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ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 7
อาคารอเนกประสงค ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

สถานที่ตั้ง (มจพ.ระยอง)



ห้อง 701 อาคารอเนกประสงค ์งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

*ใช้ ICIT Account ในการล็อคอินเข้าใช้คอมพิวเตอร์



ห้องบริการ 702 บริการพื้นที่ Wireless

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7



ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการอบรม
และห้องประชุมทางไกล (Vdoconference)



ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

งานบริการปริ้น,ถ่ายเอกสาร ขาวด า-สี 
มีโควตาให้ นศ.เทอมละ 100แผ่น  , ปริ้นA4=1แผ่น=1บาท

*ใช้ ICIT Account และบัตรนศ.ในการถ่ายเอกสาร



วันจันทร์ ถึง ศุกร์ : 8.30 - 19.00 น.
(ปิดภาคเรียน 8.30-16.00น.)

วันเสาร์ : 8.30 - 15.00 น.
ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 

มจพ. ระยอง

การบริการห้องและเครื่องคอมพิวเตอร์

เวลาที่เปิดบริการ



การจัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศ

http://training.icit.kmutnb.ac.th



บริการทางด้านเครือข่าย

• ระบบ Internet 

• WIFI SSID = @KMUTNB , @KMUTNB-WIFI

Total Traffic Prachinburi Triple T BB -
Leasedline

200 Mbps/150 
Mbps

In Service

Total Traffic BKK Triple T BB -
Leasedline

800 Mbps/550 
Mbps

In Service

Total Traffic Rayong Triple T BB -
Leasedline

200 Mbps/150 
Mbps

In Service



ระบบสารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์ฯ



ICIT Account ส าหรับใช้งาน WIFI (KMUTNB-WIFI)
https://account.kmutnb.ac.th/web/

User Account = User Account = sUser Account = sรหัสประจ าตัวนศรหัสประจ าตัวนศ.User Account = 
เช่น 

User Account = 
เช่น เช่น s

User Account = 
เช่น เช่น ss61

sรหัสประจ าตัวนศรหัสประจ าตัวนศรหัสประจ าตัวนศUser Account = User Account = User Account = User Account = User Account = 
61616161xxxxxxxxxxx

เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกดเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกด
ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกด
ยอมรับข้อตกลงการใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานicit
เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกด

iciticit-
เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกดเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกดเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกดเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกด

iciticiticiticit-account 
เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกดเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้กรอกข้อมูลอีเมล และกด

account account เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
ส าหรับเวลาลืมรหัสผ่าน
ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
ส าหรับเวลาลืมรหัสผ่านส าหรับเวลาลืมรหัสผ่าน(

iciticiticiticit account account account account เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งานicitยอมรับข้อตกลงการใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
ส าหรับเวลาลืมรหัสผ่านส าหรับเวลาลืมรหัสผ่าน(((อีเมลจะใช้กู้รหัสผ่าน

เพื่อเพื่อ
อีเมลจะใช้กู้รหัสผ่านอีเมลจะใช้กู้รหัสผ่านอีเมลจะใช้กู้รหัสผ่าน)



กู้คืนบัญชี ICIT Account)

https://account.kmutnb.ac.th/web/



WIFI (@KMUTNB)



WIFI (@KMUTNB-WIFI)

ICIT 
ACCOUNT



ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

งานบริการปริ้น,ถ่ายเอกสาร ขาวด า-สี 
มีโควตาให้ นศ.เทอมละ 100แผ่น  , ปริ้นA4=1แผ่น=1บาท

*ใช้ ICIT Account และบัตรนศ.ในการถ่ายเอกสาร



ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

งานบริการปริ้น,ถ่ายเอกสาร ขาวด า-สี 
มีโควตาให้ นศ.เทอมละ 100แผ่น  , ปริ้นA4=1แผ่น=1บาท

*ใช้ ICIT Account และบัตรนศ.ในการถ่ายเอกสาร



ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7



ระบบประเมินการสอนอาจารย์ เพื่อตรวจสอบเกรดออนไลน์

https://grade.icit.kmutnb.ac.thhttps://grade.icit.kmutnb.ac.th

User Name และ Password จากระบบ ICIT ACCOUNT
เช่น s61xxxxxxxxxxx



https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/web/

User Name และ Password จากระบบ ICIT ACCOUNT
เช่น s61xxxxxxxxxxx

งานบริการ Software (ต่อ)

*ใช้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์



http://portal.office.com   (Office 365)
User Name : s61xxxxxxxxxxx@office.kmutnb.ac.th

Password จากระบบ ICIT ACCOUNT

งานบริการ Software (ต่อ)



ระบบ Google App ของนักศึกษา
(Gmail ,G-Classroom ,G-Drive) 
http://webmail.kmutnb.ac.th



ระบบ Google App ของนักศึกษา
(Gmail ,G-Classroom ,G-Drive) 

http://webmail.kmutnb.ac.th

s61xxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th

sตามด้วยรหัสบัตรประจ าตัวประชาชน



คลิกที่เว็ป http://www.icit.kmutnb.ac.th/
เลือก งานบริการ  หัวข้อการให้บริการ  Microsoft Imagine

User Account = User Account = GoogleApp
เช่น s61xxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th

XXXXXX (การตั้งรหัสผ่านจาก Microsoft Imagine)

งานบริการ Software



งานบริการ Software

Download ได้เป็นไฟล์ ISO 



ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

http://stdregis.kmutnb.ac.th/



ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

http://klogic.kmutnb.ac.th

รหัสประจ าตัวนักศึกษา

รหัสบัตรประชาชน



สรุป User Account

s60xxxxxxxxxxx
@email.kmutnb.ac.th

GoogleApp

Microsoft
Imagine

s60xxxxxxxxxxx

@KMUTNB

ประเมินอาจารย์

Software(Anti-Virus)

รหัสผ่านจาก 
Gmail

รหัสผ่าน 
MS s60xxxxxxxxxxx

@office.kmutnb.ac.th

Office 365

รหัสผ่าน
เดียวกัน จาก
ระบบ ICIT 
ACCOUNT

ปริ้นเอกสาร



ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โทรศัพท์ ระยอง : 038-627-000 ต่อ 5150 - 5153
2. Facebook : https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN/
3. LINE@ : @icit_help
4. E – Mail : help@icit.kmutnb.ac.th
5. ระบบรับแจ้งปัญหา : http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue



ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://icit.kmutnb.ac.th
ระบบสารสนเทศ ใชง้านไดห้ลงัวนัท่ี 6 ส.ค. 61 ไปแลว้



https://goo.gl/5muA4u

ดาวโหลดเอกสาร


