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แนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ 
บริการสำหรับนักศึกษา 
1. การให้บริการด้านอีเมล์  

o รูปแบบอีเมล์ของนักศึกษาคือ รหัสนักศึกษา@payap.ac.th 
▪ ตัวอย่างอีเมล์ของนักศึกษารหัส 6501240001 คือ 6501240001@payap.ac.th 

2. การให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต 
o รูปแบบ Username คือ รหัสนักศึกษา 

▪ ตัวอย่าง Username การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษารหัส 6501240001 คือ 
คือ 6501240001 

o Password คือ รหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเม่ือสมัครใช้อินเทอร์เน็ต 

3. การให้บริการด้าน Office 365  
o สามารถติดตั้ง Office365  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://qrgo.page.link/G2Q4o  
o บริการเนื้อที่ One drive จำนวน 1 TB 

4. การให้บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ ระบบ Learning 
Management System 

5. การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Proficiency for Learning สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ IT Proficiency for Working สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

 
  

https://qrgo.page.link/G2Q4o
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1. ขั้นตอนสำหรับนักศกึษาชัน้ปทีี่ 1 สมัครการใช้บริการอีเมล์ และ อินเทอร์เน็ต 
เปิดโปรแกรมในการเข้าถึงเว็บไซต ์(Browser) 
- รูปแบบอีเมลของนักศึกษาคือ รหสันักศึกษา@payap.ac.th เช่น 6501240001@payap.ac.th 
ขั้นตอนการสมัครอีเมล  

(1) วิธีที่ 1 เข้าเว็บไซต์ http://www.payap.ac.th เลือก “นกัศึกษาปจัจุบนั” บริการ “Payap Network” 

 
วิธีที่ 2 เข้าเว็บไซต์ http://internet.payap.ac.th  

 
(2) ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมล์ สำหรับนักศึกษา 

 
(3) กรอกเข้าสูร่ะบบโดยใช้ รหัสนักศกึษา และ เลขที่บัตรประชาชน  
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(4) กำหนดรหสัผ่าน แล้วกดปุม่ "SAVE" 

 
 หมายเหตุ : รหสัผ่านท่ีกำหนด ใช้สำหรับการล็อกอินใช้งานระบบอีเมล์ อินเทอร์เนต็ และ Office365/MS Teams 
 
หลังจากกดปุ่ม "SAVE" จะมีข้อความแจ้งเตือนข้ึนมา จากน้ันกด "OK" 

 
หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่าน สามารถทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ขั้นตอนเดียวกับการสมัคร 
 
ศึกษาเพิ่มเตมิ https://qrgo.page.link/zZoFd 

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/zZoFd
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2. การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพายัพ 
- กรณีใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครอืข่ายไรส้าย WiFi ให้เลือกเสาสัญญาณ .PayapWiFi 

    
 
การล็อกอินเข้าใชอ้ินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
เข้าเว็บไซต์ http://login.payap.ac.th 

 
 
ศึกษาเพิ่มเตมิ https://qrgo.page.link/pRH1N 
 

 
 
 
3. การเข้าใช้บริการ Office365 ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
นักศึกษาท่ีจะเข้าใช้บริการ Office365 จะต้องทำการสมัครอเีมล และกำหนดรหัสผ่านให้เรียบร้อยก่อน 
ขั้นตอนการใช้บริการ Office365  

(1) วิธีที่ 1 เข้าเว็บไซต์ http://www.payap.ac.th เลือก “นกัศึกษาปจัจุบนั” บริการ “Office 365 Education” 

กรอกรหัสนักศึกษา เช่น 6501240001 

กรอกรหัสผ่านจากขั้นตอนการสมคัรการใช้บริการอีเมล 

http://login.payap.ac.th/
https://qrgo.page.link/pRH1N
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วิธีที่ 2 เข้าเว็บไซต์ http://login.microsoft.com  

 

 
Sign in ด้วยอเีมลของนักศึกษา เช่น 6501240001@payap.ac.th และ  
Password ที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัครอีเมล  

o กรณีเข้าใช้บริการคร้ังแรก 
การล็อกอินเข้าสู่ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยพายัพครั้งแรก เพื่อสร้างบัญชีรายชื่อของนักศึกษา  
อีเมลของนักศึกษาคือ รหัสนักศกึษา@payap.ac.th เช่น 6501240001@payap.ac.th 
- กรณีการเข้าใช้ครั้งแรก ระบบจะมขี้อความแจ้งเตือน “ชื่อผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง..... หรือ This 

username may be incorrect....” เนื่องจากทางระบบกำลังทำการสร้างบัญชีรายชื่อของท่าน 
กรุณาเขา้มาทำการล็อกอินใหม่ภายหลังอย่างน้อย 30 นาที 
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เมื่อล็อกอินสำเร็จจะเข้าสู่เว็บไซต์ให้บริการ Office365  

 
 
4. บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ Learning Management System  
1) ระบบ Microsoft Teams  

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ Office365 เลือกบริการ Teams จะปรากฎหน้าจอรายวิชาที่อาจารย์ผูส้อนไดท้ำการนำ
รายชื่อนักศึกษาเข้า class ดังตัวอย่าง (รายวิชาที่ปรากฏจะแตกต่างกันตามหลักสูตรที่เรยีน) 
  

 
 
2) ระบบ LMS (Learning Management System) 
-  เข้าเว็บไซต์ http://www.payap.ac.th เลือก “นักศึกษาปัจจุบนั”  บริการ E-Learning 
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ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วย รหัสนักศึกษา/อีเมล และ รหัสผ่าน
ที่นักศึกษากำหนดในขัน้ตอนการสมัครอีเมล 
ตัวอย่าง  6501240001 หรือ 6501240001@payap.ac.th  
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สอบถามเพ่ิมเติม หรือขอรับบริการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
 ช้ัน 2 อาคารวิวรณ์ ห้อง VV216 มหาวิทยาลยัพายัพ เขตแมค่าว 
 โทรศัพท์ : 053-851-478 ต่อ 285 
 เว็บไซต์ : http://it.payap.ac.th 
 อีเมล์ : it@payap.ac.th 
 Facebook: www.facebook.com/itpayap 
 

  

http://it.payap.ac.th/
mailto:it@payap.ac.th
http://www.facebook.com/itpayap

