
 

 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหม ีAccount Internet สําหรับใชงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 

 ที่อยูภายใตการดูแลของสํานกัวิทยบริการฯ โดย username และ password จะสามารถใชงานระบบดังตอไปนี ้   
1. บริการเปล่ียนรหัสผานระบบสารสนเทศตางๆ ดวยตนเอง ที่ www.sduidm.dusit.ac.th 

2. บริการอนิเทอรเนต็แบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 

3. บริการอินเทอรเน็ตผาน Modem 

4. บริการอินเทอรเน็ตผาน VPN (Virtual Private Network) ที่ http://webvpn.dusit.ac.th 

5. บริการ e-mail ของมหาวิทยาลัย   

6. บริการพื้นที่สาหรับสราง Website สวนตัว/หนวยงาน ที่ http://dusithost.dusit.ac.th 

7. บริการสืบคนหนังสือออนไลน (e-Book) ที่ http://info.arit.dusit.ac.th/newiknowledge 

8. บริการเคร่ืองคอมพวิเตอรตามหองปฏิบัติการศูนยการศึกษาตางๆ 

9. บริการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง English Discoveries Online ที่ http://edo.dusit.ac.th/ed51 

10. บริการ e-Learning ที่ http://xedu.dusit.ac.th 

11. บริการสืบคืนหนังสือ (VTLS) และบริการยืม-คืน หนังสือ 

 

สํานกัวิทยบริการฯ ไดกําหนดรูปแบบ Account Internet เพื่อใชในระบบงานสารสนเทศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยมีรูปแบบ Username และ Password (รหสัผาน) ตามตารางดานลาง ดังนี้ 

ตารางที่-1 รูปแบบ Username และ Password 

ระดับผูใชงาน 
บัญชีผูใช 

(Username) 
รหัสผาน 

(Password) ตัวอยางAccount  internet 

รูปแบบ รูปแบบ 
นักศึกษา
ปริญญาเอก 

d ตามดวย 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 

วัน/เดอืน/ป พ.ศ.เกิด  

หรือ 00000000 

(เลขศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ  d54242540018 

  Password   คอื  01092530 หรือ 00000000 (เลขศูนย 8 ตัว) 

นักศึกษา
ปริญญาโท 

g ตามดวย 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 

วัน/เดอืน/ป พ.ศ.เกิด  

หรือ 00000000 

(เลขศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ  g54242540018 

  Password   คอื  01092530 หรือ 00000000 (เลขศูนย 8 ตัว) 

-นักศึกษา
ปริญญาตรี 
-นักศึกษา
หลักสูตร   
 ประกาศนียบัตร 

u ตามดวย 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 

วัน/เดอืน/ป พ.ศ.เกิด  

หรือ 00000000 

(เลขศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ  u54242540018 

 Password   คอื  01092530 หรือ 00000000 (เลขศูนย 8 ตัว) 

*** หากสมาชิกใหขอมูลวันเดือนปเกิดไมถูกตอง ระบบจะกําหนดให Password เปน เลขศูนย  8 ตัวโดยอตัโนมัต ิ*** 

 

 

บริการ Account Internet ของมหาวทิยาลัยฯ 
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ตารางที่-2 สรุปรูปแบบ Username และ Password ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

งานบริการ 
Username หรือ 

login-name 

 
password 

 

  

1 ระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

- นกัศึกษา: www.sdulive.net 

Name_sur 

หรือ u,g,d รหสั นศ. 

ทั้งนี้ใหตรวจสอบผาน

หนาเว็บไซต * 

วันเดือนปเกิด 

คาเร่ิมตนระบบ 

เชน  01012522 

หรือ เลข 0 แปดตัว 

หากเคยเปล่ียน

รหัสผานแลวใหใช

รหัสผานตัวที่เปล่ียน 

2 ระบบบริหารการศึกษา(ระบบทะเบียนออนไลน) 

       http://Webregis.dusit.ac.th 

รหสันักศึกษา 

3 การใชงานอินเทอรเน็ตไรสาย (wireless LAN) u,g,d รหัสนักศึกษา 

4 การใชงานอินเทอรเน็ต  ผาน LAN u,g,d รหัสนักศึกษา 

5 การใชงานเคร่ืองคอมพวิเตอรในหองปฎบิตักิาร u,g,d รหัสนักศึกษา 

6 การใชงานอินเทอรเน็ตผานระบบ VPN 

       http://webvpn.dusit.ac.th 

u,g,d รหัสนักศึกษา 

7 การใชงานพื้นที่สรางเว็บไซตสวนตัว 

       ftp://dusithost.dusit.ac.th 

u,g,d รหัสนักศึกษา 

* หมายเหตุ

1. หากนักศึกษาใหขอมูล ช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษ มาครบถวน ระบบจะสราง e-mail ใหเปน name_sur  

 ระบบ e-mail นกัศึกษา  

2. หากนกัศึกษาไมใหขอมูล ช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษ ระบบจะสราง e-mail เปน u,g,d รหสันกัศึกษา   

3. หากนกัศึกษามีความประสงคจะเปล่ียนรูปแบบเมลใหเปน name_sur  โดยตองแกไขขอมูลชื่อ – นามสกุล

ภาษาอังกฤษ ในระบบบริหารการศึกษาใหครบถวน(ระบบทะเบียนออนไลน)   แลวจึงจะสามารถเปลี่ยน

รูปแบบ e-mail ไดผาน www.sdulive.net   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdulive.net/�
http://www.sdulive.net/�


การสราง Username และ Password 

นกัศึกษา (นกัศึกษาใหม)

 

 : สํานักวิทยบริการฯ มีระบบบริหารจัดการผูใชจากสวนกลาง (IDM:  Identity 

Manager) ที่จะตรวจสอบขอมูลนักศึกษาใหมโดยอัตโนมัติ จากฐานขอมูลระบบบริหารการศึกษา ที่อยูภายใตการดูแล

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยระบบ IDM จะสราง Username และ Password  ใหอัตโนมัติ  โดยจะ

สรางรูปแบบ Username และ Password ตามตารางที่-1 รูปแบบ Username และ Password 

การระงับ / ยกเลิก การใชงาน Username และ Password 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบบริหารจัดการผูใชจากสวนกลาง (IDM: Identity Manager) ที่จะตรวจสอบ

สถานะนักศึกษา โดยระบบ IDM จะระงับการใชงานระบบอัตโนมัติ โดยยึดตามสถานะที่ไดจากฐานขอมูลระบบบริหาร

การศึกษา ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 

สามารถติดตอสอบถามเพิม่เติมไดที ่กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย 

หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5316-17, 0-2244-5240 และ 0-2244-5233 


	รหัสผ่าน (Password)
	บัญชีผู้ใช้ (Username)

