
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เจ้าหน้าที ่: 
วนิยั ปุริเกษม       โทร. ๔๑๑๓ 
อภิสิทธ์ิ โคตะนนัท ์  โทร. ๔๑๑๑ 
อารีย ์ส าเภาทอง โทร. ๔๑๑๒ 

 

      อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  ห้อง IT๓๑๕ 
ที่ตั้ง : 



ภารกิจ 
พัฒนาและก ากับกรอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตฯ ให้เกิด 

    ประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้อ านวยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    เป็นผู้บังคับบัญชา 

ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่ายหลักของวิทยาเขตฯ  

ควบคุมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้บริการต่างๆ ของวิทยาเขตฯ  

จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาคตะวันออก 

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ให้ค าปรึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



หน่วยงานภายในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    - เพิ่มและแก้ไข Account ส าหรับใช้งาน Internet   
  - เพิ่มและแก้ไข Account ส าหรับพัฒนาเว็บเพจ ส่วนตัวเพื่อใช้ในการศึกษา  

         - แจ้งปญัหาการใช้งานระบบเครอืข่ายภายในวิทยาเขตฯ  

         - แจ้งความต้องการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

   - แจ้งความต้องการใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพิ่มเติม 

  - งานป้องกันการบุกรุก การป้องกันความปลอดภัยการใช้งานเครือข่าย 

  - สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - โครงการอบรม และให้ค าปรึกษาวิธีการใช้งานระบบเครือข่าย 

          ติดต่อ คุณวินัย โทร. ๔๑๑๓ 

    

   



หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ) 
 งานบริการและบ ารุงรักษา 

  - แนะน าปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

  - ซ่อมแซม และแก้ปัญหาการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  - ติดตั้งโปรแกรมและแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมต่างๆ   
 - ป้องกัน แก้ไขและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  

  - ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  - บริการ ยืม-คืนอุปกรณ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   ติดต่อ คุณอภิสิทธิ์  โทร. ๔๑๑๑ 

   

 

 



หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ) 
 งานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 

    - จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  - แนะน าปรึกษาการออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ 

  - งานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

  - ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  - ยืม-คืนอุปกรณ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - งานปลดหนี้นิสิต 

                   ติดต่อ คุณอารีย ์ โทร. ๔๑๑๒ 

   

 

 



การให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการทั้งหมดจ านวน 137 เครื่อง 
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (L304A)  จ านวน 60 เครื่อง 
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (L304B) จ านวน 77 เครื่อง 

        ให้บริการตามตารางการเรียนการสอน (ห้องว่างขอใช้ได)้ 
    



การให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้องอยู่บริเวณ ชั้น 3  

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการทั้งหมด
จ านวน 110 เครื่อง 

        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 40 เครื่อง(PC) 
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  จ านวน 30 เครื่อง(Notebook) 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  จ านวน 40 เครื่อง(PC) 
        ให้บริการตามตารางการเรียนการสอน (ห้องว่างขอใช้ได้) 

   - ภายในห้องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ จ านวน 30 เครื่อง 
                                           ให้บริการตามวันเวลาเปิด ปิด ห้องสมุด                                     



การให้บริการ 
ให้บริการระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขตฯ 
       - ระบบเครือข่ายใช้สายสามารถใช้งานได้ที่ห้องปฏิบัติการ  
           คอมพิวเตอร์และบริเวณที่จัดให้บริการ อื่นๆ 
  - ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย Wireless LAN ให้บริการ  

         ครอบคลุมทุกอาคาร 
ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอกวิทยาเขตฯ 

 - สามารถสร้าง VPN เข้ามาใช้ระบบภายในได้ 
                 สอบถามข้อมูลเพิม่เติมที ่คุณวินัย โทร.๔๑๑๓ 

 



การให้บริการ(ต่อ) 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเครือข่าย 

ทุกท่านต้องยื่นค าร้องขอใช้งาน ติดต่อที่ห้อง IT315  
      ขั้นตอนคือ 

  - เขียนบันทึกค าร้องการขอใช้ระบบเครือข่าย    

  - แนบส าเนาบัตรแนบส าเนาบัตรประชาชน/บัตรนิสิต  
             ส่งที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT๓๑๕ 

             - รอรับข้อมูลผู้ใชไ้ด ้
   

     



การให้บริการ(ต่อ) 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเครือข่าย 

 - เมื่อยื่นค าร้องแล้วจะได้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Username และ Password   
- เมื่อเข้าใช้งาน Internet ครั้งแรก ระบบจะท าการตรวจสอบ  Username และ Password    

          อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th  

  - นิสิตจะได้ E-Mail Address  เป็น รหัสนิสิต@live.buu.ac.th  

   - นิสิตมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
     - นิสิตต้องเปลีย่นรหัสผ่าน ไม่เกิน 180 วัน หากไม่เปลี่ยนนิสิตไม่สามารถใช้ Internet ได้ 
  - นิสิตสามารถเปลี่ยนด้วยตนเองก่อนหมดอายุได้ที่             
     http://mail.buu.ac.th/ChangePasswd.aspx  
       รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://mail.buu.ac.th ติดต่อที่ ห้อง IT๓๑๕ หรือโทร. ๔๑๑๓ 

 

   

     



นิสิตสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขต 

   ได้ด้วยตนเอง 

- http://speedtest.chanthaburi.buu.ac.th/speedtest  
     เป็นการตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขต 

- http://speedtest.chanthaburi.buu.ac.th/cacti  
User : guest   Password : guest 

     เป็นการตรวจสอบปริมาณการใช้ช่องสัญญาณภายในวิทยาเขต 



ข้อบังคับการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย 
บังคบัใช้ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เมื่อเข้าใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งแรก นิสติควรเปล่ียนรหัสผ่าน ด้วย       
ตามระเบียบแลว้ทุกท่านจะต้องเปลีย่นรหัสผ่านทุกๆ ๑๘๐ วนั 

เมื่อหยุดใช้งานจะต้อง Log Off  ออกจากระบบ รวมทั้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
จอภาพด้วยทุกครั้ง 

เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องติดตั้งโปรแกรมถูกต้องลิขสิทธิ์เท่านั้น 

ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาทักษะ 

ระบบมีการตรวจสอบการกระท าความผิด ว่าด้วย พรบ. คอมฯ  

 



ระเบียบการเข้าใช้งาน (ต่อ) 
มิให้ติดตั้งเกมสห์รือเล่นเกมสใ์นห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตร์  โดยเด็ดขาด  
ก่อนใช้ห้องปฏิบัติการทุกครั้งให้ตรวจสอบตารางการใชห้้อง ส าหรับการเรียน

การสอนก่อน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดให้นิสิตแลกบัตรเข้าใช้ได้
ทันทีโดยตรวจสอบเวลาให้บริการได้) 

นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา  
การติดตั้ง Program โปรแกรมโดยมิได้รับอนุญาติมีความผิดตามกฏหมาย  
 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
มีระบบตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด และระบบพิสูจน์ตัวผู้ใช้ 



ติดต่อสอบ-ถาม 
 สามารถติดต่อได้หากมีปัญหาการใช้งาน หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

    เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

 นายวินัย  ปุริเกษม 
 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ 
 เบอร์โทร ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ 
     เกี่ยวกบัการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ 

  อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง L๓๐๗B 

  เบอร์โทร ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑ 
     เกี่ยวกบัโครงการฝึกอบรมและการจัดท าเว็บไซต์ 

  นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ 

  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ 

  เบอร์โทร ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ 

 


