ระเบียบปฏิบัตกิ ารให้ บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สําหรั บบุคลากรมหาวิทาลัยหอการค้ าไทย
แผนกบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บอาจารย์ (สนับสนุนการเรี ยนการสอน)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับเป็ นไปตามนโยบายการสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับอาจารย์ เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน และผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยที่ 339/2552
2. สิทธิการได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยที่ 339/2552
3. การเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถเปลีย่ นได้ เพียง 1 ครัง้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยที่ 339/2552
4. สําหรับการสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานวิจยั

อาจารย์สามารถแสดงความจํานงเพื่อยืมเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ ชว่ั คราวได้ โดยทําบันทึกผ่านความเห็นชอบจากคณบดี
5. อื่นๆ นอกจากนี ้ ให้ เป็ นไปตามคําสัง่ การของ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บเจ้ าหน้ าที่ (สําหรั บการบริหารงานสํานักงาน)
1. เจ้ าหน้ าที่จะได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ Desktop ตามตําแหน่งงาน ในอัตรา 1 เครื่ อง ต่อ 1 อัตรา เท่านัน้
2. สําหรับตําแหน่งใหม่ คณะ/หน่วยงาน ต้ องตังงบประมาณการซื
้
้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับอัตราใหม่
3. กรณีท่ี

คณะ/หน่วยงานมิได้ ตงงบประมาณสํ
ั้
าหรับตําแหน่งอัตราใหม่

หน่วยงานต้ องทําบันทึกขอยืมเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ มายังสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เพื่อยืมใช้ ชวั่ คราวจนกว่าจะจัดซื ้อแล้ วเสร็จ
4. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ลาออก เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะคงอยู่ ณ คณะ/หน่วยงาน สําหรับตําแหน่งงานงานนัน้ สํานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ จะนํากลับส่วนกลางกรณีท่ีไม่มีตําแหน่งงานนันๆ
้ แล้ ว
5. เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หมดอายุการใช้ งานสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จะทดแทนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ตามประกาศของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่ องพิมพ์
1. ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยให้ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่ องพิมพ์แบบ
เครื อข่ายเพื่อใช้ งานร่วมกัน ในอัตรา 8 คน ต่อ 1 เครื่ อง
2. กรณี คณะ/หน่วยงาน ซื ้อเครื่ องพิมพ์เอง ต้ องตังงบประมาณในการจั
้
ดซื ้อและบํารุงรักษาในแต่ละปี การศึกษา
ด้ วย

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จะทําการบํารุงรักษาให้ กบั เครื่ องพิมพ์ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของสํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ เท่านัน้
อุปกรณ์ ต่อพ่ วงอื่นๆ
1. เครื่ องอ่านภาพอย่างเร็ว (Scanner) หน่วยงานได้ รับสิทธิให้ มี 1 เครื่ องต่อ 1 หน่วยงาน เท่านัน้
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2. เครื่ องสํารองไฟ (UPS)/ Multifunction สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ไม่มีให้ บริ การในส่วนนี ้ ทังนี
้ ้หากคณะ/
หน่วยงานมีความประสงค์จําเป็ นต้ องใช้ งานอุปกรณ์ดงั กล่าว
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรั่นกรองงบประมาณประจําปี

ให้ ทําบันทึกจัดซื ้อโดยตังงบประมาณและผ่
้
าน
ทังนี
้ ้ คณะ/หน่วยงานต้ นสังกัด ต้ องตัง้

งบประมาณในการบํารุงรักษา ในปี การศึกษาถัดไป

กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับเป็ นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย จะต้ องส่งคืนให้ มหาวิทยาลัย เมื่อลาออก , ลาเรี ยน
ทังใน
้ และต่างประเทศเต็มเวลา ,พ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน หรื อเมื่อมหาวิทยาลัยเรี ยกคืน
2. กรณีที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับเกิดการสูญหาย

จะต้ องชดใช้ เงินให้ กบั มหาวิทยาลัยตามราคาของเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับไป
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับเป็ นไปตามมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย

หากมีความประสงค์จะปรับเพิ่ม

คุณสมบัติเพิ่มเติมให้ ดีกว่ามาตรฐานที่ได้ รับ จะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมเอง ทังนี
้ ้หากจะต้ องมี
การส่งเครื่ องคืนมหาวิทยาลัยไม่วา่ กรณีใดๆ จะต้ องส่งคืนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่
ได้ รับ
4. การให้ บริการและการรับประกันเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับ จะไม่รวมถึงการใช้ งานผิดประเภทหรื อความเสียหาย
ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้ งาน โดยในความเสียหายดังกล่าวท่านจะต้ องเป็ นผู้ชดใช้ ค่าเสียหายในส่วนนี ้
เอง ทังนี
้ ้ผลการตรวจสอบสภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการคํานวณค่าเสียหายดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามการ
วินิจฉัยของบริษัทผู้จําหน่ายเครื่ อง
5. การลงโปรแกรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ติดตังให้
้ ในครัง้ แรกที่รับเครื่ องไปนัน้ ถือเป็ น
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ เครื่ องนันๆ
้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเลขที่ 127/2553 เรื่ องนโยบายการใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
6. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Desktop) และอุปกรณ์ที่ได้ รับ ติดตังประจํ
้
าตําแหน่ง ณ ห้ องทํางานเท่านัน้ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะยังคงไว้ ณ ห้ องทํางาน ตําแหน่งนันๆ
้
7. การใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์ ให้ เป็ นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเลขที่ 127/2553 เรื่ อง
นโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
8. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์ จะได้ รับการทดแทนโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่ องหมดอายุการใช้
งานตามข้ อกําหนดของมหาวิทยาลัย
9.

กรณียืม เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ ประเภท เครื่ องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากสํานับริ การคอมพิวเตอร์ ไปใช้
งานสําหรับกิจกรรขมของมหาวิทยาลัย และเกิดความเสียหายหรื อสูญหาย ผู้ยืมหรื อหัวหน้ าหน่วยงานต้ องชดใช้
เงินให้ กบั มหาวิทยาลัยตามราคาของเครื่ องที่ยืมไป

ทังนี
้ ้ผลการตรวจสอบสภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการ

คํานวณค่าเสียหายดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามการวินิจฉัยของบริษัทผู้จําหน่ายเครื่ อง
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