คู่มอื การให้ บริการ
สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี การศึกษา 2553

คานา
คู่มือฉบับนี้ มุ่งหวังที่ จะช่ วยให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้ท ราบถึ งบทบาทหน้าที่ ของสานักเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตลอดถึ งขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อขอใช้บริ การว่ามีลาดับขั้นตอนอย่างไรจะต้องทาอะไร
ก่อนและหลัง ลดข้อผิดพลาดในการให้บริ การและการขอใช้บริ การ และเพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการ
ทางานของบุคลากรของสานักฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน รู ้งานซึ่ งกันและกัน ทาให้งานที่ได้มีคุณภาพ
สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผูอ้ ่านได้เข้าใจและ
รับทราบถึงงานในภาระหน้าที่ของสานักฯ รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการติดต่อใช้บริ การ เพื่อมุ่งสู่ คุณภาพ
การให้บริ การต่อไป

สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปี การศึกษา 2553

สารบัญ

หน้า
เกี่ยวกับสานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประวัติความเป็ นมา
ปณิ ธาน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
สถานที่ต้ งั หน่วยงาน
แผนภูมิการบริ หารงาน
แผนภูมิการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ การ
จัดทาเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยพายัพ
บริ การพื้นที่สาหรับเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ (Web Hosting Service)
บริ การอิเล็กทรอนิกส์เมล์บนเว็บ(Web Based Mail)
บริ การเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN Service)
บริ การซ่อมบารุ ง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ การติดตั้งซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์
ภาคผนวก
นโยบายการให้บริ การซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ ประโยชน์โครงการสมาชิ กใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์สาหรับสถาบันการศึกษา
(Microsoft Campus Agreement) สาหรับมหาวิทยาลัยพายัพในปัจจุบนั
ขั้นตอนการขอซื้ อและติดตั้ง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ “Microsoft Campus Agreement”
ขั้นตอนการส่ งคืนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกีย่ วกับสานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประวัตคิ วามเป็ นมา

ในปี การศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ข้ ึน เพื่อสนับสนุนงานด้าน
การบริ หารและด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อยูภ่ ายใต้การดูแลของรองอธิ การฝ่ ายอาวุโสและอธิ การบดี
โดยได้เริ่ มพัฒนางานทะเบียนนักศึกษาด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ข้ ึน
ในปี การศึกษา 2530 มหาวิทยาลัยได้จดั ตั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้ติดตั้งเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรม IBM9375

เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ด้า นการเรี ย นการสอนและการบริ ห ารงานของ

มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
ในปี การศึกษา 2532 จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็ นแผนกบริ การคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ดูแลงานส่ วนใหญ่ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับฝ่ ายทะเบียนนักศึกษา
ในปี การศึกษา 2539 ได้เปลี่ยนเป็ นศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศภายใต้การดูแลของ
อธิ การบดี โดยมีการให้บริ การระบบอินเทอร์ เน็ตแก่นกั ศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2546 ได้แยกเป็ นศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอธิ การบดีโดยมีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการให้บริ การด้านบารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ บริ การโครงสร้ างพื้นฐานด้านระบบ
เครื อข่าย ให้บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้บริ การห้องปฏิบตั ิการ การ
ฝึ กอบรม และบริ การระบบ e-Learning และศูนย์สารสนเทศ รับผิดชอบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
พายัพ และศู นย์ส ารสนเทศทาหน้าที่ เป็ นศู นย์ก ลางรวบรวมข้อมู ล และเชื่ อมโยงฐานข้อมู ล ต่ างๆของ
มหาวิทยาลัย จัดทาระบบฐานข้อมูลกลางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ปี การศึก ษา 2547 ได้รวมศู นย์บริ ก ารคอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ มาเป็ น ศูนย์บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของอธิ การบดี ใหม่อีกครั้งโดยรับผิดชอบงานเดิ ม
ของทั้งสองศูนย์
ปี การศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยพายัพมีการปรับโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ ง
เห็นความจาเป็ นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสารวจ และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดาเนินงานด้านระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนพัฒนา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่ประจักษ์จึงกาหนดภารกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ โดยจัดตั้งหน่วยงานใหม่สังกัดฝ่ ายนโยบายและแผนสถาบันคือสานักพัฒนาระบบข้อมูล
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และสารสนเทศ ( Office of Information System and Development) เป็ นศูนย์รวบรวม และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย จัดทาระบบข้อมูลกลางและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
และสานักวิทยาบริ การ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในงานบริ การระบบเครื อข่าย ระบบสื่ อสารโทรศัพท์ งาน
บริ การบารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งานบริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งาน eLearning และในเดือนมีนาคม 2550 (ปี การศึกษา 2549) ได้มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพายัพเป็ น โดยเปลี่ยนจากสานักวิทยบริ การเป็ นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดฝ่ ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 2550 สภามหาวิทยาลัยพายัพได้อนุมตั ิการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร ปี
การศึกษา 2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสานักวิทยบริ การเป็ นสานักเทคโนโลยี สารสนเทศ สังกัดฝ่ ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และได้มอบหมายให้สานักพัฒนาระบบบริ หารข้อมูลและสารสนเทศมีภารกิ จเดิมและ
โอนงานพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัย จากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักวิทยบริ การ) เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริ หารงานและประโยชน์ของการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ปี การศึกษา 2551 ได้รวมสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักพัฒนาระบบบริ หารข้อมูลและ
สารสนเทศมาเป็ น สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรับผิดชอบงานด้านจัดการระบบเครื อข่ายและการ
สื่ อสาร งานด้านบริ การคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการ งานด้านการพัฒนาระบบและสารสนเทศ และได้
โอนย้ายงานบริ การโสตทัศนูปกรณ์กลับไปยังสานักหอสมุดด้วย
ปณิธาน
“มุ่งมัน่ ในการให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อตอบสนองผูร้ ับบริ การด้วย
จิตสานึกที่ดี”

ปรัชญา
“เสริ มสร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู ้ ปรับปรุ งกระบวนการ ทางานอย่างมีระบบ”

วิสัยทัศน์
“มุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กร ให้เป็ นหน่ วยงานที่ พร้ อมให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
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วัตถุประสงค์
1.บริ หารงานและปฏิบตั ิงานตามพันธกิจของสานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เป้าหมาย
“สนับสนุนและให้บริ การงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อสนับสนุนการเรี ยน
การสอน การบริ หารจัดการ ของมหาวิทยาลัยพายัพ”
สถานทีต่ ้งั หน่ วยงาน
ชั้น 2 - 3 อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)

อธิการบดี

ผูช้ ่วยอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
และสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

พัฒนาระบบและ

จัดการระบบเครื อข่ายและ

บริ การคอมพิวเตอร์และ

บริ หารสานักงาน

สารสนเทศ

การสื่ อสาร

ห้องปฏิบตั ิการ

และการ

และ
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)
มหาวิทยาลัยพายัพ

สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

พัฒนาระบบและ

จัดการระบบเครื อข่ายและ

บริ การคอมพิวเตอร์

บริ หารสานักงาน

สารสนเทศ

การสื่ อสาร

และห้องปฏิบตั ิการ

- งานวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
- งานพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ
- งานออกแบบและจัดทา
เว็บไซต์
- งานบารุ งรักษาระบบ
สารสนเทศ
- งานบริ การวิชาการและการ
ฝึ กอบรม

และการ
- งานบริ หารจัดการระบบ
เครื อข่ายและการสื่ อสาร
- งานบารุ งรักษาระบบเครื อข่าย
และการสื่ อสาร
- งานให้บริ การวิชาการและ
คาปรึ กษาด้าน
- ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสาร

- งานบริ หารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบตั ิการ
- งานวิเคราะห์และสารวจระบบ
คอมพิวเตอร์
- งานบารุ งรักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์

-

งานบริ หารจัดการสานักงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดประชุมอบรมสัมมนา
งานสนับสนุนการให้บริ การ
งานงบประมาณ
งานจัดซื้ อ

การให้ บริการ
1.จัดทาเว็บไซต์คณะและหน่วยงาน
2.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3.ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยพายัพ
4.บริ การพื้นที่สาหรับเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ (Web Hosting Service)
5.บริ การอิเล็กทรอนิกส์เมล์บนเว็บ (Web Based Mail)
6.บริ การเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN Service)
7.บริ การซ่อมบารุ ง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.บริ การการติดตั้งซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์
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จัดทาเว็บไซต์ คณะและหน่ วยงาน
สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ดาเนิ นการพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกาหนดรู ปแบบของเว็บไซต์ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และก่อนการดาเนินการ
พัฒนาทางสานักฯ จะร่ วมหารื อกับหน่วยงานเพื่อนาเสนอโครงสร้างเว็บไซต์และกาหนดรู ปแบบร่ วมกัน
ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของคณะและหน่ ว ยงาน รวมถึ ง การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ทางสานักฯ จึงมีบริ การจัดทาเว็บไซต์ให้กบั หน่ วยงานที่ร้องขอตามลาดับ
และเมื่อดาเนินการพัฒนาแล้วเสร็ จ ทางสานักฯจะส่ งมอบงานให้กบั หน่วยงาน พร้อมกับอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู ้ในการดูแลบารุ งรักษาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
พัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศ
การพัฒ นาระบบข้อ มู ล และสารสนเทศ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี ค วามแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น อัน
เนื่องมาจากความต้องการตามลักษณะของงาน หรื อลักษณะของข้อมูลที่จะใช้งาน รวมถึงความซับซ้อนของ
ระบบ โดยทุกขั้นตอนการพัฒนาระบบจะเริ่ มต้นจากจุดเดี ยวกันคือ การสารวจความต้องการเบื้องต้น และ
สิ้ นสุ ดด้วยการบารุ งรักษา ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักฯ จะแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การสารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) เป็ นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยผูพ้ ฒั นาระบบจะสารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ ปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บนั ความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ ตอ้ งการ สิ่ งที่ จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงาน และประมาณการของค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการจัดหาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการพัฒนาระบบ
โดยข้อมูล ที่ได้จ ะนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงาน เพื่อที่ จะตัดสิ นใจว่าองค์การสมควรที่ จะมี การ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศหรื อไม่ และระบบที่จะพัฒนาขึ้นจะมีลกั ษณะเป็ นเช่นไร
2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็ นขั้นตอนที่มุ่งเจาะลึกลงในรายละเอียดที่
มากกว่าในขั้นสารวจเบื้องต้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ การใช้งานในแต่
ละด้า นของระบบ ข้อเด่ นและข้อด้อยของวิธี การทางานในปั จจุ บนั ตลอดจนการจัดท ารายงานสรุ ปเพื่ อ
นาเสนอกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสิ นใจดาเนินการต่อไป
3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะทาการออกแบบรายละเอียดในส่ วน
ต่าง ๆ ของระบบข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การนาเข้าข้อมูล กระบวนการการเก็บรักษา
การปฏิบตั ิงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและเป็ นกรอบใน
การพัฒนาระบบ
4. การพัฒนาระบบ (System Development) ทีมงานพัฒนาระบบร่ วมกันวางแผนและแบ่งงานการ
พัฒนาระบบกันภายในทีม โดยจะต้องกาหนดส่ วนประกอบของระบบทั้งในด้านของอุปกรณ์และชุ ดคาสั่ง
ตลอดจนบริ การต่าง ๆ ที่ตอ้ งการตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ พร้อมกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบจน
แล้วเสร็ จ
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5. การติดตั้งระบบและการบารุ งรักษา (System Implementation and Maintenance) ทีมงานพัฒนา
ระบบจะควบคุ มและดู แลการติ ดตั้งระบบ พร้ อมกับทดสอบระบบก่อนการใช้งานว่า ระบบใหม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรู ปแบบที่ได้ทาการออกแบบไว้หรื อไม่ นอกจากนี้ การติดตั้งควรที่จะ
สาเร็ จตามตารางที่กาหนด เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานแทนที่ระบบเก่าได้ทนั เวลา นอกจากนี้ ทีมงานพัฒนา
ระบบยังมีหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินและการบารุ งรักษาระบบอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งและ
บารุ งรักษาให้ระบบใหม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยาวนานที่สุดตลอดอายุของระบบ
และจัดทาเอกสารระบบงานพร้อมคู่มือการใช้งานเพื่อส่ งมอบงานต่อไป
ระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยพายัพ
ส านัก เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย พายัพ ได้พ ฒ
ั นาระบบการลงทะเบี ย นสมาชิ ก
อิ นเทอร์ เน็ ตแบบใหม่ เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ นัก ศึ ก ษา ด้วยวิธี ก ารลงทะเบี ย นแบบออนไลน์ ผ่า น
อินเตอร์ เน็ต (http://internet.payap.ac.th) โดยการอ้างอิงสถานะภาพของนักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลของ
สานักทะเบียนและบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
สาหรับบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงอาจารย์พิเศษ นักศึกษาโครงการต่างๆ ยังคงใช้
ระบบลงทะเบียนแบบเดิ ม เพื่อยืนยันการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั การบัญชี สมาชิ กของมหาวิทยาลัย โดย
วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสานักโดยตรงที่ สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง VV216 อาคารวิวรณ์
หรื อแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังสานักฯ
ทั้งนี้ บญั ชี สมาชิ กที่ได้รับ กาหนดให้เป็ นรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์ เน็ตภายในของมหาวิทยาลัยและ
กาหนดเป็ น E-mail Address ของสมาชิกด้วย
บริการพืน้ ทีส่ าหรับเว็บไซต์ หน่ วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ (Web Hosting Service)
สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ รั บผิดชอบดู แลระบบเครื อข่ายและให้บริ การ Web Hosting
สาหรั บ หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บข้อมู ล เช่ น HTML, รู ปภาพ หรื อ โปรแกรมต่ างๆ ที่
ประกอบรวมกันเป็ นเว็บเพจ (Web Page) เก็บไว้ที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่ งมี การเชื่ อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา
Web Hosting บริ การหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรื อ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 สามารถใช้ภาษา Script PHP ในการทาเว็บเพจได้
 สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้
การใช้ขอใช้บริ การ Web hosting โปรดแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังสานักฯ
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บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมล์บนเว็บ (Web Based Mail)
เพื่อความสะดวกในการใช้งานของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ทางสานักฯได้เปิ ด
ให้บริ การอีเมล์บนเว็บเช่นเดียวกับบริ การอีเมล์ฟรี ทวั่ ไป โดยการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Exchange 2010
Server โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1.ใช้งานได้จากทุกที่ เนื่องจากเป็ นบริ การในลักษณะเว็บ ที่ผจู้ ดั การด้านความปลอดภัยของเครื อข่าย
ส่ วนใหญ่มกั เปิ ดให้บริ การเข้าถึงได้
2.ใช้โปรแกรม Web browser และเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ก็สามารถใช้บริ การได้
3.เรี ยนรู ้วธิ ี การใช้งานได้ง่าย ด้วย Concept Microsoft Outlook
การใช้บริ การด้วยโปรแกรม Web browser เช่น Internet Explorer, Firefox โดยระบุตาแหน่งที่อยูไ่ ป
ที่ https://mail.payap.ac.th/owa หรื อเข้าจากลิงค์บนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
บริการเครือข่ ายไร้ สาย (Wireless LAN Service)
 จานวน Access Point เขตแม่คาว ฝั่งตะวันตก
ลาดับ
สถานที่
Zone A
1.
อาคารชุมพาบาล
2.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Zone B
1.
อาคารวิวรณ์
Zone C
1.
อาคารเพ็นเทคอสต์
Zone D
1.
อาคารปฐมกาล
Zone E
1.
อาคารเบญจบรรณ
2.
อาคารทรินิตี ้
3.
อาคารพันธสัญญา
Zone F
1.
อารคารประกาศก
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จานวน

หน่วย

1
3

ตัว
ตัว

2

ตัว

5

ตัว

3

ตัว

2
2
1

ตัว
ตัว
ตัว

2

ตัว

Zone G
1.
2.

อาคารพันธกร
อาคารสิรินธร
รวม

1
10
32

ตัว
ตัว
ตัว

 แผนภาพแสดงพื้นที่การให้บริ การ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันตก

 จานวน Access Point เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

สถานที่
อาคารผู้วินิจฉัย
บ้ านพักนานาชาติภราดรภาพ
หอพักอัลฟา
หอพักโอเมกา
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จานวน หน่วย
16 ตัว
22 ตัว
19 ตัว
11 ตัว
รวม
68 ตัว

 แผนภาพแสดงพื้นที่การให้บริ การ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก

 จานวน Access Point เขตแก้วนวรัฐ
ลาดับ
สถานที่
1. อาคารโสมสวลี
2. อาคารบูรณาคาร
3. หอพักศรี วิไล สิงหเนตร
4. หอพักไนติงเกล
5. อาคารศรี สงั วาลย์
6. เภสัชสถาน
7. อาคารแมคกิลวารี
8. บ้ านเบ็ธชาโลม
9. สถาบันคริสต์เตียนนิเทศสัมพันธ์
10. อาคารสรรเสริญ
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จานวน
5
4
6
20
2
2
5
1
1
1
รวม
47

หน่วย
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

 แผนภาพแสดงพื้นที่การให้บริ การ เขตแก้วนวรัฐ

ข้ อมูลอ้ างอิง
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/products_qanda_item09186a008009483e.shtml
*หมายเหตุ Access Point 1 ตัว สามารถรอรับการใช้ งานได้ 24 Client

บริการซ่ อมบารุ ง อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.เขียนแบบคาร้องขอซ่ อมแซมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ ม.พ.ย. 3/2546 ระบุรายละเอียดของ
งานและต้องยืนยันว่าเป็ นทรั พย์สินของมหาวิทยาลัย โดยการระบุ เลขรหัสทรั พย์สินลงในแบบฟอร์ ม ส่ ง
มายังสานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณี เป็ นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีรหัสทรัพย์สินให้ติดต่อ
งานทรัพย์สิน สานักจัดการอาคารสถานที่ เพื่อดาเนินการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน)
2.ทางสานักเทคโนโลยีฯ จะจัดลาดับงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
3.ผลการดาเนิ นงานหากมี ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนอะไหล่หรื ออุปกรณ์ ทางสานักเทคโนโลยีฯ จะ
เป็ นผูด้ าเนินการเองทั้งหมด
4.สรุ ปผลการดาเนินงานและแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
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บริการติดตั้งซอฟต์ แวร์ ลขิ สิ ทธิ์
1.การให้บริ การ
 กรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย ภายในมหาวิทยาลัย เขียนแบบคาร้ องขอซ่ อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบ ม.พ.ย. 3/2546 ระบุรายละเอียดของงานและต้องยืนยันว่าเป็ น
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยการระบุเลขรหัสทรัพย์สินลงในแบบฟอร์ ม ส่ งมายังสานัก
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (กรณี เป็ นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีรหัสทรัพย์สินให้
ติดต่อ งานทรัพย์สิน สานักจัดการอาคารสถานที่ เพื่อดาเนินการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน)
ทางสานักฯ จะจัดลาดับงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริ การถึงสถานที่
 กรณี เป็ นเครื่ องส่ วนตัวของบุคลากร ให้ผูข้ อรับริ การนาเครื่ องมาที่ห้อง VV216 อาคาร
วิวรณ์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “Software Installation Request Form” ของสานักฯ
2.การติดตั้งซอฟต์แวร์ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก นโยบายการให้บริ การซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ )
 Operating System : MS-Windows (Version : XP, Vista, Seven หรื อรุ่ นล่าสุ ด)
 Utility Software : Microsoft Security Essentials , Norton Endpoint Antivirus
 Application Software : MS-Office (Version : 2003, 2007, 2010 หรื อรุ่ นล่าสุ ด)
 Tool : Software ที่เป็ น Freeware
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ภาคผนวก

นโยบายการให้บริ การซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ ด้านการบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์ดา้ นซอฟต์แวร์ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการนาไปใช้ประโยชน์ การดูแลบารุ งรักษา
เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการมีซอฟต์แวร์ ที่ไม่จาเป็ น และลดความเสี่ ยงด้านกฎหมายจากการใช้ซอฟต์แวร์ อย่าง
ไม่ถูกต้อง ซึ่ งจะมีผลต่อความน่าเชื่ อถือของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การป้ องกันปั ญหาอันเกิดจากการทางานที่
ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ต่างๆ จากสิ ทธิ์ ที่จะได้รับการอับเกรดระบบอัตโนมัติ และการบริ การอื่นจากผูผ้ ลิ ต
ซอฟต์แวร์
ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการอย่างถูกต้อง และสามารถบรรลุเป้ าหมายในการนาซอฟต์แวร์
ที่ มีอยู่ม าใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด สานัก เทคโนโลยีฯ จึงได้เสนอโครงการสมาชิ กใช้งานซอฟต์แวร์
ไมโครซอฟต์สาหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) สาหรับมหาวิทยาลัยพายัพ (ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก :สิ ทธิประโยชน์โครงการสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์สาหรับสถาบันการศึกษา
(Microsoft Campus Agreement) สาหรับมหาวิทยาลัยพายัพในปั จจุบนั ) ซึ่ งเป็ นการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ของ
ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์และโปรแกรม ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ต อันเป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีการใช้งานมาก
ที่สุดในทุกส่ วนงาน โดยแนวทางการกาหนดสิ ทธิ์ ของลิขสิ ทธิ์ ที่จะได้จากการจัดซื้ อนั้น เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ที่นบั
จากจานวนบุคลากรในกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
และโปรแกรมออฟฟิ ตได้ไม่จากัดจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถอับเกรดหรื อ ดาวน์เกรดได้ อีกทั้งสิ ทธิ์
ที่ได้รับจะครอบคลุมถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัย
สาหรับซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ อื่นๆ ที่มีการดาเนิ นการจัดซื้ อและใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การใช้
งานมหาวิทยาลัยพายัพ ขอสงวนสิ ทธิ์ เพื่อการใช้งานภายในหน่วยงานเท่านั้น
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สิ ทธิประโยชน์ โครงการสมาชิกใช้ งานซอฟต์ แวร์ ไมโครซอฟท์ สาหรับสถาบันการศึกษา
(Microsoft Campus Agreement) สาหรับมหาวิทยาลัยพายัพในปัจจุบัน
1) ติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ สาหรับคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย อันได้แก่
a) Microsoft Windows 7 (Upgrade version) หรื อรุ่ นล่าสุ ด
b) Microsoft Office 2007 หรื อรุ่ นล่าสุ ด
c) สิ ทธิ์ การใช้งาน (Client Access License)
บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึงคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของคณาจารย์ และ
บุคลากรได้ทุกเครื่ อง
2) ติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ สาหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย อันได้แก่
a) Microsoft Windows Server Enterprise Edition หรื อรุ่ นล่าสุ ด จานวน 5 ชุด
b) Microsoft SQL Server Enterprise Edition หรื อรุ่ นล่าสุ ด จานวน 1 Processor License
c) Microsoft Exchange Server Enterprise หรื อรุ่ นล่าสุ ด จานวน 1 ชุด
d) Microsoft Office SharePoint Portal Server หรื อรุ่ นล่าสุ ด จานวน 1 ชุด
e) Microsoft Forefront TMG Server Enterprise Edition หรื อรุ่ นล่าสุ ด จานวน 1 Processor License
3) สิ ทธิประโยชน์ MSDN-AA สาหรับคณะวิชาที่มีการเรี ยนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1
คณะวิชา
a) สิ ทธิในการเข้าถึงเพื่อ downloads software และ product key เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
b) Faculty Connection อนุญาตให้อาจารย์ที่ดาเนินการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึง
downloads software, product key, presentation, exam/exercise เป็ นต้น
c) eLMS อนุ ญาตให้นกั ศึกษาที่สังกัดคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยเลือกเข้าร่ วมโครงการ สามารถเข้าถึง
เพื่อ download software และ product key
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