
วิธีติดตั้งระบบสอบด้วย iPad      Update 17/3/2020 
 
ทําการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบเข้าเวบไซด์ได้ เช่น UTCC-Mobile 

1.ไปที่ปุ่ม  �   Settings (การตั้งค่า) 

2.ตรวจสอบว่าอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
สังเกตุที่เมนูด้านบนซ้ายมือ  —————————> 
จะต้องมี ตัวอักษรที่เขียนว่า  
“ This iPad is supervised and managed by UTCC “  
( iPad เครื่องนี้ถูกกํากับดูแลและจัดการโดย. UTCC ) 

* ถ้าไม่มี ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเอาเข้าระบบ 
มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการ iPad  
( อาคาร 24 ชั้น 3 ) 
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3.เมนูด้านซ้าย ไปที่เมนู  �    Privacy (ความเป็นส่วนตัว) 

<———   Location Services (บริการหา
ตําแหน่งที่ตั้ง) ต้องเปิด on ไว้ 

 

4.เมนูด้านซ้าย ไปที่  �  General (ทั่วไป).      
จากนั้น ไปที่เมนูด้านขวา เลื่อนไปที่ เมนู Profiles & 
Device Management (การจัดการโปรไฟล์และ
อุปกรณ์)  
 
** บางเครื่องจะขึ้นแค่ Profiles (โปรไฟล์) 
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5.เมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบ แถบ Mosyle Corporation MDM  กดเข้าไป 

*** หากเข้ามาแล้ว ไม่พบแถบ Mosyle Corporation MDM  ไม่ต้องตกใจให้ข้ามไปทําขั้นตอนที่ 7 เลย 

6.เมื่อกดเข้ามาแล้วให้ทําการลบ Mosyle Corporation MDM   
โดยไปกดที่แถบ Remove Management (เอาการจัดการออก) หากมีรหัสล็อกหน้าจอให้กรอกรหัสด้วย 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7.กดปุ่ม Home ออกมาหน้าจอหลัก แล้วไปที่ App Safari 

จากนั้น พิมพ์ Link นี้ หรือ กดที่ Link :       bit.ly/2QkY5rV 

หรือ จะใช้กล้องส่องแล้วสแกน QR code เพื่อไปที่ Link ได้เช่นกัน 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http://bit.ly/2QkY5rV


7.เมื่อเข้า Link สําเร็จจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้กด Allow (อนุญาต)   

จากนั้น ให้กด Close (ปิด)  แล้วกดปุ่ม Home ออกไปหน้าจอหลัก 

*** หากไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้ตรวจสอบการพิมพ์ link ว่าถูกต้องหรือไม่ ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผล 
ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง  และตรวจสอบว่าอินเตอร์เน็ตใช้ได้หรือไม่  
 

8.ไปที่ปุ่ม  �   Settings (การตั้งค่า)  
ระบบพามาที่เมนู Proflie จะพบแถบ Mosyle Corporation MDM ที่เราลบไปกลับมาที่เดิม กดเข้าไป 

(***หากหาไม่เจอ ให้ไปที่ เมนูด้านซ้าย General (ทั่วไป) จากนั้น ไปที่เมนูด้านขวา เลื่อนไปที่ เมนู Profiles) 
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9.เมื่อกดเข้าแถบ Mosyle Corporation MDM  แล้ว สังเกตุที่มุมบนขวา จะมีคําสั่งให้กด 
 
Install , Install , Trust , Done  (ติดตั้ง , ติดตั้ง , เชื่อถือ , เสร็จสิ้น ) 
หากมีรหัสล็อกหน้าจอให้กรอกรหัสด้วย 

 
แล้วกดปุ่ม Home ออกไปหน้าจอหลัก 

*** หากติดตั้ง Profile ไม่ผ่าน ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการ iPad ( อาคาร 24 ชั้น 3 ) 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10.ไปที่ App Store.                     ไปที่ Search (ค้นหา)  พิมพ์  Mosyle แล้วกดค้นหา 

 

จะพบ app Mosyle Manager MDM สีขาวขอบนํ้าตาล กด open (เปิด) 
หากขึ้นให้อับเดท ก็กดอับเดทให้เรียบร้อยแล้วเปิด 
หากยังไม่เคยโหลดก็โหลดเลย 
(***กรณีดาวโหลดช้าหรือไม่ขยับเลย ให้ไปลบ app ที่หน้าหลักก่อนแล้วกลับมาโหลดใหม่จะดีขึ้น) 

�7



11.เมื่อกดเปิด App Mosyle Manager MDM  
รอจนเข้าหน้าหลักสีเทาขอบสีเขียว 
**หากมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กด ok (ตกลง) 

จากนั้นตรวจสอบที่มุมบนซ้ายว่า เป็นชื่อ-สกุล 
หรือ เลขรหัสนักศึกษา ของเราหรือไม่ 

ถ้าใช่ ก็ กดปุ่ม Home ออกไปหน้าจอหลัก  
และเสร็จสิ้นการติดตั้ง iPad พร้อมสอบแล้ว 

**ถ้าไม่ใช่ชื่อเราหรือเลขรหัสนักศึกษาเรา.   ให้กด Logout ที่มุมบนขวา  
จากนั้นให้ใส่รหัสนักศึกษา ลงในช่อง แล้วกด Sign in 
เสร็จแล้วกด Confirm   
รอจนเข้าหน้าหลักสีเทาขอบสีเขียว  
จากนั้นตรวจสอบที่มุมบนซ้ายว่า เป็นชื่อ-สกุล 
หรือ เลขรหัสนักศึกษา ของเราหรือไม่ 

ถ้าใช่ ก็ กดปุ่ม Home ออกไปหน้าจอหลัก  
และเสร็จสิ้นการติดตั้ง iPad พร้อมสอบแล้ว 

 

*** มีปัญหาข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ iPad ( อาคาร 24 ชั้น 3 ) ได้เลย *** 
—[ Thank You ]—
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