
 

 

  

 

 

ปีการศึกษา 2553 

คู่มอืการให้บริการ 
ส านักเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั 

 

 



 

 

ค าน า 

คู่มือฉบบัน้ีมุ่งหวงัท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของส านักเทคโนโลยีและ

สารสนเทศตลอดถึงขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อขอใชบ้ริการวา่มีล าดบัขั้นตอนอยา่งไรจะตอ้งท าอะไร

ก่อนและหลงั ลดขอ้ผิดพลาดในการให้บริการและการขอใช้บริการ และเพื่อใช้เป็นเอกสารอา้งอิงในการ

ท างานของบุคลากรของส านกัฯ เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน รู้งานซ่ึงกนัและกนั  ท าใหง้านท่ีไดมี้คุณภาพ 

ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คู่มือฉบบัน้ีจะช่วยใหท้่านผูอ่้านไดเ้ขา้ใจและ

รับทราบถึงงานในภาระหนา้ท่ีของส านกัฯ รวมถึงขั้นตอนวธีิการในการติดต่อใชบ้ริการ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพ

การใหบ้ริการต่อไป  

 

 

 

 

 

   ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัพายพั 
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สารบัญ 

 

 หนา้ 
เก่ียวกบัส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
 ประวติัความเป็นมา 1 
    ปณิธาน 2 
 ปรัชญา 2 
 วสิัยทศัน์ 2 
 วตัถุประสงค ์ 3 
 เป้าหมาย 3 
 สถานท่ีตั้งหน่วยงาน 3 
แผนภูมิการบริหารงาน 3 
แผนภูมิการปฏิบติังาน 4 
การใหบ้ริการ  
 จดัท าเวบ็ไซตค์ณะและหน่วยงาน 5 
 พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 5 
 ระบบจดัการบญัชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวทิยาลยัพายพั 6 
 บริการพื้นท่ีส าหรับเวบ็ไซตห์น่วยงาน ภายในมหาวทิยาลยัพายพั (Web Hosting Service) 6 
 บริการอิเล็กทรอนิกส์เมลบ์นเวบ็(Web Based Mail) 7 
 บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Service) 7 
 บริการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 10 
 บริการติดตั้งซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ 11 
ภาคผนวก  
 นโยบายการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ก 
 สิทธิประโยชน์โครงการสมาชิกใชง้านซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟทส์ าหรับสถาบนัการศึกษา 

(Microsoft Campus Agreement) ส าหรับมหาวทิยาลยัพายพัในปัจจุบนั 
ข 

 ขั้นตอนการขอซ้ือและติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ค 
 ขั้นตอนการซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ง 
 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธ์ิ “Microsoft Campus Agreement” จ 
 ขั้นตอนการส่งคืนอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ช 
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เกีย่วกบัส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

ประวตัคิวามเป็นมา 

 ในปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลยัพายพั จดัตั้งศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ข้ึน เพื่อสนบัสนุนงานดา้น

การบริหารและดา้นวิชาการของมหาวิทยาลยั อยูภ่ายใตก้ารดูแลของรองอธิการฝ่ายอาวุโสและอธิการบดี 

โดยไดเ้ร่ิมพฒันางานทะเบียนนกัศึกษาดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ข้ึน 

 ในปีการศึกษา 2530 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และไดติ้ดตั้งเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เมนเฟรม IBM9375 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของ

มหาวทิยาลยัใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  

 ในปีการศึกษา 2532 จึงไดเ้ปล่ียนฐานะเป็นแผนกบริการคอมพิวเตอร์ สังกดัคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ

ดูแลงานส่วนใหญ่ทางดา้นวชิาการโดยเฉพาะงานเก่ียวกบัฝ่ายทะเบียนนกัศึกษา  

 ในปีการศึกษา 2539 ไดเ้ปล่ียนเป็นศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภายใตก้ารดูแลของ

อธิการบดี โดยมีการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแก่นกัศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและจากภายนอก

มหาวทิยาลยั 

 ปีการศึกษา 2546 ไดแ้ยกเป็นศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารดูแลของอธิการบดีโดยมีหน้าท่ี

รับผิดชอบหลกัในการให้บริการดา้นบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  บริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบ

เครือข่าย ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต การพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องปฏิบติัการ การ

ฝึกอบรม และบริการระบบ e-Learning และศูนยส์ารสนเทศ รับผิดชอบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

พายพั และศูนยส์ารสนเทศท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรวบรวมขอ้มูลและเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆของ 

มหาวทิยาลยั จดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 

 ปีการศึกษา 2547 ได้รวมศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ มาเป็น  ศูนยบ์ริการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตก้ารดูแลของอธิการบดี  ใหม่อีกคร้ังโดยรับผิดชอบงานเดิม

ของทั้งสองศูนย ์

 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัพายพัมีการปรับโครงสร้างองคก์รและเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูง   ซ่ึง

เห็นความจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการ

พฒันามหาวทิยาลยั ด าเนินงานดา้นระบบการจดัการขอ้มูลเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนพฒันา และมีการ

ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัให้เป็นท่ีประจกัษจึ์งก าหนดภารกิจเก่ียวกบั การพฒันาระบบขอ้มูล

และสารสนเทศ โดยจดัตั้งหน่วยงานใหม่สังกดัฝ่ายนโยบายและแผนสถาบนัคือส านกัพฒันาระบบขอ้มูล
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และสารสนเทศ ( Office of Information System and Development) เป็นศูนยร์วบรวม และเช่ือมโยง

ฐานขอ้มูลต่างๆของมหาวทิยาลยั จดัท าระบบขอ้มูลกลางและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 

และส านกัวิทยาบริการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัในงานบริการระบบเครือข่าย ระบบส่ือสารโทรศพัท ์ งาน

บริการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  งานโสตทศันูปกรณ์ งาน e-

Learning  และในเดือนมีนาคม 2550 (ปีการศึกษา 2549) ไดมี้การปรับเปล่ียนตามโครงสร้างการบริหาร

มหาวิทยาลยัพายพัเป็น โดยเปล่ียนจากส านกัวิทยบริการเป็นส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศสังกดัฝ่ายพฒันา

คุณภาพการศึกษา  

 ต่อมาในวนัท่ี 1 มีนาคม 2550 สภามหาวิทยาลยัพายพัไดอ้นุมติัการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร ปี

การศึกษา 2549 ไดมี้การเปล่ียนช่ือจากส านกัวิทยบริการเป็นส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกดัฝ่ายพฒันา

คุณภาพการศึกษา และไดม้อบหมายให้ส านกัพฒันาระบบบริหารขอ้มูลและสารสนเทศมีภารกิจเดิมและ

โอนงานพฒันา Website ของมหาวิทยาลยั จากส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านกัวิทยบริการ) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการบริหารงานและประโยชน์ของการใชข้อ้มูลข่าวสาร  

 ปีการศึกษา 2551 ไดร้วมส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านกัพฒันาระบบบริหารขอ้มูลและ

สารสนเทศมาเป็น ส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรับผิดชอบงานดา้นจดัการระบบเครือข่ายและการ

ส่ือสาร งานดา้นบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบติัการ งานดา้นการพฒันาระบบและสารสนเทศ  และได้

โอนยา้ยงานบริการโสตทศันูปกรณ์กลบัไปยงัส านกัหอสมุดดว้ย 
 

ปณธิาน 

        “มุ่งมัน่ในการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อตอบสนองผูรั้บบริการดว้ย

จิตส านึกท่ีดี” 

 

ปรัชญา 

         “เสริมสร้างทกัษะ เพิ่มพนูความรู้ ปรับปรุงกระบวนการ ท างานอยา่งมีระบบ”  

 

วสัิยทศัน์ 

       “มุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กร ให้เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ” 
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วตัถุประสงค์ 

      1.บริหารงานและปฏิบติังานตามพนัธกิจของส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

      2.เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 
      “สนบัสนุนและใหบ้ริการงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนการเรียน

การสอน การบริหารจดัการ ของมหาวทิยาลยัพายพั” 

สถานทีต่ั้งหน่วยงาน 

    ชั้น 2 - 3 อาคารววิรณ์ มหาวิทยาลยัพายพั เขตแม่คาว  
 

 

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน 

พฒันาระบบและ

สารสนเทศ 

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน 

จดัการระบบเครือข่ายและ

การส่ือสาร 

และการ 

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน 

บริหารส านกังาน 

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน 

บริการคอมพิวเตอร์และ

หอ้งปฏิบติัการ 

และ 

 

อธิการบดี 

 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

และสารสนเทศ 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการ 

1.จดัท าเวบ็ไซตค์ณะและหน่วยงาน 

2.พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

3.ระบบจดัการบญัชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวทิยาลยัพายพั 

4.บริการพื้นท่ีส าหรับเวบ็ไซตห์น่วยงาน ภายในมหาวทิยาลยัพายพั (Web Hosting Service) 

5.บริการอิเล็กทรอนิกส์เมลบ์นเวบ็ (Web Based Mail) 
6.บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Service)  
7.บริการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8.บริการการติดตั้งซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ 

- งานวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานขอ้มูล 

- งานพฒันาระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ 

- งานออกแบบและจดัท า
เวบ็ไซต ์

- งานบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

- งานบริการวิชาการและการ
ฝึกอบรม 

- งานบริหารจดัการระบบ
เครือข่ายและการส่ือสาร 

- งานบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
และการส่ือสาร 

- งานให้บริการวิชาการและ
ค าปรึกษาดา้น 

- ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร 

- งานบริหารจดัการระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบติัการ 

- งานวิเคราะห์และส ารวจระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- งานบริหารจดัการส านกังาน 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานจดัประชุมอบรมสมัมนา 
- งานสนบัสนุนการให้บริการ 
- งานงบประมาณ 
- งานจดัซ้ือ 

กลุ่มงาน 

พฒันาระบบและ

สารสนเทศ 

กลุ่มงาน 

จดัการระบบเครือข่ายและ

การส่ือสาร 

และการ 

กลุ่มงาน 

บริหารส านกังาน 

กลุ่มงาน 

บริการคอมพิวเตอร์ 

และหอ้งปฏิบติัการ 

 

มหาวทิยาลยัพายพั 

 

ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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จัดท าเวบ็ไซต์คณะและหน่วยงาน 

ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ไดด้ าเนินการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้กบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั

มาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การก าหนดรูปแบบของเวบ็ไซตใ์ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และก่อนการด าเนินการ

พฒันาทางส านกัฯ จะร่วมหารือกบัหน่วยงานเพื่อน าเสนอโครงสร้างเวบ็ไซตแ์ละก าหนดรูปแบบร่วมกนั 

ดังนั้ นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะและหน่วยงาน รวมถึงการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลยั ทางส านกัฯ จึงมีบริการจดัท าเวบ็ไซต์ให้กบัหน่วยงานท่ีร้องขอตามล าดบั 

และเม่ือด าเนินการพฒันาแลว้เสร็จ ทางส านกัฯจะส่งมอบงานให้กบัหน่วยงาน พร้อมกบัอบรมและถ่ายทอด

องคค์วามรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่อไป 
 

พฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

         การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนอัน
เน่ืองมาจากความตอ้งการตามลกัษณะของงาน หรือลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะใชง้าน รวมถึงความซบัซ้อนของ
ระบบ โดยทุกขั้นตอนการพฒันาระบบจะเร่ิมตน้จากจุดเดียวกนัคือ การส ารวจความตอ้งการเบ้ืองตน้ และ
ส้ินสุดดว้ยการบ ารุงรักษา ซ่ึงการพฒันาระบบสารสนเทศของส านกัฯ จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
         1. การส ารวจเบ้ืองตน้ (Preliminary Investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์และพฒันา
ระบบสารสนเทศ โดยผูพ้ฒันาระบบจะส ารวจหาขอ้มูลในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบงาน ไดแ้ก่ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั ความเป็นไปได้ของการพฒันาระบบท่ีตอ้งการ ส่ิงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และประมาณการของค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใช้ในการจดัหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการพฒันาระบบ 
โดยข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอให้กบัผูบ้ริหารของหน่วยงาน เพื่อท่ีจะตดัสินใจว่าองค์การสมควรท่ีจะมีการ
พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศหรือไม่ และระบบท่ีจะพฒันาข้ึนจะมีลกัษณะเป็นเช่นไร 
         2. การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเจาะลึกลงในรายละเอียดท่ี
มากกว่าในขั้นส ารวจเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้การใชง้านในแต่
ละด้านของระบบ ขอ้เด่นและข้อด้อยของวิธีการท างานในปัจจุบนั ตลอดจนการจดัท ารายงานสรุปเพื่อ
น าเสนอกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจด าเนินการต่อไป 
         3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพฒันาระบบจะท าการออกแบบรายละเอียดในส่วน
ต่าง ๆ ของระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ไดแ้ก่ การแสดงผลลพัธ์ การน าเขา้ขอ้มูล กระบวนการการเก็บรักษา 
การปฏิบติังาน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นกรอบใน
การพฒันาระบบ  
         4. การพฒันาระบบ (System Development) ทีมงานพฒันาระบบร่วมกนัวางแผนและแบ่งงานการ
พฒันาระบบกนัภายในทีม โดยจะตอ้งก าหนดส่วนประกอบของระบบทั้งในดา้นของอุปกรณ์และชุดค าสั่ง 
ตลอดจนบริการต่าง ๆ ท่ีตอ้งการตามท่ีไดอ้อกแบบระบบไว ้พร้อมก าหนดระยะเวลาในการพฒันาระบบจน
แลว้เสร็จ   
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         5. การติดตั้งระบบและการบ ารุงรักษา (System Implementation and Maintenance) ทีมงานพฒันา
ระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้งระบบ พร้อมกบัทดสอบระบบก่อนการใช้งานว่า ระบบใหม่สามารถ
ปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบท่ีไดท้  าการออกแบบไวห้รือไม่ นอกจากน้ีการติดตั้งควรท่ีจะ
ส าเร็จตามตารางท่ีก าหนด เพื่อใหร้ะบบสามารถใชง้านแทนท่ีระบบเก่าไดท้นัเวลา นอกจากน้ีทีมงานพฒันา
ระบบยงัมีหนา้ท่ีก าหนดกฎเกณฑใ์นการประเมินและการบ ารุงรักษาระบบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาให้ระบบใหม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยาวนานท่ีสุดตลอดอายุของระบบ 
และจดัท าเอกสารระบบงานพร้อมคู่มือการใชง้านเพื่อส่งมอบงานต่อไป 
 

ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอนิเทอร์เน็ต มหาวิทยาลยัพายพั 

ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายพั ได้พฒันาระบบการลงทะเบียนสมาชิก
อินเทอร์เน็ตแบบใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ด้วยวิธีการลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต (http://internet.payap.ac.th) โดยการอา้งอิงสถานะภาพของนกัศึกษาจากระบบฐานขอ้มูลของ
ส านกัทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัพายพั 

ส าหรับบุคลากร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร รวมถึงอาจารยพ์ิเศษ นกัศึกษาโครงการต่างๆ ยงัคงใช้
ระบบลงทะเบียนแบบเดิม  เพื่อยืนยนัการใช้งานกบัเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัการบญัชีสมาชิกของมหาวิทยาลยั โดย
วิธีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของส านกัโดยตรงท่ี ส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง VV216 อาคารวิวรณ์ 
หรือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัส านกัฯ 

ทั้งน้ีบญัชีสมาชิกท่ีไดรั้บ ก าหนดให้เป็นรหัสเขา้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในของมหาวิทยาลยัและ
ก าหนดเป็น E-mail Address ของสมาชิกดว้ย  

บริการพืน้ทีส่ าหรับเวบ็ไซต์หน่วยงาน ภายในมหาวทิยาลยัพายพั (Web Hosting Service) 
ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ  รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายและให้บริการ Web Hosting 

ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เพื่อจดัเก็บขอ้มูล เช่น HTML, รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ท่ี
ประกอบรวมกนัเป็นเวบ็เพจ (Web Page) เก็บไวท่ี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซ่ึงมีการเช่ือมต่อกบั
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา  

Web Hosting บริการหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลยัพายพั เพื่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารหรือ
ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

 สามารถใชภ้าษา Script PHP ในการท าเวบ็เพจได ้
 สามารถใชฐ้านขอ้มูล MySQL ได ้

 การใชข้อใชบ้ริการ Web hosting โปรดแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัส านกัฯ 
 
 
 

http://internet.payap.ac.th/
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บริการอเิลก็ทรอนิกส์เมล์บนเวบ็ (Web Based Mail) 
เพื่อความสะดวกในการใชง้านของบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัพายพั ทางส านกัฯไดเ้ปิด

ใหบ้ริการอีเมลบ์นเวบ็เช่นเดียวกบับริการอีเมล์ฟรีทัว่ไป โดยการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Exchange 2010 
Server โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.ใชง้านไดจ้ากทุกท่ี เน่ืองจากเป็นบริการในลกัษณะเวบ็ ท่ีผูจ้ดัการดา้นความปลอดภยัของเครือข่าย
ส่วนใหญ่มกัเปิดใหบ้ริการเขา้ถึงได ้

2.ใชโ้ปรแกรม Web browser และเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถใชบ้ริการได ้
3.เรียนรู้วธีิการใชง้านไดง่้าย  ดว้ย Concept Microsoft Outlook 

การใชบ้ริการดว้ยโปรแกรม Web browser เช่น Internet Explorer, Firefox โดยระบุต าแหน่งท่ีอยูไ่ป

ท่ี https://mail.payap.ac.th/owa  หรือเขา้จากลิงคบ์นหนา้เวบ็ไซตห์ลกัของมหาวทิยาลยั  

 
บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Service)  

 จ านวน Access Point เขตแม่คาว ฝ่ังตะวนัตก  
ล าดบั สถานท่ี จ านวน หนว่ย 

Zone A 
1.  อาคารชมุพาบาล  1 ตวั 
2.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  3 ตวั 

Zone B 
1.  อาคารวิวรณ์   2 ตวั 

Zone C 
1.  อาคารเพ็นเทคอสต์   5 ตวั 

Zone D 
1.  อาคารปฐมกาล    3 ตวั 

Zone E 
1.  อาคารเบญจบรรณ  2 ตวั 
2.  อาคารทรินิตี ้  2 ตวั 
3.  อาคารพนัธสญัญา  1 ตวั 

Zone F 
1.  อารคารประกาศก   2 ตวั 

 
 
 

https://mail.payap.ac.th/owa
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Zone G 
1.  อาคารพนัธกร   1 ตวั 
2.  อาคารสิรินธร 10 ตวั 
 รวม 32 ตวั 

 
 แผนภาพแสดงพื้นท่ีการใหบ้ริการ เขตแม่คาว ฝ่ังตะวนัตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวน Access Point เขตแม่คาว ฝ่ังตะวนัออก  
  

ล าดบั สถานท่ี จ านวน หนว่ย 
1.  อาคารผู้วินิจฉัย  16 ตวั 
2.  บ้านพกันานาชาตภิราดรภาพ 22 ตวั 
3.  หอพกัอลัฟา   19 ตวั 
4.  หอพกัโอเมกา   11 ตวั 

 รวม  68 ตวั 
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 แผนภาพแสดงพื้นท่ีการใหบ้ริการ เขตแม่คาว ฝ่ังตะวนัออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวน Access Point เขตแกว้นวรัฐ 
ล าดบั สถานท่ี จ านวน หนว่ย 

1.  อาคารโสมสวลี 5 ตวั 
2.  อาคารบรูณาคาร  4 ตวั 
3.  หอพกัศรีวิไล สิงหเนตร  6 ตวั 
4.  หอพกัไนตงิเกล   20 ตวั 
5.  อาคารศรีสงัวาลย์   2 ตวั 
6.  เภสชัสถาน    2 ตวั 
7.  อาคารแมคกิลวารี  5 ตวั 
8.  บ้านเบธ็ชาโลม    1 ตวั 
9.  สถาบนัคริสต์เตียนนิเทศสมัพนัธ์  1 ตวั 
10.  อาคารสรรเสริญ   1 ตวั 
 รวม   47 ตวั 
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 แผนภาพแสดงพื้นท่ีการใหบ้ริการ เขตแกว้นวรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมลูอ้างอิง
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/products_qanda_item09186a008009483e.shtml 
*หมายเหต ุAccess Point 1 ตวั สามารถรอรับการใช้งานได้ 24 Client 
 

บริการซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.เขียนแบบค าร้องขอซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ ม.พ.ย. 3/2546 ระบุรายละเอียดของ

งานและตอ้งยืนยนัว่าเป็นทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั โดยการระบุเลขรหัสทรัพยสิ์นลงในแบบฟอร์ม ส่ง

มายงัส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (กรณีเป็นทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั แต่ไม่มีรหสัทรัพยสิ์นให้ติดต่อ 

งานทรัพยสิ์น ส านกัจดัการอาคารสถานท่ี เพื่อด าเนินการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น) 

2.ทางส านกัเทคโนโลยฯี จะจดัล าดบังานและมอบหมายเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ 

3.ผลการด าเนินงานหากมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนอะไหล่หรืออุปกรณ์ ทางส านกัเทคโนโลยีฯ จะ

เป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมด  

4.สรุปผลการด าเนินงานและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ลขิสิทธ์ิ 

1.การใหบ้ริการ 

 กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ภายในมหาวิทยาลยั เขียนแบบค าร้องขอซ่อมแซมวสัดุ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ ม.พ.ย. 3/2546 ระบุรายละเอียดของงานและตอ้งยืนยนัวา่เป็น

ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั โดยการระบุเลขรหสัทรัพยสิ์นลงในแบบฟอร์ม ส่งมายงัส านกั

เทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณีเป็นทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั แต่ไม่มีรหสัทรัพยสิ์นให้

ติดต่อ งานทรัพยสิ์น ส านกัจดัการอาคารสถานท่ี เพื่อด าเนินการจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น) 

ทางส านกัฯ จะจดัล าดบังานและมอบหมายเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการถึงสถานท่ี 

 กรณีเป็นเคร่ืองส่วนตวัของบุคลากร ให้ผูข้อรับริการน าเคร่ืองมาท่ีห้อง VV216 อาคาร

ววิรณ์ และกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม “Software Installation Request Form” ของส านกัฯ 

2.การติดตั้งซอฟตแ์วร์ (ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก นโยบายการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ) 

 Operating System :  MS-Windows (Version  : XP, Vista, Seven หรือรุ่นล่าสุด) 

 Utility Software : Microsoft Security Essentials , Norton Endpoint Antivirus 

 Application Software : MS-Office  (Version :  2003, 2007, 2010 หรือรุ่นล่าสุด) 

 Tool :  Software ท่ีเป็น Freeware  
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นโยบายการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 

   ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการ ดา้นการบริหาร

จดัการสินทรัพยด์า้นซอฟต์แวร์ภายในมหาวิทยาลยั รวมถึงวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ การดูแลบ ารุงรักษา 

เพื่อลดค่าใชจ่้ายจากการมีซอฟตแ์วร์ท่ีไม่จ  าเป็น และลดความเส่ียงดา้นกฎหมายจากการใชซ้อฟตแ์วร์อยา่ง

ไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อความน่าเช่ือถือของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง การป้องกนัปัญหาอนัเกิดจากการท างานท่ี

ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ต่างๆ จากสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการอบัเกรดระบบอตัโนมติั และการบริการอ่ืนจากผูผ้ลิต

ซอฟตแ์วร์ 

ดงันั้นเพื่อให้มหาวิทยาลยัด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง และสามารถบรรลุเป้าหมายในการน าซอฟตแ์วร์

ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส านักเทคโนโลยีฯ จึงได้เสนอโครงการสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์

ไมโครซอฟตส์ าหรับสถาบนัการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ส าหรับมหาวิทยาลยัพายพั (ศึกษา

ขอ้มูลเพิ่มเติมจาก :สิทธิประโยชน์โครงการสมาชิกใชง้านซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟทส์ าหรับสถาบนัการศึกษา 

(Microsoft Campus Agreement) ส าหรับมหาวิทยาลยัพายพัในปัจจุบนั)  ซ่ึงเป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิของ

ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟต์และโปรแกรม ไมโครซอฟต์ออฟฟิต อนัเป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีการใช้งานมาก

ท่ีสุดในทุกส่วนงาน โดยแนวทางการก าหนดสิทธ์ิของลิขสิทธ์ิท่ีจะไดจ้ากการจดัซ้ือนั้น เป็นลิขสิทธ์ิท่ีนบั

จากจ านวนบุคลากรในกลุ่มอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีการใชง้านคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการ

และโปรแกรมออฟฟิตไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถอบัเกรดหรือ ดาวน์เกรดได ้อีกทั้งสิทธ์ิ

ท่ีไดรั้บจะครอบคลุมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกคนของมหาวทิยาลยั  

ส าหรับซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีมีการด าเนินการจดัซ้ือและใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคก์ารใช้

งานมหาวทิยาลยัพายพั ขอสงวนสิทธ์ิเพื่อการใชง้านภายในหน่วยงานเท่านั้น 
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สิทธิประโยชน์โครงการสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ส าหรับสถาบันการศึกษา  
(Microsoft Campus Agreement) ส าหรับมหาวทิยาลยัพายพัในปัจจุบัน 

 
1) ติดตั้ง และใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อนัไดแ้ก่  
 a) Microsoft Windows 7 (Upgrade version) หรือรุ่นล่าสุด 
 b) Microsoft Office 2007 หรือรุ่นล่าสุด 
 c) สิทธ์ิการใชง้าน (Client Access License) 
 บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของมหาวทิยาลยัพายพั รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของคณาจารย ์และ
บุคลากรไดทุ้กเคร่ือง 
2) ติดตั้ง และใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อนัไดแ้ก่ 
 a) Microsoft Windows Server Enterprise Edition หรือรุ่นล่าสุด จ านวน 5 ชุด 
 b) Microsoft SQL Server Enterprise Edition หรือรุ่นล่าสุด จ านวน 1 Processor License 
 c)  Microsoft Exchange Server Enterprise หรือรุ่นล่าสุด จ านวน 1 ชุด 
 d) Microsoft Office SharePoint Portal Server หรือรุ่นล่าสุด จ านวน 1 ชุด 
 e) Microsoft Forefront TMG Server Enterprise Edition หรือรุ่นล่าสุด จ านวน 1 Processor License 
3) สิทธิประโยชน์ MSDN-AA ส าหรับคณะวชิาท่ีมีการเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 1 
คณะวชิา 
 a) สิทธิในการเขา้ถึงเพื่อ downloads software และ product key เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
 b) Faculty Connection อนุญาตใหอ้าจารยท่ี์ด าเนินการสอนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเขา้ถึง 
 downloads software, product key, presentation, exam/exercise เป็นตน้ 
 c) eLMS อนุญาตให้นกัศึกษาท่ีสังกดัคณะวชิาท่ีมหาวทิยาลยัเลือกเขา้ร่วมโครงการ สามารถเขา้ถึง
 เพื่อ download software และ product key  
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