
 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)                                                                       
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

1 

lบทสรุปผู้บริหาร 

  ศูนย์คอมพวิเตอร์ได้ถูกจัดตั้งและด าเนินการตั้งแต่ปี 2529 ได้ท าหน้าที่ในการจัดการระบบคอมพวิเตอร์และระบบ
สารสนเทศ ในปี 2548 ศูนยฯ์ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น "ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology : ICT) เพื่อให้สอดคล้องกับการใหบ้ริการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
โดยมภีารกิจทั่วไปในการให้บริการบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในมหาวทิยาลัยรงัสิตให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 

           ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีบุคลากรทั้งส้ิน 22 คน บทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่อมหาวิทยาลัยรังสติและผู้ใช้บริการทัว่ไป    ได้แก ่      

 1.งานวิเคราะห์และพฒันาโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลภายในมหาวทิยาลัยรังสิต การให้บริการผ่านทางคอมพวิเตอร์
และระบบเครือข่าย  ทั้งระบบอนิเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มีระบบที่พฒันาให้บริการสารสนเทศทั้งหมด 22 ระบบดงันี ้ 
ระบบงานรับสมัคร ระบบงานประมวลผลสอบ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบทะเบยีนรายวชิา  ระบบงานตารางเรียน/ตาราง
สอบ ระบบทะเบยีนเรียน  ระบบประมวลผลการเรียน  ระบบงานระเบียนการศึกษา  ระบบทนุการศึกษา  ระบบกองทุน
กู้ยืม  ระบบทะเบียนศษิย์เก่า  ระบบงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ระบบงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  ระบบบัญชีต้นทนุ 
ระบบประวัตบิุคลากร  ระบบบญัชีเงินเดือน ระบบสวัสดิการและค่าตอบแทน  ระบบบริหารอาคารสถานที่  ระบบบริการ
ข้อมูลกลาง ระบบการเงินหอพกั  ระบบบรหิารหอพักนี ้ ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพือ่ให้บริการด้านสารสนเทศ 
(IT) ตามแผนงานและโครงงานประจ าปีต่างๆ  ส าหรับผู้รับบริการทั้งสิ้น  25,098 คน      

 2.งานห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ โดย
ศูนย์ฯมคีอมพวิเตอร์ให้บริการทัง้หมด 501 เคร่ือง เพื่อให้บริการตามอาคารต่างๆดังนี้ อาคาร 2 (ตึกประสิทธิรัตน์) ชั้น 2 
ห้อง 205 – 206 อาคาร 3 (ตึกอุไรรัตน)์ ชั้น 3 ห้อง 216 อาคาร 5 (ตึกวิษณุรัตน)์  ชั้น 3 ห้อง 312 – 314, 317 – 318, 
332A-Bอาคาร 11 (ตึกรตันคุณากร) ชั้น 5 ห้อง 504 

         3. งานเครือข่ายและอนิเทอร์เน็ต ให้บริการระบบสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย โดยมีอปุกรณ์คอมพิวเตอรใ์นความ
รับผิดชอบเพื่อผูใ้ช้บริการภายในมหาวทิยาลัยรงัสิต แบ่งได้เปน็ server จ านวน    40    เคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมทั้งส้ิน 
4,000 เคร่ือง และจุดเชื่อมต่อ LAN จ านวน 7,824 จุด นอกจากนี้ในส่วนของเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต แบ่งเป็น จ านวนวงจร
โทรศัพท์ ISDN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 240 วงจรและเชื่อมต่อกับผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 100 Mbps รวมถึงมี
จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไรส้ายประมาณ 300 จุด ตามอาคารต่างๆ  

 4.งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค บริการให้ค าปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และ
โปรแกรมการใช้   งานแก่หนว่ยงานต่างๆ ที่ขอค าปรึกษาและขอความชว่ยเหลือมา จัดส่งชา่งเทคนิคออกไปให้บริการ
แก้ไขปญัหาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ห้กบัหนว่ยงานต่างๆ ที่แจ้งซ่อมมาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม      
ติดต่อเพื่อแจ้งผลของการบ ารุงซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ และประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มาซ่อม และมีความจ าเป็นต้องซือ้อะไหล่   เพื่อน ามาเปล่ียน 

สรุปการด าเนินงานรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ไดแ้ก่  
- เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นความเรว็ 
-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) ทั้งระบบ Wire LAN และ Wireless 
- สร้างระบบยืนยันตวัตนผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
- ระบบควบคมุการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย เพื่อให้ใช้ช่องสัญญาณเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- สร้างระบบ SSL VPN เพื่อบุคลากรและนักศึกษาสามารถใชบ้ริการค้นหาข้อมูลของห้องสมุดและใชโ้ปรแกรมที่
พัฒนาที่ศูนย์ฯพฒันาได้จากภายนอกวิทยาเขตเมืองเอก 

- ปรับปรุงระบบห้อง Data Center เพื่อให้มีการควบคมุการเขา้ถึง ปรับสภาวะของห้องเพื่อใหม้ีสภาพอากาศที่
เหมาะสม ปรับระบบพื้นยก ปรบัระบบรองรับภาระของน้ าหนัก 

- โครงการคอมพิวเตอร ์ Notebook ส าหรับอาจารย์ เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการท างานของอาจารย์
ผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)       

- ปรบัปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมด 12 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบรับสมัคร ระบบประมวลผลสอบ ระบบ
ทุนการศึกษา ระบบทุนกู้ยมื ระบบประวัตบุคลากร ระบบประวตัินักศึกษา ระบบตารางเรียนตารางสอบ ระบบประมวลผล
การเรียน ระบบเอกสารส าคัญ ระบบบริหารหอพัก ระบบทะเบียนศิษย์เก่า ระบบการเงินหอพัก 
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ส่วนที่ 1  
ประวัติศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบัน 
 

ปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยรงัสิต ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นแรก ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกจิ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่มหาวทิยาลัยรังสิตรับนักศึกษาใหมใ่นปีน้ัน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยรังสติจึงได้ตั้งศูนย์
คอมพิวเตอรข์ึ้นมา ใช้ส าหรับพฒันาระบบงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  

  ปี พ.ศ. 2538 มหาวทิยาลัยรังสติ ได้ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่อทุกอาคารภายในมหาวทิยาลัย
รังสิต เข้าหากัน โดยเดินสายในแบบกระจาย (Star) มีศูนย์กลางอยู่ที ่   “ศูนย์บริการคอมพวิเตอร์”(อาคาร 2) และในปี
เดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต กไ็ด้ทดลองเชื่อมต่อเข้ากับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

 ปี พ.ศ. 2539 ความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีสูงมาก ศูนย์บริการคอมพวิเตอร์จงึได้เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตวา่เป็นเทคโนโลยแีหง่อนาคต จึงได้พัฒนาระบบอินทราเน็ต ขึ้นมาใช้ในมหาวิทยาลยัรังสติ  
มหาวิทยาลัยรงัสิตจงึเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้ปกครองดูผลการเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ และมหาวทิยาลัยรังสิตยังเป็นแหง่แรก ที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
และเป็นแห่งแรกทีท่ า Online Courses บนอินเทอร์เน็ต ให้อาจารย์และนักศึกษาไดม้ีการเรียนการสอนและส่ือสารกันผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้  

 ปี พ.ศ. 2540 ระบบอินทราเน็ตของมหาวทิยาลัยรังสิตได้พัฒนามากขึ้น และตัง้เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เริ่ม
เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่ือมวลชนและเว็บไซต์หลายแห่งได้อ้างอิงถึงบทความภายในเว็บไซต์อินทราเน็ตของ
มหาวิทยาลัยรงัสิต และในขณะน้ันเว็บไซต์อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเพียงแห่งเดียวที่ถูกกล่าวอ้างถึงใน
ประเทศไทยในบรรดาเว็บไซต์ประเภทเดียวกัน 

  ปี พ.ศ. 2542 ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ก็ไดม้ีการพฒันางานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรแกรมส านักงานทะเบียน  
ส านักหอสมุดและระบบสารสนเทศ รวมทั้งพฒันาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ส าหรบั
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตก็ไดม้ีการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหอพักนักศึกษา ซึ่งมีอยู่ 4 อาคาร รวมทั้งส้ินมีจุด
อินเทอร์เน็ตส าหรับบริการให้กับนักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยรังสิต มากกว่า 2,500 จดุ อีกทั้งยังเพิม่จ านวนคู่
สายในการต่ออินเทอร์เน็ตจากภายนอก (Dialup) อีก 120 คู่สาย เปน็ระบบดิจิตอลความเร็ว 56 Kbps 
  ปี พ.ศ. 2543  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มจ านวนคู่สายส าหรับ Dialup อีก 120 คู่สาย ความเร็ว 56 Kbps 
และได้ยกเลิกคู่สายระบบเดิมทีม่ีความเร็ว 28.8 และ 33.6 Kbps 
  ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตได้ท าการเพิ่มคู่สายส าหรับ Dialup อีก 120 คู่สาย ในระบบ ISDN รวม
ทั้งส้ินมี 360 คู่สาย และในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการรวมศนูย์บริการคอมพวิเตอร์ กับ
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และเพื่อให้การท างานเป็นไปได้อย่างคล่องตวั
มากขึ้น ตัง้ชื่อใหม่ว่า “ศูนย์บริการคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ต”  ในปีน้ีทางศูนย์บริการคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ต
ได้รับนโยบายในการพฒันาโปรแกรมระบบ e-Office เพื่อความสะดวกในการแจ้งข้อมูล, ข่าวสารและระบบปฏิบตัิงานด้าน
เอกสารระหว่างหนว่ยงานต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
  ปี พ.ศ. 2545 เดือนเมษายน ศูนย์บริการคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต ได้เปล่ียนชื่อใหม่อกีครั้งเป็น  ศูนย์
คอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ  ในปีเดยีวกันน้ีทางศูนย์คอมพวิเตอร์ฯไดช้่วยพัฒนาโปรแกรมและช่วยด าเนินงาน
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ร่วมกับส านักทะเบยีนในการเปิดใช้ระบบโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า โดยเปิดใหใ้ช้ไดใ้นระดับปริญญา
โทที่บญัชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Payment Gateway) 
  ปี พ.ศ. 2546 เดือนมีนาคม ศูนย์คอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ ได้เพิ่มช่องความถี่(Bandwidth) การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต  จากเดิม 4 Mbps เป็น 8 Mbps เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิม่ขึ้น  ในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน
นี้ศูนย์คอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ ได้ย้ายที่ตัง้ใหมไ่ปยังอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์  และได้รับมอบหมายให้ดูแลการซื้อ
เพิ่มระบบโทรศัพท์โดยสนับสนุนระบบ Direct Inward Dialing (DID) ระบบตอบรบัอตัโนมัติเพือ่ติดตั้งที่อาคารอาทติย์อุไร
รัตน์ ในการย้ายครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้น าอุปกรณ์ Network ที่ส าคัญต่างๆ ไปติดตัง้ทีน่ั้น เช่น Router และซื้อ
อุปกรณ์ Network ใหม่เพิม่เข้ามาเช่น Gigabit Ethernet Switch เพื่อใช้เป็น Main Switch ส าหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
ของแต่ละอาคารต่อไป นอกจากนี้ยังมีการซื้อเคร่ือง Server มาทดแทนของเดิมที่ล้าสมัยและไม่สามารถรองรบังานได้อีก
ต่อไป  เช่น Database Server, อินทราเน็ต Web Server (Web Load Balancing Servers), Mail Server, Proxy Server 
เป็นต้น 
 ปี พ.ศ. 2547 เดือนกุมภาพันธ์ ศูนย์คอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศได้เพิ่ม Bandwidth การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจากเดิม 8 Mbps เป็น 16 Mbps และเพิ่มหมายเลขโทรศพัทใ์นการต่ออินเทอร์เน็ตอีก 240 คู่สายเพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษา, อาจารย ์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยรงัสิต และศูนยฯ์ ได้พฒันาระบบฐานข้อมูลจากเดมิซึ่งเปน็ 
CGI และ ISAPI เป็นระบบ Technology.NET Framework ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server รวมถึงพฒันา โปรแกรม
แสดงสถิตินักศึกษาใหม่และโปรแกรมกรอกเกรดขึ้นใหม่ 
 ปี พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลัยรังสิต ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการบังคับบัญชาเปล่ียนชื่อจากศูนย์
คอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” สังกัดฝ่ายเทคโนโลยี ศูนย์ฯ ไดพ้ัฒนา
งานระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นนโยบายจากมหาวทิยาลัยรังสิต ในการร่วมวิเคราะห์ในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ ในการร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต ทั้ง 22 ระบบ งานระบบเทคโนโลยีการส่ือสารมีการ
เพิ่ม Bandwidth การเชื่อมต่อ Internet ภายนอกเป็น 34 Mbps  การเพิ่มหมายเลขโทรศัพทเ์พื่อให้บริการ Dialup 56 
Kbps เป็น 480 คู่สาย และ ISDN 64 Kbps 120 คู่สาย การเชื่อมต่อ Internet ภายในมีการติดตั้ง Backbone ระหว่าง
อาคารอาทิตย์อุไรรัตน ์ (อาคาร 1), อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) และอาคารวิษณุรตัน์ (อาคาร 5) รวมทั้งพฒันาระบบ  
Wireless Local Area Network (WLAN) ในการเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
รวมถึงเปล่ียนเครื่องคอมพวิเตอร์ในห้องปฏบิัติการเพื่อให้บริการการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยรงัสิต ที่มีเพิม่มากขึ้น  
 ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยรังสติ ได้ติดตั้งระบบ Network เพิ่มเติมให้กับอาคาร 4 ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเพิม่ Core 
Switch ของมหาวทิยาลัยรังสติ มาติดตั้งที่อาคาร 5 จ านวน 1 ตัว ท าการปรับเปล่ียนระบบ Radius Server และติดตัง้ 
RAS เพิ่มเตมิ โดยยกเลิกการใช้งาน Megaport 480 คู่สาย มาเป็น ISDN 64 kbps 120 และ 240 คู่สาย  ติดตั้ง Access 
Point ตามอาคารต่างๆ จ านวน 41 ตัว เพื่อให้อาจารย์, บุคลากรและนักศึกษาสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่าน Notebook 
ได้สะดวกมากขึ้น ท าการติดตัง้ระบบ Firewall และระบบ AntiVirus เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้พฒันาระบบอินทราเน็ตให้สามารถรองรับจ านวนการใช้งานของ user ทีเ่พิ่มมากขึ้นและพฒันาให้มี
ความเสถียรและความรวดเร็วในการใช้งาน และท าการปรับเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถ
รองรับการใชง้านของอาจารยแ์ละนักศึกษาที่เพิม่มากขึ้นได้ 
 ปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ติดตั้ง Backbone Switch เพิ่มเติมที่อาคาร 1 โดย Backbone Switch จะ
เชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหล่ียม ที่อาคาร 1, 2 และ 5 และปรับเปล่ียน Core Switch ของอาคาร 2 จากเดิมที่ใช้ H3C 8508 
มาเป็น H3C 6503 แทน และท าการเพิ่ม DHCP Server โดยใช้โปรแกรม Clark Connect  ส าหรับอาคาร 2 และติดตั้ง 
UPS ที่ Core Switch ประจ าอาคารต่างๆ  และท าการเปล่ียนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นโครงการต่อ
เน่ืองมาจากปพี.ศ. 2549  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรังสิต  จ านวน 22 ระบบ ที่จะเสร็จสิ้นและ
ส่งมอบภายในปีน้ี 
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 ปี พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับระบบของ Backbone Switch จากเดิมเชื่อมต่อระหว่างกันที่ความเรว็ 
1 Gbps มาเป็น 10 Gbps รวมถึงมีการปรับปรุงระบบ Network Infrastructure ของอาคาร 5 ทั้งระบบ Cabling, ระบบ 
Switching และระบบ Wireless  มีการท า MOU กับบริษัท True Internet เพื่อพัฒนาระบบ Network Infrastructure ทั้ง
ระบบ Wire LAN และระบบ Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบไปดว้ยระบบ Cabling, ระบบ Switching , 
ระบบ Security บนเครือข่าย  มีการพัฒนาและติดตัง้ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต จ านวน  22 ระบบงาน โดย
จัดจ้าง บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในการจัดท าซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2550 
 ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยรงัสิต ได้มีการเพิ่ม Bandwidth การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น 200/32 Mbps 
ปรับปรุงระบบ Network Infrastructure ทั้งระบบ Wire LAN และระบบ Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัยรังสติ 
ประกอบไปด้วยระบบ Cabling, ระบบ Switching, ระบบยืนยนัตัวตนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตผ่านผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Network Authentication wireless), ระบบควบคมุการใชช้่องสัญญาณเครือข่าย (Service Control Engine), ระบบ 
Security บนเครือข่าย (Access Control Server), ระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network)  
ปรับปรุงระบบห้อง Data Center  โครงการคอมพวิเตอร์ Notebook ส าหรับอาจารย์ เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการ
ท างานของอาจารย์ผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning)  โครงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SSL VPN (ส าหรับ
ระบบห้องสมุด และ ระบบทะเบยีน) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ได้จัดจ้างบรษิัทซอฟต์สแควร์  อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  ซึง่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2550  โดยรอบปทีี่ผ่านมาได้มีการช าระค่างวดสุดท้ายเปน็งวดปิดระบบงานจ านวน 
12 ระบบประกอบด้วย ระบบรบัสมัคร ระบบประมวลผลสอบ ระบบทุนการศึกษา ระบบทุนกู้ยืม ระบบประวัติบุคลากร 
ระบบประวัตินักศึกษา ระบบตารางเรียนตารางสอบ ระบบประมวลผลการเรียน ระบบเอกสารส าคัญ ระบบบริหารหอพกั 
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า ระบบการเงินหอพัก ซึ่งยังคงค้างการปิดระบบงานอยูจ่ านวน 5 ระบบประกอบด้วย ระบบทะเบยีน
เรียน ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบริหารอาคารสถานที่และระบบงานบริการข้อมูลกลาง 
 ปี  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการเพิ่ม Bandwidth การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น 4020/558 Mbps 
เปิดใช้ระบบ E-mail RSU ของมหาวิทยาลัย (@rsu.ac.th) โดยใช้ระบบ E-mail Live@edu ของ Microsoft เปิดใช้ระบบ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เนต็ผ่านผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Network Authentication wireless) 
งานโครงการพฒันาระบบสารสนเทศที่ได้จัดจ้างงบริษัทซอฟต์สแควร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
ได้ด าเนินการตรวจรับระบบงานและมีการเบิกจา่ยเสร็จสิ้นเรียบรอ้ย  โดยด าเนินการปิดโครงการไปเมื่อ 7 เมษายน  2554 
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2.1 ปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
ปณิธาน 
 มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
 
ปรัชญา 
 พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยรงัสิต 
 
วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2553 

1.  เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้แกม่หาวิทยาลัยรังสิต ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ต 

2.  เพื่อให้บริการห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยรังสิต 
3.  เพื่อปรับปรุงและขยายเครือขา่ยระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 

            4. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน        
      มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย โดยมุง่เน้นให้
เกิดงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกจิในการวางแผน พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่องาน
บริหารและงานบริการภายในมหาวิทยาลัยรังสติ ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลยั
รังสิต 
 

2.2 แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2553 
2.2.1  พัฒนาองค์กร 

     2.2.1.1  ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงาน  
             ให้กับแต่ละคนอย่างถกูต้อง และตรงกับความถนัด 
     2.2.1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2.2.2  พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     2.2.2.1  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
    2.2.2.2  พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝกึอบรมภายนอกเพื่อน าความรูท้ีไ่ด้มาพัฒนางานและ 

การบริการให้ดียิง่ขึ้น 
     2.2.2.3  พัฒนาบุคลากรศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีส่วนเข้ารว่มประชมุใน 

2. ปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน 
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  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 
2.2.3  พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3.1  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยรังสิตจ านวน 18 ระบบงานประกอบด้วย  

 2.2.3.1.1  ระบบงานรับสมัคร 
2.2.3.1.2  ระบบงานประมวลผลสอบ 
2.2.3.1.3  ระบบทะเบียนประวตั ิ
2.2.3.1.4  ระบบทะเบียนรายวิชา 
2.2.3.1.5  ระบบงานตารางเรียน/ตารางสอบ 
2.2.3.1.6  ระบบทะเบียนเรียน 
2.2.3.1.7  ระบบประมวลผลการเรียน 
2.2.3.1.8  ระบบงานระเบียนการศึกษา 
2.2.3.1.9  ระบบทุนการศึกษา 
2.2.3.1.10  ระบบกองทุนกูย้ืม 
2.2.3.1.11  ระบบทะเบยีนศิษย์เก่า 
2.2.3.1.12  ระบบงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.2.3.1.13  ระบบงานการเงิน 
2.2.3.1.14  ระบบประวตัิบุคลากร 
2.2.3.1.15  ระบบบรหิารอาคารสถานที่ 
2.2.3.1.16  ระบบบริการข้อมูลกลาง 
2.2.3.1.17  ระบบการเงินหอพัก 
2.2.3.1.18  ระบบบรหิารหอพัก 

 
2.2.4  พัฒนาเทคโนโลยีการสือ่สาร 
2.2.4.1  ท าการปรับปรุงห้อง Data Center อาคาร 1 โดยมีการยกพื้นห้อง (raise floor) เพื่อที่จะสามารถใช้

ระบบแอร์แบบไม่มีความชื้นสามารถเป่าลมใต ้ raise floor โดยสามารถบังคับต าแหน่งที่จะให้ระบบแอร์
สามารถเข้าถึง Server และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในแต่ละ Rack ได้อย่างสมบูรณ์และมีการท า Share 
Load เพื่อรองรับระบบ UPS ขนาดใหญ่ 20 kVA รวมถงึมกีารติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดย
ติดตั้งระบบ Access Control ในการกดรหัสผ่านเพื่อเข้า-ออกห้อง Data Center รวมถึงมีการบันทึก
การเข้า-ออกทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ VDO ผ่านกล้องวงจรปดิแบบธรรมดา 2 ตัวและแบบโหมดอิน
ฟาเรด 1 ตัว 

2.2.4.2  มีการปรับระบบ E-mail จากเดิมใช้ระบบ Q-mail ของบริษทั True Internet มาเป็นระบบ Live@edu 
ของบริษทั Microsoft ซึ่งไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ แตท่างมหาวทิยาลัยต้องท าการจัดตั้ง
ระบบ Active Directory Server เพื่อใช้เป็น Database ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลัย 
รวมไปถงึระบบ Tape Backup เพื่อส ารองข้อมูลของทั้งระบบ 

2.2.4.3  ออกแบบและดูแลงานระบบเครอืข่ายโครงการ True Network Outsource ที่ทางมหาวทิยาลัยรว่มมือ
กับบริษัท True ในการพัฒนาระบบเครือข่าย ตั้งแต่ระบบ Fiber Optic, ระบบ LAN และ Wireless 
LAN, ระบบ Security และระบบการเก็บ Log เป็นต้น   

               2.2.5  พัฒนาการบริการ 
2.2.5.1  ปรับปรุงระบบงานอินทราเน็ตใหม้ีบริการผ่านระบบ Online เพิ่มมากขึ้น 
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     2.2.5.2  มีเจ้าหน้าที่ Helpdesk Support เพื่อให้ค าแนะน าการเข้าระบบงานและแก้ไขปญัหาการใช ้
             ระบบงานเบื้องต้นให้กบันักศึกษาและบุคลากรประกอบด้วย อินทราเน็ต และ ระบบงาน 
  จ านวน 18 ระบบ 
     2.2.5.3  การบริการซ่อมคอมพวิเตอร์แตล่ะหน่วยงาน  
     2.2.5.4  ปรับปรงุประสิทธภิาพของเครื่องคอมพวิเตอร์ในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 
 

2.3 แผนงานส าหรับปีการศึกษา 2554 
2.3.1  พัฒนาองค์กร 

 2.3.1.1 ปฏิรูประบบการท างาน โดยการจัดเก็บข้อมูลเอกสารของแต่ละคน และการจัดสรรงาน  
             ให้กับแต่ละคนอย่างถกูต้อง และตรงกับความถนัด 
     2.3.1.2 การจัดการและบริหารหน่วยงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

2.3.2  พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     2.3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีเฉพาะ และทักษะประจ าต าแหน่ง  
    2.3.2.2  พัฒนาบุคลากรโดยการออกไปฝกึอบรมภายนอกเพื่อน าความรูท้ีไ่ด้มาพัฒนางานและ 

การบริการให้ดียิง่ขึ้น 
     2.3.2.3  พัฒนาบุคลากรศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีส่วนเข้ารว่มประชมุใน 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และวางแผนงานในอนาคต 

2.3.3  พัฒนาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.3.1 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรงัสิต (โครงการต่อเนื่อง) 
2.3.3.2   โครงการจัดท า Data Replication 
2.3.4  พัฒนาเทคโนโลยีการสือ่สาร 
2.3.4.1 ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ Core Switch, Distributed Switch และ Access Switch ในทุกอาคารจากเดิม 

H3C มาเป็น Cisco  
2.3.4.2 ปรับปรุงและเพิม่เติมระบบ Cisco Wireless แบบ Indoor และ Outdoor ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ ให้สามารถครอบคลมุบริเวณต่างๆ ทัว่ทั้งมหาวิทยาลัยรังสิต 
2.3.4.3 จัดตั้งระบบ Security และระบบการยืนยันตน (Authentication) ให้กับระบบ LAN และ Wireless LAN

ทั้งมหาวทิยาลัยรวมถึงมีระบบในการจัดเก็บ Log ตามพรบ. 90 วัน 
2.3.4.4 ปรับเปล่ียนระบบ Cabling F/O และ UTP ทั้งการเชื่อมระหว่างอาคารและภายในอาคาร 
2.3.4.5  จัดตั้งระบบ Cisco SSL VPN ส าหรับการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยจากศนูย์ต่างๆ 

และการใชง้านระบบ Database Online ของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิมพ ์
https://110.164.187.99 จะเข้ามาทีห่้องสมุดมหาวทิยาลัยรังสติ  

2.3.4.6   เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อของมหาวิทยาลัยไปสู่ Internet จากความเร็ว 200 / 32 Mbps มาเป็น     
3,020 / 450 Mbps 

2.3.4.7 เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อของหอพักไปสู่ Internet จากความเรว็ 10 / 4 Mbps มาเป็น 1,000 / 108 
Mbps 

2.3.4.8 ปรับปรุงระบบ E-mail RSU จากเดิม Outsource ไปที่ True มาเป็นโครงการ Live@edu ของทาง 
Microsoft โดยร่วมมือกับทางบรษิัท DELL พร้อมจัดตั้งระบบ Active Directory Server เพือ่รองรับการ
ท าระบบ Authenticate ทั้งมหาวิทยาลัย 

https://110.164.187.99/
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2.3.4.9   ปรับเปล่ียนระบบ Server DHCP ใหม่ โดยมี Server DHCP ติดตั้งอยู่ทุกอาคาร เพือ่แยกการท างาน 
ในการจ่าย IP DHCP 

2.3.4.10 เพิ่ม SCE (Cisco Service Control Engine) จะท าหน้าที่กรอง Bandwidth เข้าและออกอินเทอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ Mornitoring Bandwidth ได ้

2.3.4.11 เพิ่ม MARS (Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System) เพื่อใชใ้นการเก็บ log 
สามารถ Mornitoring manament ได ้

 
2.3.5  พัฒนาการบริการ 
2.3.5.1  มีเจ้าหน้าที่ Helpdesk support เพือ่รองรับปัญหาการ เข้าระบบงานและการแก้ไขปัญหาการใช้

ระบบงานเบื้องต้นให้กบันักศึกษาและบุคลากร 
 2.3.5.3  เจ้าหน้าที่เทคนิคชัว่คราวงานบริการทางด้านคอมพวิเตอร์ เพื่อเสริมงานด้านบริการให้เพียงพอกับความ  
  ต้องการของผูใ้ชบ้ริการ  
 2.3.5.4  โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร ์
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3. โครงการภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2553 
 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดท าโครงการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลยัรังสิต โดยสอดคล้องกับ

แผนงานและบทบาทหน้าทีข่องศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนงานทีไ่ด้วางไว้หลังจากได้รับการอนุมัตหิรือ
สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต  
 
•     โครงการปรับปรุงโครงสรา้งหลังคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 3  
 เพื่อที่อาจารยแ์ละนักศึกษาจะได้ท าการเรียนการสอนได้อย่างตอ่เนื่องโดยไมต่้องมีอุปสรรคจากการงดใช้
ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ เพราะน้ าร่ัวจากหลังคาทว่มพื้นหอ้ง โดยเกรงว่าอาจารยแ์ละนักศึกษาอาจจะได้รับอันตราย
จากการถูกไฟดูดเพราะพื้นเปยีก   
 
•     โครงการสั่งซื้อเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 เพื่อใช้ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในกรณีส ารองใช้งานเพือ่ความต่อเนื่องในการท างานและใช้ทดสอบ
อาการเสียของคอมพวิเตอร์ ซึ่งท าใหท้ราบสาเหตุอาการเสียได้อย่างชัดเจน 
 
•     โครงการเจ้าหน้าที่เทคนิคชั่วคราวงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
 เน่ืองจากจ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ในส านักงานได้เพิ่มตามจ านวนผู้ใชง้าน  ประกอบกับอาคารเรียนที่สร้างขึ้น
ใหม่จงึจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ชัว่คราวให้บริการด้ามคอมพิวเตอรเ์พื่อให้สอดคล้องกับจ านวนผู้ใชง้านคอมพิวเตอร ์
 
•     โครงการ Implement E-mail System 
 เน่ืองจากระบบ E-mail เก่าได้ท าการ Outsource ไปที่ระบบ E-mail ของทาง True Internet โดยทาง
มหาวิทยาลัยรงัสิตต้องเสียค่าใชจ้่ายรายเดือน แต่ปจัจุบันทางบริษัท Microsoft ได้มีโครงการ Live@edu ซึ่งเป็นระบบ   
E-mail ที่รองรับสถาบันการศึกษา โดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบ E-mail ซึ่งจะใชร้ะบบเดียวกับ Exchange 
Server ไมจ่ ากัดจ านวนการใชง้าน จึงท าใหท้างศูนย์ฯตัดสินใจท าการเปล่ียนระบบ E-mail เดิมให้เป็นระบบ E-mail 
Live@edu ของ Microsoft เพื่อลดค่าใช้จ่ายของทางมหาวิทยาลัยลง 
 
•     โครงการปรับปรุงห้อง Data Center อาคาร 1 เน่ืองจากปัจจุบันห้อง Data Center ของอาคาร 1 โครงสร้างของ
ห้องไม่รองรับกับการใช้งานเป็นห้อง Data Center ที่จ าเป็นต้องมีระบบเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่อยูใ่น
ห้อง เช่น Core Switch และ Server ต่างๆ รวมถึงไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขา้-ออกห้อง และส าหรับห้อง 
Data Center อาคาร 1 สายสัญญาณต่างๆ ไม่เรียบร้อยเพราะเนื่องจากภายใตพ้ื้นยกไม่มีการท า Guide สายไว ้จึงจ าเป็น
ที่จะต้องจัดระบบสายน าสัญญาณต่างๆใหม่เพื่อสะดวกในการดูแลและเป็นต้นแบบในการดูงานจากสถาบันภายนอก 
 
•     โครงการพัฒนาระบบ Authentication Server (Single Sign On)  
 เน่ืองจากปัจจุบันการใช้งาน Internet โดยเฉพาะระบบ wireless สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดปญัหา
กรณีมีผู้ไม่ประสงค์ดที าการโพสต์หรือท าการขโมยข้อมูลของผู้อืน่ผ่านระบบเครือข่าย จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการยืนยัน
ตน ก่อนที่จะใช้ระบบเครือข่ายซึ่งตรงกับพระราชบญัญัตวิ่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ โดยก าหนดให้ user 
ทั้งบุคลากรและนักศึกษามีการยนืยันตนเองก่อนใช้งาน Internet ผ่านระบบเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัย  และน ามาใช้
กับระบบ network printer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชง้านและควบคมุการใช้งาน 
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•     โครงการเพิ่ม UPS อาคาร 1 และ 5 
 ในปัจจุบันระบบส ารองไฟของหอ้ง Data Center อาคาร 5 มีระยะเวลาอยู่ที่ไม่เกิน 10 นาที ในกรณีที่เกิดความ
ขัดข้องกับระบบไฟฟ้าอาคาร 5 หรือทั้งมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเพราะห้อง Data Center เป็นจุดหลักใน
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไปยงัอาคารต่างๆ ถ้าเกิดระบบส ารองไฟไม่นานพอจะมีผลกระทบกับระบบเครือข่ายโดยรวม
ของหลายๆ อาคาร จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่ Battery ให้กับระบบส ารองไฟของห้อง Data Center อาคาร 5 เพื่อให้สามารถ
ส ารองไฟได้นานประมาณ 2 ชม. เป็นอย่างต่ า และส าหรับระบบส ารองไฟของห้อง Data Center อาคาร 1 มีขนาดไม่พอ
โหลด Server และอุปกรณ์ที่มีอยู่ จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องถอดอุปกรณ์บางชนิดออก โดยในอนาคตยงัคงมี Server และอุปกรณ์
ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมอีก จึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มขนาด Battery ให้กับระบบส ารองไฟของห้อง Data Center อาคาร 1 
 
•     โครงการสั่งซื้ออปุกรณ์เพือ่ซ่อมแซมระบบเครือขา่ย 
 เป็นโครงการทีจ่ัดตั้งประจ าปี เนื่องจากระบบเครือข่ายเกิดการเสียหายกับส่วนของ F/O หรอือุปกรณ์ Hub 
Switch จึงจ าเป็นที่ต้องตัง้งบเพือ่การใช้ส าหรับการซ่อมแซมในส่วนต่างๆ  
 
•     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสติ (โครงการต่อเน่ือง) 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการพฒันาระบบฐานข้อมูลของมหาวทิยาลัย โดย
จัดจ้างบริษัทซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในการออกแบบและพฒันาระบบงานจ านวน 22 ระบบ  ซึง่จะท าให้
การบริการและการด าเนินงาน ให้กับคณะและหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. โครงสร้างการบริหาร 
  
   ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกคน
ในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหีน้าที่ในการพัฒนา
โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวทิยาลัยรงัสิต การให้บริการผ่านทางคอมพิวเตอร์ การใหบ้ริการทางระบบเครือข่าย
ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
 

4.1 โครงสร้างการบริหาร 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน  สังกัดฝ่ายเทคโนโลยี โดยมีการแบง่ส่วนงานออกเป็น 
 5 งาน คือ  

1. งานธุรการ 
2. งานวิเคราะหแ์ละพัฒนาโปรแกรม  
3. งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
4. งานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์ 
5. งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
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4.2 บุคลากรภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจบุันศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดแบ่งงานภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
โครงสร้างการบรหิารที่ชัดเจนโดยมีบุคลากรทัง้หมด 24 คน ประกอบด้วย 
 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายทศพร  ทศแสนสิน 
 
1. หวัหน้างานธุรการ    คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 1.1 เจ้าหน้าทีธุ่รการแจ้งซ่อม  คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 
2. หัวหน้างานวิเคราะหแ์ละพัฒนาโปรแกรม       คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 2.1  โปรแกรมเมอร ์   คุณวุฒิปริญญาโท   4  คน 
      คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 2.2  เจ้าหน้าที่  Helpdesk support            คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 
3. หัวหน้างานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร ์ คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
           3.1  ช่างเทคนิค    คุณวุฒิปริญญาโท  3  คน 
      คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 3.2  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี 1  คน  
 
4. หัวหน้างานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต      คุณวุฒิปริญญาตร ี 1  คน 
 4.1  วิศวกรเครือข่าย   คุณวุฒิปริญญาตร ี 2  คน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ระบบ   คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี 1  คน 
        
 
5. หัวหน้างานบริการและสนับสนุนทางเทคนคิ             คุณวฒุิปริญญาโท            1  คน 
 5.3  ช่างเทคนิค       คุณวุฒิปริญญาโท  1  คน 
      คุณวุฒิปริญญาตร ี 3  คน 
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4.3 หน้าที่รับผิดชอบ 
 
          ศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าที่ตามหน่วยงาน 
         4.3.1 งานธุรการ  ประกอบด้วย การดูแลนัดหมายของ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ดูแลระบบงานสารบรรณ รับ – ส่ง                          

หนังสือเข้า / ออกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต   จัดเก็บเอกสาร   ดูแลงบประมาณ – จัดซ้ือ 
(ภายในศูนยฯ์) การเบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่ายรวมถึง
งานต้อนรับ  และติดต่อประสานงานต่างๆ 

       4.3.2   งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ประกอบดว้ย 
   4.3.2.1   งานวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงานต่างๆในความรับผิดชอบ 
   4.3.2.2   งาน ส ารองข้อมูล กู้ข้อมูล  Server เฉพาะเคร่ืองและระบบงานในความรบัผิดชอบ 

                  4.3.2.3   งานติดตั้งโปรแกรมและให้ค าแนะน าปญัหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ 
         4.3.3    งานห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์  ประกอบด้วย  การวางแผน  จัดหาปรับปรงุบ ารุงรักษา  บริการ 

       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
           4.3.4   งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนา 
                   และดูแลความปลอดภัย ให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวทิยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         4.3.5   งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค   ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบ ารงุรักษาและ 
                   ให้ค าปรึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร ์
 
4.4 ภารกิจหลัก 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบ่งส่วนออกเป็น 

 4.4.1   งานธุรการ 
  4.4.1.1   รับ – ส่งหนังสือเข้าออกภายในและภายนอก 
  4.4.1.2   จัดพมิพ์เอกสารและจดัเก็บเอกสาร 
   4.4.1.3   งานงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  4.4.1.4   เบิก – จ่ายวัสดุส านักงาน 
           4.4.1.5   งานพิมพ์เอกสารของส านักงาน 
          4.4.1.6   สนับสนุนงานอื่น ๆ ของส านักงาน 
          4.4.1.7   งานประสานงานทั่วไป 
   4.4.1.7.1   งานรับแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ งานซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร์ และงานแจ้งอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได ้
   4.4.1.7.2   งานรับแจง้ซ่อมเคร่ือง Printer  ทั้งของมหาวิทยาลัยและในส่วนของการเช่าใช้เคร่ือง   
        Multifunction 
   4.4.1.7.3   ให้ค าปรึกษาใช้งาน  RSU Mail 
  
4.4.2  งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม  มีขอบเขตงาน  ดงัน้ี 

4.4.2.1  พัฒนา บ ารงุรักษาระบบสารสนเทศ ติดตั้ง และให้ค าปรึกษาการใช้ระบบ เฉพาะงานในความรับผิดชอบ   
           ประกอบด้วย ระบบรบัสมัคร, ระบบประมวลผลสอบ, ระบบทะเบียนประวัต,ิ ระบบงานทะเบียนรายวิชา,  
            ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ, ระบบทะเบยีนเรียน, ระบบประมวลผลการเรียน, ระบบเอกสารส าคัญ, 

  ระบบทุนการศึกษา, ระบบทุนกูย้ืม, ระบบทะเบียนศษิย์เก่า, ระบบผู้ส าเร็จการศึกษา, ระบบการเงิน,  

โค
รง
สร
้าง
ศูน

ย์บ
รกิ
าร
เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส
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ระบบประวัตบิุคคล, ระบบบรหิารอาคารสถานที่, ระบบการเงินหอพัก, ระบบบริหารหอพัก  และ 
ระบบบริการข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์   http://intranet.rsu.ac.th 

4.4.2.2 งานดูแล Server ในความรับผิดชอบเฉพาะระบบงานในความดูแลและงานการส ารองข้อมูล 
4.4.2.3 งานบริการใหค้ าปรึกษา      และค าแนะน าปัญหาในการใช้ระบบงานในความรับผิดชอบบน  

Windows Application   และ Web Application 
 
4.4.3   งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต มีขอบเขตงาน  ดังน้ี 
 4.4.3.1  ดูแลระบบ Server และการให้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย 
 4.4.3.2  ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมตอ่จากภายนอก 
 4.4.3.3  ซ่อมบ ารุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 4.4.3.4  ดูแลความปลอดภัยส าหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย 
 4.4.3.5 ออกแบบและดูแลงานติดตั้งระบบเครือข่ายส าหรับอาคารใหม่ 
  
4.4.4   งานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ มขีอบเขตงาน ดังน้ี 
 4.4.4.1  ใหบ้ริการห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
 4.4.4.2 บริหารจัดการและควบคมุตารางการใช้งานห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์     โดยแสดงข้อมูลการใช ้
  ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ทางเว็บไซต ์https://cscl.rsu.ac.th/   
 4.4.4.3 ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์และซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 
4.4.5   งานบริการและสนบัสนุนทางเทคนิค มีขอบเขตงาน ดังน้ี 
 4.4.5.1   งานสนับสนุนทางเทคนิค 

4.4.5.1.1   บริการให้ค าปรึกษาปัญหาที่เกีย่วกับการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมการใช ้
   งานแกห่น่วยงานต่างๆ ที่ขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือมา 

4.4.5.1.2    บริการเพิ่มประสิทธิภาพ System Software และ Application Software ส าหรับเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานตา่งๆ ที่มีความประสงค์และขอมา 

4.4.5.1.3    บริการใหค้ าปรึกษา ติดตั้งทัง้ Software และ Hardware 
 4.4.5.2   งานซ่อมบ ารุง 

4.4.5.2.1 จัดส่งช่างเทคนิคออกไปให้บริการแก้ไขปญัหาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งซ่อมมาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม 

4.4.5.2.2 ติดต่อเพื่อแจ้งผลของการบ ารุงซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ และประสานงาน กับหน่วย 
งานต่างๆ ที่น าเครื่องคอมพวิเตอร์มาซ่อม พร้อมให้การแนะน าซื้ออุปกรณ์อะไหล่เพื่อ 
น ามาทดแทนเคร่ืองทีช่ ารดุ 

 
 
 
 
 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
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4.5  หน้าที่การปฏิบัติงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลักในการใหบ้ริการงานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

รังสิตจ านวน 22 ระบบ งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต งานหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวทิยาลัยรังสติ 
งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค ต่อบุคลากร นักศึกษาและองค์กรภายในมหาวทิยาลัยรังสิต ฝ่ายกลุม่งานต่างๆ
ภายใต้การบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
            นอกจากนีผู้้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศยงัท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการวิเคราะหแ์ละ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยรงัสิตให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลยัรังสิต 
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4.6 อาคารสถานที่ตั้ง 
 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบง่ส่วนการท างานเพื่อใหบ้ริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวทิยาลัย
รังสิต โดยแบ่งสถานทีต่ั้งในการจัดการออกเป็น 5 แห่ง 
 
4.6.1      งานธุรการ 
 ที่ตั้ง  อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
 โทรศัพท ์ 0-2791-5648, 0-2791-5649 
 โทรสาร  0-2791-5652 
4.6.2      งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม   
 ที่ตั้ง    อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ชั้น 2  ห้อง 207 
 โทรศัพท ์ 0-2791-5650 ถึง 0-2791-5657 
 โทรสาร  0-2791-5652 
 เว็บไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ http://intranet.rsu.ac.th  
4.6.3      งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      
 ที่ตั้ง    อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน)์ ชั้น 3 ห้อง 331 
 โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3630 – 3633 
 เว็บไซต ์ http://ict.rsu.ac.th  
4.6.4      งานห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  
 ที่ตั้ง    อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน)์ ชั้น 2 ห้อง 205 – 206 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 216 
   อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  ชัน้ 3 ห้อง 312 – 314, 317 – 318, 332A-B 

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 5 ห้อง 504 
โทรศัพท ์ อาคาร 2 (อาคารประสิทธิรัตน)์ 0-2997-2222  ต่อ 1206 

อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 1309, 1326 
   อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์)  0-2997-2222 ต่อ 1589, 3600 
   อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)  0-2997-2222  ต่อ  4034 
 เว็บไซต ์  http://ict.rsu.ac.th และ https://cscl.rsu.ac.th 
4.6.5 งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
 ที่ตั้ง  อาคาร 5 (อาคารวิษณุรัตน์) ชั้น 3 ห้อง 331   
 โทรศัพท ์ 0-2997-2222 ต่อ 3630, 1623 
 เว็บไซต ์ http://ict.rsu.ac.th  
 
 
 
 
 
 

http://ict.rsu.ac.th/
http://intranet.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
https://cscl.rsu.ac.th/
http://ict.rsu.ac.th/
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4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของศูนยฯ์ ประจ าปีการศึกษา 
2553 ตามแนวปฏิบัตขิองมหาวทิยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

4.7.1 ผู้ได้รับการประเมิน 
บุคลากรประจ าศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 24 คน  

4.7.2 การก าหนดน้ าหนักในการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการประเมินผล 
 

 องค์ประกอบและตัวชี้วัด 

งาน
วิเคราะห์
และพัฒนา
โปรแกรม 

งาน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์ 

งานระบบ
เครือข่าย
และ

อนิเทอร์เน็ต 

งานบริการ
และ

สนับสนุน
ทางเทคนิค 

งาน
ธุรการ 

  (%) (%) (%) (%) (%) 
1 คุณภาพและปริมาณงาน 52 30 50 40 40 
 1.1ความถูกต้องแม่นย า 10 10 10 10 10 

 
1.2เวลาทีใ่ชใ้นการปฏิบตัิงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

10 7 10 10 10 

 
1.3ปรมิาณงานที่รับผิดชอบตาม
ต าแหนง่ 

30 10 25 10 10 

 1.4ปรมิาณงานที่ท านอกเหนือหน้าที่ 2 3 5 10 10 
2 การปฏิบัติงาน 35 45 20 30 40 
 2.1ความรู้ความสามารถต่อหน้าที่ 7 5 10 4 8 5 
 2.2ความเชื่อถือ/ไวว้างใจ 10 10 4 8 5 

 
2.3การประสานงานและการให้
ค าแนะน า 

2 5 4 4 10 

 
2.4การบรหิารทรัพยากรทีใ่ชใ้นการ
ปฏิบัติงาน 

2 10 4 4 5 

 2.5ทักษะการส่ือข้อความ 6 3 2 3 5 
 2.6การแก้ปัญหาในงาน 2 10 7 2 4 5 
3 พฤติกรรมหรือบุคลิกสว่นบุคคล 9 20 20 20 10 
 3.1จิตส านึกในการให้บริการ 2 6 6 6 2 
 3.2การประพฤตตินตามระเบียบวินัย 2 6 4 4 2 
 3.3ความทุ่มเท เสียสละและอุทศิเวลา 2 4 6 6 2 
 3.4จิตส านึกต่อมหาวิทยาลัย 3 2 2 2 2 

 
3.5การช่วยเหลือมหาวิทยาลัยดา้น
ต่างๆ 

 2 2 2 2 
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4 การพัฒนางาน 2 3 5 5 5 
5 การพัฒนาบุคลากร 2 2 5 5 5 
 น้ าหนักรวม 4 องคป์ระกอบหลัก 100 100 100 100 100 
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4.8 การประกันคุณภาพศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาแผนงานและแนวทางในการ
ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อร่วมกันวิเคราะหแ์ละตรวจสอบงานในแต่ละหน่วยงาน
ของแต่ละระบบ 
 
รายชือ่กรรมการประกันคุณภาพศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายทศพร  ทศแสนสิน  ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ   
 2. นายวราห์ศักดิ์  พงษ์สวัสด์ิ หัวหน้างานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต                  กรรมการ 
 3. นางสาวทพิวรรณ  ศิริพากย ์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพฒันาโปรแกรม                   กรรมการ 
 4. นายบญุเจิด  น่ิมปล้ืม  หัวหน้างานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์             กรรมการ 
 5. นายไพบูลณ์  ย้อยหยด  หัวหน้างานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค                 กรรมการ 
 6. นางสาวศันสนีย์ เปรมชาวนา งานธรุการ                                     กรรมการ 
 7. นายชัยวธุ   ธนะสูตร  ช่างเทคนิค     กรรมการ 
 8. นางสาวสุมาลี  สุขค า  งานธุรการ                                                         กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาววารินทร์   บุญรตันเจริญ  เจ้าหน้าที ่Helpdesk   support    กรรมการและรอง 

เลขานุการ 
.  
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5. การเงินและงบประมาณ 
             

รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 ตั้งแตว่ันที่ 1 มถิุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 และ
งบประมาณโครงการปีการศึกษา 2553 โดยแผนกงบประมาณสรุปยอดรายจ่าย ณ วันที่ 8 มถิุนายน 2554 ในแต่ละภาค
การศึกษาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี ้
 

5.1 รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2553 
5.1.1   รวมงบประมาณปีการศึกษา 2553 

ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2553 
 
รหัส หมวดรายจ่าย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รวม 

01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 1,751,277.00  2,189,096.00  1,313,458.00  5,253,831.00  

01004 อัตราใหม่ทีข่อตั้ง-ส่วนงานสนับสนุน 200,000.00  200,000.00  80,000.00  480,000.00  

01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 80,000.00  80,000.00  30,000.00  190,000.00  

02203 ค่าตอบแทนต าแหน่งงานบริหาร-ส่วนงาน
สนับสนุน 

24,000.00  30,000.00  18,000.00  72,000.00  

03202 ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 481,500.00  481,500.00  192,600.00  1,155,600.00  

03203 ค่าบริการ Internet 3,521,400.00  3,521,400.00  1,408,560.00  8,451,360.00  

03501 ค่าอบรมและสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย 0.00  57,500.00  0.00  57,500.00  

03708 ค่ารับรอง 500.00  500.00  0.00  1,000.00  

03710 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00  10,000.00  10,000.00  30,000.00  

03711 ค่าของขวัญและรางวัล 1,000.00  1,000.00  1,000.00  3,000.00  

03714 ค่าเดินทางในประเทศ 2,500.00  2,500.00  1,000.00  6,000.00  

03729 ค่าใชจ้่ายในการประกันคุณภาพ 0.00  1,000.00  1,000.00  2,000.00  

53Z50 โครงการ Leasing (ผ่อนช าระ 3 ปี) 641,708.33  802,135.42  481,281.25  1,925,125.00  

04001 วัสดุส านักงาน 21,572.60  15,402.00  8,209.00  45,183.60  

            

รวมรายจ่าย  6,735,457.93  7,392,033.42  3,545,108.25  17,672,599.60  

 
ข้อมูล ณ วันที 29/6/2554 
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5.1.2 รวมชือ่โครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา 2553 
ตารางรวมโครงการงบพฒันา ปกีารศึกษา  2553 
 

รายชื่อโครงการงบพฒันา 
 53112    โครงการส่ังซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
 53265    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(ต่อเนื่อง)  
 53268    โครงการจัดซื้อเคร่ือง PC Computer ส าหรับ Programmer  

 53270    โครงการจัดซื้อ Tape ส าหรับ Backup ฐานข้อมูลของโครงการซอฟต์สแควร ์ 
 53428    โครงการจัดปรับปรงุห้องท างานให้ตรงตามมาตรฐาน  

 53446    โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะและเข้าเล่ม  

 53532    โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
 53537    ส่ังซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อใชใ้นงานห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  
 53731    โครงการส่ังซื้ออุปกรณ์และอะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบเครือข่าย  

 53733    โครงการท า internet caching  

 53735    โครงการปรับปรุงห้อง data center 

 53737    ส่ังซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
 53743    จัดท า Web Hosting  

 53786    โครงการ TRUE  

 53E44    เจ้าหน้าที่เทคนิคชั่วคราวงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร ์ 
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5.1.3 ยอดรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 
 ตารางยอดรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2553 
 
ล าดับ รหัส

รายจ่าย 
หมวดรายจ่าย งบอนุมัต ิ รอตัด ตัดจ่าย คงเหลือ ร้อยละใช้

ไป 

 1  01002  เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วน
งานสนับสนุน 

5,253,831.00 0.00 6,424,202.00 -
1,170,371.00 

122.28% 

 2  01004  อัตราใหม่ทีข่อตั้ง-ส่วนงาน
สนับสนุน 

480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00% 

 3  01006  ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
สนับสนุน 

160,000.00 0.00 154,601.00 5,399.00 96.63% 

 4  02203  ค่าตอบแทนต าแหน่งงาน
บริหาร-ส่วนงานสนับสนุน 

72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 100.00% 

 5  03005  ค่าเคร่ืองแบบบุคลากร 0.00 1,800.00 0.00 -1,800.00 0.00% 

 6  03202  ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 1,155,600.00 0.00 1,785,200.00 -629,600.00 154.48% 

 7  03203  ค่าบริการ Internet 8,451,360.00 0.00 6,262,324.00 2,189,036.00 74.10% 

 8  03501  ค่าอบรมและสัมมนา
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 100.00% 

 9  03604  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

349,355.00 0.00 349,355.00 0.00 100.00% 

 10  03708  ค่ารับรอง 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 

 11  03710  ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 0.00 17,520.79 12,479.21 58.40% 

 12  03711  ค่าของขวัญและรางวัล 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00% 

 13  03714  ค่าเดินทางในประเทศ 6,000.00 0.00 1,250.00 4,750.00 20.83% 

 14  03729  ค่าใชจ้่ายในการประกัน
คุณภาพ 

2,000.00 0.00 776.00 1,224.00 38.80% 

 15  03900  งบฉุกเฉิน 0.00 0.00 655,096.80 -655,096.80 0.00% 

 16  03909  ค่าใชจ้่ายจัดสรรโครงการ
ติดตั้ง LAN 

0.00 10,486.00 1,069,807.40 -
1,080,293.40 

0.00% 

 17  04001  วัสดุส านักงาน 42,000.00 0.00 41,789.30 210.70 99.50% 

 18  53112  โครงการส่ังซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

50,000.00 0.00 34,756.00 15,244.00 69.51% 

 19  53265  โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(ต่อเนื่อง) 

4,000,000.00 0.00 2,508,080.00 1,491,920.00 62.70% 
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 20  53268  โครงการจัดซ้ือเครื่อง PC 
Computer ส าหรับ 
Programmer 

200,000.00 0.00 198,752.50 1,247.50 99.38% 

 21  53270  โครงการจัดซ้ือ Tape 
ส าหรับ Backup ฐานข้อมูล
ของโครงการซอฟต์สแควร์ 

10,000.00 0.00 6,420.00 3,580.00 64.20% 

 22  53532  โครงการปรับปรงุระบบ
ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

3,020,000.00 0.00 3,072,286.72 -52,286.72 101.73% 

 23  53537  ส่ังซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เพื่อใชใ้นงานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

48,000.00 0.00 44,490.00 3,510.00 92.69% 

 24  53731  โครงการส่ังซื้ออุปกรณ์และ
อะไหล่เพื่อซ่อมแซมระบบ
เครือข่าย 

200,000.00 109,621.00 90,379.18 -0.18 100.00% 

 25  53737  ส่ังซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล 15,000.00 0.00 14,070.00 930.00 93.80% 

 26  53743  จัดท า Web Hosting 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 27  53786  โครงการ TRUE 33,009,632.00 0.00 33,009,634.00 -2.00 100.00% 

 28  53E44  เจ้าหน้าที่เทคนิคชัว่คราว
งานบริการทางด้าน
คอมพิวเตอร ์

102,000.00 8,500.00 80,750.00 12,750.00 87.50% 

 29  53Z26  โครงการสนับสนุนให้
นักศึกษาท างานระหว่างเรยีน 

17,200.00 0.00 21,570.00 -4,370.00 125.41% 

 30  53Z50  โครงการ Leasing (ผ่อน
ช าระ 3 ปี) 

7,043,709.10 0.00 7,043,709.10 0.00 100.00% 

รวม 64,723,937.10 1,132,657.00 62,958,819.79 632,460.31 99.02% 

 
ข้อมูล ณ วันที 29/6/2554 บางข้อมูลยังไม่ได้ตัดจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)                                                                       
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

35 

 

5.2 รวมงบประมาณและโครงการปีการศึกษา 2554 
        5.2.1 รวมงบประมาณปีการศกึษา 2554 
ตารางรวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2554 
 
รหัส หมวดรายจ่าย ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รวม 

01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วนงานสนับสนุน 1,751,277.00  2,189,096.00  1,313,458.00  5,253,831.00  
01004 อัตราใหม่ทีข่อตั้ง-ส่วนงานสนับสนุน 200,000.00  200,000.00  80,000.00  480,000.00  
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงานสนับสนุน 80,000.00  80,000.00  30,000.00  190,000.00  
02203 ค่าตอบแทนต าแหน่งงานบริหาร-ส่วนงาน

สนับสนุน 
24,000.00  30,000.00  18,000.00  72,000.00  

03202 ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 481,500.00  481,500.00  192,600.00  1,155,600.00  
03203 ค่าบริการ Internet 3,521,400.00  3,521,400.00  1,408,560.00  8,451,360.00  
03501 ค่าอบรมและสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย 0.00  57,500.00  0.00  57,500.00  
03708 ค่ารับรอง 500.00  500.00  0.00  1,000.00  
03710 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00  10,000.00  10,000.00  30,000.00  
03711 ค่าของขวัญและรางวัล 1,000.00  1,000.00  1,000.00  3,000.00  
03714 ค่าเดินทางในประเทศ 2,500.00  2,500.00  1,000.00  6,000.00  
03729 ค่าใชจ้่ายในการประกันคุณภาพ 0.00  1,000.00  1,000.00  2,000.00  
53Z50 โครงการ Leasing (ผ่อนช าระ 3 ปี) 641,708.33  802,135.42  481,281.25  1,925,125.00  
04001 วัสดุส านักงาน 21,572.60  15,402.00  8,209.00  45,183.60  

            
รวมรายจ่าย  6,735,457.93  7,392,033.42  3,545,108.25  17,672,599.60  

 
ข้อมูล ณ วันที 29/6/2554 
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5.2.2 รวมรายชือ่โครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา 2554 
     ตารางรวมโครงการงบพัฒนา ปีการศึกษา  2554 
 

รายชื่อโครงการงบพฒันา 
 54010    โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
 54013    โครงการก่อสร้างเพิ่มเตมิโครงสร้างหลังคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารอุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 216  

 54025    เจ้าหน้าที่เทคนิคชั่วคราวงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร ์ 
 54039    ปรับปรุงห้องสตูดโิอ Motion Capture  

 54269    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต(ต่อเนื่อง)  
 54B79    โครงการจัดท า Database Replication  

 54C32    โครงการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เครือข่าย  
 54C42    โครงการบ ารุงรักษาครื่อง UPS ของ Server ในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 
 54C98    โครงการจัดซื้อเคร่ืองเจาะและเข้าเล่ม 

 54H39    โครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Data)  

 54H77    โครงการระบบบรหิารจัดการเครือข่าย  
 54J92    ศึกษาความต้องการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  

 54J93    โครงการ TRUE  
 

 
ข้อมูล ณ วันที 29/6/2554 
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ส่วนที่ 2  
ระบบ กลไก และการด าเนินงาน 

 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ระบบและกลไก 
 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท า ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวตัถุประสงคข์ึ้นโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดม้ีการประชมุกันเพื่อหาความเหมาะสมในการตั้ง ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และแผนงาน พร้อมทั้งให้สมาชิกในที่ประชมุเสนอเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทัง้ประกาศให้ประชาคมรับทราบ 
  
การด าเนินงาน  
 
ตัวบ่งชี้  1.1  การก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์ 
  

ปรัชญา 
พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวทิยาลัยรังสิต 
 

ปณิธาน 
  “มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา”  
 

วิสัยทัศน์ 
             ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์แลระบบเครือข่าย โดยมุง่เน้นให้
เกิดงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 พันธกิจ 
              ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มีพันธกจิในการวางแผน พัฒนา และบ ารุงรักษาจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่องานบริหารและงานบริการภายในมหาวิทยาลัยรงัสิตให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ 2553 
1. เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้แกม่หาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสนับสนุนการบริการ และการด าเนินงาน

ของมหาวทิยาลัยรังสิต 
2. เพื่อให้บริการห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยรังสิต 
3. เพื่อปรับปรุงและขยายเครือขา่ยระบบสารสนเทศและบริการระบบอินเทอร์เน็ต 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการใหบ้ริการบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 
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           ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศได้มีการประชมุเพื่อร่วมกันให้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิและ
วัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรทกุคนภายในศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเสนอแนวความคิดในการก าหนดและ
เสนอแนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบนั เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของหน่วยงานและยงั
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัยรังสิต 
            โดยมีการจัดท าปรชัญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงคข์องศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแจง้ให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตขิองศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการที่ได้ก าหนดไว้ และไดม้ีการเผยแพร่ให้หนว่ยงาน
ภายนอกได้รับทราบถึง ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิและวัตถุประสงคข์องศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากนีไ้ด้มีการประเมินเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบตัิตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิและ
วัตถุประสงคข์องศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดม้ีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลัยรังสิต 
 
ผลการประเมินการด าเนินงาน   (ได้คะแนนเท่ากับ   5 ) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีการก าหนดปรัชญา ปณธิาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ศทส.อ1.1.1.001  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค ์

2 คะแนน 

(2)  มี (1) + บุคลากรในหนว่ยงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิและ
วัตถุประสงค ์

ศทส.อ1.1.1.002  ค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

3 คะแนน 

(3)  มี (2) + บุคลากรในหนว่ยงานได้
ปฏิบัติภารกจิตามแนวปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิและ
วัตถุประสงค์  

ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
(ครั้งที่ 1 - 9) 

4 คะแนน 

 (4)  มี (3) + การเผยแพรใ่ห้
ประชาคมไดร้ับทราบ และเสริมสร้าง
ความตระหนักของบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ศทส.อ1.1.1.004  เว็บไซตศ์ูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://ict.rsu.ac.th  

5 คะแนน 
 (5)  มี (4) + มีการทบทวนเพื่อปรับ
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุัน 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 5) 

  
ตัวบ่งชี้  1.2   การก าหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการร่วมประชุมก าหนด นโยบาย / แผนงานและการประเมินแผนงาน 
ของศูนยฯ์เพื่อท าให้ นโยบาย  / แผนงาน สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อ
แนวทางการปฏิบัตงิานของบคุลากรภายในศูนย์ฯ และเป็นการก าหนดทิศทางของแผนงาน / โครงการ ในแนวทางปฏบิัติ  
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผน / โครงการ ทีไ่ด้ด าเนินการไป
แล้วว่าเป็นไปตามแผน / โครงการและผลการด าเนินงาน ตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ และ

http://ict.rsu.ac.th/
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วัตถุประสงคข์องศูนยฯ์ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยตรวจสอบจาก  แบบเสนอโครงการของ
แต่ละส่วนงาน   
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าผลการประเมินของแต่ละแผนงาน / โครงการน ามาสรปุในที่ประชุมเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน ข้อสรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อท าการปรับปรุงและพฒันาแผนงาน / โครงการ ที่จะด าเนินการ
ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์ฯ และให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน พร้อมกันนี้ยังเป็นการพฒันางาน
และระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิตให้ดขีึ้น 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค์
ของมหาวทิยาลัย 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.001  ปรชัญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

2 คะแนน  (2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน 
(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  

3 คะแนน 
 (3)  มี (2) + มีการด าเนินตามแผนงาน / โครงการที่
ก าหนดไว ้

ศทส.อ1.1.2.001  โครงการศูนยบ์ริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใบขออนมุัติงบประมาณ 

4 คะแนน 
 (4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน และโครงงานที่ได้
ด าเนินการแล้ว 

ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพฒันาของศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 คะแนน 
 (5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหนว่ยงานให้
ดีขึ้น 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 5) 
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องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก 
 
ระบบและกลไก 
 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดภาระงานหลักตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยรงัสิต มอบหมายให้ศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ดงันี้ 
 งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม  มหีน้าที่ออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบงาน งานส ารองข้อมูล งาน
ด้าน server และ database(เฉพาะในความรับผิดชอบ)  งานด้านบริการและการใหค้ าแนะน าปญัหาการใช้งานใน
ระบบงานต่างๆตามขอบเขตความรับผิดชอบจ านวน 22 ระบบงาน 
 งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ และให้บริการอนิเทอร์เน็ตแก่
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหีน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อ
ให้บริการด้านการเรียนการสอน  
 งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค  มีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ตามที่หนว่ยงานต่างๆ ร้องขอมา 
  
การด าเนินงาน 
งานวิเคราะหแ์ละพัฒนาโปรแกรม 
ตัวบ่งชี้  2.1    การพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัรังสิต 

2.1.1 การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
มีการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

                       โดยแบง่หน้าที่ความรบัผิดชอบใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ 
2.1.2 การส ารองและการกู้ข้อมูล  

มีตารางการปฏบิัติงานและผู้รับผิดชอบการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย 
                       ของข้อมูลลงบนเทปส ารองข้อมูล 
           2.1.3     งานบริการ Application และบริการให้ค าแนะน าปัญหาการใช้งาน 

                    มีการด าเนินการรับแจ้ง และการแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับแจ้งจากการใช้งานระบบงาน 
 Win application  และ Web application ภายในขอบเขตความรบัผิดชอบตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงาน
ประจ าป ี

ศทส.อ2.2.1.001  แผนงานการด าเนินงานระบบงานสารสนเทศ    

2 คะแนน 
(2) มี (1) + มีกลไกการด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

ศทส.อ2.2.1.002  ระบบและกลไกการด าเนินงานระบบงาน
สารสนเทศ 

3 คะแนน 
(3) มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ศทส.อ2.2.1.003  การด าเนินงานตามแผน 

4 คะแนน (4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/ (อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
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โครงการ พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5) มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผน 

ศทส.อ2.2.1.004  การน าผลประเมินมาวางแผนพัฒนา 

 
งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
ตัวบ่งชี้  2.2  การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

2.2.1 แผนผังเครือข่าย 
   ส่วนงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้จัดท าแผนผงั Infrastructure of Network System ของทั้ง 
  มหาวิทยาลัยรงัสิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อใช้ในการอ้างองิและวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้น   รวมถงึ 
  ใช้เป็นการก าหนดเป้าหมายในการวางแผนพฒันาระบบ 

2.2.2 ระบบ Traffic Monitoring  
 ในปัจจุบันมีการตรวจจบัปริมาณการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายที่อาคารตา่งๆ โดยใช้
Cacti Monitoring และ SCE (Cisco Service Control Engine) เพื่อตรวจปรมิาณการใช้งานระบบ
เครือข่ายในแต่ละอาคาร เพื่อใชพ้ิจารณาวางแผนการเพิม่ขนาด Bandwidth ของเครือข่ายภายใน และ
Internet ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

2.2.3 ระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้ง Solution ด้านความปลอดภัย เช่น Firewall, IPS จะสามารถให้
ความช่วยเหลือทางด้านการรักษาความปลอดภัย ซึง่จะลดความเส่ียงและความซับซ้อนของระบบ 
หลังจากที่ได้ออกแบบและติดตัง้ด้านความปลอดภัยแล้ว Infrastructure ใหม่สามารถปรับแต่งให ้
รองรับกับ สภาวะแวดล้อมภัยคกุคามใหมไ่ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการ IPS จะช่วยท าให้ระบบ
ท างานได้อย่างราบรื่นดว้ยการอพัเดตข้อมูล,  ไฟล์ Signature และการสนับสนุนอื่นๆ  

2.2.4 ตรวจสอบ, ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
   ส่วนงานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต    ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ 
  เครือข่าย LAN และ WLAN  โดยน าโปรแกรมและอุปกรณ์ทดสอบเครือข่ายทีม่ีประสิทธภิาพมาใช้งาน  
  ได้แก่ โปรแกรม Network Stumbler,   โปรแกรม   Wireshark, Fluke OneTouch, Fluke Nettools  
  และ Tone plobe เป็นต้น 

2.2.5 การท า Preventive Maintenance ของงานระบบเครือข่าย 
 ในส่วนงานระบบเครือขา่ย มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของระบบปรับ
อากาศที่ห้อง Data Center อาคาร 1 ห้อง 207 และอาคาร 5 ห้อง 331 ให้อุณหภมูิภายห้องเหมาะสม
เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, Server ต่างๆที่อยูใ่นห้องท างานได้อย่างปกติ การเข้าตรวจสอบตาม
ช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน และ มีการวางแผนในการ Preventive Maintenance ของอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย เพื่อให้ระบบเครือขา่ยสามารถท างานได้ปกติ เช่น Core, Distribute, Access Switch, 
Server, Ups  และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าตรวจสอบตามช่วงเวลาทุกๆ 3 เดือน 

 
 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5)  
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผนในการดูแล  ติดตั้ง  ซ่อม
แซ่ม  รวมถงึออกแบบระบบเครอืข่าย

ศทส.อ2.2.2.001  แผนการติดตัง้และบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
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คอมพิวเตอรภ์ายในมหาวิทยาลัย  

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการดูแล  
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ศทส.อ2.2.2.002  ระบบ Traffic Monitoring 
ศทส.อ2.2.2.003  ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 
 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ศทส.อ2.2.2.004  แผนการด าเนินการ 
 

4 คะแนน 
 (4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/
โครงการ 

ศทส.อ2.2.2.005  วิธีการประเมนิแผนงาน 
 

5 คะแนน 
 (5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

ศทส.อ2.2.2.006  ผลลัพธ์การประเมินและแผนการพฒันา 

     
ตัวบ่งชี้  2.3  การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 

2.2.6 ให้บริการพื้นที่ส าหรับ Website ของทางคณะหรือหนว่ยงานต่างๆ  
 ในปัจจุบัน Web Server ของมหาวิทยาลัยได้ท าการฝากไว้ที ่Hosting ของบรษิัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาในการเกิด downtime ของ Web Server อันเน่ืองมาจากปญัหาที่เกิด
จากระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยหน้าที่ของ Web Server ใช้เก็บเว็บไซตข์องคณะหรือหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยรงัสิตเพื่อใชใ้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมี Server ที่ใหบ้ริการ 1  เคร่ือง
คือ http://www.rsu.ac.th ส าหรับหน้าแรกของ website มหาวิทยาลัยรงัสิตจะดแูลโดยส านักงาน
ประชาสัมพันธ์    http://www2.rsu.ac.th 

2.2.7 ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบโทรศัพท์เชื่อมต่อจากภายนอก 
  นอกจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว    ยังใหบ้ริการเชื่อมต่อ 
 อินเทอร์เน็ตจากภายนอกโดยผา่นระบบ   Dialup-Networking    ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับผู้ใชไ้ด้ 
 สูงสุดพร้อมกันจ านวน 240   วงจร      โดยมหีมายเลขโทรศัพทใ์ห้บริการ   1   หมายเลข   ไดแ้ก่  
 เบอร์โทร  0-2592-9000 

 
 

 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5 ) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 

(1) มีแผนในการจัดการ  ดูแลระบบ 
Server รวมถึงการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ศทส.อ2.2..3.001  แผนในการดูแลเคร่ืองคอมพวิเตอร์มข่่าย 
(Server) 

ศทส.อ2.2..3.002  แผนการให้บริการ Internet 
 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการตรวจสอบ
และดูแลการใหบ้ริการระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ศทส.อ2.2.3.003  ขั้นตอนการตรวจสอบและการให้บริการ 
 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ศทส.อ2.2.3.004  การด าเนินการตามแผน 
 

4 คะแนน  (4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/ ศทส.อ2.2.3.005  วิธีการประเมนิตามแผน 

http://www.rsu.ac.th/
http://www2.rsu.ac.th/
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โครงการ  

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

ศทส.อ2.2.3.006  ผลลัพธ์การประเมินและแผนการพฒันา 

 
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้  2.4  การบริหารจัดการการใชห้้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

2.4.1 รายงานข้อมูลแสดงจ านวนห้องปฏิบัติการและจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  
   ส่วนงานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนห้องปฏิบตัิการ  และจ านวน 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการแต่ละห้องเพื่อให้คณะต่างๆ ที่มาขอใช้บริการสามารถเลือกห้องที่ 
  เหมาะสมกบัจ านวนนักศึกษาในวิชานั้นๆ  

 
2.4.2 บริหารจัดการการใชห้้องปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร์  

   ในแต่ละภาคการศึกษาจะเปิดใหค้ณะต่างๆ จองเวลาใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์    และ 
จัดท าตารางการใช้ห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษานั้น   เพื่อแสดงเวลาใช้งานด้านการเรียนการสอน 
และแสดงเวลาว่าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ส าหรับงานอื่นในเวลาว่างได้ 

2.4.3 รายงานการขอใชห้้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอรแ์ต่ละคณะ                             
 ส่วนงานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนการใชห้้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใหท้ราบว่าคณะไหนมีความต้องการใช้งานสูงสดุ     ซึ่งจะน ามาสู่การปรับปรุง 
บริการให้เหมาะสมกับคณะนั้นตอ่ไป 

2.4.4 รายงานสถิติแสดงรายวชิาที่ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในแต่ละภาคการศึกษา  
   ส่วนงานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนวิชาทีข่อใช้ห้องปฏิบัติ 
  การคอมพิวเตอร์เพื่อใหท้ราบว่ามีวชิาไหนต้องการใช้ห้องมากน้อยเพียงไร       ซึ่งจะน ามาสู่การ 
  เตรียมความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรมให้รองรับกับวชิานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.4.5 รายงานความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 ส่วนงานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าข้อมูลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์เพื่อให้ทราบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคดิเห็นอย่างไรต่องานห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะน ามาสู่การพัฒนาปรับปรงุบริการในด้านต่างๆของส่วนงานห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอรใ์ห้ดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผนงานในการบริหารจัดการ
การใชห้้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
รวมถึงจัดเก็บสถิตติ่างๆ 

ศทส.อ2.2.4.001  แผนงานและสถิติในการบรหิารจัดการการใช้
ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการจัดการ
บริหารตารางเวลาและจัดเก็บสถติิ                                     

ศทส.อ2.2.4.002  การบริหารจดัการการใชห้้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร ์

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ศทส.อ2.2.4.003  การด าเนินงานตามแผนโครงการ 

4 คะแนน (4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/ ศทส.อ2.2.4.004  การประเมินแผนโครงการ 
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โครงการ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

ศทส.อ2.2.4.005  แผนพฒันาโครงการ 

 
งานบริการและสนบัสนุนทางเทคนิค 
ตัวบ่งชี้  2.5  การให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.5.1 บริการรับแจง้ปัญหาและให้ค าปรึกษา 
ส่วนงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิคเปิดให้ผู้ที่ต้องการขอค าปรึกษาในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์สามารถแจ้งปญัหาในการใช้งานได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ภายใน 3630 และ 1623 หรือ
ติดต่อได้ด้วยตนเองที่อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 331 

 2.5.2 บริการติดตั้ง Software  
   มีบริการติดตัง้โปรแกรมต่างๆ ให้แกห่น่วยงานตามที่ได้รับแจ้งมา 

2.5.3 บริการสนับสนุนทางเทคนิคส าหรับผู้ใชง้านคอมพิวเตอร ์
 มีบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ตามที่ได้รบัแจ้งปัญหามา 
 

ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผนงานการให้บริการด้านให้
ค าปรึกษาติดตัง้และซ่อมแซ่ม 

ศทส.อ2.2.5.001  แผนงานการให้บริการส่วนงานสนับสนุน 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการตรวจ
สภาพ การจัดล าดับ 

ศทส.อ2.2.5.002  ขั้นตอนการแจ้งซ่อม / แผนการปฏิบตัิงาน 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ศทส.อ2.2.5.003  สรุปรายงานการแจ้งซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/
โครงการ 

ศทส.อ2.2.5.004  สรุปการแจ้งซอ่มและบริการคอมพิวเตอร์  
มิถุนายน 53 – พฤษภาคม 54 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ2.2.5.004  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ     

  
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจัดการ 
 
ระบบและกลไก 
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 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยหัวหน้างานแต่ละส่วนงานโดย
มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกรรมการ เพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารงานโดยยึดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนงานเป็นหลัก ทั้งนี้ศนูย์ฯ ได้ใหค้วามส าคัญต่อการท างานของบคุลากรทุกคนโดยสามารถน าเสนอปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าที่ประชมุได้โดยผ่านหัวหน้างาน  
 
การด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งชี้  3.1  การบริหารและการจัดการ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโดยไดจ้ัดให้บุคลากรเข้าประชมุเพื่อ
ร่วมกันก าหนดแผนการบรหิารและการจัดการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อใหทุ้กคนมส่ีวนร่วมในการก าหนด
แผนการบริหารและการจัดการ บุคลากรทุกคนรับทราบแผนการบริหารและการจัดการและร่วมกันด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารและการจัดการที่ได้ร่วมกันก าหนดแผนไว้ 
 พร้อมทั้งไดม้ีการจัดสัมมนาประจ าปี เพื่อร่วมการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน ว่าเป็นไปตาม
แผนการบริหารและการจัดการหรือไม่อย่างไร พร้อมทัง้มขี้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างการบริหาร
และการจัดการเพื่อให้มีประสิทธภิาพ มีความคล่องตัวส าหรบัการบริการด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ  5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน (1)  มีแผนการบรหิารและการจดัการ  
ศทส.อ3.3.1.001  ขอบข่ายหน้าที่ความรบัผิดชอบ  ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีสว่นร่วมใน
การก าหนดแผนบรหิารและการ
จัดการ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพ   

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ 

ศทส.อ3.3.1.002  แผน / โครงการ  การพัฒนาบุคลากรศูนยบ์รกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน /
โครงการ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6) 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  3.2  โครงสร้างและระบบบริหาร 
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นอกจากนีศู้นย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการประชมุเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานโดยบุคลากรทุก
คนได้รับทราบในมตทิี่ประชมุเกีย่วกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน พร้อมทั้งไดจ้ัดท าผังระบบบรหิารโครงสร้าง
องค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแจ้งใหบุ้คลากรได้รับทราบถึงโครงสร้างและระบบบรหิารขององค์กร 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกระจายงานตามล าดับชั้นจากผูบ้ริหารไปยังผู้ปฏบิัติงาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติไปตามแผนการบริหารขององค์กร และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการบริหารงานต้องอยู่ภายใต้
โครงสร้างขององค์กรเพื่อท าใหก้ารบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  พร้อมทัง้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องจัดท า
สรุปภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรเพื่อส่งต่อใหห้ัวหน้าส่วนงาน เพื่อท าการประเมินภาระงานทีไ่ด้
รับผิดชอบและรว่มกันประเมินโครงสร้างและระบบการบรหิาร เพื่อน าผลการประเมินไปปรบัปรุงพัฒนา โครงสร้างและ
ระบบบริหารขององค์กร เพื่อใหก้ารบริหารงาน การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมทีิศทางตาม ปรัชญา ปณิธาน ของ
องค์กรและสอดคล้องกับ แนวทางบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีการก าหนดโครงสร้างและระบบ
บริหารขององค์กรไว้อย่างชัดเจน  

ศทส.อ3.3.2.001  โครงสร้างการบริหารงานศูนยบ์ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อ้างอิง)  ศทส.อ3.3.1.001  ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + บุคลากรรับทราบใน
โครงสร้างและระบบบริหาร 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพ / คณะกรรมการบรหิารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
โครงสร้างและระบบการบริหาร  

ศทส.อ3.3.2.002  หน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรศูนยบ์ริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินโครงสร้าง
และระบบการบริหาร 

ศทส.อ3.3.2.003  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 คะแนน 
 (5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6) 

 
ตัวบ่งชี้  3.3   ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมทุกส่วน
งานของศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ส่วนงานวิเคราะห์และพฒันาโปรแกรม  ส่วนงานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
ส่วนงานห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   และส่วนงานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
 จากน้ันจะน าผลการมาประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการมาท าการสรุปผล เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุ
การบริการเพื่อให้เป็นทีพ่ึงพอใจของผู้รับบริการใหม้ากขึ้น 
 
 
 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 
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1 คะแนน (1)  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 - 
2 คะแนน (2)  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  - 
3 คะแนน (3)  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 - 

4 คะแนน (4)  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
ศทส.อ3.3.3.001  แบบประเมินความพงึพอใจในการใหบ้ริการตาม
ภาระของส่วนงาน 

5 คะแนน (5)  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 

ศทส.อ3.3.3.002  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6,7) 

 
 
ตัวบ่งชี้  3.4  การพัฒนาบุคลากร 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีนโยบายการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร  สามารถพัฒนาความรู้ ของตนเอง โดยการสนับสนุนการศึกษาในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับงาน 
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นตามล าดับ พร้อมกันน้ีได้มีการส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรงัสิต โดยมีกลไกการพัฒนาบุคลากรในการพจิารณาคัดเลือกบุคลากร 
  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผนทีว่างไว ้  โดยพจิารณาจากโครงสร้างขององค์กรที่
ต้องมีบคุลากรที่มีคุณวฒุิประจ าต าแหนง่นั้น ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน (1)  มีแผนการพฒันาบุคลากร  
ศทส.อ3.3.4.001  แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรงัสิต  
พ.ศ. 2553 - 2554 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาบุคลากร 

ศทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาทั้งภายใน – ภายนอก
ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ 

ศทส.อ3.3.4.003  ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชมุ / อบรม / 
สัมมนาศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2553 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/
โครงการ 

ศทส.อ3.3.4.004  เอกสารการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การ
ใช้ E-mail ของมรส.ระหว่าง ศทส.กับ RSU VOIC 
(อ้างอิง)  ศทส.อ3.3.4.002  เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาทั้งภายใน – 
ภายนอกของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 2) 

 
 
ตัวบ่งชี้  3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบรหิารและการตัดสินใจ 
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  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเป็นเจ้าภาพในโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย
รังสิต  และได้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน โดยการจัดจ้างบริษทัภายนอกเขา้มาด าเนินงานออกแบบและ
พัฒนาระบบงานเป็นจ านวน 22 ระบบ  ทั้งในด้านการบรหิารการศึกษาและการจัดการ ซึ่งจะท าให้ได้ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลักและกิจกรรมส าคัญๆ ภายในมหาวทิยาลัยรงัสิต  ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารงาน 
การตัดสินใจ และลดขั้นตอนการท างานท าให้ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูใ้ช้และผู้บรหิารทุกระดับชั้นสามารถใช้
บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต ์ http://intranet.rsu.ac.th ประกอบกับทางศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส ารองและกู้
ข้อมูลซึง่อยูใ่นแผนการบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศท าให้ระบบงานสารสนเทศมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผนเก่ียวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ2.2.1.001 แผนงานการด าเนินงานระบบงาน
สารสนเทศ    

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็
ระบบ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ2.2.1.002  ระบบและกลไกการด าเนินงาน
ระบบงานสารสนเทศ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามแผนงาน 
/ โครงการ  

(อ้างอิง)  ศทส.อ2.2.1.003  การด าเนินงานตามแผน 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/
โครงการ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ2.2.1.004  การน าผลประเมินมาวางแผนพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  3.6   การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 
 

http://intranet.rsu.ac.th/
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ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชมุภายใน เพือ่ประชุมชี้แจงและร่วมกันก าหนดภาระหน้าที่ตาม
ส่วนงานและตามต าแหน่งของบคุลากร พร้อมทั้งจัดท างานแผนผังองค์กรที่ไดม้ีการก าหนดต าแหน่งของบุคลากรแยกตาม
ภาระหน้าทีแ่ละได้แสดงไวใ้ห้เหน็อย่างชัดเจน แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ก าหนดให้หวัหน้าส่วนงานติดตามผลการ
ปฏิบัติงานจากแผนงานของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายงานและน าเสนอรายงานให้กับผูบ้ังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางใน
การติดตามประเมินผลงานและเพื่อการตรวจสอบจากผู้บงัคับบญัชาว่าบุคลากรได้ปฏิบัตติามแผนงานที่ได้เสนอมาหรือไม่ 
รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานด้วย 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ  5) 
 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีการก าหนดภาระหน้าทีข่อง
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน  

ศทส.อ3.3.6.001  ภาระงานของทุกส่วนงาน 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภาระหน้าที ่

ศทส.อ3.3.6.002  เกณฑ์ให้คะแนนเจ้าหน้าทีท่ั่วไป  ประจ าปี 2553  
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภาระหน้าที่  

ศทส.อ3.3.6.003  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลเจ้าหน้าที่  
ประจ าปี 2553  มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศทส.อ3.3.6.004  รายงานผลการปฎิบัติงานของบุคลากร
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภาระหน้าที ่

(อ้างอิง)  ศทส.อ3.3.6.004  รายงานผลการปฎิบัติงานของบุคลากร
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 1 – 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
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ระบบและกลไก 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท างบประมาณตามความรับผิดชอบและความจ าเป็น โดยท าการเสนอ
ของบประมาณผ่านผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
การด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งชี้  4.1  นโยบาย / แผนงานการเงินและงบประมาณ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดท าแผนการเงินและงบประมาณประจ าป ี โดยมีคณะกรรมการ
ภายในซ่ึงประกอบไปด้วยหวัหนา้ส่วนงานต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนงบประมาณโดยมีผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ โดยจัดสรรใหแ้ต่ละส่วนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล รวมทัง้แผนการใช้งบประมาณในแต่ละส่วนงานต้องมีการจัดล าดับความส าคัญภายในก่อน   โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
  
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ  5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีนโยบาย / แผนงานการเงนิและ
งบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร  

ศทส.อ4.4.1.001  ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วย  การเงินและ
การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ศทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายแผนการเงิน ประจ าปีการศึกษา 
2552 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการและมีผู้รับผดิชอบ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.001  โครงการศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ใบขออนุมตัิงบประมาณ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + จัดท างบประมาณ 
กล่ันกรองรายจ่ายที่สอดคล้องกบั
กิจกรรม / โครงการของมหาวทิยาลัย 

ศทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการ
ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6) 

     
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  4.2   การเงินและงบประมาณ 
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ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแผนการเงินและงบประมาณประจ าปี   โดยมีคณะกรรมการ   
ภายในซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ   เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนบริหารงบประมาณ โดยมี
ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน โดยมีกลไกในการใช้งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยรังสิต   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน หรือแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้การใช้
งบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการจะด าเนินการเบิกงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ก าหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณที่ได้รับ โดยการใชง้บประมาณเพื่อโครงการต่างๆ ตามที่ได้ขอไว้นัน้ 
จะมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการภายในเพื่อประเมินโครงการว่าได้รับผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร และใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาในปีงบประมาณต่อไป  
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผนการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี  

(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.1.001  ระเบียบมหาวทิยาลัยรังสติ  ว่าด้วย  
การเงินและการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรงัสิต 
(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายแผนการเงิน ประจ าปี
การศึกษา 2552 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการใช้
งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับ
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 

ศทส.อ4.4.2.001  โครงการศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปี 2553 
(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.1.003  ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่าย
โครงการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ  

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการใช้
งบประมาณประจ าป ี

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  4.3  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
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ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการตัดสินใจและน ามาวางแผนงาน

ของศูนยฯ์ส าหรับโครงการต่างๆ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรงัสิตและครอบคลุมภารกิจของส่วนงาน
นั้นๆเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีกลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในศูนย์ฯ  โดยการน าเสนอผลการด าเนินงานจากผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีการก าหนดนโยบายแผนงาน
การเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ  

(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.1.001  ระเบียบมหาวทิยาลัยรังสติ  ว่าด้วย  
การเงินและการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรงัสิต 
(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.1.002  ประกาศฝ่ายแผนการเงิน ประจ าปี
การศึกษา 2552 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ และมีการด าเนินกิจกรรม / 
โครงการตามแผนงานที่ก าหนด 

(อ้างอิง)  ศทส.อ4.4.2.001  โครงการศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ประจ าปี 2553 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.2.002  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการสรุปหรือรายงาน
เผยแพรใ่ห้บุคลากรทราบ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 9) 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 
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ระบบและกลไก 
 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายเทคโนโลยี มีการจดัท าโครงสร้างการ
บริหาร  มบีุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ตา่งๆ เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของศูนย์ฯ เพื่อ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม ปรชัญา ปณิธาน พันธกจิและวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
การด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  การประกันคุณภาพ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมีผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้ง  โดยได้มีกิจกรรมให้ประชาคมภายนอกมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในหวัข้อเสนอแนะและแนวทางการปรบัปรุง 
การก าหนดแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน เพื่อใหแ้ต่ละส่วนงานได้
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและเตรยีมเอกสารใหพ้ร้อมในการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ประเมนิคุณภาพและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)  
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้ง
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาปรับปรงุด้านการประกันคุณภาพในด้านนโยบายและแผนงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัยรังสิตสูงสุด 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร  

ศทส.อ5.5.1.001  หนังสือเชญิประชุมของส านักงานประกันคุณภาพ 

2 คะแนน 

(2)  มี (1) + มีคณะกรรมการหรอื
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.002  ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพ 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีกิจกรรมให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานการ
ประกันคุณภาพ  

ศทส.อ5.5.1.002  เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th/QA/Default.aspx  

4 คะแนน 

(4)  มี (3) + มีการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและมีการ
เผยแพร่ผลการประเมินไปให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องรบัทราบ 

ศทส.อ5.5.1.001  รายงานผลการประเมินศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2552 
ศทส.อ5.5.1.002  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2552 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงนโยบายและแผนงานอย่าง

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 1 - 9) 

http://ict.rsu.ac.th/QA/Default.aspx
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ต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้  5.2   ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของหน่วยงาน โดยได้ท าการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อท าการประเมินคุณภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในและจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  
 โดยแต่ละส่วนงานท าการประเมนิภายในและติดตามความคืบหน้าโครงการที่ไดจ้ัดท าขึ้นในปี 2553 และท าการ
ประเมินตนเองของแต่ละส่วนงานเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ตรวจสอบและแนะน าใน
จุดบกพร่องของแต่ละส่วนงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถงึการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงาน โครงการ แผนงานประจ าปีต่อคณะกรรมการผู้ประเมนิคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยรงัสิตและคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกโดยได้น าผลการประเมนิมาปรับปรุงพฒันา    
ระบบงานทีม่ีข้อบกพร่อง รวมถงึได้อาศัยผลการประเมินมาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุงคุณภาพงานและ 
เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด 
 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  มีแผน มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลตนเองของหน่วยงาน  

ศทส.อ5.5.2.001  การปรับเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัด ประจ าป ี
2553 

2 คะแนน 

(2)  มี (1) + มีกลไกเสนอผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานต้นสังกัด (ฝ่าย)  

ศทส.อ5.5.2.002  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2553 

3 คะแนน 

(3)  มี (2) + มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 

ศทส.อ5.5.2.003  รายชื่อผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ฝ่ายเทคโนโลยี   

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการน าผลการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรบัปรุง
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 9) 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 9) 

 
 
ตัวบ่งขี้  5.3  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการก าหนดใหท้กุส่วนงานได้มีการประชุมเพื่อก าหนดตัวบง่ชีแ้ละ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  เพื่อก าหนดทิศทางของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและใหแ้ต่ละส่วนงานไดม้ีการ
ก าหนดกลไกในการประเมินด้านคุณภาพ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรังสิต
และน าผลการประเมินตนเองจัดท าเป็นรายงานเปิดเผยให้ประชาคมรับทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร http://ict.rsu.ac.th 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ มาปรบัปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้น าผลการประเมิน จากปีก่อนหน้านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกันน้ีได้น าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต 
ผลการประเมินการด าเนินการ  (ได้คะแนนเท่ากับ   5) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอา้งอิง 

1 คะแนน 
(1)  ทุกแผนกในหน่วยงานได้มกีาร
ก าหนดตัวบง่ชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ  

(อ้างอิง)  ศทส.อ5.5.2.001  การปรับเกณฑ์การประเมิน  ตัวชีว้ัด 
ประจ าปี 2553  
(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 8 - 9) 

2 คะแนน 
(2)  มี (1) + มีกลไกการด าเนินงาน
ประเมินตนเองของทุกแผนกใน
หน่วยงาน 

ศทส.อ5.5.3.002  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี 2553 

3 คะแนน 
(3)  มี (2) + มีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินตนเองให้ประชาคมรบัทราบ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ5.5.2.002  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 

4 คะแนน 
(4)  มี (3) + มีการน าผลการปรัเมินมา
วางแผนพฒันา 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 8 - 9) 

5 คะแนน 
(5)  มี (4) + มีการปรับปรงุตัวบง่ชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

(อ้างอิง)  ศทส.อ1.1.1.003  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 1 - 9) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
การประเมินผลการด าเนินงานด้วยเกณฑ์ 5 ระดับ 

http://ict.rsu.ac.th/
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ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ตรวจ 
สอบ 

1.1 การก าหนด 
ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค ์
 

(1)  มีการก าหนดปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(2)  มี (1) + บุคลากรในหนว่ยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค ์
(3)  มี (2) + บุคลากรในหนว่ยงานได้ปฏิบัติภารกจิ
ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค ์
(4)  มี (3) + การเผยแพรใ่หป้ระชาคมได้รบัทราบ และ
เสริมสร้างความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
(5)  มี (4) + มีการทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  การก าหนด
นโยบาย / แผนงาน 
และการประเมิน
แผนงาน 

(1)  มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงคข์องมหาวทิยาลัย 
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงาน 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินตามแผนงาน / โครงการที่
ก าหนดไว ้
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน และโครงงานที่ได้
ด าเนินการแล้ว 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินแผนงาน และ
โครงการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนางานของหนว่ยงาน
ให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 1 10  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5  

 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
การ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน
ของผู้
ประเมิน 

2.1  การด าเนินการด้าน 
การบริการระบบ
สารสนเทศ 
 

(1) มีการก าหนดไว้ในแผนงานประจ าป ี
(2) มี (1) + มีกลไกการด าเนินงานตามแผนงาน 
(3) มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4) มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน 

5 

 

 ตัวชี้วัด 
 2.1.1 มีบริการออนไลน์  
บน intranet /จ านวน
บริการในกลุม่งานบริหาร
การศึกษาที่น าขึ้นใช้งาน 

(1)  น้อยกว่า  50 % 
(2)  มากกว่าเท่ากบั 50% และน้อยกว่า 60% 
(3)  มากกว่าเท่ากบั 60% และน้อยกว่า 70% 
(4)  มากกว่าเท่ากบั 70% และน้อยกว่า 80% 
(5)  มากกว่าเท่า 80% 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.1.2 จ านวนรายการ
ระบบงานที่ด าเนินการ
ตรวจรับแล้ว/จ านวน
รายการที่คงค้างการตรวจ
รับ 

(1)    4 รายการ 
(2)    5 รายการ 
(3)    6 รายการ 
(4)    7 รายการ 
(5)    8 รายการ 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.1.3 มีผูใ้ชบ้ริการ
ออนไลน์ผ่านระบบงาน 
 บน intranet.rsu.ac.th
มากกว่า 1,640,354 คร้ัง/ปี 

1)  มากกว่า  300,000 ครั้ง/ปี 
(2)  มากกว่า  600,000 ครั้ง/ปี 
(3)  มากกว่า  900,000 ครั้ง/ปี 
(4)  มากกว่า  1,200,000 ครั้ง/ปี 
(5)  มากกว่าเท่ากบั 1,500,000 ครั้ง/ปี 

5 

 

 คะแนนเฉลี่ยตัวชีว้ัด  2.1.1 – 2.1.3 5  
 คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้  2.1 5  
2.2  การจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

(1)  มีแผนในการดูแล  ติดตั้ง  ซ่อมแซ่ม  รวมถึง
ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการดูแล  ตรวจสอบการใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.2.1  มีแผนผังของระบบ

(1)  น้อยกว่า 50% 
(2)  50 – 55% 

5 
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เครือข่ายทั้งระบบ 
Wireless ครอบคลุมทั้ง
มหาวทิยาลัย คิดเป็น 70% 

(3)  55 – 60% 
(4)  60 – 65% 
(5)  มากกว่า 70% 

ตัวชี้วัด 
2.2.2 มีระบบ Traffice 
Monitoring ตรวจสอบการ
ใช้งานเครือข่ายเพือ่ให้
เพียงพอต่อการใช้งานทั้ง
มหาวทิยาลัย มากกว่า 
80%   

(1)  น้อยกว่า 50% 
(2)  60 – 50% 
(3)  70 – 60% 
(4)  80 – 70% 
(5)  มากกว่า 80% 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.2.3  มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งเครือขา่ย
มากว่า 70% 

(1)  น้อยกว่า 50% 
(2)  50 – 55% 
(3)  55 – 60% 
(4)  60 – 65% 
(5)  มากกว่า 70% 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.2.4 ตรวจสอบ, ติดต้ัง
และปรับปรุงระบบ
เครือข่ายได้ตามแผนงาน 
มากกว่า 70%  

(1)  น้อยกว่า 50% 
(2)  50 – 55% 
(3)  55 – 60% 
(4)  60 – 65% 
(5)  มากกว่า 70% 

5 

 

 คะแนนเฉลี่ยตัวชีว้ัด  2.2.1 – 2.2.7 5  
 คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้  2.2 5  
2.3  การให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ต 

(1) มีแผนในการจัดการ  ดูแลระบบ Server รวมถงึ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการตรวจสอบและดูแลการ
ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 

ตัวชี้วัด 
2.3.3 ตรวจสอบดูแลระบบ 
Server รวมถึงการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัยได้ตาม
แผนงานมากกว่า 80% 

(1)  น้อยกว่า 50% 
(2)  60 – 50% 
(3)  70 – 60% 
(4)  80 – 70% 
(5)  มากกว่า 80% 

5 
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ตัวชี้วัด 
2.3.4  ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Dial-up จาก
ภายนอก เพยีงพอต่อการ
ใช้งานเกิน 60%  

(1)  น้อยกว่า 30% 
(2)  30 – 40% 
(3)  40 – 50% 
(4)  50 – 60% 
(5)  มากกว่า 60% 

5 

 

 คะแนนเฉลี่ยตัวชีว้ัด  2.3.1 – 2.3.5 
5 

 

 คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้  2.3 
5 

 

2.4  การบริหารจัดการ           (1)  มีแผนงานในการบริหารจัดการการใช ้
การใช้หอ้งปฏิบัติการ             ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์รวมถึงจัดเก็บ 
คอมพวิเตอร์                           สถิติต่างๆ 
                                                (2)  มี (1) + มีกลไกในการจัดการบริหารตาราง 
                                       เวลาและจัดเก็บสถิต ิ
                                       (3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/  
                                       โครงการ 
                                       (4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
                                       (5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน 
                                       พัฒนา 

 
 
 
 
5 

 

ตัวชี้วัด                                   (1)  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 
2.4.1 ความพึงพอใจของ        (2)  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 
ผู้ใชบ้ริการคิดเป็น 80%       (3)  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50                                        
                                      (4)  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
                                      (5)  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 

 
 

4 

 

ตัวชี้วัด                                   (1)  น้อยกว่า  20% 
2.4.2  มีการใช้งานเคร่ือง      (2)  21 – 30 % 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 50               (3)  31 – 40 %                                                                                                                         
ของจ านวนชั่วโมง                  (4)  41 - 50 % 
ที่เปิดให้บริการในแต่ละ        (5)  มากกว่า 50 % 
ปีการศึกษา 

 
 
5 

 

                                              คะแนนเฉลี่ยตัวชีว้ัด  2.4.1 – 2.4.2 4.5  
                                              คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้  2.4 4.75  
 
 
2.5  การให้บรกิารและ
ซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์
ต่างๆ                                     

(1)  มีแผนงานการให้บริการด้านให้ค าปรึกษาติดตัง้
และซ่อมแซม่ 
(2)  มี (1) + มีกลไกในการตรวจสภาพ การจัด ล าดับ                      
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 

5  
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(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน 
พัฒนา   

ตัวชี้วัด                                     
2.5.1 ด าเนินการบริการ           
ตามที่ได้รับแจ้งปญัหา             

(1)  เท่ากับ  5  วัน  
(2)  เท่ากับ  4  วัน      
(3)  เท่ากับ  3  วัน 
(4)  เท่ากับ  2  วัน 
(5)  น้อยกว่า  หรือ เท่ากับ  1  วัน   

5  

ตัวชี้วัด                                      
2.5.2  มีบริการติดต้ัง                
โปรแกรมระบบเคร่ือง              
คอมพวิเตอร์แต่ละ                   
หน่วยงาน                                 

(1)  เท่ากับ  5  วัน 
(2)  เท่ากับ  4  วัน      
(3)  เท่ากับ  3  วัน 
(4)  เท่ากับ  2  วัน 
(5)  น้อยกว่า  หรือ เท่ากับ  1  วัน   

5  

ตัวชี้วัด                                      
2.5.3  มีการให้บริการ               
สนับสนุนทางเทคนิคแก่           
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์                
                                                  

(1)  เท่ากับ  5  วัน 
(2)  เท่ากับ  4  วัน      
(3)  เท่ากับ  3  วัน 
(4)  เท่ากับ  2  วัน 
(5)  น้อยกว่า  หรือ เท่ากับ  1  วัน   

5  

 คะแนนเฉลี่ยตัวชีว้ัด 2.5.1 – 2.5.3 5  
 คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ 2.5 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ตรวจ 
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ตนเอง สอบ 
3.1  การบริหารและ
การจัดการ 

(1)  มีแผนการบรหิารและการจดัการ  
(2)  มี (1) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
บริหารและการจัดการ 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 
 
 
 

3.2  โครงสร้างและ
ระบบบริหาร 

(1)  มีการก าหนดโครงสร้างและระบบบริหารของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน  
(2)  มี (1) + บุคลากรรับทราบในโครงสร้างและระบบ
บริหาร 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามโครงสร้างและระบบ
บริหาร  
(4)  มี (3) + มีการประเมินโครงสร้างและระบบบริหาร 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

5 

 
 
 
 

3.3  ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

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

 
 
4 

 
 

3.4  การพัฒนา
บุคลากร 

(1)  มีแผนการพฒันาบุคลากร  
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน 
พัฒนา 

 
 
5 

 

3.5  ระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อช่วยใน
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเก่ียวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ  
(4)  มี (3) + มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
5 
 
 

 

3.6  การก าหนด
ภาระหน้าทีข่อง
บุคลากร 

(1)  มีการก าหนดภาระหน้าทีข่องบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน  
(2)  มี (1) + มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ

5 
 



 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)                                                                       
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

62 

บุคลากรตามภาระหน้าที ่
(3)  มี (2) + มีการด าเนินงานตามการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที่  
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหน้าที ่
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุ
พัฒนางานต่อไป 

       คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 3 29  
         คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 4.83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการ ผลการ
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ประเมิน
ตนเอง 

ตรวจ 
สอบ 

4.1  นโยบาย / 
แผนงานการเงินและ
งบประมาณ 

(1)  มีนโยบาย/แผนงานการเงินและงบประมาณเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
(2)  มี (1) + มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
และมีผู้รับผิดชอบ 
(3)  มี (2) + จัดท างบประมาณ กล่ันกรองรายจ่ายที่
สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการของมหาวทิยาลัย 
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุ
นโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

5 

 

4.2  การเงินและ
งบประมาณ 

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

5 

 

4.3  การจัดสรร
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

(1)  มีการก าหนดนโยบายแผนงานการเงินและการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ  
(2)  มี (1) + มีระบบและกลไกการตรวจสอบ 
(3)  มี (2) + มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ทุกกิจกรรม / โครงการ 
(4)  มี (3) + มีการสรุปหรือรายงานเผยแพรใ่ห้
บุคลากรทราบ 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุ
พัฒนา 

5 

 

      คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 4 15  
       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5  

 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการ ผลการ
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ประเมิน
ตนเอง 

ตรวจ 
สอบ 

5.1 นโยบายและ
แผนงานการประกัน
คุณภาพ 

(1)  มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(2)  มี (1) + มีคณะกรรมการหรอืผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  มี (3)  มี (2) + มีกิจกรรมให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาแผนงานการประกันคุณภาพ  
(4)  มี (3) + มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งและมีการเผยแพร่ผลการประเมินไปให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องรบัทราบ 

   (5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
   นโยบายและแผนงานอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 

5.2 การตรวจสอบ
คุณภาพ 

(1)  มีแผน มีการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของ 
หน่วยงาน  
(2)  มี (1) + มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลตนเองโดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด 
(ฝ่าย)  
((3)  มี (2) + มีการตรวจสอบการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
(4)  มี (3) + มีการน าผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(5)  มี (4) + มีการน าผลการประเมินมาวางแผน 
พัฒนา 

5 

 

5.3 ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

(1)  ทุกแผนกในหน่วยงานได้มกีารก าหนดตัวบง่ชีแ้ละ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
(2)  มี (1) + มีกลไกการด าเนินงานประเมินตนเองของ
ทุกแผนกในหน่วยงาน 
(3)  มี (2) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินตนเองให้
ประชาคมรบัทราบ 
(4)  มี (3) + มีการน าผลการปรัเมินมาวางแผนพัฒนา
(5)  มี (4) + มีการปรับปรงุตัวบง่ชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
5 
 
 
 
 

 

       คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 5 15  
         คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 5  
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปี 2553  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. สรปุรายงานประจ าปีการศึกษา 2553 
 
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process) 
 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
การ

ด าเนินงาน 

ความหมาย 
ผลการ

ประเมินของ
ผู้ประเมิน 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์    พันธกิจ 
และวัตถุประสงค ์

2 5.00 ดีมาก   

2.  ภาระงานหลัก 5 4.96 ดีมาก   
3.  การบริหารและการจัดการ 6 4.83 ดีมาก   
4.  การเงินและงบประมาณ 3 5.00 ดีมาก   
5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 5.00 ดีมาก   

รวมองค์ประกอบที่ 1 - 5 19     
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

รวมองค์ประกอบที่ 1-5 
 93.78    

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบรวมที่ 1 - 5 

 4.93 ดีมาก   

 
2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน 
 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์ พันธกจิ วตัถุประสงคแ์ละแผนงานที่ชัดเจน

และสอดคล้องกัน   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของบคุลากรทุกคน  เพื่อใหม้ีความมุง่มั่นและพยายามท างาน
ให้ไดต้ามแผนงานที่ไดต้ั้งไว ้
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลกั 
 
งานวิเคราะหแ์ละพัฒนาโปรแกรม 

 จุดเด่น 
มีบริการออนไลน์จ านวน 83 services ผ่าน intranet.rsu.ac.th ครอบคลุมกิจกรรมส าคัญๆและกลุ่ม

ผู้ใชง้านประกอบด้วย นักศึกษา  อาจารย์ เจา้หน้าที่ ผู้บริหาร 
       

ข้อสังเกต 
ยังพบปญัหาการใชง้านหน้า Counter ผ่านWin application อยู่ในช่วงที่มีการเปิดบริการ online 

และเปิดรับรายการหน้า Counter พร้อมกันประกอบด้วยลงทะเบยีนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชาควรมีการกระจาย 
           บริการจากเครื่อง Database หลัก 
 
 งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 จุดเด่น 

 สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารภายในมหาวทิยาลัยรังสิตผ่านระบบ LAN และ 
Wireless LAN รวมถึงการเชื่อมต่อจากภายนอกผ่านระบบ ISDN และเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
โดยใช้ Firewall, IPS, VPN, NAC, MAR ของ CISCO และ RedHat Gateway Server ในการควบคุมการใช้
งานอินเทอร์เน็ต 
 
ข้อสังเกต 
 ในปัจจุบันอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบางอาคารยงัเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าและต่าง Brand ท าให้คุณภาพ
ของระบบเครือขา่ยภายในอาคารนั้นๆ มีประสิทธิภาพลดลง ประกอบกบัการพัฒนา แอพพลิเคชั่นบน
อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น และการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องท าการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการจัดอบรมเพื่อให้ความรูใ้นการแก้ไขปญัหา
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับผู้ที่รบับริการในคณะหรือหน่วยงานตา่งๆ  

 
งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จุดเด่น 

มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อให้บริการต่อความต้องการส าหรับการเรียน
การสอน และมีบุคลากรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถลดภาระของคณะ / วิทยาลัย ในการดูแลรับผิดชอบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปได้อย่างมาก 

  
 ข้อสังเกต 

คอมพิวเตอรบ์างส่วน มีอายุการใช้งานมานานจงึเริ่มหมดสภาพและล้าสมัย ท าให้การให้บริการไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ  

แนวทางปรับปรุงควรจัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ใหมท่ดแทนเครื่องคอมพวิเตอร์เดิมทีห่มดสภาพตาม
ระยะเวลา เพื่อให้การให้บริการด้านการเรียนการสอนด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
จุดเด่น 

สามารถให้บริการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในทุกหนว่ยงาน
ของมหาวทิยาลัยรังสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อสังเกต 
ในส่วนของบุคลากรที่ให้บริการยังมีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับภาระงานที่มมีากท าให้เกิดการล่าช้าใน

การให้บริการจึงควรจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารการจัดการ 
 จุดเด่น 

การบริหารงานมีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บุคลากรในศูนย์ฯ มีการวางแผนการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานด้านตา่งๆ มีการจัดแบง่งานกันแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยมีภาระงานหลักที่ชัดเจน
สามารถวัดผลได ้

  
ข้อสังเกต 

บุคลากรมีไม่เพยีงพอเมื่อเทียบกับจ านวนภาระงานท าให้การใหบ้ริการเกิดความล่าช้า แนวทาง
ปรับปรุงจงึควรจัดหาบุคลากรมาเพิ่มเตมิ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับการบริการเพิ่ม
มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 

มีการท าแผนงบประมาณประจ าปีตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยและมีการเบิกจา่ยเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่มหาวทิยาลัยก าหนดไว ้

  
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น 

มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและได้มีการประชุมรว่มปรึกษาหารือ 2 ครั้งต่อเดือน ท าให้
การประกันคุณภาพศูนย์ฯประสบความส าเร็จ 
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ส่วนที่ 5  ภาคผนวก ก 
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง ผลการประเมินที่เนน้กระบวนการ  

 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์และแผนงาน 

ศทส.อ1.1.1.001   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์
ศทส.อ1.1.1.002   ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 
ศทส.อ1.1.1.003   รายงานการประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 1 - 9) 

ศทส.อ1.1.1.004   เว็บไซต์ศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ http://ict.rsu.ac.th 

ศทส.อ1.1.2.001   โครงการศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใบขออนุมตัิงบประมาณ 

ศทส.อ1.1.2.002   แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลกั 

 งานวิเคราะหแ์ละพัฒนาโปรแกรม 

ศทส.อ2.2.1.001   แผนงานการด าเนินงานระบบงานสารสนเทศ    
ศทส.อ2.2.1.002   ระบบและกลไกการด าเนินงานระบบงานสารสนเทศ 
ศทส.อ2.2.1.003   การด าเนินงานตามแผน 
ศทส.อ2.2.1.004 การน าผลประเมินมาวางแผนพฒันา 

 งานระบบเครือขา่ยและอินเทอร์เน็ต 
ศทส.อ2.2.2.001   การจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ศทส.อ2.2.3.001   การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 

 งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศทส.อ2.2.4.001   แผนงานและสถิตใินการบรหิารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศทส.อ2.2.4.002 การบริการจัดการการใช้ห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 
ศทส.อ2.2.4.003   การด าเนินงานตามแผนโครงการ 
ศทส.อ2.2.4.004  การประเมินแผนโครงการ 
ศทส.อ2.2.4.005 แผนพัฒนาโครงการ 

 งานบริการและสนับสนุนทางเทคนิค 
ศทส.อ2.2.5.001   แผนงานการให้บริการส่วนงานสนับสนุน  
ศทส.อ2.2.5.002   ขั้นตอนการแจ้งซ่อม / แผนการปฏิบัติงาน 
ศทส.อ2.2.5.003   สรุปรายงานการแจง้ซ่อมและบรกิารคอมพิวเตอร ์
ศทส.อ2.2.5.004   สรุปการแจ้งซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์  มถิุนายน 53 – พฤษภาคม 54 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจดัการและงานบุคคล   

ศทส.อ3.3.1.001   ขอบข่ายหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส.อ3.3.1.002   แผน / โครงการ  การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://ict.rsu.ac.th/
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ศทส.อ3.3.2.001   โครงสร้างการบรหิารงานศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส.อ3.3.2.002   หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส.อ3.3.2.003   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศทส.อ3.3.3.001   แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภาระของส่วนงาน 
ศทส.อ3.3.3.002 
ศทส.อ1.1.1.003   

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการให้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 6,7) 

ศทส.อ3.3.4.001   แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2553 - 2554 

ศทส.อ3.3.4.002   เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาทั้งภายใน – ภายนอกของศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส.อ3.3.4.003 
ตารางแสดงการเข้ารว่มการประชุม / อบรม / สัมมนาศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปี 2553 

ศทส.อ3.3.4.004 
 

ศทส.อ3.3.4.002 

เอกสารการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การใช้ E-mail ของมรส.ระหว่าง ศทส.กับ 
RSU VOIC 
เอกสารเข้าอบรม  สัมมนาทั้งภายใน – ภายนอกของศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศทส.อ3.3.6.001   ภาระงานของทุกส่วนงาน 

ศทส.อ3.3.6.002   เกณฑ์ให้คะแนนเจ้าหน้าที่ทัว่ไป  ประจ าปี 2553  มหาวทิยาลัยรงัสิต 
ศทส.อ3.3.6.003  
ศทส.อ3.3.6.004   

แบบฟอรม์รายงานการประเมินผลเจ้าหน้าที่  ประจ าปี 2553  มหาวิทยาลัยรังสิต 
รายงานผลการปฎิบัตงิานของบคุลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ศทส.อ4.4.1.001   

 
ศทส.อ4.4.1.002 

ระเบียบมหาวทิยาลัยรังสิต  ว่าด้วย  การเงินและการงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยรงัสิต 
ประกาศฝ่ายแผนการเงิน ประจ าปีการศึกษา 2552 

ศทส.อ4.4.1.003   ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการของศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศทส.อ4.4.2.001  
ศทส.อ4.4.1.003   

โครงการศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประจ าปี 2553 
ตารางสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการของศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ศทส.อ5.5.1.001   หนังสือเชิญประชมุของส านักงานประกันคุณภาพ 
ศทส.อ5.5.1.002   เว็บไซต์  http://ict.rsu.ac.th/QA/Default.aspx 
ศทส.อ5.5.1.001  
ศทส.อ5.5.1.002   

รายงานผลการประเมินศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 

ศทส.อ5.5.2.001   การปรับเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัด ประจ าปี 2553 

 ศทส.อ5.5.2.002   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 

ศทส.อ5.5.2.003 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของฝ่ายเทคโนโลย ี

ศทส.อ5.5.3.002   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2553 

 

http://ict.rsu.ac.th/QA/Default.aspx


 

   
รายงานประจ าปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)                                                                       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยรังสิต                           
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