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การใช้้งานระบบคอมพิิวเตอร์
สำำาหรับนิสิำตมหาวิทยาลััยพิะเยา
ประจำำาปกีารศึึกษา 2564
ศูึนย์บริการเทคโนโลัยีสำารสำนเทศึแลัะการส่ำ�อสำาร
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บริการบัญช้ีสำำาหรับระบบสำารสำนเทศึ

เคร่อข่ายไร้สำาย

& Azure Dev tools 
For Teaching

ระบบการเรียนการสำอนออนไลัน์

แลัะสำอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลัยีสำารสำนเทศึ



ได้รับตอนไหน?
ภายใน 24 ชม. หลัังจากข้ึ้�นทะเบียนนิสิิต    
แลัะระบบตรวจสิอบความถููกต้องครบถู้วน
ขึ้องข้ึ้อมูลั

เปลีั�ยนรหัสิผ่่านได้ที�
ไ หน?  นิสิิตสิามารถู เป ลีั� ยน 
รหัสิผ่่านได้ด้วยตนเอง แลัะเพ่ื่� อความ
ปลัอดภัยควร เป ลีั� ยนร หัสิ ผ่่ าน ทุก  ๆ  
6 เด่อน โดยสิามารถูเปลีั�ยนรหัสิผ่่าน ได้ที� 
http://intra.up.ac.th/account

ถู้าล่ัมรหัสิผ่่าน?
1. กู้ค่นรหัสิผ่่านด้วยตนเองผ่่านระบบป้องกัน
การลั่มรหัสิผ่่าน

2. ติดต่อ Helpdesk Counter Service 
ศููนย์บริการเทคโนโลัยีฯ ในวันจันทร์-ศุูกร์ 
เวลัา 8.30-16.30 น. พื่ร้อมแสิดงหลัักฐาน
ย่นยันตนเอง เช่น บัตรประจำาตัวนิสิิต หร่อ
บัตรประชาชน

“ เ พ่ื่� อความปลัอดภัยทางศููนย์บ ริการ
เทคโนโลัยีฯ จะไม่ทำาการเปลีั�ยนรหัสิผ่่านให้
กับผู้่ใดผ่่านช่องทางอ่�น ๆ“

ระบบป้องกันการล่ัม
รหัสิผ่่าน นิสิิตสิามารถูลังทะเบียน
อีเมลัสิำารอง โดยศู้กษาข้ึ้อมูลัแลัะวิธีีการลัง
ทะเบียนอีเมลัสิำารอง ได้ที� https://citcoms.
up.ac.th เล่ัอกเมนูบริการ -> E-Service 
-> บริการสิำาหรับนิสิิต -> เปลีั�ยนรหัสิผ่่าน

UP 
Account 

ค่อ?บั ญ ชี ผู้่ ใ ช้ ง า น สิำาหรับนิสิิต
แลัะบุคลัากรสิำาหรับเข้ึ้าใช้งานระบบเคร่อข่ึ้าย
คอมพิื่วเตอร์แลัะระบบสิารสินเทศูขึ้อง
มหาวิทยาลััยพื่ะเยา ซึ่้�งประกอบไปด้วย
ช่�อผู้่ใช้งาน (Username) แลัะรหัสิผ่่าน       
(Password)



สิามารถูนำาไปใช้งานกับระบบเคร่อข่ึ้ายคอมพิื่วเตอร์แลัะระบบสิารสินเทศูต่าง ๆ  ขึ้องมหาวิทยาลััย
ได้ตามสิิทธิี�ที�ได้รับ ทั�งนี�ควรศู้กษาวิธีีการใช้งานในแต่ลัะระบบให้ชัดเจน รวมทั�งศู้กษานโยบาย 
การให้บริการแลัะการใช้งานระบบเทคโนโลัยีสิารสินเทศูให้มีความมั�นคงปลัอดภัย

การใช้้งานิ Internet
สิามารถูใช้งานระบบเคร่อข่ึ้ายสิายแลัะไร้สิาย (UP-WiFi 
แลัะ Fahmui-WiFi) ขึ้องมหาวิทยาลััยพื่ะเยา รวมทั�งระบบ
เคร่อข่ึ้ายไร้สิาย EduRoam ในสิถูาบันที�เข้ึ้าร่วมโครงการ

ระบบเคู่ รื� อง มืือสิำาห รับการ เ รียนิ 
การสิอนิและการสืิ�อสิารรวมืถึึงระบบ           
ลงทะเบียนิ เช่น ระบบ UP- LMS, Office 365, 
Google workspace for education, ระบบ REG

UP 
Account 
นิำาไปใช้้อะไร
ได้้บ้าง

รู้หร่อไม่ นิสิิตต้องเก็บรหัสิผ่่านไว้เป็นความลัับ   
ห้ามบอกผู้่อ่�น แลัะไม่กระทำาการฝ่่าฝื่นพื่รบ.คอมพิื่วเตอร์ 
โดยนำา UP Account ขึ้องผู้่อ่�นมาใช้งาน แลัะควรเปลีั�ยน 
รหัสิผ่่านทุก ๆ 6 เด่อนเพ่ื่�อความปลัอดภัย



บริการ
เคู่รือข่�ายไร้สิาย

UP-WiFi เม่�อเช่�อมต่อแล้ัวจะต้องทำาการลัง      
ช่�อเขึ้้าใช้งานผ่่านหน้าเว็บไซึ่ต์แลัะมีระยะเวลัาในการใช้งาน    
เม่�อครบเวลัาจะต้องทำาการลังช่�อเขึ้้าใช้ใหม่ เหมาะสิำาหรับ   
การใช้งานชั�วคราว

Fahmui-WiFi บริการเพิื่�มความสิะดวก    
ให้กับผู้่ใช้งาน โดยลังช่�อเข้ึ้าใช้ในครั�งแรกแลัะเล่ัอกได้ว่าจะ
จำาเก็บไว้หร่อไม่ (ข้ึ้�นกับอุปกรณ์์) หากพื่บสัิญญาณ์ก็จะ
เช่�อมต่อโดยอัตโนมัติ เหมาะสิำาหรับการใช้งานกับอุปกรณ์์
ส่ิวนตัว 

Eduroam บริการระบบเคร่อข่ึ้ายไร้สิายที�สิมาชิก
สิถูานศู้กษาร่วมม่อกันให้บริการ โดยสิามารถูใช้ช่�อแลัะรหัสิ
ผ่่าน ขึ้องแต่ลัะสิถูานศู้กษานั�นๆในการเข้ึ้าใช้งาน

สิามารนำาอุปกรณ์์ไร้สิายหร่อคอมพิื่วเตอร์มาเช่�อมต่อ WIFI ได้ตามจุดบริการต่างๆภายใน
มหาวิทยาลััย โดยมี WIFI บริการต่างๆดังนี�



Office 
65

บริการแลัะให้คำาปร้กษาแนะนำาการใช้งาน Office 365 โดยสิามารถูใช้งานผ่่าน UP Account               
(รหัสินิสิิต@up.ac.th) มีบริการต่างๆ ที�น่าสินใจ อาทิเช่น

Email 
พ่ื่�นที� 50GB แนบไฟลั์ได้ขึ้นาด 40MB

OneDrive 
พ่ื่�นที�สิำาหรับจัดเก็บไฟล์ัขึ้นาด 5,000 GB

Office Web App  
สิร้าง แก้ไขึ้ เอกสิาร Microsoft Office 
ผ่่านเว็บบราวเซึ่อร์ ทำางานร่วมกับ
OneDrive

Microsoft 365 APP 
For Enterprise 
นิสิิตสิามารถูตดิตั�ง Microsoft Office 
ถููกลิัขึ้สิิทธิี�ลังบนเคร่�องคอมพิื่วเตอร์            
ได้ทั�งหมด 5 เคร่�อง ต่อ 1 UP Account 

SharePoint 
พ่ื่�นที�รวมปัจจุบันขึ้นาดกว่า 30,000 TB    
ที�ทุกท่านสิามารถูสิรา้งกลุ่ัมต่าง ๆ  เพ่ื่�อแลัก
เปลีั�ยนข้ึ้อมูลั แลัะใช้งานไฟล์ัเอกสิารร่วมกัน

Microsoft TEAMS  
เคร่�องม่อสินับสินุนการเรียนการสิอน 
การติดต่อส่ิ�อสิาร การประชุม แลัะการเรียน 
ออนไลัน์ ใช้งานพ่ื่�นที�ร่วมกับ SharePoint

& Azure Dev tools 
Fo r  Teach i ng

http://mail.up.ac.th 
สิามารถู
เขึ้้ า ใช้ ง าน ได้ที�

เวบ็ไซึ่ต ์



Azure Dev Tools 
fo r  Teach i ng
โครงการจาก Microsoft สิำาหรบันิสิิตมหาวทิยาลััยพื่ะเยา สิำาหรบัดาวนโ์หลัดซึ่อฟตแ์วร์ลิัขึ้สิิทธิี�            
ขึ้อง Microsoft เพ่ื่�อใช้เป็นเคร่�องม่อในการเรียนการสิอนสิำาหรับนิสิิตมหาวิทยาลััยพื่ะเยา ผ่่านทางเว็บไซึ่ต์
ด้วยตนเองโดยใช้ UP Account ในการย่นยันตัวตนการเข้ึ้าใช้งาน

รู้หร่อไม่ การลัะเมิดลิัขึ้สิิทธิี�ซึ่อฟแวร์ทั�งรับมาใช้แลัะ
เผ่ยแพื่ร่ผ่่านเคร่อข่ึ้ายคอมพิื่วเตอร์เป็นความผิ่ดส่ิวนบุคคลั
มหาวิทยาลััยพื่ะเยาจะใหค้วามร่วมม่อกับเจ้าหน้าที�กฎหมาย



Goog l e 
Wo r kspac e     
fo r  Ed u c a t i o n

บริการสิำาหรับการใช้บริการข้ึ้อมูลัต่างๆขึ้อง Google อาทิเช่น E-mail ปฏิิทิน แก้ไขึ้เอกสิารบนเว็บ     
ประชุมออนไลัน์ เพ่ื่�อการเรียนรู้แบบทำางานรว่มกันได้ทุกที�ทุกเวลัา ตัวอย่างเช่น Gmail, Google drive, 
Google Meet เป็นต้น ทั�งนี�นิสิิตจะได้รับ Email Address @up.ac.th เช่น 64XXXXX@up.ac.th 
แลัะสิามารถูเข้ึ้าใช้งานได้ที�เว็บไซึ่ต์ http://gmail.up.ac.th หร่อ https://gmail.com

http://gmail.up.ac.th 
https://gmail.com

สิามารถู
เข้ึ้า ใ ช้งาน ไ ด้ ที�

เว็บไซึ่ต์ 



UP-LMS
ระบบการเรียนิ
การสิอนิออนิไลนิ์

ให้บริการระบบการเรยีนการสิอนออนไลัน ์สิำาหรบั

นิสิิตมหาวิทยาลััยพื่ะเยา โดยให้บริการผ่่าน                 

www.lms.up.ac.th 
นิสิิตสิามารถูเขึ้้าไปทบทวนบทเรียนในรูป
แบบวิดีโอ หร่อเอกสิารประกอบการสิอน                 
เรียนออนไลัน์ผ่่าน zoommeeting, ส่ิงงาน
ส่ิงการบ้าน  ตรวจสิอบผ่ลัคะแนน ระหว่างเรียน      
หร่อสิอบออนไลัน ์ ที�อาจารยไ์ด้จัดสิร้างไว้ใน
ระบบได้ตลัอด 24 ชั�วโมง



บริการฝึกอบรมื
และสิอบว ัด้มืาตรฐานิ
ด้้านิเทคู่โนิโลยีสิารสินิเทศ

บริการหลักส่ิตรฝึกอบรมืด้้านิเทคู่โนิโลยสีิารสินิเทศ
ให้บริการฝึ่กอบรมด้านเทคโนโลัยีสิารสินเทศูทั�งหลัักสูิตรความรู้พ่ื่�นฐานการใช้งานคอมพิื่วเตอร์            
การใช้งานโปรแกรมสิำานักงาน การใช้งานอินเทอร์เน็ต แลัะการส่ิ�อสิารสัิงคมออนไลัน์ พัื่ฒนาบุคลัากร   
แลัะนิสิิตให้มีทักษะแลัะความสิามารถูด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลัยีสิารสินเทศู สิามารถูติดตามหลัักสูิตร
ฝึ่กอบรมได้ที� https://training.up.ac.th/ 

ขึ้อบเขึ้ตเน่�อหาหลัักสูิตร
1.    ด้านความรู้พ่ื่�นฐานการใช้งานคอมพิื่วเตอร์ 
2.  ด้านการใช้งานโปรแกรมสิำานักงาน 
3.   ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตแลัะการส่ิ�อสิาร
สัิงคมออนไลัน์ 

บริการสิอบวัด้มืาตรฐานิ
ด้้านิเทคู่โนิโลยีสิารสินิเทศ    
ให้บริการสิอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลัยี

สิารสินเทศู (Digital Literacy) สิมรรถูนะ

ดิ จิ ทั ลั สิำา ห รั บ นิ สิิ ต ร ะ ดั บป ริญญาต รี 

มหาวิทยาลััยพื่ะเยา สิามารถูติดตามได้ที�                                     

https://dl.up.ac.th/ 



ติด้ต�อ
สิอบถึามื
แจ้งปัญหา
ด้้านิ IT ลืมืรหัสิผ่�านิ, ใช้้ Wi-Fi ไมื�ได้้

ติดต่อ งานระบบเคร่อข่ึ้ายคอมพิื่วเตอร์

E-mail: citcoms.net@up.ac.th

โทร 054-466666 ต่อ 2284-2285

ปรึกษาปัญหาการใช้้งานิคู่อมืพิิวเตอรไ์ด้้ที�
ห้องบริการระบบเคู่รือข่�ายคู่อมืพิิวเตอร์      
ชั้�นิ 2 อาคู่ารเทคู่โนิโลยีสิารสินิเทศ               
และการสืิ�อสิาร ในิวันิและเวลาราช้การ

ระบบ UP-LMS
ติดต่อ งานผ่ลิัตส่ิ�อนวัตกรรม

E-mail: citcoms.media.lms@up.ac.th

โทร 054-466666 ต่อ 2261-2262

ฝึกอบรมืด้้านิสิารสินิเทศ
ติดต่อ งานฝึ่กอบรมสิารสินเทศู

E-mail: citcoms.train@up.ac.th

โทร 054-466666 ต่อ 2293

ศ่นิย์บริการ
เทคู่โนิโลยีสิารสินิเทศ
และการสืิ�อสิาร
https://citcoms.up.ac.th
https://www.facebook.com/
citcoms.up


