย 
    3.4   โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5 
    3.5   โครงการปรับปรุงห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207 
4. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

               4.1   โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานรับสมัครและงานทะเบียนเพื่อรองรับการใช้งาน Mobile Application 
               4.2   จัดท า DR Site (Disaster Recovery) ส าหรับระบบฐานข้อมูลทะเบยีนนักศึกษาและระบบอินทราเนต็ 
               4.3   จัดซื้อซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจดัการระบบเครือข่าย 

   4.4   โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยเครือข่ายเนต็เวิร์ค 
   4.5   โครงการพัฒนาระบบงาน (ระบบการเงิน, การเงินหอพัก, บริหารหอพัก, ระบบอาคารสถานท่ี) 
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5. พัฒนำกำรบริกำร 
                5.1   มีเจ้าหน้าที่ธุรการและบริการค าร้อง  เพื่อรองรบัปัญหาการเข้าระบบงานและการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
     5.2   โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครือ่งคอมพิวเตอร์  
     5.3   โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
     5.4   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน 
     5.5   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิเพื่อการพัฒนาคณุภาพ 
     5.6   โครงการงานผลติเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
                5.7   โครงการฝ่ายงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
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1.3  ภำระงำนหลักและควำมรับผิดชอบ 
       1.3.1   ภำระงำนหลัก 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  แบ่งส่วนออกเป็น 
  1.  งำนธุรกำร  มีขอบเขตงำน  ดังนี้ 
      1.1   รับ – ส่งหนังสือเข้าออกภายในและภายนอก 
      1.2   จัดพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
       1.3   งานงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
      1.4   เบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน 
               1.5   งานพิมพ์เอกสารของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              1.6   งานรับแจ้งปัญหาการใช้งาน 
            1.6.1   รับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้งานระบบ Intranet  การใช้งานพัฒนาระบบซอฟต ์
สแควร์   
 1.6.2   งานรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งานรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานแจ้งอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 
 1.6.3   ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wireless LAN ด้วยวิธี Authentication 
            1.6.4   ให้ค าปรึกษาใช้งาน  RSU Mail 
            1.6.5  งานรับแจ้งซ่อมเครื่อง Printer ทั้งของมหาวิทยาลัยและในส่วนของการเช่าใช้เครื่อง  Multifunction 
 2.  งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์  มีขอบเขตงำน  ดังนี้ 

    2.1 พัฒนาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ติดตั้ง และให้ค าปรึกษาการใช้ระบบ เฉพาะงานในความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วย ระบบรับสมัคร, ระบบประมวลผลสอบ, ระบบทะเบียนประวัติ, ระบบงานทะเบียนรายวิชา, ระบบตารางเรียน/ 
ตารางสอบ, ระบบทะเบียนเรียน, ระบบประมวลผลการเรียน, ระบบเอกสารส าคัญ, ระบบทุนการศึกษา, ระบบทุนกู้ยืม, ระบบ
ทะเบียนศิษย์เก่า, ระบบผู้ส าเร็จการศึกษา, ระบบการเงิน, ระบบประวัติบุคคล, ระบบบริหารอาคารสถานที่, ระบบการเงินหอพัก, 
ระบบบริหารหอพัก, ระบบบริการข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์ http://intranet.rsu.ac.th  และระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน   
        2.2 งานบริการให้ค าปรึกษา   และค าแนะน าปัญหาในการใช้ระบบงาน (เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ) บน  
Windows Application และ Web Application 
 3. งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตงำน ดังนี้ 
     3.1   ให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     3.2   บริหารจัดการและควบคมุตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต ์https://cscl.rsu.ac.th/   
               3.3   ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 4. งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค  มขีอบเขตงำน ดังนี ้

    4.1 บริการให้ค าปรึกษาปญัหาที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมการใช้ 
งานแก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอค าปรกึษาและขอความช่วยเหลือมา 

4.2 บริการเพิม่ประสิทธิภาพ System Software และ Application Software ส าหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์และขอมา 

4.3 บริการให้ค าปรึกษา ติดตั้งท้ัง Software และ Hardware 
    งำนซ่อมบ ำรุง 

-     จัดส่งช่างเทคนิคออกไปให้บริการแก้ไขปญัหาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีแจ้งซ่อมมาใหส้ามารถกลับมาใช้งานไดด้ีดังเดมิ 

-     ติดต่อเพื่อแจ้งผลของการบ ารุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และประสานงาน กับหน่วยงาน 
ต่างๆ ท่ีน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาซอ่ม พร้อมให้การแนะน าซื้ออุปกรณ์อะไหล่เพื่อน ามาทดแทนเครื่องที่ช ารุด 

 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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5.  งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน  มีขอบเขตงำน  ดังนี้ 
      5.1  ดูแลระบบ Server และการให้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย 
      5.2  ให้บริการอินเทอรเ์น็ตทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมต่อจากภายนอก 
      5.3  ซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เนต็ 
      5.4  ดูแลความปลอดภัยส าหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย 
      5.5  ออกแบบและดูแลงานตดิตั้งระบบเครือข่ายส าหรับอาคารใหม่   

6.  งำนนโยบำยและแผนงำน  มขีอบเขตงำน ดังนี ้
     6.1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับแผนระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย  
     6.2  จัดท าแผนการปฏิบตัิงานและงบประมาณประจ าปี  
     6.3  ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
     6.4  จัดท าแผนด้านการประกนัคุณภาพประจ าป ี
     6.5  จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี  
     6.6  จัดท าแผนแม่บทด้านไอทีเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

      7.  งำนเทคนิคห้อง Data Center  มีขอบเขตงำน ดังนี ้
          7.1  จัดท าการส ารวจความตอ้งการห้อง Data Center  
           7.2  จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้อง Data Center  
           7.3  บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้งานซอฟตแ์วร์ที่เกี่ยวข้อง 
           7.4  บริการจดัสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization 
           7.5  บริการจดัท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมตัิ (Service Automation for DR Site) 
           7.6  บริการจดัท าและดแูลระบบเพื่อรองรับการท า Storage Virtualization   
           7.7  ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center 
           7.8  ตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหาวิทยาลัย  
           7.9  ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย  
           7.10  บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
           7.11  บริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเชื่อมโยงเว็บไซตข์องคณะหน่วยงาน  
           7.12  บริการแม่ข่ายโฮมเพจแก่คณะหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา  
           7.13  จัดหาโปรแกรมลขิสิทธิ์ (Licensed Software) เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย 

8.  งำนบริกำรค ำร้อง (Service Desk) มีขอบเขตงำน ดังนี ้
      8.1  บริการรับค าร้องทั่วไป 
           8.2  บริการตอบข้อสักถามด้านเทคนิคผ่านช่องทางต่างๆ 
           8.3  ประสานงานและตดิตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
           8.4  ตรวจสอบสถานะของการด าเนินงาน  
           8.5  ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ     

9.  งำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย  มีขอบเขตงำน ดังนี้ 
           9.1  จัดท าแผนการด าเนนิการด้านระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยรังสิต 
           9.2  บริการแม่ข่ายโครงสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย (Anti Virus, Anti Spam, IDS/IPS, Centralized Log, 
UAC) 

10.  งำนบริกำรสำรสนเทศ IT WIZ   มีขอบเขตงำน ดังนี้ 
             10.1  ศึกษา วิเคราะห ์เสนอแนะแนวทางพัฒนาการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   
             10.2  บริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
             10.3  บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้พร้อมส าหรับบริการและสอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งาน  
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  11.  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  มีขอบเขตงำน ดังนี ้
                  11.1  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   
        11.2  การผลติสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสียง  การจัดท ากราฟิก  และการถ่ายภาพนิ่ง 
  12.  งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์  มีขอบเขตงำน ดังนี้ 
        12.1  การดูแลการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ และต ารา  งานออกแบบกราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย   

  13.  งำนส ำรวจและติดต้ังระบบงำนเครือข่ำย   
             13.1  ด าเนินการส ารวจเพื่อขยายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 

       13.2  จัดท าแผนการด าเนินงานและการออกแบบจดุติดตั้งส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย  
             13.3  บริการเดินสาย LAN และติดตั้งอุปกรณต์ามค าร้อง 
             13.4  บริการติดตั้งและปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์ทางด้าน Network เช่น Access Point, Switch 
             13.5  ท าการวิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายแบบมสีายและไร้สาย 

 
         1.3.2   ควำมรับผิดชอบ 
          ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าท่ีตามส่วนงาน 
          1. งำนธุรกำร  ประกอบด้วย การดูแลนัดหมายของ ผู้อ านวยการส านักฯ ดูแลระบบงานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือเข้า/
ออกท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยรังสิต  จัดเก็บเอกสาร   ดแูลงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในส านักฯ) การเบิก – จ่ายวัสดุ
ส านักงาน มีการเปิดใช้โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk) เพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
สามารถแยกเป็น  2  ภาระงาน  ดังนี้ 
   1. งานแจ้งซ่อม  งานบริการเครือข่ายพื้นฐาน 

   2. งานแจ้งซ่อม  งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค  
2. งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์ ประกอบด้วย 
  2.1  งานพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามขอบเขตจ านวน 19 ระบบงาน 
  2.2  งานติดตั้งโปรแกรมและให้ค าแนะน าปัญหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ 

         3. งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  การวางแผน  จัดหาปรับปรุงบ ารุงรักษา  บริการห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอรส์่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
         4. งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษาและให้ค าปรึกษา 
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
         5. งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาและดูแลความปลอดภัย 
ให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         6. งำนนโยบำยและแผนงำน ประกอบด้วย  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยแผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณประจ าปี แผนด้านการประกันคุณภาพประจ าปี จัดท าแผนความเสี่ยงประจ าปี และแผนแม่บทด้านไอทีเพื่อสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

7. งำนเทคนิคห้อง Data Center  ประกอบด้วย  จัดท าการส ารวจความต้องการห้อง Data Center จัดท าแผนการ 
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้อง Data Center บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center การตรวจสอบและดูแล Active Directory ของ
มหาวิทยาลัย  การบริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเช่ือมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงาน 
 8. งำนบริกำรค ำร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย  บริการรับค าร้องทั่วไป บริการตอบข้อสักถามด้านเทคนิคผ่าน
ช่องทางต่างๆประสานงานและติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  ตรวจสอบสถานะของการด าเนินงาน และตรวจสอบความพึง
พอใจของผู้รับบริการ     
         9. งำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย  ประกอบด้วย  จัดท าแผนการด าเนินการด้านระบบรกัษาความปลอดภยัระบบเครอืข่าย
มหาวิทยาลัยรังสิต การบริการแม่ข่ายโครงสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัย (Anti Virus, Anti Spam, IDS/IPS, Centralized 
Log, UAC) 
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              10. งำนบริกำรสำรสนเทศ IT WIZ   ประกอบด้วย  การศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางพัฒนาการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  บริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้พร้อมส าหรับ
บริการและสอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งาน  
              11. งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสียง การจัดท ากราฟิก  และการถ่ายภาพน่ิงซึ่ง 
สามารถแบ่งงานบริการออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
                    ส่วนท่ี 1   การบริการส่วนกลาง   ตั้งอยู่ช้ัน 8  อาคารวิทยาลัยดนตรี (อาคาร 10)  เป็นศูนย์กลางของงานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และกระจายงานไปยังอาคารต่างๆ  รวมทั้งเป็นที่ตั้งของงานบริการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ และเทป
บันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง  โดยในแต่ละงานหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาขั้นต้น และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ
ต่อไป  
         ส่วนท่ี 2  การบริการประจ าอาคาร ซึ่งในแต่ละอาคารจะมีหอ้งบริการโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีประจ าใน
แต่ละอาคาร   
              12. งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์  ประกอบด้วย  การดูแลการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ และต ารา งานออกแบบ
กราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย   
             13. งำนส ำรวจและติดต้ังระบบงำนเครือข่ำย  ประกอบด้วย  ด าเนินการส ารวจเพื่อขยายจุดติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่าย  จัดท าแผนการด าเนินงานและการออกแบบจุดติดตั้งส าหรับอุปกรณเ์ครือข่าย  บริการเดินสาย LAN และติดตั้งอุปกรณ์
ตามค าร้อง  บริการติดตั้งและปรับปรุงการใช้งานของอุปกรณ์ทางด้าน Network  
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1.4  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกคนใน

มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรม
การจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  การให้บริการผ่านทางคอมพิวเตอร์  การให้บริการทางระบบเครือข่ายทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน  สังกัดฝ่ายเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น  13  งาน คือ  

1. งานธุรการ   
2. งานพัฒนาระบบซอฟต์สแควร์  
3. งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
4. งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
5. งานบริการเครือข่ายพื้นฐาน   

  6. งานนโยบายและแผนงาน 
 7. งานเทคนิคห้อง Data Center 

8. งานบริการค าร้อง (Service Desk) 
9. งานความปลอดภัยเครือข่าย 
10. งานบริการสารสนเทศ IT WIZ 
11. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา    
12. งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์   
13. งานส ารวจและติดตั้งระบบงานเครือข่าย   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 10 

1.4.1  โครงสร้ำงส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.5  จ ำนวนบุคลำกร 
ปัจจุบันส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจดัแบ่งงานภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างการ

บริหารที่ชัดเจนโดยมีบุคลากรทั้งหมด  68  คน ประกอบด้วย 
 
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำยทศพร  ทศแสนสิน 
รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  นำยสมบัติ   พุฒตำล  
รองผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  นำยสมัย   สุขรัง  
 
1. หัวหน้างานธุรการ    คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 1.1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ   คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
 
2. หัวหน้างานพัฒนาระบบซอฟต์สแควร์        คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 2.1  โปรแกรมเมอร์    คุณวุฒิปริญญาโท   3  คน 
 2.2  โปรแกรมเมอร์    คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
3. หัวหน้างานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
           3.1  ช่างเทคนิค    คุณวุฒิปริญญาโท  3  คน 
      คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 3.2  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ   คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 1  คน  
4. งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค  
     4.1 เจ้าหน้าท่ีบริการและสนับสนุนทางเทคนิค คุณวุฒิปริญญาโท  2  คน 
      คุณวุฒิปริญญาตรี  4  คน    
5. หัวหน้างานบริการเครือข่ายพื้นฐาน       คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
 5.1  วิศวกรเครือข่ายพื้นฐาน   คุณวุฒิปริญญาตรี  5  คน 
6. หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน   คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
7. หัวหน้างานเทคนิคห้อง Data Center  คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
8. หัวหน้างานบริการค าร้อง (Service Desk)  คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
9. หัวหน้างานความปลอดภัยเครือข่าย   คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
10. งานบริการสารสนเทศ IT WIZ   คุณวุฒิปริญญาตรี  1  คน 
11. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 11.1 เจ้าหน้าท่ีบริการโสตทัศนูปกรณ ์  คุณวุฒิปรญิญาโท  4  คน 
      คุณวุฒิปรญิญาตร ี  15  คน 
      คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี 4  คน 
 11.2 เจ้าหน้าท่ีธุรการและประสานงานกลาง คุณวุฒิปริญญาโท   1  คน 
12. งานผลติเอกสารและสิ่งพิมพ์  

12.1 เจ้าหน้าท่ี    คุณวุฒิปรญิญาโท     1  คน 
      คุณวุฒิปรญิญาตร ี     4  คน 
      คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี      6  คน 
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   1.6  สถำนที่ตั้ง 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนการท างานเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต  
1.6.1   งำนธุรกำร 

  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5648, 0-2791-5649 
  โทรสาร  0-2791-5417 

1.6.2   งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์   
  ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5650 ถึง 0-2791-5657 
  โทรสาร  0-2791-5417 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  

1.6.3   งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
  ที่ตั้ง    อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) ช้ัน 2 ห้อง 205 – 206 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ช้ัน 3 ห้อง 216 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  ช้ัน 3 ห้อง 313 – 314, 317 – 318, 332A-B 

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ช้ัน 5 ห้อง 504 
โทรศัพท ์  อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน์) 0-2997-2222  ต่อ 1006 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 1226 
    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 3278, 3292 
    อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 

1.6.4   งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค  
  ที่ตั้ง  อาคาร 10 (อาคารวิทยาลัยดนตรี) ช้ัน 8B 
  โทรศัพท ์  0-2997-2222 ต่อ 5226 - 5227 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.5   งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน      
  ที่ตั้ง    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ช้ัน 3 ห้อง 331 
  โทรศัพท ์  0-2997-2222 ต่อ 3285, 3288 – 3289 
  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th  

1.6.6   งำนนโยบำยและแผนงำน  
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5653 
  โทรสาร  0-2791-5417 

1.6.7   งำนเทคนิคห้อง Data Center  
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2 ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5646 
  โทรสาร  0-2791-5417 

1.6.8   งำนบริกำรค ำร้อง (Service Desk) 
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5712 
  โทรสาร  0-2791-5417 
 
 

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/
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 1.6.9  งำนควำมปลอดภัยเครือข่ำย 
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5655 
  โทรสาร  0-2791-5417 

      1.6.10  งำนบริกำรสำรสนเทศ IT WIZ 
  ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ช้ัน 2  ห้อง 207 
  โทรศัพท ์  0-2791-5656 
  โทรสาร  0-2791-5417 

1.6.11  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
    ที่ตั้ง อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน)์ ช้ัน 4 ห้อง 402 โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 5597 
   อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรตัน์) ช้ัน 2 ห้อง 207   โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 1025 

  อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ช้ัน 6 ห้อง 624    โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 1274 
  อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) ช้ัน 3 ห้อง 311   โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 1436 
  อาคาร 4/2 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ช้ัน 2   โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 5010 

   อาคาร 5 (อาคารวิษณุรตัน์) ช้ัน 3 ห้อง 335  โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 3290 
  อาคาร 8 (อาคารคุณหญิงพัฒนา) ช้ัน 2 ห้อง 217   โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 3565 
  อาคาร 10 (อาคารวิทยาลัยดนตรี) ช้ัน 8B โทรศัพท์ 0-2791-6000   ต่อ 5220 
  อาคาร 11 (อาคารรัตนคณุากร) ช้ัน 4 ห้อง 400   โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 4030 

   อาคาร 12 (อาคารรังสิตประยรูศกัดิ์) ช้ัน 5    โทรศัพท์ 0-2997-2222  ต่อ 4010 
  อาคาร 15 (อาคารดิจิตอลมลัติมเีดียคอมเพล็กซ์) ช้ัน 3       โทรศัพท์ 0-2997-2222       ต่อ 4769 

   โทรสาร   02-791-6000  ต่อ 5228 
 1.6.12  งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ 
  ที่ตั้ง  อาคาร 10 (อาคารวิทยาลัยดนตรี) ช้ัน 8A 
  โทรศัพท ์  0-2791-6000 ต่อ 5229 – 5234     

โทรสาร    0-2791-6000 ต่อ 5228 
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1.7  กำรเงินและงบประมำณ 
รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2556  ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 และงบประมาณ 

โครงการปีการศึกษา 2556 โดยแผนกงบประมาณสรุปยอดรายจ่าย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ในแต่ละภาคการศึกษาของ   
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 
       1.7.1  รวมงบประมำณและโครงกำรปีกำรศึกษำ 2556 

          รวมงบประมำณปีกำรศึกษำ 2556 
 

ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2556 
 

รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 
01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 15,154,211.32  0.00  0.00  15,154,211.32  
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 560,000.00  0.00  0.00  560,000.00  
03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ารับรอง 92,000.00  0.00  0.00  92,000.00  
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  
03711 ค่าของขวัญและรางวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
04101 วัสดุการศึกษาและวสัดุห้องปฏบิัตกิาร 265,000.00  0.00  0.00  265,000.00  
04001 วัสดุส านักงาน 17,217.42  31,049.42  8,733.92  57,000.76  

            
รวมรายจ่าย  25,341,428.74  31,049.42  8,733.92  25,381,212.08  

 
ข้อมูล ณ วันที ่20/6/2557 
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รวมชื่อโครงกำรงบพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2556 
ตารางรวมโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา  2556 
 

รายชื่อโครงการงบพัฒนา 
56029   ปรับปรุงห้องท างานส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
56252   โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
56253   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน   
56254   โครงการไอทีคลินิก  
56309   โครงการพัฒนาระบบงาน(ระบบการเงิน,การเงินหอพัก,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานท่ี)   

56315 
  โครงการพัฒนาระบบลงทะเบยีนเพื่อการช าระเงินในรูปแบบ Online Payment ร่วมกับธนาคารกรงุเทพฯ 
(โอนมาจากโครงการ 55287) 

56321 
  โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบการ Mapping ข้อมูลเพื่อรองรับการช าระรูปแบบ Online Payment  
(โอนมาจาก 55502)   

56324   โครงการซื้อ Notebook ส าหรับส่วนงานพัฒนาระบบงานซอฟตส์แควร ์ 
56325   โครงการปรับปรุงการเช่ือมข้อมลูบุคลากรของบริษัท power vision กับระบบซอฟตส์แควร ์  
56328   โครงการเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบประวตัิผู้ใช้งานระบบ Intranet   
56357   สัมมนาเชิงปฏิบตัิเพื่อการพัฒนาคุณภาพ   
56389   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน   
56393   โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์   
56408   โครงการ True  
56620   โครงการฝ่ายงานสนับสนุนการเรียนการสอน   
56626   โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์  
56628   โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโครงสร้างหลังคาห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์อาคารอไุรรัตน์ ช้ัน 2 ห้อง 216   
56630   โครงการพัฒนาระบบ Active Directory กลาง   
56631   โครงการซื้อ Notebook ส าหรับส่วนงานห้อง Data Center  

56633 
  โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอะไหลเ่พื่อปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอรเ์ซิร์ฟเวอร์งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  

56698   โครงการจัดซื้อ Computer Notebook ของงานเครือข่ายพื้นฐาน   
56699   โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบเครือข่าย   
56797   โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
56799   ระบบเครือข่ายเสมือน ภายในงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน   
56805   จัดซื้อ Battery UPS ส าหรับอาคาร 1 และ อาคาร 5   
56806   โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณเ์ครอืข่าย   
56809   Calibration อุปกรณต์รวจสอบระบบเครือข่าย   
56822   จัดซื้ออุปกรณ์เสรมิของ DTX 1800 เพื่อรองรับ CAT6A   
56823   โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4   
56902   โครงการเครื่องปรับอากาศห้องท างานผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
56B55   จัดซื้อซอฟแวร์ส าหรับบริหารจดัการระบบเครือข่าย   
56C54   ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย   
56C68   ระบบไฟฟ้าส ารอง   
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56C69   ปรับปรุงห้องส านักงานระบบเครอืข่ายพื้นฐาน   
56D33   โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Virtualization) ระยะที่ 1   
56D43   โครงการระบบติดตามและตรวจสอบการท างานระบบงานเครือข่าย มรส.   

 
ข้อมูล ณ วันที ่20/6/2557 

 
ยอดรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2556 

 ตารางยอดรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2556 
 
รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 15,154,211.32 0.00 0.00 15,154,211.32 
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00 
03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 
03708 ค่ารับรอง 92,000.00 0.00 0.00 92,000.00 
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
03711 ค่าของขวัญและรางวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 
03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
04101 วัสดุการศึกษาและวสัดุห้องปฏบิัตกิาร 265,000.00 0.00 0.00 265,000.00 
04001 วัสดุส านักงาน 17,217.42 31,049.42 8,733.92 57,000.76 
56029 ปรับปรุงห้องท างานส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 
56252 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุง

เครื่องคอมพิวเตอร ์ 
20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 

56253 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ารองเพื่อให้บริการ
คณะและหน่วยงาน 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

56254 โครงการไอทีคลินิก 0.00 0.00 0.00 0.00 
56309 โครงการพัฒนาระบบงาน(ระบบการเงิน,การเงินหอพัก

,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานที่) 
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

56315 โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อการช าระเงินใน
รูปแบบ Online Payment ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพฯ(โอน
มาจากโครงการ 55287 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56321 โครงการแกไ้ขปรับปรุงระบบการ Mapping ข้อมูลเพื่อ
รองรับการช าระรูปแบบ Online Payment (โอนมาจาก 
55502) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56324 โครงการซื้อ Notebook ส าหรับสว่นงานพัฒนาระบบงาน
ซอฟต์สแควร ์

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

56325 โครงการปรับปรุงการเชื่อมข้อมูลบุคลากรของบริษัท 
power vision กับระบบซอฟตส์แควร์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56328 โครงการเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบประวตัิ
ผู้ใช้งานระบบ Intranet 

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

56357 สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคณุภาพ 157,500.00 0.00 0.00 157,500.00 
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56389 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน 82,720.00 0.00 0.00 82,720.00 
56393 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 2,265,179.00 1,782,250.00 709,000.00 4,756,429.00 
56408 โครงการ True 33,009,632.00 0.00 0.00 33,009,632.00 
56620 โครงการฝ่ายงานสนบัสนุนการเรยีนการสอน 2,262,623.00 0.00 0.00 2,262,623.00 
56626 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 
56628 โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโครงสร้างหลังคาห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์อาคารอุไรรัตน์ ช้ัน 2 ห้อง 216 
0.00 0.00 0.00 0.00 

56630 โครงการพัฒนาระบบ Active Directory กลาง 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
56631 โครงการซื้อ Notebook ส าหรับสว่นงานห้อง Data 

Center 
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

56633 โครงการสั่งซื้ออุปกรณร์ักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพื่อ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรเ์ซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

56698 โครงการจดัซื้อ Computer Notebook ของงานบริการ
เครือข่ายพื้นฐาน 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

56699 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหลเ่พื่อซ่อมแซมระบบ
เครือข่าย 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

56797 โครงการพัฒนาประกันคณุภาพการศึกษา ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56799 ระบบเครือข่ายเสมือน ภายในงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
56805 จัดซื้อ Battery UPS ส าหรับอาคาร 1 และ อาคาร 5 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
56806 โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 
56809 Calibration อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
56822 จัดซื้ออุปกรณ์เสริมของ DTX 1800 เพื่อรองรับ CAT6A 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
56823 โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
56902 โครงการเครื่องปรับอากาศห้องท างานผู้อ านวยการส านัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

56B55 จัดซื้อซอฟแวร์ส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 
56C54 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
56C68 ระบบไฟฟ้าส ารอง 0.00 0.00 0.00 0.00 
56C69 ปรับปรุงห้องส านักงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน 145,360.00 0.00 0.00 145,360.00 
56D33 โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเสมือน (Server 

Virtualization) ระยะที่ 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 

56D43 โครงการระบบตดิตามและตรวจสอบการท างานระบบงาน
เครือข่าย มรส. 

650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

            
รวมรายจ่าย  73,444,442.74 4,343,299.42 717,733.92 78,505,476.08 

 
ข้อมูล ณ วันที ่20/6/2557 
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 ยอดรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2556  
 
รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 

01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 15,154,211.32 0.00 0.00 15,154,211.32 
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00 
03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00 0.00 0.00 9,200,000.00 
03708 ค่ารับรอง 92,000.00 0.00 0.00 92,000.00 
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
03711 ค่าของขวัญและรางวลั 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 
03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 
03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
04101 วัสดุการศึกษาและวสัดุห้องปฏบิัตกิาร 265,000.00 0.00 0.00 265,000.00 
04001 วัสดุส านักงาน 17,217.42 31,049.42 8,733.92 57,000.76 
56029 ปรับปรุงห้องท างานส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 
56252 โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุง

เครื่องคอมพิวเตอร ์ 
20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 

56253 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ารองเพื่อให้บริการ
คณะและหน่วยงาน 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

56254 โครงการไอทีคลินิก 0.00 0.00 0.00 0.00 
56309 โครงการพัฒนาระบบงาน(ระบบการเงิน,การเงินหอพัก

,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานที่) 
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

56315 โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อการช าระเงินใน
รูปแบบ Online Payment ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพฯ(โอน
มาจากโครงการ 55287 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56321 โครงการแกไ้ขปรับปรุงระบบการ Mapping ข้อมูลเพื่อ
รองรับการช าระรูปแบบ Online Payment (โอนมาจาก 
55502) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56324 โครงการซื้อ Notebook ส าหรับสว่นงานพัฒนาระบบงาน
ซอฟต์สแควร ์

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

56325 โครงการปรับปรุงการเชื่อมข้อมูลบุคลากรของบริษัท 
power vision กับระบบซอฟตส์แควร์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56328 โครงการเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบประวตัิ
ผู้ใช้งานระบบ Intranet 

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

56357 สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคณุภาพ 157,500.00 0.00 0.00 157,500.00 
56389 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน 82,720.00 0.00 0.00 82,720.00 
56393 โครงการฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ 2,265,179.00 1,782,250.00 709,000.00 4,756,429.00 
56408 โครงการ True 33,009,632.00 0.00 0.00 33,009,632.00 
56620 โครงการฝ่ายงานสนบัสนุนการเรยีนการสอน 2,262,623.00 0.00 0.00 2,262,623.00 
56626 โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 
56628 โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโครงสร้างหลังคาห้องปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 0.00 
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คอมพิวเตอร์อาคารอุไรรัตน์ ช้ัน 2 ห้อง 216 
56630 โครงการพัฒนาระบบ Active Directory กลาง 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
56631 โครงการซื้อ Notebook ส าหรับสว่นงานห้อง Data 

Center 
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

56633 โครงการสั่งซื้ออุปกรณร์ักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพื่อ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรเ์ซิร์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

56698 โครงการจดัซื้อ Computer Notebook ของงานบริการ
เครือข่ายพื้นฐาน 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

56699 โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหลเ่พื่อซ่อมแซมระบบ
เครือข่าย 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

56797 โครงการพัฒนาประกันคณุภาพการศึกษา ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 

56799 ระบบเครือข่ายเสมือน ภายในงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
56805 จัดซื้อ Battery UPS ส าหรับอาคาร 1 และ อาคาร 5 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
56806 โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 
56809 Calibration อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
56822 จัดซื้ออุปกรณ์เสริมของ DTX 1800 เพื่อรองรับ CAT6A 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
56823 โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
56902 โครงการเครื่องปรับอากาศห้องท างานผู้อ านวยการส านัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

56B55 จัดซื้อซอฟแวร์ส าหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 
56C54 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
56C68 ระบบไฟฟ้าส ารอง 0.00 0.00 0.00 0.00 
56C69 ปรับปรุงห้องส านักงานระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน 145,360.00 0.00 0.00 145,360.00 
56D33 โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเสมือน (Server 

Virtualization) ระยะที่ 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 

56D43 โครงการระบบตดิตามและตรวจสอบการท างานระบบงาน
เครือข่าย มรส. 

650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

            

รวมรายจ่าย  73,444,442.74 4,343,299.42 717,733.92 78,505,476.08 

 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
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รวมรำยช่ือโครงกำรงบพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2557 
     ตารางรวมโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา  2557 
 

รายชื่อโครงการงบพัฒนา 
 57088   ฝ่ายงานผลติเอกสารและสิ่งพิมพ์   
 57097   โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับตรวจสอบระบบงานความปลอดภัยเครือข่าย   
 57108   โครงการสั่งซื้ออุปกรณ์รถเข็น เพื่อใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์  

 57111 
  โครงการจัดจา้งนักศึกษาช่วยงาน เพื่อช่วยงานบริการค าร้อง (service desk) ในงานการแจกแท็บเล็ตส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี1 ของปีการศึกษา 2557   

 57112   โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Barcode และกระดาษ Thermal Paper เพื่อใช้ในงานแจกแท็บเล็ต   
 57114   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับฝ่ายงานบริหารกลาง   
 57115   โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส าหรับโปรแกรมเมอร์   
 57116   โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโครงสร้างหลังคาห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์อาคารอไุรรัตน์ ช้ัน 2 ห้อง 216   
 57117   โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์  
 57118   ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย   
 57122   สัมมนาเชิงปฏิบตัิเพื่อการพัฒนาคุณภาพ   
 57133   โครงการพัฒนาระบบงาน(ระบบการเงิน,การเงินหอพัก,บริหารหอพัก,ระบบอาคารสถานท่ี) -จองยอด   
 57134   โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานรับสมัครและงานทะเบยีนเพื่อรองรับการใช้งาน Mobile Application   
 57135   โครงการซื้อ Pc Computer ส าหรับ Programmer (ที่อายุการใช้งานเครื่อง 5 ปี)   
 57165   โครงการจัดซื้อเครื่องเซริ์ฟเวอร์ ส าหรับพัฒนาหนา้เว็บหลักมหาวทิยาลัยรังสิต (อายุการใช้งานเครื่อง 10 ปี)   
 57179   โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายพื้นฐาน   
 57434   โครงการฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 57519   โครงการปรับปรุงห้อง Data Center Phase 5   
 57525   โครงการ ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย   
 57527   โครงการซื้อ MA อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย   
 57529   โครงการ ระบบเครือข่ายเสมือน ภายในงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน   
 57536   โครงการจัดซื้อระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้งานอุปกรณร์ะบบเครือข่ายพื้นฐาน   
 57537   โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณเ์ครอืข่าย ตึก 11   
 57569   โครงการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณส์ าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์   
 57575   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองเพื่อให้บริการคณะและหน่วยงาน   
 57931   จัดซื้อซอฟแวร์ส าหรับบริหารจดัการระบบเครือข่าย   
 57951   โครงการท า internet caching   
 57959   โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยเครือข่ายเนต็เวิรค์   
 57967   จัดท า DR Site (Disaster Recovery) ส าหรับระบบฐานข้อมลูทะเบียนนักศึกษาและระบบอินทราเนต็   
 57984   โครงการปรับปรุงห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207   
 57A97   โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง UPS ของ Server ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  
 57D18   โครงการจัดท าระบบข่าวสารผ่านอีเมล @rsu.ac.th   
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1.7.2  รวมงบประมำณและโครงกำรปีกำรศึกษำ 2557 
รวมงบประมำณปีกำรศึกษำ 2557 

ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 
 

รหัส หมวดรายจ่าย ภาค S ภาค 1 ภาค 2 รวม 
01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 17,144,556.00  0.00  0.00  17,144,556.00  
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 600,000.00  0.00  0.00  600,000.00  
03203 ค่าบริการ Internet 9,200,000.00  0.00  0.00  9,200,000.00  
03708 ค่ารับรอง 70,000.00  0.00  0.00  70,000.00  
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 97,500.00  0.00  0.00  97,500.00  
03711 ค่าของขวัญและรางวลั 3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  
03714 ค่าเดินทางในประเทศ 15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  
03729 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ 5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
04101 วัสดุการศึกษาและวสัดุห้องปฏบิัตกิาร 270,000.00  0.00  0.00  270,000.00  
04001 วัสดุส านักงาน 22,710.00  18,645.00  18,645.00  60,000.00  

            
รวมรายจ่าย  27,427,766.00  18,645.00  18,645.00  27,465,056.00 

 
ข้อมูล ณ วันที ่20/6/2557 
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โครงกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี 2556 
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หมำยเหตุชี้แจงกำรใช้งบประมำณปี  2556 
งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
1. 56626  โครงกำรปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 
ค ำอธิบำย   ปฏิบัติได้ตามทีต่ั้งโครงการ 
2. 56633  โครงการสั่งซื้ออุปกรณร์ักษาความปลอดภัยและอะไหล่เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556 
ค ำอธิบำย   ปฏิบัติได้ตามทีต่ั้งโครงการ 
 
งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์ 
1. 56324  โครงกำรซ้ือ Notebook ส ำหรับส่วนงำนพัฒนำระบบงำนซอฟต์สแควร์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :   ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                    
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี  25 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556                                                                     
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
2. 56309  โครงกำรพัฒนำระบบงำน (ระบบกำรเงิน,กำรเงินหอพัก,บริหำรหอพัก,ระบบอำคำรสถำนที่) 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :   ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                    
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 - ยังไม่บรรล ุ                                                             
ค ำอธิบำย  โครงการยังไม่บรรลุ  อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3. 56328  โครงกำรเคร่ืองอ่ำนบัตรประชำชนเพ่ือตรวจสอบประวัติผู้ใช้งำนระบบ Intranet 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :   ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 12 มีนาคม 2557 - 15 พฤษภาคม 2557                                                              
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ  
4. 56315  โครงกำรพัฒนำระบบลงทะเบียนเพ่ือกำรช ำระเงินในรูปแบบ Online Payment ร่วมกับธนำคำรกรุงเทพฯ (โอน
มำจำกโครงกำร 55287)  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 30 กรกฎาคม 2556                                                             
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
5. 56321  โครงกำรแก้ไขปรับปรุงระบบกำร Mapping ข้อมลูเพ่ือรองรับกำรช ำระรูปแบบ Online Payment (โอนมำจำก 
55502) 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556                                                            
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
6. 56325  โครงกำรปรับปรุงกำรเชื่อมข้อมลูบุคลำกรของบริษัท power vision กับระบบซอฟต์สแควร์ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30  เมษายน 2557                                                              
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ   
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งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                      
1. 56805  จัดซ้ือ Battery UPS ส ำหรับอำคำร 1 และ อำคำร 5 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร : ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556  -  31 พฤษภาคม 2557                                                                       
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 - 25 กันยายน 2556                                                                         
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ   
2. 56806  โครงกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ำย 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร : ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2557                                                                      
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 1 สิงหาคม  2555 - 28 กุมภาพันธ์  2556                                                                                  
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
3. 56823  โครงกำรปรับปรุงห้อง Data Center Phase 4                                                                                                                              
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 23 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
4. 56809  Calibration อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ำย 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร : ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 - 30 สิงหาคม 2556                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
5. 56822  จัดซ้ืออุปกรณ์เสริมของ DTX 1800 เพ่ือรองรับ CAT6A 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 - 6 กันยายน 2556                                                                                      
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
6. 56698  โครงกำรจัดซ้ือ Computer Notebook งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร : ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 - 30 สิงหาคม 2556                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
7. 56699  โครงกำรสั่งซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพ่ือซ่อมแซมระบบเครือข่ำย                                                                                                        
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 25 กันยายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
8. 56C54  ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 – 5 กรกฎาคม 2556 
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ  ขอใช้งบประมาณล่วงหน้า เนื่องจากต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน                     
ภาคการศึกษา 2556  
9. 56C69  ปรับปรุงห้องส ำนักงำนระบบเครือข่ำยพ้ืนฐำน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 - 20 กันยายน 2556                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
10. 56D43  โครงกำรระบบติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนระบบงำนเครือข่ำย มรส.                                                                                                        
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 - 27 มกราคม 2557                                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 25 

 
งำนบริกำรและสนับสนนุทำงเทคนิค                                       
1. 56252  โครงกำรสั่งซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำหรับซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์                                                     
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                                                                                                                                                
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556                                                                       
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                       
2. 56253  โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำรองเพ่ือให้บริกำรคณะและหน่วยงำน                                                  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 - 27 กันยายน 2556                                                                        
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 

งำนธุรกำร                                                                                                                                                                               
1. 56029  ปรับปรุงห้องท ำงำนส ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2556                                                                   
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                  
2. 56389  โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน                                                                                        
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 - 27 กันยายน 2556                                                                        
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                         
3. 56408  โครงกำร True                                                                                                                    
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี  28 เมษายน 2557 - 30 พฤษภาคม  2557                                                                   
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ                                                                                                                     
4. 56902  โครงกำรเคร่ืองปรับอำกำศห้องท ำงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                                        
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 19 กันยายน 2556 - 22 พฤศจิกายน 2556                                                                   
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ 

งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ                                                                                                                                      
1. 56620 โครงกำรฝ่ำยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน                                                                                                                                   
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 31 กรกฎาคม  2556 - 31 ตุลาคม 2556                                                      
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ             

 

                                                                                                                                                                                                                    



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           
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งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ ์                                                                                                                                   
1. 56393  โครงกำรฝ่ำยงำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ ์                                                                                                                         
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง : วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 - 31 ตุลาคม 2556                                                   
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ     

งำนเทคนิคห้อง Data Center                                                                                                                                                                              
1. 56630  โครงกำรพัฒนำระบบ Active Directory ของมหำวิทยำลัยรังสิต                                                                   
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 9 เมษายน 2556 - 21 มิถุนายน 2556                                                                   
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ  ขอใช้งบประมาณล่วงหน้า เนื่องจากต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จกอ่น                     
ภาคการศึกษา 2556                                                                                                                         
2. 56631  โครงกำรซ้ือ Computer Notebook งำนเทคนิคห้อง Data Center                                                     
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร :  ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557                                                 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจริง :  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556                                                                        
ค ำอธิบำย  ปฏิบัตไิด้ตามที่ตั้งโครงการ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 27 

ส่วนที่ 2             

ระบบ และกลไก  กำรด ำเนินงำน  และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
ระบบและกลไก 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท า ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขึ้นโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการประชุมกันเพื่อหาความเหมาะสมในการตั้ง ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และแผนงาน พร้อมทั้งให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุ บัน 
พร้อมท้ังประกาศให้ประชาคมรับทราบ 
  
กำรด ำเนินงำน  
ตัวบ่งช้ี  1.1  กำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และแผนกำรด ำเนินกำร 
  

ปณิธำน 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 
ปรัชญำ 
บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน  

 
 วิสัยทัศน์ 
 เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ   
  

พันธกิจ 
 ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมำณ 2556 
1. เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสนับสนุนการบริการ และการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต 
3. เพื่อปรับปรุงและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

 
           ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ โดยให้บคุลากรทกุคนภายในส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเสนอแนวความคิดในการก าหนดและเสนอ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานและยังสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
            โดยมีการจัดท าปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางเดียว 
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กันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้  และได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึง 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากนี้ได้มีการประเมินเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และสนองต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  1.1  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

สทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และ
แผนการด าเนินการ 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ
แผนด าเนินการ 

สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1-6 

4 
 (4)  มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคมไดร้ับทราบ 
และเสรมิสร้างความตระหนักของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

สทส.อ1.1.1.004  เว็บไซต์ส านักฯ http://ict.rsu.ac.th  

5 
 (5)  มี (4) + มีการทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ตัวบ่งช้ี  1.2   กำรก ำหนดนโยบำย/แผนงำน และกำรประเมินแผนงำน 
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้มีการร่วมประชุมก าหนดนโยบาย/แผนงานและการประเมินแผนงานของส านักฯ

เพื่อท าให้นโยบาย/แผนงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพือ่แนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในส านักฯ และเป็นการก าหนดทิศทางของแผนงาน/โครงการ ในแนวทางปฏิบัติ  
 ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน/โครงการ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าเป็น 
ไปตามแผน/โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค์ของส านักฯ และ
ตอ้งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตรวจสอบจากแบบเสนอโครงการของแต่ละส่วนงาน   
 ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศได้น าผลการประเมินของแตล่ะแผนงาน/โครงการน ามาสรุปในท่ีประชุมเพื่อสรุปผล
การด าเนินงาน ข้อสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อท าการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการต่อไป เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักฯ และใหเ้ป็นไปอย่างมีแบบแผน พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนางานและระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้น 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  1.2  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 

(1)  มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ 
วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการของ
มหาวิทยาลยั 

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

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

สทส.อ1.1.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใบขออนุมัติงบประมาณ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน และโครงงานท่ี
ได้ด าเนินการแล้ว 

สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา 
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมนิแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรม 
การส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 1-6  
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องค์ประกอบท่ี 2  ภำระงำนหลัก 
ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดภาระงานหลักตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบหมายให้ส านักฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์  มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงาน งานส ารองข้อมูล งานด้าน Server 
และ database (เฉพาะในความรบัผิดชอบ) งานด้านบริการและการให้ค าแนะน าปญัหาการใช้งานในระบบงานต่างๆตามขอบเขต
ความรับผิดชอบจ านวน 19 ระบบงาน 
 งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการรบัผิดชอบดูแลหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อให้บริการด้าน
การเรยีนการสอน  
 งำนบริกำรและสนับสนนุทำงเทคนิค มีหน้าทีร่ับผดิชอบดูแลให้บรกิารซ่อมแซม บ ารุงรักษา และใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอมา 
 งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่อาจารย ์
บุคลากร และนักศึกษา 
 งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ
วีดิทัศน์และเทปบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพน่ิง   
 งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์   มีหน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการดูแลการผลิตเอกสาร  สิ่งพิมพ์ และต ารา  งานออกแบบ
กราฟิก  รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย   
 งำนเทคนิคห้อง Data Center มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอรส์่วนกลาง ภายใตส้ังกัดของ
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าท่ีส ารวจความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร ์
 
กำรด ำเนินงำน 
งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์ 
ตัวบ่งช้ี  2.1    กำรพัฒนำและกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรังสิต 

2.1.1 การพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบงาน (ระบบงานในความรับผิดชอบ) 
    มีการด าเนินงานพัฒนาปรับปรงุบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้แก่เจา้หน้าท่ีในการด าเนินการ  
            2.1.2     งานบริการ  Application  และบริการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งาน 
                            มีการด าเนินการรับแจ้ง  และการแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับแจ้งจากการใช้งานระบบงาน Win 
application  และ  Web  application  ภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน สทส.อ2.2.1.001  การด าเนินงานตามแผน 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.1.002  การประเมินผลการด าเนินงาน 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.1.003  การพัฒนาแผน 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรม 
การส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 4 
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.003  การพัฒนาแผน 
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งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ี  2.2  กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 ส่วนงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายใน
สังกัดของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหน้าท่ีในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอันรวดเร็วของโลกเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนห้องปฏิบัติการ  และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้องเพื่อให้คณะ 
ต่างๆ ที่มาขอใช้บริการสามารถเลือกห้องที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในวิชานั้นๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะเปิดให้คณะ
ต่างๆ จองเวลาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดท าตารางการใช้ห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษานั้น   เพื่อแสดงเวลาใช้งาน
ด้านการเรียนการสอน และแสดงเวลาว่าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ส าหรับงานอ่ืนในเวลาว่างได้ 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
สทส.อ2.2.2.001  แผนงานและสถิติในการบริหารจัดการ
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน สทส.อ2.2.2.003 การด าเนินงานตามแผนโครงการ 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.2.004  การประเมินแผนโครงการ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.2.005  แผนพัฒนาโครงการ 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ครั้งที ่4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 32 

งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค 
ตัวบ่งช้ี  2.3  กำรให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.3.1  บริการรับแจ้งปัญหาและให้ค าปรึกษา 
                      กลุ่มงานเทคนิคเปิดให้ผู้ที่ต้องการขอค าปรึกษาในการใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5226 และ 5227 หรือติดต่อได้ด้วยตนเองที่อาคาร 10 ช้ัน 8B  

2.3.2  บริการติดตั้ง Software  
           มีบริการติดตั้งโปรแกรมตา่งๆ ให้แก่หน่วยงานตามที่ได้รับแจ้งมา                                                   
  2.3.3  บริการสนบัสนุนทางเทคนคิส าหรบัผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                                                  
           มีบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ไดร้ับแจ้ง
ปัญหามา 

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.3  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี สทส.อ2.2.3.001  แผนการด าเนนิงานประจ าป ี

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน สทส.อ2.2.3.002  แผนการปฏิบัตงิาน 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.3.003  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.3.004  แผนการปรับปรุงการปฏิบตัิงานตามผล
การประเมิน 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.3.005  ผลการด าเนินงาน 
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งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งช้ี  2.4  กำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

2.4.1 แผนผังเครือข่าย 
  ส่วนงานบริการเครือข่ายพื้นฐาน ได้จัดท าแผนผัง Infrastructure of Network System ของทั้ง 
มหาวิทยาลัยรังสิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงใช้เป็นการก าหนดเป้าหมาย
ในการวางแผนพัฒนาระบบ 

2.4.2 ระบบ Traffic Monitoring  
                         ในปัจจุบันมีการตรวจจับปริมาณการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายที่อาคารต่างๆ โดยใช้  Cacti 
Monitoring และ SCE (Cisco Service Control Engine) เพื่อตรวจปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายในแต่ละอาคาร เพื่อใช้
พิจารณาวางแผนการเพิ่มขนาด Bandwidth ของเครือข่ายภายใน และInternet ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

2.4.3 ระบบรักษาความปลอดภัย  
                        การติดตั้ง Solution ด้านความปลอดภัย เช่น Firewall, IPS จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งจะลดความเสี่ยงและความซับซ้อนของระบบ หลังจากที่ได้ออกแบบและติดตั้งด้านความปลอดภัยแล้ว 
Infrastructure ใหม่สามารถปรับแต่งให้ รองรับกับ สภาวะแวดล้อมภัยคุกคามใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการ  IPS จะ
ช่วยท าให้ระบบท างานได้อย่างราบรื่นด้วยการอัพเดตข้อมูล,  ไฟล์ Signature และการสนับสนุนอ่ืนๆ  

2.4.4 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่าย 
  ส่วนงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน  ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบเครอืข่าย LAN และ WLAN 
โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน ได้แก่ โปรแกรม Network Stumbler, โปรแกรม 
Wireshark, Fluke OneTouch, Fluke Nettools และ Tone plobe เป็นต้น 

2.4.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครือข่าย 
                        ในส่วนงานระบบเครือข่ายพื้นฐาน มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของระบบปรับอากาศที่
ห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภูมิภายในห้องเหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, 
Server ต่างๆที่อยู่ในห้องท างานได้อย่างปกติ การเข้าตรวจสอบตามช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน และ มีการวางแผนในการ 
Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถท างานได้ปกติ เช่น Core, Distribute, 
Access Switch, Server, Ups  และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าตรวจสอบตามช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.4  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 คะแนน)   
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
สทส.อ2.2.4.001  แผนการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

2 (2)  มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน สทส.อ2.2.4.002  การปฏิบัติงานตามแผน 

3 
(3)  มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.4.003  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.4.004  การปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามผล
การประเมิน 
 

5 
(5)  มี (4) + บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.4.005  รายงานการประชุมงานบริการเครือข่าย
พื้นฐาน 
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ตัวบ่งช้ี  2.5  กำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต 
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรังสิตโดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้งาน อาทิเช่น ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. 2550 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการฐานข้อมูลที่มีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยแก่
หน่วยงานและคณะของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังพิจารณาถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่ว่า“การศึกษาคือการสร้างนวัตกรรม…” ทั้งนี้
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และการขยายพื้นที่ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 จุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต ท้ังระบบแบบมีสาย (Wire line) จ านวน 11,424 จุด   
 การให้ระบบแบบไร้สายสาย (Wireless) Access Points (WIFI)  จ านวน 404 จุด  

o ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นการติดตั้งภายในอาคารจ านวน 381 จุด  
o ติดตั้งอาคารภายนอกอาคารจ านวน 23 จุด 

 การรับค าร้องเพื่อติดตั้งจุดให้บริการเครืออินเทอร์เน็ตข่ายเพิ่ม 
 ส ารวจและตรวจสอบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   
 ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงานให้มีความพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย   

ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.5  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
สทส.อ2.2.5.001  แผนในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) 
สทส.อ2.2.5.002  แผนการให้บรกิาร Internet 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน สทส.อ2.2.5.003  ขั้นตอนการตรวจสอบและการให้บริการ 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.4.003  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.5.004  การปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามผล
การประเมิน 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ2.2.4.005  รายงานการประชุมงานบริการ
เครือข่ายพื้นฐาน 
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งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   
ตัวบ่งชี้ 2.6 งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 งานสนับสนุนการเรียนดูแลและรบัผิดชอบงานบริการ 2 งาน คืองานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
 ส่วนท่ี 1 งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์
 สถานท่ีในการให้บริการงานโสตทศันูปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานบริการส่วนกลาง และงานบริการประจ าอาคาร 
โดยงานบริการส่วนกลาง ตั้งอยู่อาคารวิทยาลัยวิทยาลยัดนตรี ช้ัน 8B ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบรหิารงานและการกระจายงานไป
ยังงานบริการประจ าอาคาร ซึ่งในแต่ละอาคารจะมีห้องงานบริการโสตทัศนูปกรณ์และเจา้หน้าท่ีประจ า ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว
ในการติดต่อของผูร้ับบริการ และยังเป็นการสะดวกต่อเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารต่างๆ มีดังนี ้
 อาคาร 1   อาทิตย์ อุไรรตัน ์ ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้อง 402 
 อาคาร 2   ประสิทธิรตัน์      ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 207 
 อาคาร 3    อุไรรตัน ์  ตั้งอยู่ชั้น 6 ห้อง 624   
 อาคาร 4    วิทยาศาสตร์ /อาคาร 4/1        ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 311 
 อาคาร 4/2 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  ตั้งอยู่ชั้น 2    
 อาคาร 5   วิษณุรัตน์   ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้อง 335 
 อาคาร 8   คุณหญิงพัฒนา        ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้อง 217 
 อาคาร 11  รัตนคุณากร       ตั้งอยู่ชั้น 4  ห้อง 400 
 อาคาร 12  รังสิตประยูรศักดิ์   ตั้งอยู่ชั้น 5 ห้องโสตทัศนูปกรณ ์
 อาคาร 15  ดิจิตอลมลัตมิีเดียคอมเพล็กซ์     ตั้งอยู่ชั้น 3  ห้อง 315  
  
 นอกจากน้ี งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดท าแบบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิต
สื่อการเรียนการสอนไปยังผู้ขอใช้บริการ ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ผลปรากฏว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบรกิารโสตทัศนูปกรณต์ามอาคารอยู่ในระดับมาก (4.43)  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ตามอาคารเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.36)  ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก (4.17) และ
ความพึงพอใจในกิริยามารยาทเรียบร้อย สุภาพและมีความพร้อมของในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในระดับมาก (4.20) 
 โดยสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ขอใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (4.29) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการใช้เครื่อง  Visualizer  ซึ่งมีความ
ต้องการใช้อยู่ในระดับปานกลาง (3.01) และความพึงพอใจในเรื่องของบ่อยครั้งที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการโสตฯ ตาม
อาคารได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (1.91)  
 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการส่วนกลาง หรืองานบริการประจ าอาการ  มีขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน คือ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ สทส.08 ใบยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://ict.rsu.ac.th/  ทั้งนี้ ในการขอยืมอุปกรณ์แต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันท าการ   ทั้งนี้  เพื่อเจ้าหน้าท่ีประจ าอาคารฯ จะได้จัดหาอุปกรณ์ไว้พร้อมส าหรับให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง หากมี
กรณีเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตฯ ทันที ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานบริการส่วนกลาง 
อาคารวิทยาลัยดนตรี ช้ัน 8B หรือ โทรศัพท์ภายใน 5220     
 
 ส่วนท่ี 2 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 ส าหรับงานผลิตสื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบในเรื่องของการบันทึกวีดิทัศน์ ตัดต่อ/ส าเนา CD, DVD  บันทึกเสียง 
และถ่ายภาพนิ่ง ทั้งนี้ การขอใช้บริการงานผลิตสื่อ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์ม สทส.09 ใบผลิตสื่อการสอน ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ict.rsu.ac.th/  โดยผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่งานบริการส่วนกลาง 
อาคารวิทยาลัยดนตรี ช้ัน 8B หรือโทรศัพท์ภายใน 5223  หรือผู้ขอใช้บริการมีความต้องการใช้บริการเรื่องของการถ่ายภาพนิ่ง 
สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่งานบริการส่วนกลางเช่นกัน หรือโทรศัพท์ภายใน 5224     

http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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 ในปีการศึกษา 2556 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการขอใช้บริการเช่นกัน  
โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องของผลงานมีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ)  อยู่
ในระดับมาก (4.06)  ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.08)  และความพึง
พอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีมีกิริยามารยาทเรยีบร้อยสุภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (4.17) โดยภาพรวมผู้ขอ
ใช้บริการงานผลิตสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (4.10) ทั้งนี ้ไม่รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถให้บริการได้ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (1.76) 
     
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้งงบประมาณ
โครงการฝ่ายงานสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 2,200,000.00 บาท  งาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
2,200,000.25  บาท  คิดเป็นร้อยละ 100% 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้ 2.6  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี (อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    
สทส.อ2.2.6.002 รายงานการประชุมงาน                 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.6.001  สรุปผลการประเมินคณุภาพการ
ให้บริการด้านกายภาพต่อการจดัการเรยีนการสอน                   
ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.6.002 รายงานการประชุมงาน                 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงาน
รับทราบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.6.002 รายงานการประชุมงาน                 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์    
ตัวบ่งช้ี 2.7  งำนผลิตเอกสำร สิ่งพิมพ์ และต ำรำ       
 งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ มีขั้นตอนการขอใช้บริการที่เป็นระบบ  โดยผู้ขอมารับบริการต้องกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์ม สทส.11  ใบงานส าเนาโรงพิมพ์  หรือ สทส.12  ใบงานโครงการผลิตหนังสือ เอกสารวิชาการ  โดยผู้ขอรับบริการ
จัดส่งแบบฟอร์มขอใช้ผ่านทางงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย หรือส่งด้วยตนเองที่ห้องงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ อาคาร
วิทยาลัยดนตรี ช้ัน 8A  ซึ่งจะมีการลงรับเอกสารงานพิมพ์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อท าการบันทึก และกระจายงานไปยัง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ส าเนา (Copy print)  เพื่อด าเนินการพิมพ์ส าเนาตามจ านวนและให้เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการ การให้บริการผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ มีลักษณะการให้บริการ 2 แบบ คือ 1) การพิมพ์ระบบออฟเซท  โดยเครื่องพิมพ์
ออฟเซท   มี 1 รุ่น  คือ เครื่องออฟเซทตัด 5 รุ่น 500N  ส าหรับงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ขนาดกระดาษ A3   ได้แก่ สมุด
ค าตอบ 9 หน้า  กระดาษค าตอบ  แบบปกหนังสือ เป็นต้น  ซึ่งเครื่องออฟเซทนี้ ใช้พิมพ์งานที่มีลักษณะ 2 สี  เช่น ปกเอกสาร
ประกอบการสอน แผ่นพับ  เป็นต้น   2) การพิมพ์ระบบเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง  ใช้พิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น 
เอกสารประกอบการสอน  แผ่นพับแผนการสอน  คู่มือประจ าตัวนักศึกษา ฯลฯ  และเพื่อให้บริการตามความเหมาะสมกับงาน
และให้งานออกมามีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้มาขอรับบริการ  จะพิจารณาจากลักษณะของงานเป็นหลัก  นอกจากนั้นงาน
ผลิตเอกสารฯ  ยังมีเครื่องมือประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ เครื่องเรียงเย็บ และเครื่องเข้าเล่มไสกาว ส าหรับเข้าเล่มเอกสาร  เครื่องเคลือบ
ปก เครื่องถ่ายเอกสารสี  สามารถถ่ายได้ตั้งแต่ขนาดกระดาษ A5 ถึงขนาด A3  เพื่อรองรับการถ่ายเอกสารสีและปกหนังสือและ
โปสเตอร์ทั่วไป 

 ส าหรับการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ของคณะวิชาต่างๆ นั้น คิดค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละครั้งโดยวิธีการตัดโอน
งบประมาณไปยังต้นสังกัด โดยส านักงานบประมาณ จะรับผิดชอบและดูแลตัดค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารส่วนที่เป็นของคณะ
วิชา ส าหรับส่วนของหน่วยงานส านักงานพัสดุ จะเป็นผู้ดูแลตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร  ถ้ากรณีการจ่ายเป็นเงิน
สด ทางงานผลิตเอกสารฯ จะคิดค่าใช้จ่ายให้ผู้รับบริการได้รับทราบก่อนการด าเนินการผลิต และผู้ขอรับบริการจะต้องน าใบงาน 
(แบบฟอร์ม สทส.11) ไปช าระเงินค่าค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินและน าใบเสร็จรับเงินมารับงาน  นอกจากนี้ งานผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ์   ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์  ซึ่งจัดท าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาขอรับ
บริการในปีการศึกษา 2556 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.78)  

 งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการพิมพ์เอกสารต่างๆ ของคณะ วิทยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังรับผิดชอบงานในส่วนของงานผลิตต าราของส านักพิมพ์ด้วย    เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง  
“ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธาน  โดยท าหน้าท่ีบริหารจัดการงานด้านการผลติเอกสารและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานด้านการ
จัดพิมพ์และการจัดจ าหน่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนอง
ต่อรูปแบบความต้องการได้อย่างหลากหลาย  เอื้ออ านวยให้ผู้ขอใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน รวม ทั้งได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนสูงขึ้น คณะกรรมการส านักพิมพ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณชนในลักษณะของเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และเอกสารวิชาการอื่นๆ ซึ่งทางคณะกรรมการส านักพิมพ์ฯ  มี
นโยบายที่จะรับต้นฉบับสิ่งพิมพ์ใน 4 ด้าน ได้แก่   

1. เอกสารวิชาการ          
2. เอกสารการวิจัย          
3. เอกสารส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล         
4. เอกสารอื่นที่เป็นเอกลักษณ์รังสิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม    

 นอกจากนี้ ยังเปิดรับผู้เขียนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในการส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการ
ส านักพิมพ์พิจารณาได้ด้วย โดยผู้ประสงค์ขอจัดพิมพ์ สามารถมาติดต่อที่ งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สทส.) ช้ัน 8A อาคารวิทยาลัยดนตรี โทร. 5231 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. กำรขอจัดพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรำยวิชำ  
 การขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่จัดพิมพ์เพื่อจ าหน่ายภายใน  อาทิเช่น หนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน 
และเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาต่างๆ  
 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 1.  ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์หนังสือ พร้อมน า
เอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out  CD File ข้อมูล   ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ  
หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet  
 2. ท าความตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบ  เนื้อในจ านวน
เล่ม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอก ท าการออกแบบปก   จัดอาร์ตเวิร์คเนื้อหา และพิมพ์
ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์ ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ ต ารา 
เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน จะถูกจัดพิมพ์ภายในนามของ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมี LOGO ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ปรากฏเป็นเอกลักษณ์อยู่บนหน้าปก 
 4. ในกรณีที่เป็นการจัดพิมพ์ต ารา  เอกสารค าสอน หรือเอกสารประกอบการสอน เพื่อจ าหน่ายให้แก่นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการขอหมายเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติได้  

5.  เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จ จะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิมพ์หรือจัดจ้างโรงพิมพ์
ภายนอก แล้วแต่กรณี 
 6.  หลังจากจัดพิมพ์เสร็จ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งให้ผู้ขอจัดพิมพ์ทราบ  
 7.  ด้านการจัดจ าหน่าย เอกสารประกอบการสอนของรายวิชา ผู้ขอจัดพิมพ์สามารถเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้ 
2 วิธี คือ 
   - วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   - อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง โดยให้ศูนย์หนังสือ น าส่งหนังสือไปไว้ท่ีคณะหรือท่ีหน้าช้ันเรียน 
 8.  ในกรณีที่วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สามารถรับค่าลิขสิทธิ์ได้ที่ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในวันสุดท้ายของการสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา  ส่วนกรณีที่อาจารย์เป็นผู้จ าหน่ายเอง 
ให้น าเงินท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดน าส่งให้แก่ ศูนย์หนังสือ โดยอาจารย์จะได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ในทันที 

9.  ผู้ขอจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอน จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ ในอัตราตามจ านวน
เล่มที่จัดพิมพ์ ดังนี ้  
   จ านวน 1-300 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10% โดยค านวณจากราคาขาย 
   จ านวน 301-500 เล่ม ได้รับค่าลิขสิทธิ์ 15% โดยค านวณจากราคาขาย 
 การขอจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่จัดพิมพ์เพื่อน าไปจ าหน่ายภายนอก  ส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาและน าไปจ าหน่ายภายนอก ภายใต้การด าเนินการด้านการตลาดของศูนย์หนังสือ มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ลักษณะของเอกสารที่ขอจัดพิมพ์ 

เป็นหนังสือ/ต าราวิชาการ ที่ใช้ได้กว้างขวางโดยทั่วไป มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย เนื้อหามีความน่าสนใจ และคาดว่าน่าจะ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หรือเป็นต ารา/หนังสือหายาก ไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งน้อยในท้องตลาดและเป็นท่ีต้องการของลูกค้า  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติทุนในการจัดพิมพ์ 
 - กรณีที่คณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ เป็นต ารา/หนังสือวิชาการที่มี
ยอดการจ าหน่ายให้กับนักศึกษาภายในประมาณ 500 เล่ม ต่อปีการศึกษา  จะอนุมัติทุนในการจัดพิมพ์ โดยมียอดพิมพ์ขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า 1,000 เล่ม 
 - กรณีที่คณะกรรมการส านักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุน หรือ มีอัตราความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน 
สามารถเลือกด าเนินการได้โดยใช้ระบบ Print on demand หรือจัดพิมพ์ในรูปแบบของ Low cost ซึ่งมีคุณภาพการพิมพ์ที่ใช้
ต้นทุนต่ า เนื้อในเป็นขาว-ด า แต่มีการออกแบบหน้าปกให้สวยงามและพิมพ์ 4 ส ี
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 หมายเหตุ 
 -  ในกรณีที่ยังไม่เคยผ่าน Reader ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งต้นฉบับให้ Reader ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญใน
สาขานั้นๆ ท าการตรวจประเมินคุณภาพก่อนการจัดพิมพ์ โดยอาจารย์ผู้ขอจัดพิมพ์จะต้องประสานงานกับ Reader ไว้ก่อนเป็น
เบื้องต้น   
 -   ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ติดต่อหอสมุดแห่งชาติเพื่อขอหมายเลข ISBN ให้  
 -    ค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะมีการตกลงกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   * จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีที่หนังสือพิมพ์เสร็จ  
   *  จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียนเป็นงวดๆ  
    ตามยอดหนังสือท่ีขายได้ 
 -   การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 2. กำรขอจัดพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำ 
   อาทิ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล เอกสารอื่นที่เป็นเอกลักษณ์รังสิตและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม  ฯลฯ  
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.  ผู้ขอจัดพิมพ์แจ้งความประสงค์ในการขอจัดพิมพ์ต่อส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ศูนย์หนังสือพร้อมน า  
ส่งเอกสารต้นฉบับมาด้วย ซึ่งเอกสารอาจเป็นลักษณะของรูปเล่ม เอกสาร Print Out CD File ข้อมูลต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ 
หรือ อาจส่ง File ผ่านระบบ Internet   
 2.  เอกสารต้นฉบับและข้อมูลเบื้องต้น จะถูกส่งเข้าสู่คณะกรรมการส านักพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดพิมพ์ 
 3.  ท าความตกลงกันเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดพิมพ์  ได้แก่ ประเภทของสิ่งพิมพ์ รูปแบบปก รูปแบบเนื้อใน  
จ านวนเล่ม  การจ่ายค่าลิขสิทธิ์  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โรงพิมพ์ภายนอกท าการออกแบบปก จัดอาร์ตเวิร์คเนื้อหา และพิมพ์
ต้นฉบับปกใน ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะให้ผู้ขอจัดพิมพ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์  

5.  เมื่อต้นฉบับจัดเตรียมเสร็จจะถูกส่งพิมพ์ โดยส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิมพ์ หรือ ศูนย์หนังสือจัดจ้าง
โรงพิมพ์ภายนอก แล้วแต่กรณี 
 6.  ส าหรับค่าลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตอบแทน จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการตกลงกันเป็นรายกรณี ซึ่ง
โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   *  จ่ายตามยอดพิมพ์ โดยจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ 10% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เขียนทันทีท่ีหนังสือพิมพ์เสร็จ  
      *  จ่ายตามยอดจ าหน่าย โดยจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์  20% ของราคาปก ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้เขียน เป็นงวดๆ  
ตามยอดหนังสือท่ีขายได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.   การส่งเสริมการจัดท าหนังสือ/ต ารา เพื่อจัดจ าหน่ายภายนอก 
       ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิง่พิมพ์  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการออกแบบ
จัดอาร์ตเวิร์ค เพื่อเตรียมต้นฉบับส าหรับการจัดพิมพ์หนังสือในนามส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวนทั้งสิ้น 7  เล่ม ดังน้ี 

- ปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชน 
- ทุกข์ชาวนา ทุกข์ของแผ่นดิน 
- Augmented Reality : A Modern Vision-Based Approach 
- ฐานข้อมูล  คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
- มองเศรษฐกิจการเมืองไทย 
- ความเป็นพลเมืองเพื่อสังคมธรรมาธิปไตย 
- มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน 

 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 40 

 2.   การส่งเสริม การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน เพื่อจัดจ าหน่ายภายใน 
      งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารค าสอน ส าหรับรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2556  จ าแนกได้ดังนี้ 
     ภาคการศึกษาที่ 1  มีการจัดพิมพ์ รวม  82    ปก   9,305   เล่ม 
       ภาคการศึกษาที่ 2  มีการจัดพิมพ์ รวม  38    ปก   6,513   เล่ม 
     ภาคการศึกษาที่ 3  มีการจัดพิมพ์ รวม  11    ปก   630     เล่ม 
     รวมท้ังสิ้น    131   ปก   16,448    เล่ม 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.7  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    
สทส.อ2.2.7.001 รายงานการประชุมงานผลติเอกสาร
และสิ่งพิมพ์                                                                       

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.7.002 ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์         
ปี 2556 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    
(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.001 รายงานการประชุมงานผลติ
และเอกสารสิ่งพิมพ์                                                          

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงาน
รับทราบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.001 รายงานการประชุมงานผลติ
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
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ตัวบ่งชี้  2.8   งำนจัดเตรียมข้อสอบ 
 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยมีค าสั่ง มรส ที่ 661/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบประจ าปีการศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 26 
มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการมาจากตัวแทนวิทยาลัย/คณะ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการมีภาระหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลรับผิดชอบให้การจัดเตรียมข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ข้อสอบเกิดการรั่วไหลได้ และมี
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา   ส าหรับการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ  ได้มีการจัดท าระเบียบและ
ขั้นตอนการส่งที่ชัดเจน  โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ (มรส.91)  และ
น าส่งซึ่งตามระเบียบก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือเลขานุการคณะเท่าน้ัน เป็นผู้ส่งต้นฉบับข้อสอบและมีการลงรับ-ส่งข้อสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากเกิดปัญหา (กรณีหาต้นฉบับข้อสอบไม่พบ)  ในการจัดเตรียมข้อสอบ
จะต้องมีความรอบคอบและรัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการรั่วของข้อสอบ โดยในระหว่างการจัดท าข้อสอบ จะมี
คณะกรรมการจัดเตรยีมข้อสอบ (อาจารย์ตัวแทนจากคณะต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั)  หมุนเวียนกันมาก ากับดูแล
ความเรียบร้อยตลอดเวลา  นอกจากนั้น ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาคอยเฝ้าระวัง ตรวจตราผู้เข้า -ออกอย่าง
เข้มงวดอีกทางหนึ่งด้วย     
 เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการจัดส่งข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆได้มีการตรวจเช็ค
ข้อสอบจากตัวแทนกองอ านวยการสอบอาคารต่างๆ  มาท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดใน
การน าส่ง โดยตัวแทนจากกองอ านวยการสอบต้องลงลายมือช่ือเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานไว้   ส าหรับการจัดส่ง/ขนย้าย
ข้อสอบไปยังกองอ านวยการสอบแต่ละอาคาร   จะมีเจ้าหน้าที่จากแผนกจัดสวนและบริการเป็นผู้ขนย้ายพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้าย  และมีการลงลายมือช่ือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานอีก
ทางหนึ่งด้วย นอกจากน้ันยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556  งานจัดเตรียมข้อสอบ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อสอบทั้งหมด  5 ครั้ง 
และด าเนินการจัดเตรียมข้อสอบทั้งหมด 6 ครั้ง มีวิชาสอบทั้งหมดจ านวน  3,749 วิชา  สอบตามตารางสอบ 3,114 วิชา สอบ
นอกตาราง 645 วิชา จ านวนต้นฉบับท้ังหมด  31,171  หน้า 
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ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  2.8  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  

คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี (อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 

สทส.อ2.2.8.001 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัเตรียม
ข้อสอบปี 2556 
สทส.อ2.2.8.002  ระเบียบการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.8.003  แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ 
สทส.อ2.2.8.004  เอกสารการตรวจเช็คข้อสอบ 
สทส.อ2.2.8.005  เอกสารการน าส่งข้อสอบไปยังอาคาร
อ านวยการสอบ 
สทส.อ2.2.8.006 เอกสารการลงเวลาปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี รปภ. 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่
ต่ ากว่า  3.51  เต็ม 5.00 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.002 ผลวเิคราะห์ข้อมลู
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการงานผลติ
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ปี 2556 

4 (4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.7.001 รายงานการประชุมงานผลติ
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
สทส.อ2.2.8.007  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมข้อสอบ ปี 2556 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงาน
รับทราบการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.8.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเตรียมข้อสอบ ปี 2556 
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งำนเทคนิคห้อง Data Center 

ตัวบ่งชี้  2.9  กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 
ส่วนงานเทคนิคห้องดาต้าเซ็นเตอร์ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนกลาง ภายใต้สังกัดของ

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ส ารวจความต้องการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จัดท า
แผนการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์รวมทั้งบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้
ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี 
Virtualization บริการจัดท าส านักงานส ารองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation for DR Site) และ
ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของ
มหาวิทยาลัย บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการแม่ข่ายโฮมเพจแก่คณะ/หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา 
รวมทั้งการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  (ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สทส.อ2.2.9.001  แผนการด าเนนิงานประจ าป ี

2 (2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผน สทส.อ2.2.9.002  การด าเนินงานตามแผนโครงการ 

3 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า 
3.51 เต็ม 5.00 

สทส.อ2.2.9.003  การประเมินแผนโครงการ 

4 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

สทส.อ2.2.9.004  แผนการพัฒนาโครงการ 

5 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบ การ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ครั้งท่ี 4 
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องค์ประกอบท่ี 3   กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระบบและกลไก 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยหัวหน้างานแต่ละส่วนงานโดยมี
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกรรมการ เพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารงานโดยยึดปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงานเป็นหลัก ท้ังนี้ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการท างานของบุคลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอ
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าที่ประชุมได้โดยผ่านหัวหน้างาน  
 
กำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งช้ี  3.1  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  โดยได้จัดให้บุคลากรเข้าประชุม
เพื่อร่วมกันก าหนดแผนการบริหารและการจัดการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในก ารก าหนด
แผนการบริหารและการจัดการบุคลากรทุกคนรับทราบแผนการบริหารและการจัดการและร่วมกันด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารและการจัดการที่ได้ร่วมกันก าหนดแผนไว้ 
 พร้อมท้ังได้มีการจัดสัมมนาประจ าปี เพื่อร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานว่าเป็นไปตามแผนการ
บริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร พร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวส าหรับการบริการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  3.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  มีแผนการบริหารและการจดัการ  สทส.อ3.3.1.001  แผนโครงการประจ าปี 2556 

2 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการบริหารและการจัดการ 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
งานประกันคุณภาพ 

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

สทส.อ3.3.1.002  แผน/โครงการ  การพัฒนาบุคลากร
ส านักฯ 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1-6 
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ตัวบ่งช้ี  3.2  กำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกร 
ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้ีการประชุมภายใน เพื่อประชุมชี้แจงและร่วมกันก าหนดภาระหน้าที่ตามส่วน

งานและตามต าแหน่งของบุคลากร พร้อมท้ังจัดท าแผนผังองค์กรที่ได้มีการก าหนดต าแหน่งของบุคลากรแยกตามภาระหน้าที่และ
ได้แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน แจง้ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนงานตดิตามผลการปฏิบัติงานจากแผนงานของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัมอบหมายงานและน าเสนอรายงานให้กับผู้บังคับบญัชา เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลงานและเพื่อ
การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาว่าบุคลากรได้ปฏิบัตติามแผนงานท่ีได้เสนอมาหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
แผนงานด้วย 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  3.2  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน  

สทส.อ3.3.2.001  โครงสร้างการบริหารงานส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 
(2)  มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าท่ี 

สทส.อ3.3.2.002  การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU 
Helpdesk)   

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหน้าท่ี  

สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามภาระของส่วนงาน 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าท่ี 

สทส.อ3.3.2.004  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 
 (5)  มี (4) + การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานต่อไป 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1-6 
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ตัวบ่งช้ี  3.3   ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ครอบคลุมทุกส่วนงาน

ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  ส่วนงานพัฒนาระบบซอฟต์สแควร์   ส่วนงานบริการเครือข่ายพื้นฐาน  ส่วนงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ส่วนงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค   ส่วนงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส่วนงานผลิต
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
 จากนั้นจะน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาท าการสรุปผล  เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
บริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการให้มากขึ้น 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  3.3  (ได้คะแนนเท่ากับ  4  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 - 
2 (2)  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  - 
3 (3)  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 - 

4 (4)  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 5                                      
(อ้างอิง)  สทส.อ3.3.2.003  แบบประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการตามภาระของส่วนงาน 
สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 (5)  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 47 

ตัวบ่งช้ี  3.4  กำรพัฒนำบุคลำกร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมการศึกษา เพื่อ

สนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพัฒนาความรู้ของตนเอง  โดยการสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อยกระดับ
ความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นตามล าดับ พร้อมกันนี้ได้มีการส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี
กลไกการพัฒนาบุคลากรในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  โดยพิจารณาจากโครงสร้างขององค์กรที่ต้องมี
บุคลากรที่มีคุณวุฒิประจ าต าแหน่งนั้นๆ  
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  3.4  (ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  มีแผนการพัฒนาบคุลากร  
สทส.อ3.3.4.001  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต 55 - 59 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากร 

สทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาภายใน – 
ภายนอกของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

สทส.อ3.3.4.003  ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี 2556 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/ โครงการ 
(อ้างอิง)  สทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนา
ภายใน – ภายนอกของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 5-6 
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ตัวบ่งช้ี  3.5  ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศจ านวน 19 ระบบ  ด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งจะท าให้ได้
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักและกิจกรรมส าคัญๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถช่วยให้การบริหารงาน 
การตัดสินใจ และลดขั้นตอนการท างานท าให้ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยผู้ใช้และผู้บริหารทุกระดับชั้นสามารถใช้บริการ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://intranet.rsu.ac.th 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  3.5  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมลูสารสนเทศ 
(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 
(2)  มี (1) + ระบบ  และกลไกในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

(อ้างอิง) สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนา ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 
(3)  มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  

(อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.002  การด าเนินงานตามแผน 

4 (4)  มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ (อ้างอิง) สทส.อ2.2.1.003  การประเมินผลการด าเนินงาน 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ2.2.1.004  การพัฒนาแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
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องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและงบประมำณ 
ระบบและกลไก 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท างบประมาณตามความรับผิดชอบและความจ าเป็น โดยท าการเสนอขอ
งบประมาณผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
กำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งช้ี  4.1  กำรเงินและงบประมำณ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแผนการเงินและงบประมาณประจ าปี  โดยมีคณะกรรมการ   ภายใน
ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ   เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนบรหิารงบประมาณ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน  โดยมีกลไกในการใช้งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต   
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน  หรือแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้การใช้งบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ได้ตั้งไว้ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการจะด าเนินการเบิกงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตก าหนด 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณท่ีได้รบั โดยการใช้งบประมาณเพื่อโครงการตา่งๆ ตามที่ได้ขอไว้นั้น จะมีการน าเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมินโครงการว่าได้รับผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ในปงีบประมาณต่อไป  
  
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  4.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 (1)  มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
สทส.อ4.4.1.001  ระเบียบว่าด้วย  การเงินและการกรอก
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน  ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + กลไกในการใช้งบประมาณประจ าปี  
และสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 

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

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

สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่าย
โครงการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การประเมินผลการใช้งบประมาณ
ประจ าป ี

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน
พัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 4-5 
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ตัวบ่งช้ี  4.2   กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรตรวจสอบ 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการตัดสินใจและน ามาวางแผนงานของ

ส านักฯส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต   และครอบคลุมภารกิจของส่วนงานนั้นๆ 
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังมีกลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารภายในส านักฯ 
โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ  
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  4.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 
(1)  มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงิน  และ
การจัดสรรงบประมาณทีส่อดคล้อง  และ
ครอบคลมุภารกจิ 

(อ้างอิง)  สทส.อ4.4.1.001  ระเบยีบว่าด้วย  การเงินและ
การกรอกงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิง)  สทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายการเงิน  
ประจ าปี 2552 

2 
(2)  มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ  และ
มีการด าเนินกิจกรรม / โครงการตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

สทส.อ4.4.2.001  โครงการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี 2556 
(อ้างอิง)  สทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณ
รายจ่ายโครงการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การสรุป  หรือรายงาน  และเผยแพร่
ให้บุคลากรทราบ 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 4-6 
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องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ  และกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ระบบและกลไก 
 ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายเทคโนโลยี มีการจัดท าโครงสร้างการบริหาร 
มีบุคลากรรับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการประกันคณุภาพของส านักฯ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
กำรด ำเนินงำน 
ตัวบ่งช้ี  5.1  กำรประกันคุณภำพและกำรตรวจสอบคุณภำพ 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  โดยมีผู้อ านวยการส านัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้ง  โดยได้มีกิจกรรมให้ประชาคมภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในหัวข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการก าหนด
แผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมในการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)  
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้ง
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพในด้านนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  5.1  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 
(1)  มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผดิชอบการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ  

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคณุภาพ 

2 
 
(2)  มี (1) + แผนการตรวจสอบคณุภาพ 

 

สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2555 

3 

(3)  มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ต้นสังกัด (ฝ่าย) 

สทส.อ5.5.1.002  เอกสารเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประกันคณุภาพ 

4 
(4)  มี (3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยั 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.002  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคณุภาพ 
(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1-6 

5 
(5)  มี (4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ครั้งท่ี 1-6 
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ตัวบ่งชี ้ 5.2  ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
ทางส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการก าหนดให้ทุกส่วนงานให้มีการประชุมเพื่อก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์  

การประเมินคุณภาพ  เพื่อก าหนดทิศทางของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้แต่ละส่วนงานได้มีการก าหนดกลไกใน     
การประเมินด้านคุณภาพ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรังสิตและน าผลการประเมิน
ตนเองจัดท าเป็นรายงานเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://ict.rsu.ac.th 
 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ  มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ได้น าผลการประเมินจากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน  ตัวบ่งชี้  5.2  (ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน)  
คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 

1 
(1)  มีกลไกการด าเนินงานประเมนิ
ตนเองของหน่วยงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2555 

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

สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 

3 
(3)  มี (2) + การประเมินผลตนเองของ
หน่วยงาน 

(อ้างอิง)  สทส.อ3.3.3.001  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 
(4)  มี (3) + การน าผลการประเมนิมา
วางแผนพัฒนา 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกั
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1-6 

5 
(5)  มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งช้ี  และ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพอยา่ง
สม่ าเสมอ 

(อ้างอิง)  สทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกั
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1-6  
(อ้างอิง)  สทส.อ5.5.1.001  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2555 
(อ้างอิง)  สทส.อ5.5.2.001  เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
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ส่วนที่ 3 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
1.1 กำรก ำหนด 
ปรัชญำ ปณิธำน และ
แผนกำรด ำเนินกำร 

(1) มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) มี (1) + บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ 
(3) มี (2) + บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบตัิภารกิจตาม
แนวปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ 
(4) มี (3) + การเผยแพร่ให้ประชาคมไดร้ับทราบ  
และเสรมิสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
(5) มี (4) + การทบทวนเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  กำรก ำหนดนโยบำย/ 
แผนงำน และกำรประเมิน
แผนงำน 

(1) มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
(2) มี (1) + บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน 
(3) มี (2) + การด าเนินตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด
ไว ้
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน และโครงงานท่ีได้
ด าเนินการแล้ว 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมองค์ประกอบท่ี 1 10  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 1 5  
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องค์ประกอบท่ี 2 ภำระงำนหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
2.1  กำรพัฒนำและกำร
บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัยรังสิต 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.2  กำรบริหำรจัดกำรกำร
ใช้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.3  กำรให้บริกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.4  กำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.5  กำรให้บริกำรระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ

5 
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ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

2.6 งำนเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.7 งำนผลิตเอกสำร 
สิ่งพิมพ์ และต ำรำ   

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.8 งำนจัดเตรียมข้อสอบ   (1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

2.9 กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้
ห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + การด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + ผลการประเมินผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า  
3.51  เต็ม 5.00 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
(5) มี (4) + บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานรับทราบการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

5 

 

รวมองค์ประกอบท่ี 2 45  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 2 5  

 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 56 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
3.1  กำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ 
(2) มี (1) + บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
บริหารและการจัดการ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพัฒนา 

5 

 
 
 
 

3.2  กำรก ำหนดภำระหน้ำที่
ของบุคลำกร 

(1) มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
(2) มี (1) + ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภาระหน้าท่ี 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าท่ี 
(4) มี (3) + การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภาระหน้าท่ี 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 

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

 
 
4 

 
 

3.4  กำรพัฒนำบุคลำกร (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 
(3) มี (2) + การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผน 
พัฒนา 

 
 
5 

 

3.5  ระบบข้อมลูสำรสนเทศ
เพ่ือช่วยในกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ 

(1) มีแผนเกีย่วกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(3) มี (2) + การด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมลู 
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพัฒนา 

 
 
5 
 
 

 

รวมองค์ประกอบท่ี 3 24  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 3 4.80  

 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 57 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
4.1  กำรเงินและ
งบประมำณ 

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

5 

 

4.2  กำรจัดสรรงบประมำณ
และกำรตรวจสอบ 

(1) มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงินและการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และครอบคลุมภารกจิ 
(2) มี (1) + ระบบและกลไกการตรวจสอบ และมีการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานท่ีก าหนด 
(3) มี (2) + การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานทุก
กิจกรรม/โครงการ 
(4) มี (3) + การสรุป หรือรายงาน และเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบ 
(5) มี (4) + การน าผลการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนา 

5 

 

รวมองค์ประกอบท่ี 4 10  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 4 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 58 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำร
ประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน
ของผู้

ประเมินฯ 
5.1 กำรประกันคุณภำพ 
และกำรตรวจสอบคุณภำพ 

(1) มีคณะกรรมการ  หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ 
(2) มี (1) + แผนการตรวจสอบคณุภาพ 
(3) มี (2) + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลตนเอง  โดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปี  
เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด (ฝ่าย) 
(4) มี (3) + การตรวจสอบผลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยั 
(5) มี (4) + การน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 ประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของหน่วยงำน 

(1) มีกลไกการด าเนินงานประเมินตนเองของหน่วยงาน 
(2) มี (1) + บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งช้ี 
(3) มี (2) + การประเมินผลตนเองของหน่วยงาน 
(4) มี (3) + การน าผลการประเมนิมาวางแผนพัฒนา 
(5) มี (4) + การปรับปรุงตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5 

 

รวมองค์ประกอบท่ี 5 10  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 5 5  



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 59 

ส่วนที่ 4 
สรุปรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 
1. สรุปรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 

องค์ประกอบ 
จ ำนวนตัว

บ่งชี ้
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกำร

ด ำเนินงำน 
ควำมหมำย 

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์   พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

2 5.00 ดีมำก 

2. ภาระงานหลัก 9 5.00 ดีมำก 
3. การบริหารและการจัดการ 5 4.80 ดีมำก 
4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมำก 
5. ระบบ และกลไกการประกันคณุภาพ 2 5.00 ดีมำก 

รวมองค์ประกอบท่ี 1-5 20   
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

รวมองค์ประกอบท่ี 1-5 
 99.00  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบรวมท่ี 1-5 

 4.95 ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                                                                       
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสติ 60 

2. สรุปผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2556 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงานที่ชัดเจนและ

สอดคล้องกัน   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและพยายามท างานให้ได้ตาม
แผนงานท่ีได้ตั้งไว้ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภำระงำนหลัก 

 งำนพัฒนำระบบซอฟต์สแควร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารการศึกษา มีการปรับปรุง
ระบบงานให้สามารถรองรับนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อสังเกต        
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประกอบกับกฎเกณฑ์เง่ือนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานสารสนเทศ 

อาจมีผลกระทบบ้างต่อการดูแลจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น การพัฒนาปรับปรุง                 

งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ค าแนะน าและการ
บริการที่ดีแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา มีการปรับปรุงระบบภายในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
ใช้งาน อาทิเช่น การจัดท าตารางผู้เข้าใช้บริการ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการ
บันทึกปริมาณผู้ใช้งาน เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ      
 ข้อสังเกต 
 ปัญหาอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกินก าหนดระยะเวลาการรับประกันจากผู้จ าหน่ายจะท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการ และควรมีงบประมาณในมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนได้ทันที  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการนั้นไม่มีการสนับสนุน Career Path ที่ชัดเจนของสายอาชีพการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง  และเป็นอุปสรรคในการวางแผนบริหารจัดการที่ดีได้                                                                                                                                             

 งำนบริกำรและสนับสนุนทำงเทคนิค 
 จุดเด่น 
 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการให้บริการด้านเทคนิคแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยเน้นการให้            
บริการงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหาย จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองให้
การด าเนินงานบรรลุผลบริการติดตั้งระบบ Software ลิขสิทธิ์ อีกทั้งเป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุนในการจัดงานที่มีความ           
ส าคัญต่างๆ อาทิเช่น RSU Conference/The Global Game Jam เพื่อให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินงาน            
 ข้อสังเกต           
 ควรพิจารณาให้มีการจัดล าดับความส าคัญของงานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
ควรมีการเก็บปัญหาของการให้บริการ (Incident Log) แต่ละครั้งไว้เพื่อจะสามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
และสามารถให้ Service Helpdesk เป็นผู้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้  
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 งำนบริกำรเครือข่ำยพ้ืนฐำน 
 จุดเด่น 
 มีการพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและสนองตอบความต้องการที่มากขึ้น มีการพัฒนาห้อง 
Data Center เพื่อให้ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) นั้นพร้อมต่อการใช้งานสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาใช้ RSU e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยช่วยจัดการฝึกอบรม และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการขยายจุด
การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบบมีสาย (Wire LAN) จ านวนจุดต่อเช่ือม 11,424 จุด และ
แบบไร้สาย (Wireless LAN)  จ านวน Access Points (WiFi) 404 จุด อีกทั้งมีการจัดสรรเพิ่มขนาดของ Bandwidth ให้
ความเร็วเช่ือมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็น 4,020/558 Mbps ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้ง
มหาวิทยาลัย                  
  ข้อสังเกต 
 ปัญหาการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการนั้น  ไม่สามารถทราบสถานะว่าปัจจุบัน
ทางหน่วยงานได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  ต้องปรับปรุงขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุผล  
หาวิธีการสรุปปัญหาให้รวดเร็ว  และหาแนวทางแก้ไขท่ีชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ทั้งมหาวิทยาลัย    

           งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
           จุดเด่น   

1. มีการประชุมเตรยีมความพร้อมก่อนทุกครั้งท่ีมีงานกิจกรรมและงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น  งานปฐมนิเทศ
นักศึกษา  งานประชุมบุคลากร  งานพิธีประสาทปริญญา  เป็นต้น                                                         

2. เจ้าหน้าท่ีบริการโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีงานผลิตสื่อโสตทศัน์  มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในงานเฉพาะด้าน 

ข้อสังเกต 
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรใหจ้ากมหาวิทยาลยัไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหรือปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม ่
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีนั้น ได้น าไปจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้บริการตามคณะ/วิทยาลัย และ
หน่วยงานตามที่ต้องการ  แต่ก็ไม่เพียงพอส าหรับให้บริการ  กอรปกับอุปกรณ์บางอย่างก็เริ่มเสื่อมสภาพ หรือตกรุ่น ท าให้หา
อะไหล่เปลี่ยนค่อนข้างยาก    อย่างไรก็ตามทางงานสนับสนุนฯ จะพยายามจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

           งำนผลิตเอกสำรและสิ่งพิมพ์ 
           จุดเด่น 
 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

1. ต้องการพัฒนาในด้านของการเข้ารูปเลม่เอกสารให้มมีาตรฐานมากข้ึน ทั้งนี้ต้องอยู่ท่ีการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัในการจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
  2. สภาพห้องในการปฏิบัติงานควรจัดให้มเีครื่องดูดกลิ่นสารเคมี  ท้ังนี้เพื่อลดอัตราเสีย่งท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ 
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 งำนเทคนิคห้อง Data Center 
จุดเด่น 
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการใช้ห้องดาต้าเซ็นเตอร์สว่นกลาง ภายใตส้ังกัดของส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และยังให้บริการจัดสรร
ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) ด้วยเทคโนโลยี Virtualization บริการจัดท าส านักงานส ารอง
ด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation for DR Site)  
 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรกำรจัดกำร 
 จุดเด่น 

การบริหารงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยใช้คณะกรรมการประกนัคุณภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งให้เป็นชุดเดยีวกัน เพื่อให้บุคลากรในส านักฯ มีการวางแผนการตดัสินใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการจดัแบ่ง
งานกันแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยมีภาระงานหลักท่ีชัดเจนสามารถวัดผลได้ 

ข้อสังเกต 
 บุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้การให้บริการอาจเกิดความล่าช้า   แนวทางการ
ปรับปรุงจึงควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในส่วนงานที่เกิดปัญหา  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่
เพิ่มมากข้ึน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดเด่น 
มีการท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและมี การเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ข้อสังเกต 
เนื่องจากภาระงานของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น การพัฒนาทางด้านไอทีจะต้องมีประสิทธิภาพ

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับการท างานที่จะพัฒนางานให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี  
โครงการบางโครงการที่ส าคัญได้ถูกตัดไป  ท าให้ส านักฯต้องพัฒนางานด้านไอทีให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับพิจารณา
  

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบ กลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดเด่น 
มีคณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน  และได้มีการประชุมร่วมปรกึษาหารือในการท างานการประกนัคุณภาพ

ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การประกันคุณภาพของส านักฯประสบความส าเรจ็ประสบความส าเร็จ
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