
ความร��จากการประชม WUNCA
 "การด�าเน
นก
จกรรม บนระบบเคร�อข�ายสารสนเทศ 

เพ��อพ�ฒนาการศ�กษา" คร��งท!� 18 
ท!� มหาว
ทยาล�ยเช!ยงใหม�

สรวง อ)ดมวรภ�ณฑ-
Multimedia center

งานสารสนเทศและห/องสม)ดสตางค- มงคลส)ข
คณะว
ทยาศาสตร-  มหาว
ทยาล�ยมห
ดล



• จ�ดการประช
มโดย สกอ. ร�วมก�บสถานบร�การเทคโนโลย�สารสนเทศ 
มหาว�ทยาล�ยเช�ยงใหม�

• ผ!"เข"าร�วมประช
มประมาณ 1,000 คน

• แบ�งห�วข"อการบรรยายเป&นกล
�ม WUNCA, CIO forum, CIT 
2008, TCU,  ThaiLIS, Network TECH. UPDATE, 
Server TECH. UPDATE

• การบรรยาย 80 เร()อง  workshop 15 ห�วข"อ
• สถานท�)จ�ดงาน  อาคารสถานบร�การเทคโนโลย�สารสนเทศ (ITSC) 

ส*าน�กหอสม
ด  และภาคว�ชาคอมพ�วเตอร. คณะว�ทยาศาสตร.











ดร.ส
ชาต� เม(องแก"ว 
รองเลขาธ�การคณะกรรมการการอ
ดมศ1กษา

การบรรยายพ�เศษ 
 "นโยบายการส�งเสร�มเคร�อข�ายสารสนเทศ

เพ��อพ�ฒนาการศ�กษา"



เคร(อข�าย UNINET เช()อมเคร(อข�ายคอมพ�วเตอร.ของ
• มหาว�ทยาล�ย/สถาบ�นการศ1กษาของร�ฐ โรงเร�ยน 
• หน�วยงานอ()นๆ ท�)เก�)ยวก�บการศ1กษา ว�จ�ย (กระทรวง

ว�ฒนธรรม กระทรวงแรงงาน) 
ขยายเคร�อข�าย

• ว�ทยาล�ยอาช�วะ จ*านวน 402 แห�ง 
• ว�ทยาล�ยส�งก�ด กทม. (ว�ทยาล�ยพยาบาลเก(6อการ
ณย. วช�ร

พยาบาล)



หน"าท�)ของ UNINET

• การเร�ยนทางไกล (ม.รามค�าแหง ส�โขท�ยธรรมาธ�ราช 
ม.นเรศวร ม.บ�รพา ผ านระบบ E-learning ไปย�งว�ทยาเขต
สารสนเทศ)

• ระบบเคร$อข ายห&องสม�ดมหาว�ทยาล�ย
• ระบบแลกเปล�(ยนข&อม�ลระหว างมหาว�ทยาล�ย
• ระบบสารสนเทศเพ$(อบร�การการศ)กษา



สถานะภาพการศ�กษาของไทย 
คนไทยจบการศ1กษาระด�บปร�ญญาตร� ประมาณ 10% 
(เท�ยบก�บประเทศท�)พ�ฒนาแล"ว ประมาณ 30%)

การเป"ดเสร$ทางการศ�กษา 
บ�ณฑ�ต (เช�น แพทย. เภส�ชกร) ในกล
�มประเทศอาเซ�ยนสามารถเข"าไป
ท*างานในกล
�มประเทศสมาช�กได"โดยไม�ต"องขอใบอน
ญาตประกอบ
ว�ชาช�พ 



แผนพ�ฒนาสถาบ�นอ
ดมศ1กษา 15 ป; ระยะท�) 2 
เน"นท�)
• พ�ฒนาค�ณภาพการศ)กษา

• ปร�บระบบบร�หารให&ม�ค�ณภาพ (เช น สามารถต�0งหน วยงานในก�าก�บได&เอง เพ$(อให&
เก�ดความคล องต�วในการบร�หาร)

• ความเป1นนานาชาต� (ใช&ภาษาอ�งกฤษในการสอน)

• ข)0นเป1นอ�นด�บ 1 ในอาเซ�ยน (ป4จจ�บ�นเป1นอ�นด�บท� 3 รองจาก ส�งคโปร6 และ
มาเลเซ�ย)

• จ�ดหล�กส�ตรการศ)กษาให&ส�มพ�นธ6ก�บความต&องการของตลาด  ให&ภาคเอกชนม�
ส วนร วมด&วย



ค
ณสมบ�ต�ของบ�ณฑ�ตท�)ปรารถนา

• ม�ความร�&ในภาษาต างๆ อย างน&อย 3 ภาษา 
(ป4จจ�บ�น 2 ภาษา)

• ม�ความร�&ในการใช&คอมพ�วเตอร6
• ม�ค�ณธรรม จร�ยธรรม



UNINET พบมหาว�ทยาล�ย

ผศ.ว�ชาญ เล�ศว�ภาตระก!ล  
ผ!"อ*านวยการส*าน�กงานบร�หารเทคโนโลย�สารสนเทศเพ()อพ�ฒนาการศ1กษา



ก�จกรรมของ UNINET
• การสอนทางไกลแบบโต&ตอบ ระหว างว�ทยาเขต  ระหว างมหาว�ทยาล�ย ก�บต าง

ประเทศ
• การประช�มทางไกล  (Video conference ระหว างประเทศผ านเคร$อข าย 

Internet II -> U.S.A.  TIEN II -> Asia E.U.)
• E-learning

• การว�จ�ย (ผ านระบบ Internet II และ TIEN II)  ใช&มากทางการแพทย6  ก�าล�ง
ท�า grid เพ$(อใช&ส�าหร�บส งภาพว�ด�โอความละเอ�ยดส�ง)

• การใช&งานอ�นเทอร6เน8ตท�(วไป
• ใช&ทร�พยากรการศ)กษาร วมก�น Digital collection (Thesis+research) 

Union catalog

• เคร$อข ายห&องสม�ดมหาว�ทยาล�ยไทย – ย$มหน�งส$อระหว างมหาว�ทยาล�ย



ความก"าวหน"าของ UNINET ในป; 2550

• การขยายความเร8วของระบบเคร$อข ายไปย�งมหาว�ทยาล�ยใน
ส วนภ�ม�ภาคไม ค$บหน&าเท าท�(ควร

• มหาว�ทยาล�ยใน กทม. 10 Gbps

• มหาว�ทยาล�ยในส วนภ�ม�ภาค จ�ดหาอ�ปกรณ6แล&ว แต หาเส&น
ทางไม ได&เพราะผ�&ให&บร�การ (CAT TOT) ย�งไม ม�แผนขยาย
ระบบให&รองร�บความเร8วถ)ง 10 Gbps



การเช()อมต�อระหว�าง UNINET ก�บเคร(อข�ายอ()น
• IIG (ศ�นย6อ�นเทอร6เน8ตของ CAT)  730 Mbps

• NIX ภายในประเทศ 10 Gbps

• REN (Research and Education Network) ผ าน 
Internet II ไป U.S.A. - ใช&เฉพาะ UNINET 155 

Mbps ใช& bandwidth คร)(งเด�ยว
• TIEN II 155 Mbps  ย�งใช&ไม เต8มท�(



การเช()อมต�อระหว�าง UNINET ก�บเคร(อข�ายอ()น
• Thaisarn  1 Gbps

• กระทรวงศ)กษาธ�การ  1 Gbps

• สภาว�จ�ย (ผ าน ม.เกษตร) 10Gbps

• หน วยงานนอก สกอ.  
นายร&อย จปร.  นายเร$ออากาศ  นายร&อยสามพราน



ความก"าวหน"าของ ThaiLIS
• ขยายท�(เก8บข&อม�ล

• เสนอ online journal ใหม ให&สมาช�กทดลองใช&

• เพ�(ม digital collection (ว�ทยาน�พนธ6  ผลงานว�จ�ย  หน�งส$อหายาก
ฉบ�บเต6มท�(ไม ม�ล�ขส�ทธ�<)  
สกอ. ม�งบสน�นสน�นให&ท�า  
ขณะน�0ให&ใช&เฉพาะกล� มท�(ร วมแชร6ข&อม�ล

• เพ�(มจ�านวน union catalog

• เร�(มต�ดต�0งโปรแกรมห&องสม�ดท�( สกอ. สน�บสน�นการพ�ฒนา



การจ�ดต�*งสถาบ�นเทคโนโลย$เพ��อการศ�กษา
• ครม. อน�ม�ต�ร าง พรบ.สถาบ�นเทคโนโลย�เพ$(อการศ)กษา เม$(อ 

19 ม�.ย. 50

• กพร. ค�ดค&าน ขอให&ต�0งสถาบ�นเทคโนโลย�เพ$(อการศ)กษาแห ง
ชาต�ก อน

• แยกร าง พรบ. ออกเป1น 2 ฉบ�บ  ค$อ 
– พรบ.เทคโนโลย�เพ$(อการศ)กษา  

– พระราชกฤษฎ�กาต�0งสถาบ�นเทคโนโลย�เพ$(อการศ)กษาแห งชาต�



พระราชกฤษฎ�กาจ�ดต�6งสถาบ�นเทคโนโลย�เพ()อการ
ศ1กษาแห�งชาต�  (ผ�าน สนช. แล"ว)
• เป1นองค6กรมหาชน  ส�งก�ดกระทรวงศ)กษาธ�การ
• คณะกรรมการมาจากผ�&บร�หารกระทรวงฯ และผ�&เช�(ยวชาญ

ภายนอก
• ย�บรวม UNINET  ศ�นย6ฝAกอบรมคอมพ�วเตอร6ซอฟต6แวร6  

และ ETV



สภานะภาพของ UNINET

• ถ&า พรบ. ผ าน  ต&องย�บรวม UNINET และ ETV ท�นท�
• ก�จกรรมท�(เก�ยวข&องก�บสถาบ�นอ�ดมศ)กษาจะด�าเน�นการต อไป 

 ไม ม�การเปล�(ยนแปลง
• รวมการศ)กษาระด�บอาช�วะ  เป1น EdNET (Education 

Network) 



CIO Forum
ว�ส�ยท�ศน+การบร�หารจ�ดการระบบเทคโนโลย$สารสนเทศ
และการส��อสารในในสถาบ�นอ.ดมศ�กษา

ว�ทยากร  

รศ.ย$น ภ� วรวรรณ / ผศ.ดร.ธนากร อ&วนอ อน / ผศ.พอ.นพ.พ�นธ�ด�ศ  ทองอ�ปการ

อ.เสร� ช�โนดม /  ผศ. สน�ท ส�ทธ�



รศ.ย�น ภ/�วรวรรณ

• ส�ดส�วน GDP ของผล�ตภ�ณฑ.ประเภทบร�การ (รวมภาคการ
ศ1กษา)  ก*าล�งเพ�)มข16น

• แนวโน"มการท*างานในอนาคต  จะเป&นการท*างานร�วมก�นผ�าน
ทางระบบเคร(อข�ายและอ�นเทอร.เนJต



e-University ท�)สมบ!รณ.

• เพ�)มความเรJวในการเร�ยนร!"
• สามารถเร�ยนได"จากท
กท�)
• เน"นน�กเร�ยนเป&นศ!นย.กลาง
• เร�ยนร!"ผ�านส()อ multimedia

• ม� e-mail ให"น�กศ1กษาและศ�ษย.เก�าใช"ตลอดช�ว�ต
• etc.



ย
ทธศาสตร.การพ�ฒนามหาว�ทยาล�ย

• Community  สร"างความส�มพ�นธ.ของท
กฝLายท�)เก�)ยวข"อง
ผ�านระบบไอท�

• Network strategy



แนวโน"มท�)ส*าค�ญของเทคโนโลย�
• Mobile
• Wireless
• Data encryption
• Right management
• Etc.

เทคโนโลย�น*าไปส!�การท*างานและการต�ดต�อส()อสารได"จากท
ก
สถานท�)



สร.ปสร.ป
ให"เอาข"อม!ลท
กอย�างออนไลน.



อ.เสร$ ช�โนดม

ประเทศไทยม�การท*า E-learning มาก  แต�ท�)
ส*าเรJจม�น"อย



สถานภาพระบบสารสนเทศในปMจจ
บ�น
• มหาว�ทยาล�ยบางแห�ง ไม�ม�ระบบ MIS  หร(ออย!�ในระหว�าง

พ�ฒนา
• ระบบสารสนเทศเช()อมโยงก�นไม�ได"
• ม�ความต"องการใช"ข"อม!ลเพ()อการวางแผน ต�ดตามประเม�นผล
• ปMญหาท�)เก�ดก�บท
กหน�วยงาน  เส�ยเวลารวบรวมเอกสาร  ม�

การเกJบข"อม!ลหลายร!ปแบบ



การพ�ฒนาหน�วยข2อม/ลกลาง

• ท
กหน�วยสามารถเข"าถ1งข"อม!ลจากศ!นย.กลาง
• ประหย�ดงบประมาณในการพ�ฒนาระบบสารสนเทศ
• ถ"าพ�ฒนาเอง  ต"องการท�มไอท�ท�)ถาวรและม�ฝ;ม(อ



• Outsource  ม�หลายว�ธ�
จ"างบร�ษ�ทพ�ฒนา  -  ใช"ได"บ"าง ไม�ได"บ"าง
พ�ฒนาร�วม
จ"างบร�ษ�ทเป&นท�)ปร1กษา  

• ส�)งท�)ต"องพ�จารณาในการเล(อกบร�ษ�ท
 ด�จากช$(อเส�ยงของบร�ษ�ทอย างเด�ยวไม ได& เพราะบางคร�0งม�การท�า sub 
contract  

ต&องด�ท�มงาน 
Team leader  
ความย$ดหย� นต อส�ญญาจ&าง  
รวมถ)งม�การเตร�ยมท�มงานท�(ด�



ผศ.พอ.นพ.พ�นธ.ด�ศ  ทองอ.ปการ
ผศ. สน�ท ส�ทธ�

การเล(อกซ(6ออ
ปกรณ.ฮาร.ดแวร.  และซอฟต.แวร.



Working group meeting

Open source

• ชมรมผ!"ใช" open source

• ประธาน  อ.เสร� ช�โนดม  ม.บ!รพา
• เลขาน
การ  ค
ณว�ภ�ทร  ศร
ต�พรหม  

ว�ศวกรช*านาญการ 8  ม.สงขลา

• เร�)มก�อต�6ง  WUNCA12



ประว�ต�การด*าเน�นงานกล
�ม open source

• WUNCA13 ม.บ�รพา โปรแกรมค�ดเง�นค าการใช&เคร$(องพ�มพ6
• WUNCA14 Mambo

• WUNCA15 นครปฐม ต�ดต�0งโปรแกรมค�ดเง�นค าใช&เคร$(องพ�มพ6ด&วย 
mambo

• WUNCA16 ตร�ง Mambo easy / WiFi คนจน

• WUNCA17 ม.เกษตร Mambo

• WUNCA18 ม.เช�ยงใหม Mambo advance 
โคลนน�(งแบบครอบจ�กรวาล



ผลงานของท�มงาน
• ค
ณว�ภ�ทร  ห"องบร�การอ�จฉร�ยะ  น*าซอฟต.แวร. open source มาใช"

ในการจ�ดการและเข�ยนโปรแกรมช�วยเพ()อ
• โคลน hard disk ในห"องบร�การคอมพ�วเตอร.
• สามารถเล(อกบ!ท hard disk จาก partition ท�)ต"องการ
• ลQอคเคร()องคอมพ�วเตอร.ไม�ให"บ!ท  ถ"าไม�ได�ต�อสายแลน  (ลดภาระไม�

ต"องไปด!เคร()องท�)ม�ปMญหาในการใช"งาน เช�น ต�อเนJตไม�ได"เน()องจากไม�
ได"ต�อสายแลน  โดยการไม�ยอมให"เคร()องบ!ท จนกว�าจะต�อสายแลน
แล"ว)



Moodle  อ.ก�ตต�พงษ+

• ใช"ส*าหร�บจ�ดการระบบ e-learning

• ม�ปMญหาไม�เสถ�ยรถ"าม�คนใช"มากๆ (800-900 คน)

• ม.เช�ยงใหม� ท*าระบบ load balanced ใช" server 5 ต�ว  
งบประมาณด"าน hardware ประมาณ 1 ล"านบาท



Open source ด"าน E-learning อ()น
• Joomla อ.ก�ตต�

• A Tutor อ.ส
น�ย. มศว.ประสานม�ตร

• Moodle อ.ก�ตต�พงษ. (เลขาชมรม moodle) ม.ส
รนาร�   
– Instant moodle for developer
– Instant CMS (moodle Joomla  Wordpress 5 in 1)

– download ได"จาก http://linux.sut.ac.th



การทดลองใช" Open Office แทน MS 

Office

• NECTEC ทดลองท*าหล�กส!ตรส*าหร�บใช"ในโรงเร�ยนใน 
จ.แม�ฮ�องสอน

• ม.บ!รพา  เพ�)มหล�กส!ตรซอฟต.แวร. Open source เป&นว�ชา
เล(อก



หน�วยงานเอกชนท�)ใช"ซอฟต.แวร. open source

• ร"านอาหาร Fuji MySQL เป&นฐานข"อม!ล
• ห"างโลต�ส
• พ�ทยาพาร.ค เปล�)ยนซอฟต.แวร.ท�6งหมด
• หน�งส(อพ�มพ.เดล�น�วส. ส�วน Prepress



ประสพการณ.การใช" Linux ในมหาว�ทยาล�ย
• ม.บ!รพา  อ.เสร�  
• คร�6งแรกให" นศ. ป; 4 ส�งงานในภาคปลาย  

นศ. ไม�ม�เวลาห�ดใช"เป&น
• ป;ต�อมาให" นศ. ป; 1  ใช"ได" 
• สร
ปว�าเป&นเร()องของความเคยช�น



• ม.สงขลา  
• ให" นศ. ป; 1 ลงทะเบ�ยน
• จ!งใจ  ถ"าใช"เคร()อง Linux พ�มพ.ฟร� 20 แผ�นต�อเด(อน  ถ"าใช"

เคร()อง Windows จ�ายเง�นแผ�นละ 1 บาท  
ม�นศ. มาขอใช"เป&นประจ*า



CIT2008

ผลกระทบโครงสร"างแผนผ�งเวJบไซด.ต�อการค"นหา
ข"อม!ลบนเวJบ

งานว�จ�ยโดย 
ค
ณว�พรรษา ด�ษส�น และ ผศ.ดร. ชลย(น ไปศาสว�ว�ฒน.   
ม.ธรรมศาสตร.

ศ1กษาล�กษณะของ sitemap ท�)ท*าให"ค"นหาข"อม!ลบนเวJบไซต.ได"
ด� ถ!กต"องและรวดเรJว



ว�ตถ.ประสงค+

• ทดสอบว าเว8บไซด6ท�(ม� sitemap จะท�าให&ผ�&ใช&หาข&อม�ลท�(
ต&องการในเว8บไซด6น�0นได&ด�ข)0น

• ถ&า  sitemap ม�ล�งค6จะท�าให&เข&าถ)งข&อม�ลได&เร8วข)0นอ�ก
• ศ)กษาร�ปแบบของ  sitemap ท�(ช วยให&ผ�&ใช&เข&าถ)งข&อม�ลได&

เร8วท�(ส�ด



การส6ารวจเบ�*องต2น
• ส*ารวจพฤต�กรรมการมองกวาดข"อม!ลบนหน"าจอคอมพ�วเตอร.จาก

น�กศ1กษา 40 คน พบว�าส�วนใหญ� (28 คน) กวาดตาด!ข"อม!ลจากบน
ลงล�าง  (12 คน มองจากซ"ายไปขวา)

• ถ"าท*า link บน sitemap ไม�ควรให" sitemap ม� link เก�น 2 

page  เพราะจะท*าให"ผ!"ใช"หลงทาง  (Gui-Rong Xue, Yong 

Yu et. al. 2005)  
• ผ!"ว�จ�ยให"ความสนใจก�บโครงสร"างของ  sitemap แบบ extended 

hierachy (ผ�งแบบย(ดหด)



ว�ธ�ท*าการทดลอง

• จ�บเวลาท�)ใช"ในการเข"าถ1งข"อม!ลท�)ก*าหนดจากเวJบไซด. http://
www.thaisecondhand.com โดยใช"  sitemap 3 แบบค(อ 
vertical hierachy, horizontal hierachy และ 
extended hierachy โดยม�เวJบไซด.แบบไม�ม�  sitemap 
เป&นต�วควบค
ม

http://www.thaisecondhand.com/
http://www.thaisecondhand.com/


ผลการทดลอง
• การท�)เวJบไซด.ม�  sitemap ช�วยให"ผ!"ใช"เข"าถ1งข"อม!ลท�)ต"องการ

ได"เรJวข16นจร�ง
• ร!ปแบบของ  sitemap ท�)ม�ประส�ทธ�ภาพด�ท�)ส
ดค(อ 

extended hierachy 
• จ*านวนคร�6งของการคล�กเมาส.ท�)ต"องใช"ในการเข"าถ1งข"อม!ลของ

เวJบไซด.ท�)ไม�ม�  sitemap จะมากกว�าของเวJบไซด.ท�)ม�  
sitemap



ThaiLIS

ทางเล(อกส*าหร�บห"องสม
ดมหาว�ทยาล�ย
GreenStone & Koha OpenSource Library 
Software
โดย ค
ณบ
ญเล�ศ  อร
ณพ�บ!ลย.

ทางเล(อกส*าหร�บห"องสม
ดมหาว�ทยาล�ย
Dspace OpenSource Library Software
โดย ค
ณส
ภาพร ช�ยธ�มมะปกรณ.



Green Stone
• http://www.greenstone.org
• ใช"สร"าง และเผยแพร�ห"องสม
ดด�จ�ตอล (digital library)

• ท*างานได"ท�6งแบบ offline และ online  export to CD

• สน�บสน
น full text serach

• เหมาะส*าหร�บท*าคล�งภาพ  คล�งคล�ปไฟล.เส�ยง ว�ด�โอ
• คล�งเอกสารการสอน ควรใช" DOOR

http://www.greenstone.org/
http://www.greenstone.org/


Koha  ระบบห2องสม.ดอ�ตโนม�ต�

• รองร�บอ�ปกรณ6 RFID  การท�า text mining

• การต�ดต�0งยากกว า Green stone



Dspace

Institution repository (IR)  รวบรวมผลผล�ตความร!"ท�)เก�ด
จากประชาคมในองค.กร เช�น งานว�จ�ย และยอมให"บ
คคล
ภายนอกเข"ามาใช"



ค
ณสมบ�ต�ของ IR

• เป&น digital content

• เน"นงานท�)สร"างโดยสมาช�กของสถาบ�น
• เน(6อหาเป&นว�ชาการ
• ม�การสะสมเพ�)มพ!น และย�)งย(น
• เป&น open access



ซอฟต.แวร.ด"าน IR
Commercial Open source

OSS Dspace
ePrint (Perl, OAI-MP/T)

CDS
Fedora
PKP



ต�วอย�าง IR ในประเทศไทย

• คล�งความร�&จ�ฬา   http://cuir.car.cu.ac.th
• ฐานข&อม�ลผลงานว�ชาการบ�คลากรมหาว�ทยาล�ยมห�ดล  
http://mulinet4.li.mahidol.ac.th

• Kids-D / AIT

http://cuir.car.cu.ac.th/
http://cuir.car.cu.ac.th/
http://mulinet/
http://mulinet/


ข"อควรร!"ในการต�ดต�6ง Green stone, KOHA 

Dspace 

• การต�ดต�6งยากกว�าโปรแกรมท�)วไป  เน()องจากต"องการองค.ประกอบ
เสร�มอ()นๆ

• ควรใช"โปรแกรมประกอบร
�นท�)ระบ
ไว"ในเอกสารต�ดต�6ง  ถ"าใช"ต�างร
�น
โปรแกรมอาจไม�ท*างาน หร(อท*างานผ�ดพลาด

• ไม�สามารถต�ดต�6งโปรแกรมบางต�วร�วมก�นบนเคร()องคอมพ�วเตอร.เคร()อง
เด�ยวก�น เช�น Green stone และ Dspace เพราะโปรแกรมท�6งสอง
ต"องการโปรแกรมประกอบต�วเด�ยวก�น แต�ต�างร
�น 



เวJบไซด. open source ส*าหร�บงาน
บรรณาร�กษ.
• http://www.oss4lib.org

• http://www.stks.or.th
• คล�งดาวน6โหลดโปรแกรม open source 

• Multimedia  บทเร�ยนออนไลน6

http://www.oss4lib.org/
http://www.stks.or.th/
http://www.stks.or.th/


WUNCA18

การประย.กต+ใช2ฟร$อ$เมล+เพ��อการให2บร�การ
เทคโนโลย$สารสนเทศภายในมหาว�ทยาล�ย 
โดย ค.ณอ�ฐอาร�ญ ป"ต�มล/ 
ค.ณศร�ณย+  อ�อนสมบ/รณ+/ ค.ณธาดา  ศร$ด.รงคธรรมพ+

ต&องการใช&น�าฟร�อ�เมล6มาให&บร�การแทนระบบ mail server 
เด�ม  เพ$(อลดภาระในการด�แลและประหย�ดงบประมาณของ
มหาว�ทยาล�ย  



เง��อนไขในการเล�อกใช2บร�การ

• ม�ระบบท�)เสถ�ยร
• ม�การปRองก�นสแปมและไวร�ส
• Safety and privacy

• สามารถบร�หารช()อบ�ญช�ผ!"ใช"ในร!ปแบบภายใต"โดเมนของมหาว�ทยาล�ย
• ม�พ(6นท�)ใน inbox มาก
• ไม�จ*าก�ดจ*านวนบ�ญช�ผ!"ใช"  เพ()อสามารถให"บร�การแก�ศ�ษย.เก�าท�)จบการ

ศ1กษาไปแล"ว



ระบบฟร�เมล.ท�)เข"าเง()อนไข

• Google Apps Education Edition
http://www.google.com/a

• Microsoft Live@edu
http://www.liveatedu.com

http://www.google.com/a
http://www.google.com/a
http://www.google.com/a
mailto:Live@edu
http://www.liveatedu.com/
http://www.liveatedu.com/


ข"อจ*าก�ดในการใช"บร�การ

• Bandwidth ในการออกส!�ระบบอ�นเทอร.เนJตส!งข16น
• ต"องม�ท�มพ�ฒนาเพ()อปร�บปร
ง application

• ระบบช�วยเหล(อผ!"ใช" (helpdesk)
Google Apps ผ�านเวJบ
Live@edu เป&น e-mail  หร(อจ�ายเง�นเป&น premier 
support

mailto:Live@edu


กรณ�ศ1กษา  ม.นเรศวร
• มหาว�ทยาล�ยให"พ(6นท�) mailbox 5 GB ส*าหร�บบ
คลากร  และ 2 

GB ส*าหร�บน�กศ1กษา  ท*าให"ต"องใช"งบประมาณในการซ(6ออ
ปกรณ.เกJบ
ข"อม!ล  แต�น�กศ1กษาย�งไม�น�ยมใช"เพราะไม�ได"ช()อบ�ญช�อย�างท�)ต"องการ

• ทดลองใช"บร�การ Live@edu ก�บน�กศ1กษาช�6นป;ท�) 1 ป;การศ1กษา 
2550 จ*านวน 8,000 คนมาประมาณ 1 ป;

• น�กศ1กษาต�6งช()อบ�ญช�ได"เอง  แต�ต"องม�การตรวจสอบช()อว�าเหมาะสม
หร(อไม�

•

mailto:Live@edu


• ม�การจ�ดอบรมเพ()อให"ใช"บร�การต�างๆ เช�น Live mail,  Live space  
และ Live chat ได"

• ผล  พบว าน�กศ)กษาย�งใช&ไม มาก  เพราะย�งค�&นก�บ Hotmail ท�(เคยใช&
มาก อน  ต&องท�าการประชาส�มพ�นธ6เพ�(มข)0น



การเข2าไปม$ส�วนร�วมของห2องสม.ดสตางค+ ฯ

• เข"าร�วมก�บ working group กล
�ม open source

• เร�)มจากกล
�ม ThaiLIS  และ สวทช. 

• เข"าร�วม workshop ในงานประช
มคร�6งต�อไป เพ()อศ1กษา
เทคโนโลย�ใหม�ๆ


