สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE CENTER (ITSC)
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารงานด้านไอที
แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำรให้บริกำรไอทีต่ำงๆ


IT Account มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน จะได้รับ IT Account ภายใต้โดเมนเนม @cmu.ac.th และ
สามารถใช้เป็น Single Sign-On เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ
 Account & Password : http://account.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับบุคลากร นักศึกษาที่ต้องการใช้งาน e-Mail มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 CMU Mail : http://mail.cmu.ac.th
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพ้ืนที่ของ e-Mail และจัดทาโฮมเพจรวม 500 1,000 MB (ขึน้ อยู่กับประเภทของผู้รับบริการ)
 Wireless (Jumbo Net) : http://jumbo.cmu.ac.th
ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Jumbo Net (Wireless Zone) กว่า 400 จุดทั่วมหาวิทยาลัย
 Remote Access
ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากทีพ่ ักเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 60 ช.ม./เดือน ด้วยการ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยผ่านทางโทรศัพท์เลขหมาย 053 -935000 (180 คู่สาย)
และโทร. 1800 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 คู่สาย)
 Research Net : http://research.cmu.ac.th
ระบบเครือข่ายวิจัย ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ของสานักหอสมุดผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
 Computer and Internet Service & ITSC Corner
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กระจายไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะ หอพักนักศึกษา จานวน 1,000 เครื่อง และศูนย์ ITSC Corner (อาคารด้านหน้าสานักหอสมุด) จานวน 80
เครื่อง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น.
 CMU MIS :http://mis.cmu.ac.th
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศกลาง เพื่อการ
สืบค้น ข้อมูลสถิติ และอื่นๆ ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่



CMU SIS : http://sis.cmu.ac.th
ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Student Information System :
CMU SIS) ที่เกี่ยวข้องกับประวัติส่วนตัว การเรียนการสอน ระบบประเมินการเรียนการสอน งานกิจการนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
 CMU Online : http://cmuonline.cmu.ac.th
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้บริการทัง้ คณาจารย์ นักศึกษา กว่า 900
กระบวนวิชา ภายใต้ชื่อ KC-Moodle และมีบทเรียนออนไลน์ สาหรับประชาชนทั่วไปกว่า 40 บทเรียน
 Game-Based Learning : http://itscgames.cmu.ac.th
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบเกมการศึกษาสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพืน้ ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษ และเกมการศึกษาที่หลากหลายสาหรับประชาชนทั่วไป
 CMU Personal Web Hosting : http://myweb.cmu.ac.th
บริการพืน้ ที่จัดทาเว็บไซต์ 500 MB แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 License Software
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท่ี
http://license.cmu.ac.th

กำรให้บริกำรทั่วไป


ITSC One Stop Service
งานบริการฝึกอบรมและประกันคุณภาพ ที่ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกด้านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดอบรมหลักสูตรไอทีที่หลากหลาย ทั้งกราฟิกดีไซต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบเครือข่าย ฯลฯ ตลอดทั้งปี ติดต่อได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.053 -943827 และ 053-943857-8 ในวันและเวลาราชการ
 Learning Innovation Center (LIC)
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้คาปรึกษา และบริการการเรียนการสอนสมัยใหม่ ด้วย ICT – Integrated
Learning การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ITSC New Media Studio
ผลิตสื่อใหม่ (New Media) สาหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการให้บริการการพัฒนา Digital Content ในรูปแบบ Video Streaming แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่ข้อ มูล ด้า นบริ ก ารวิช าการการเรีย นการสอนระบบ e-Learning และน าเสนอข้อ มูล ข่ า วสารภายใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา บุคลากรและชุมชน



โทรทัศน์ออนไลน์ : http://cmuchannel.cmu.ac.th/
CMU Channel สื่อ New Media ด้วยรายการที่มีสาระความรู้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและความบันเทิงต่างๆ ผ่านทาง ITSC LCD Monitor กว่า 30 จุดทั่วมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผ่านทาง
Broadcast ตลอด 24 ชั่วโมง


Computer Network Operation Center : CNOC
ศูนย์ปฏิบั ติการระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ ที่ให้บ ริการฝึกอบรมเพื่อยกระดั บ และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา บุคลากร ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเขตภาคเหนือ
 Pearson VUE Authorized Test Center : PVTC
ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล บริการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


e-Auction
ศูนย์บริการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คาแนะนา ความรู้เกี่ยวกับการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบริการห้องคณะกรรมการ ห้องประมูลออนไลน์ที่ผ่านมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 16 ห้อง
บริการหน่วยงานทั่วภาคเหนือ ทั้งในและนอกสถานที่

WEB SITES








http://www.cmu.ac.th
เว็บ ไซต์มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม่ เพื่อการประชาสั ม พัน ธ์ข้อมูลข่า วสารทางวิช าการของมหาวิท ยาลั ย
กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://itsc.cmu.ac.th
เว็บไซต์สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) นาเสนอข้อมูล ข่าวสารการให้บริการด้านไอที พร้อม
หลักสูตรอบรมด้านไอทีที่หลากหลายตามความต้องการ
http://dekmor.cmu.ac.th
ช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาทุกคณะ ด้วยชุมชนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยข่าวสารประชาสัมพันธ์ สาระและบันเทิงมากมาย
http://lannacorner.net
เว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชวี ิต ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว

สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Information Technology Service Center (ITSC)
งานบริการและประกันคุณภาพ โทร.053-943827, 053-943857-8
งานประชาสัมพันธ์ โทร.053-943811

CMU IT Life

