คู่มือการใช้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์หลัก โดยการปรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่าง
อาคาร ทำ�การเชื่อมโยงอาคารหลักต่างๆ รวม 24 อาคาร ให้เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายหลักโดยตรง ด้วยสายใยแก้วนำ�แสงชนิด Single Mode และ
Multimode โดยจัดวางโครงข่ายให้เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรมด้าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีศูนย์กลางของสายสัญญาณอยู่ที่ห้องบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 4 อาคารนวัตปัญญา รวมทั้งได้มีการดำ�เนินการติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ชนิด Gigabit (10/100/1000Mbps)
ประจำ�ทุกอาคารอาคารหลักและเดินสายกระจายสัญญาณเพื่อเชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของสำ�นักงานอธิการบดี เข้าสู่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยมีรายการปรับปรุง ดังนี้
1. เปลี่ยน Core Switch
2. เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญานตามอาคารหลัก
(Distribution Switch)
3. จัดหา Proxy
4. จัดทำ� Data Center (Storage and Server)
5. เพิ่มจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
6. จัดหา Backup Link
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รหัสผู้ใช้ระบบ พิสูจน์ตัวตน
ทะเบียนนักศึกษา VPN
สามารถตรวจสอบสถานะและเปลี่ยนรหัสผ่านที่ http://changepwd.bru.ac.th
และในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวัตปัญญา

ระบบ

ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

.BRU-Wifi
เป็นระบบ wifi ที่ใช้การ Login ผ่านหน้าเว็บ
.BRU-Mobile สำ�หรับอุปกรณ์ Mobile ต้องลงทะเบียน mac address และ Login
ที่อุปรกรณ์เพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดย
ไม่ต้อง Login อีก
BRUWIFI@AIS เป็นการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านอุปกรณ์ของ AIS
@AISWIFI
เป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เฉพาะลูกค้าของ AIS (มีค่าใช้จ่าย)
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ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ VPN

VPN คืออะไร
VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็น
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN
- Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่าย
ภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้า
ด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการ
ทำ� Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่ง
ข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล
เหมาะสำ�หรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความ
คล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา
มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Network
นอกจากนี้ยังสามารถกำ�หนดหมายเลข IP เป็น
เครือข่ายเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตินอกบ
ริษัทฯ ยังสามารถ login เข้ามาใช้เครือข่ายภายใน
องค์กรได้

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม
http://goo.gl/a7MTmv
หรือใช้ QR Code
3
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เปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมา ในช่อง URL
พิมพ์ sslvpn.bru.ac.th หลังจากนั้นคลิก
Continue to this website (not recommended).
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กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม
Log in
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คลิกที่ปุ่ม Install ระบบจะแจ้งการ Download ไฟล์
ให้คลิกที่ปุ่ม Run หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Allow
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เมื่อเข้าสู่ระบบสำ�เร็จ ให้เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าใช้
งานผ่านระบบ VPN
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ระบบบริการการศึกษาและ
ระบบบริหารงานบุคลากร
เป็นระบบที่พัฒนาโดย บริษัท วิชั่นเน็ต จำ�กัด โดยใน

ส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่มีการใช้งานเป็นแบบ
Application ใช้ Microsoft Access ในการพัฒนา
และในส่วนของอาจารย์กับนักศึกษามีการใช้งานเป็น
แบบ Web Application ใช้ ASP.NET ในการพัฒนา
และเก็บข้อมูลด้วย Oracle 12c ระบบเก่าและระบบ
ใหม่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน โดยระบบบริการการ
ศึกษาและระบบบริหารงานบุคลากรจะมีเฉพาะ
Application ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้

ระบบบริการการศึกษา

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งการรับสมัคร
ไปจนกระทั่งสำ�เร็จการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการ
ทำ�งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การรับสมัครประเภทโควตาและความสามารถพิเศษ
- การรับสมัครประเภทสอบคัดเลือก
- การรับสมัครตามความต้องการของหน่วยงาน
- รายงานการรับสมัคร
- ระบบการเงินงานรับสมัครเข้าศึกษา
- ระบบรับสมัครออนไลน์สำ�หรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
- การรับรายงานตัวเข้าศึกษาและการจัดการนักศึกษาใหม่
- งานหลักสูตร แผนการเรียนและอาจารย์ผู้สอน
- งานระเบียนนักศึกษา
- งานตรวจสอบคุณวุฒิ
- งานตารางสอน ตารางสอบ
- งานเทียบโอนและยกเว้นรายวิชา
- งานลงทะเบียน
- งานประมวลผลและสำ�เร็จการศึกษา
- งานการเงินนักศึกษา
- งานกองทุน (กยศ. และทุนอื่น ๆ)
- ระบบบริการการศึกษาผ่าน Internet และ Intranet
(สำ�หรับอาจารย์และนักศึกษา)

ระบบบริหารงานบุคลากร

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการงานบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
ฟังก์ชันการทำ�งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลประวัติบุคลากร
- การประเมินผลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลทางวินัย
- กรอบอัตรากำ�ลัง
- งานลงเวลา/บันทึกวัน
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License Software
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ท

างศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้ดำ�เนินการจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการตามงบประมาณปี 2558
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จัดหา
ประกอบด้วย
1) ระบบปฏิบัติการWindows 8.1
2) Office 2013 Professional (Word, Excel, PowerPoint)
3) Office 365 E1
4) Microsoft DreamSpark

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

ประสงค์จะดำ�เนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อใช้งาน
สามารถดำ�เนินการได้ 2 ลักษณะดังนี้
1) สำ�หรับการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่อง Computer
Note Book ท่านสามารถนำ�เครื่องมาติดต่อได้ที่ห้อง
IT MALL
2) สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ที่
ใช้ภายในสำ�นักงาน ขอให้แจ้งความจำ�นงมายังศูนย์
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้ที่เบอร์ 7902 คุณสนทนา
สัตตารัมย์ (ภูมิ) หรือสอบถามได้ด้วยตนเองที่ห้อง IT MALL
อาคารนวัตปัญญา เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้จัดส่งบุคลากรไป
ดำ�เนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ที่สำ�นักงานของท่าน
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ขั้นตอนการขอพื้นที่
สำ�หรับเว็บไซต์

เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องการจัดทำ�เว็บไซต์

หรือมีเว็บไซต์ที่จัดทำ�เสร็จแล้วต้องการนำ�
เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยต้องการ
ใช้เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนใน
การขอพื้นที่สำ�หรับเว็บไซต์ มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและระเบียบการให้บริการพร้อมกรอก
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://goo.gl/PNIkLo
หรือจาก QR Code ด้านล่าง
2. ให้หัวหน้างานหรือเจ้าสังกัดเซ็นต์อนุมัติ
3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เซ็นต์อนุมัติดำ�เนินการมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับเอกสารอนุมัติคำ�ขอพื้นที่จัดทำ�เว็บไซต์
จะดำ�เนินการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับเว็บไซต์นั้นๆ
5. ผู้ดูแลระบบจะส่งรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์ไปยังผู้ขอใช้
บริการและสำ�เนาถึงหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ Url, รหัสผ่านสำ�หรับ FTP, Database
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คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบ .BRU-Mobile เป็นระบบลง
ทะเบียนด้วยหมายเลข MAC ของ
คอมพิวเตอร์พกพา หรือ มือถือ Tablet
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน กรณีจับ
สัญญาณ WIFI ในพื้นที่ซึ่งสามารถใช้โดย
ไม่ต้อง Login (Login ครั้งแรกเท่านั้น)
ขั้นตอนการลงทะเบียน MAC มีดังนี้

MAC WIFI Authentication

1

เข้าไปที่ signup.bru.ac.th และทำ�การ
Login ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบ
พิสูจน์ตัวตน

2

กรอกรายละเอียด (ทำ�เฉพาะครั้งแรกที่เข้า
ใช้ระบบเท่านั้น)

4

โดยเมนูในการลงทะเบียน มี 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1. อ่านรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียน Mac
แล้วคลิก “Next”

7

3

เลือกเมนู Register Mobile
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คู่มือการใช้งานระบบ
MAC WIFI Authentication

4.2

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล MAC WIFI ของ
Device ที่ต้องการสมัคร

4.3

ตรวจสอบหมายเลข MAC ก่อน คลิกที่ปุ่ม
“Submit” เพื่อสมัครขั้นตอนบันทึกข้อมูล

4.4

เลือกเครื่องที่ต้องการจะใช้งาน โดยคลิกที่
“คลิกเพื่อเปิดการใช้งาน”

การเข้าใช้ระบบ .BRU-Mobile สำ�หรับ Android
1. เลือก WIFI ชื่อ “.BRU-Mobile” แล้วเข้าไปที่ Menu
Setting
2. จะขึ้น หน้าต่าง โดยกรอกข้อมูลดังนี้
2.1. ช่อง Identity ให้ใส่ username ในระบบพิสูจน์ตัวตน
2.2. ช่อง Anonymous identity ให้ใส่ username ในระบบ
พิสูจน์ตัวตน
2.3. ช่อง Password ให้ใส่ Password ในระบบพิสูจน์ตัวตน
การเข้าใช้ระบบ .BRU-Mobile สำ�หรับ IOS
1. เลือก WIFI ชื่อ “.BRU-Mobile”
2. จะขึ้น หน้าต่าง โดยกรอกข้อมูลดังนี้
2.1. ช่อง Username ให้ใส่ username ในระบบพิสูจน์ตัว
ตน
2.2. ช่อง Password ให้ใส่ Password ในระบบพิสูจน์ตัวตน
2.3. ช่อง Password ให้ใส่ Password ในระบบพิสูจน์ตัวตน
การเข้าใช้ระบบ .BRU-Mobile สำ�หรับ Windows 7
1. เข้าไปที่หน้า Manage Wireless Network โดยเข้าไปที่
Control Panel -> Network and Internet -> Manage
Wireless Networks
2. สร้าง SSID ชื่อ .BRU-Mobile โดยเลือกไปที่ Add และ
เลือก “Manually create a network profile
3. เลือกปรับตั้งค่าโดยกาหนดค่า ดังนี้
- Network name: eduroam
- Security type: WPA2-Enterprise
- Encryption type: AES
- Start this connection automatically เลือกหรือไม่
เลือกก็ได้
4. จากนั้นกด Next และเลือก Change connection
settings เลือก Security เลือก Microsoft Protected EAP
(PEAP) จากนั้นกด Settings
5. เลือก Authentication Method แบบ Secured password (EAP-MSCHAP v2) จากนั้นกดปุ่ม Configure…
6. จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกด้านหน้า Automatically
use my Windows logon name and password (and
domain if any) ออก และคลิกที่ปุ่ม OK
7. คลิกที่ปุ่ม OK
8. จะพบว่า SSID : eduroam มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว
9. เลือก connect wireless network โดยเลือกเชื่อมต่อกับ
SSID: eduroam
10. จากนั้นทาการเชื่อมต่อโดยใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
11. จะสามารถเชื่อมต่อได้
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ช่องทางการบริการแก่ผู้ใช้งาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
1. โทรศัพท์ภายใน หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)
2. ทางระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
http://comservice.bru.ac.th/ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ในระบบ
เคาน์เตอร์ให้บริการ :
บริการสอบถามรหัสผ่าน
เข้าใช้อินเทอร์เน็ต สอบถาม
การใช้ห้องปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ :
คุณสนทนา
คุณฐาปกรณ์

งานระบบเครือข่าย :
ผู้รับผิดชอบ :
บริการระบบเครือข่าย ,เครื่อง คุณพีคอน
ให้บริการเว็บไซต์ (Server) คุณยุทธนา

เบอร์ภายใน :
7907
สถานที่ทำ�งาน :
ห้อง server ชั้น 4

งานซ่อมบำ�รุง :
บริการซ่อมบำ�รุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงและอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย

เบอร์ภายใน :
7904
สถานที่ทำ�งาน :
ห้องซ่อมบำ�รุง ชั้น 1 (ติดลิฟท์)

ผู้รับผิดชอบ :
คุณอาณัติ
คุณปณวัชร์
คุณพัฒนพงษ์

งาน MIS , PMIS :
ผู้รับผิดชอบ :
บริการให้บริการรหัสผ่าน แก้ คุณรักเกียรติ
ปัญหาการใช้งานระบบ
คุณอดิสรณ์

งานเว็บไซต์ :
บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร,
เชื่อมต่อลิงก์ภายในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย, ให้บริการ
สอบถามปัญหาในการจัดทำ�
เว็บไซต์หน่วยงาน
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เบอร์ภายใน :
7902
สถานที่ทำ�งาน :
เคาน์เตอร์ให้บริการ ชั้น 1

เบอร์ภายใน :
7907
สถานที่ทำ�งาน :
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้รับผิดชอบ :
เบอร์ภายใน :
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 7904, 7902
คุณวีราพัชร์
สถานที่ทำ�งาน :
ห้องซ่อมบำ�รุง ชั้น 1 (ติดลิฟท์)
เว็บไซต์หน่วยงาน
คุณฐาปกรณ์
เคาน์เตอร์ให้บริการ ชั้น 1
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เจ้าสำ�นัก ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ตัวต้นคิด ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ�

“ผู้ร่วมสมคบคิด“
อ.ชาติวุฒิ ธนาจิรัญธร , อ.พิชาภพ กะรัมย์ , อ.วราวุธ จอสูงเนิน

“ผู้ออกแบบ“
นายฐาปกรณ์ เสียงวังเวง

“ผู้ร่วมขบวนการ“
นายพีคอน หมายสุข , นายยุทธนา อาจทวีกุล , นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์ , นางสาววีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ
นายสนทนา สัตตารัมย์ , นายอดิสรณ์ แก้วดวง , นายอาณัติ กึมรัมย์ , นายปณวัชร์ อโรคา
นายพัฒนพงษ์ จงปัตนา

“ผู้ให้กำ�ลังใจ“
ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

“ฝ่ายสนับสนุน“
นางสุธาทิพย์ สาทพลกรัง และ นายวิชิต จงคูณกลาง
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