
ประกาศ 
การให้บริการ “อนิเตอร์เน็ต” ของคณะเกษตรศาสตร์ 

ตั่งแต่วนัที ่17 พฤษภาคม 2553 นี ้

จะมกีารตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานอนิเตอร์เน็ต 

เพือ่รองรับพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าผดิ 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

โดยผู้ใช้จะต้องม ีUser name และ Password เพือ่เข้าระบบ 

ดงันี ้

 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ User name จะเป็นตวัเดียวกบั MIS ของคณะฯ และ Password จะ 

เป็นเลขบตัรประชาชน (กรณีไม่มีรายช่ือ ติดต่อหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จะตอ้งมาติดต่อหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อลงทะเบียนใชง้าน 

 

ส าหรับท่านทีน่ าเคร่ืองส่วนตัวมาใช้ ต้องปรับตั้งค่าต่าง ๆ 

ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยดูวธีิปรับตั้งค่าได้จาก

http://www.agri.cmu.ac.th/upload/internet.pdf 
 

หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ (โทร.4097 ต่อ 107) 



การปรับตั้งค่าระบบเครือข่ายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพือ่รองรับการให้บริการอนิเตอร์เน็ต  

ค่าของระบบท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจสอบและปรับตั้งเพื่อการใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ

คณะเกษตรศาสตร์นั้น มีอยู ่2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ปรับตั้งใหเ้คร่ืองรับตวัเลข IP Address จากเคร่ืองแม่ข่าย DHCP โดยอตัโนมติั 

2) ปรับตั้งโปรแกรมเบราเซอร์ เช่น IE (Internet Explorer) ใหค้น้หาและใชง้าน Proxy อตัโนมติั 

รวมถึงท่านท่ีใชโ้ปรแกรม MSN ตอ้งตั้งค่า Proxy ในโปรแกรมเพิ่มดว้ย ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี  

จะอธิบายวธีิตรวจสอบและปรับตั้งค่าแบบละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับตั้งใหเ้คร่ืองรับตวัเลข IP Address จากเคร่ืองแม่ข่าย DHCP โดยอตัโนมติั 

วธีิการตรวจสอบและตั้งค่าดงักล่าวสามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. เลือกเมนู Start -> Setting -> Control Panel 

2. เลือกไอคอน (ดับเบิล้คล๊ิก) Network Connections 

3. เลือกไอคอน (คล๊ิกขวา) Local Area Connection 

4. เลือกเมนูยอ่ย (คล๊ิก) Properties 

5. เลือกรายการ Internet Protocol (TCP/IP) ตามรูป (คล๊ิกท่ีช่ือรายการ) และกดปุ่ม Properties 

 



6. ตรวจสอบวา่การตั้งค่าของ IP Address ตอ้งเป็น “Obtain an IP address automatically” และ

ค่าของ DNS server ตอ้งเป็น “Obtain DNS server address automatically” ดงัรูป (หากค่าเดิมมี

ตวัเลขอยูต่ามช่องต่าง ๆ และไม่เป็นดงัรูป ใหต้ั้งค่าใหม่ตามรูป) 

 

7. กดปุ่ม OK (เพื่อบนัทึกค่าในรูปขอ้ 6) 

8. กดปุ่ม OK (เพื่อบนัทีกค่าในรูปขอ้ 5) 

9. เสร็จส้ินการตั้งค่า IP Address 



2. ปรับตั้งโปรแกรมเบราเซอร์ เช่น IE (Internet Explorer) ให้ค้นหาและใช้งาน Proxy อตัโนมัติ 

หลงัจากปรับตั้งค่าระบบเครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นแบบรับตวัเลข IP Address จาก

เคร่ืองแม่ข่าย DHCP โดยอตัโนมติัเสร็จแลว้ จ  าเป็นตอ้งปรับตั้งค่าในโปรแกรมเบราเซอร์เพื่อใหรั้บค่า Proxy 

(Proxy หมายถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใชเ้ร่งความเร็วในการใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีมีระบบล๊อกอิน)  

ซ่ึงมีขั้นตอนการปรับตั้งค่าดงัน้ี 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer 

2. เลือกเมนู Tools -> Internet Options  

 

หรือจากปุ่ม Tools (ถา้เป็น IE 7) ตามรูป 

 



3. เลือก Tab “Connections” และกดปุ่ม LAN setting 

 
 

4. เม่ือกดปุ่ม LAN Setting จะพบหนา้ต่างดงัรูป 

 
 



5. ใหเ้ลือกท่ีช่อง Automatically detect settings ใหมี้เคร่ืองหมายถูก ดงัรูป 

 

 

6. กดปุ่ม OK ตามรูปขอ้ 5 

7. กดปุ่ม OK ตามรูปขอ้ 3 

8. เสร็จส้ินการตั้งค่า Proxy 

 



การใช้งานอนิเตอร์เน็ตกบัโปรแกรมเบราเซอร์  

การใชง้านยงัคงเหมือนเดิม เพียงแต่เม่ือเปิดเวปไซดแ์รก จะตอ้งใส่ User name และ Password ก่อน

เท่านั้น ซ่ึงจะมีหนา้ต่างปรากฏข้ึนมาดงัรูป 

 

การใส่ User name และ Password เพื่อใชง้านอินเตอร์เน็ต จะเป็นดงัน้ี 

 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ User name จะเป็นตวัเดียวกบั MIS ของคณะฯ และ Password จะเป็น

เลขบตัรประชาชน (กรณีไม่มีรายช่ือ ติดต่อหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อลงทะเบียนใชง้าน) 

 นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จะตอ้งมาติดต่อหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อลงทะเบียนใชง้าน  

 การเปล่ียน User name จะตอ้งติดต่อหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการ 

 การเปล่ียน Password จะสามารถเปล่ียน Password ไดด้ว้ยตนเอง โดยเขา้ไปยงัลิงค ์

เวบ็ไซตค์ณะเกษตรศาสตร์ > ไทย > e-Service > Change Password  

หรือ http://10.11.8.1/cgi-bin/chpasswd.cgi  



การใช้งานโปรแกรม MSN, Live Messenger 

ท่านตอ้งท าการใส่ User name และ Password ในส่วนของ HTTP Proxy Server จากเมนู Tools -> 

Options -> Connection -> Advance Setting ดงัรูป 

 

หากท่านพบปัญหาการใชง้านอินเตอร์เน็ต กรุณาติดต่อ คุณกานต์, คุณอลงกต โทร.4097 ต่อ 107 

หรือ คุณทวศีกัด์ิ โทร.4009 ต่อ 103 

 

 


