เงื่อนไขการใชงานและการใหบริการ
ฝายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร เปนผูดูแลและรับผิดชอบ โดยใหบริการ
แกนักศึกษาทุกระดับชั้น โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. เครื่องของผูใชงาน ควรติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และปองกัน สปายแวร กอนนําเขามาใช
เชื่อมตอกับระบบของมหาวิทยาลัย
2. ใหบริการตรวจสอบ แกไข กรณีเครื่องไมสามารถเชือ่ มตอเขาระบบ SUTwifi หรือระบบเครือขาย
ของมหาวิทยาลัยได
3. ใหบริการตรวจสอบ แกไข กรณีไมสามารถรับหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)ได
4. ใหคําแนะนําในการแกไข กรณีเครื่องของผูใช ทํางานผิดพลาดหรือไมสมบูรณ
5. ในกรณีใชระบบเครือขายไรสาย (SUTwifi) จะใหบริการเฉพาะโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารและ
บราวเซอรที่ระบบสามารถสนับสนุนไดเทานั้น มีดังนี้
5.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Windows XP
5.2 Internet Explorer version 5.0 และ 6.0
5.3 Mozilla Firefox
5.4 Avant Browser

สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://vishnu.sut.ac.th/sutwifi/
_____________________

คูมือการใชงานระบบเครือขายไรสาย SUTwifi
1. วิธีการเชื่อมตอเขาใชระบบ SUTwifi
1.1 กด Start -> Connect to ->
Show all connections

รูปที่ 1.1

1.2 คลิ๊กขวาที่ Wireless Lan Connection
แลวเลือก View Available Wireless
Networks

รูปที่ 1.2

1.3 เลือก SSID จากบลอก Available wireless networks ชื่อ SUTwifi เลือกบลอก Allow me to
connect…..แลวกด connect (กรณี SP2 เลือก SUTwifi แลวกด connect)
1.3.2 กรณี windows ใช Services Pack 2
1.3.1 กรณี windows ใช Services Pack 1

ปญหายอดฮิต (ตอ)
ถาม
สามารถใชงานไดในชวงเวลาใดบาง
ตอบ
จันทร-ศุกร เวลา 08.00- 24.00 น. และเสาร-อาทิตย ตลอด 24 ชม.
ถาม
กําหนดการใชงานไดกี่ชั่วโมง
ตอบ
120 ชั่วโมงตอเดือน
ถาม
สถานที่ใชงาน SUTwifi มีที่ไหนบาง
ตอบ
อาคารทําการทุกอาคาร หอพักนักศึกษาทุกหอ S1-S15
รูปที่ 1.3.1

รูปที่ 1.3.2

การใชงานไมตอ ง Set proxy server ระบบจะให logon username และ password
(ดังรูป) เมื่อปอนถูกตองจะสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดตามปกติ

แนวปฏิบัติในการขอและใชบริการ SUTwifi
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2. การปดการใชงานระบบ SUTwifi
ผูใชตอง logoff ออกจากระบบทุกครั้ง (กอนการปดโปรแกรมและปดเครื่อง) มิฉะนั้น user จะคง
คางอยูในระบบ แลวจะไมสามารถใช user ที่เครื่องอืน่ หรือสถานทีอ่ ื่นได มีขั้นตอนดังนี้
2.1 เลือกหนาตาง Vernier Logoff Page 2.2 กรณีหนาตาง Vernier Logoff Page
ถูกปดและหายไปจาก Taskbar ให
จาก Taskbar แลวกดปุม Logoff
logoff ที่ URL http://1.1.1.1 แลว
กด Enter ดังรูป แลวกดปุม Logoff

รูปที่ 2.1

รูปที่ 2.2

7.
8.

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
นักศึกษาตองมากรอกใบสมัครขอใชงานดวยตนเอง โดยใหนํา Notebook หรือ การด
wireless ของเครือ่ ง PC มาดวย (ถามี)
ติดตอเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
นักศึกษาจะไดรับและตองใช user name และ password ตามใบสมัคร
User Name และ Password นี้จะมีอายุการใชงาน 1 ป
เมื่อครบกําหนดการใชงาน 1 ป หากนักศึกษายังมีสถานะเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และลงทะเบียนในเทอม 1 ตามกําหนดของศูนยบริการการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร จะทํา
การตออายุการใชงานใหอัตโนมัติอกี เปนระยะเวลา 1 ป
หากลงทะเบียนลาชาหรือเลยกําหนดของศูนยบริการการศึกษาให สําเนา ใบเสร็จการ
ลงทะเบียน หรือ พิมพผลการลงทะเบียนจาก Web ของศูนยบริการฯ ติดตอ
เจาหนาที่ที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
นักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรอยางเครงครัด และ
ตองรับผิดชอบกับการกระทําทุกอยางในการใชงานระบบเครือขาย
ไมควรกระทําการใด ๆ ทีอ่ าจจะทําใหเกิดความเสียหายกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
หรือกระทําการอันทําใหเกิดความเสื่อมเสียชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบ
ถือวามีความผิดทางวินัยและอาญา
___________________

ปญหายอดฮิต
ถาม
ทําไม log on โดยใส user name และ password แลวเลน Internet ไมได
ตอบ
มีหลายคําตอบ เชน ใส password ผิด หรือ log on ซ้ํา ๆ หลายครั้ง ทําให user คางอยูใน
ระบบ ซึ่งระบบจะให logon ไดเพียงครั้งเดียว (กรณีนี้ตองติดตอผูดูแลระบบ โทร. 4800
4808)
ถาม
ทําไม log on โดยใส user name และ password แลวขึ้นหนาตาง Admin Vernier สีดํา
ตอบ
เนื่องจากเครื่องได set proxy server ไว ใหทําการ Bypass proxy โดยการพิมพใน
ชองวางดังนี้ (*.sut.ac.th;1.1.1.1;192.168.128.*) หรือใหปลด proxy server ออกจะ
สามารถใชงานไดตามปกติ

คูมือการใชงานระบบ SUTg.dot
1. เขาสูหนาแนะนําระบบ SUTg.dot
1.1 พิมพที่ชอง URL : http://vishnu.sut.ac.th/g/ จะเปนหนาแนะนําระบบและลักษณะการใช
งาน พรอมขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ SUTg.dot และ ขอมูลขาวสารตาง ๆ

สามารถเขาไปดูรายละเอียดและใชงานไดที่
http://vishnu.sut.ac.th/g
http://start.g.sut.ac.th
http://mail.g.sut.ac.th
ติดตอสอบถามปญหาการใชงานไดที่
nattapan@g.sut.ac.th

รูปที่ 1.1
1.2 เลือกคูมือการใชงาน http://vishnu.sut.ac.th/g/manual.html เปนหนารวมคูมือติดตั้ง
การใชงานระบบตาง ๆ ที่ SUTg.dot มีใหบริการ รวมถึงการตกแตงหนาแรกของตัวเอง
ไดแก Start page,Mail, Talk,Chat, Calendar, Outlook setting, Eudora setting, ระบบ
search user account ดังตัวอยาง

รูปที่ 1.2

1.3 เริ่มตนการใชงาน โดยการพิมพ http://start.g.sut.ac.th เปนหนาบริการของ g.dot เชน
mail และ Calendar สามารถตกแตงขาวสารในหนานี้ไดตามตองการ (ติดตั้งตาม
รายละเอียด 1.2)

4. การใชงานระบบ

Calendar คือ ระบบจัดการตารางเวลา การเตือนนัดหมาย

(Events) การจดบันทึกเหตุการณหรือการงานที่จะตองทํา (To do list)

รูปที่ 1.2

2. การใชงานระบบ Mail โดยพิมพ http://mail.g.sut.ac.th ใส Username และ Password
ตามทีขอใชกับศูนยคอมพิวเตอร ตามรูปที่ 2 รูปแบบmail b50xxxxx@g.sut.ac.th

รูปที่ 4

5. การใชงาน Word&Spreadsheets บริการเวิรดโพรเซสเซอรโพรเซสเซอร และสเปรดชีต
สําหรับใชงานบนเว็บ ผูใชสามารถสรางและจัดเก็บไฟลเอกสารที่สรางจากDOC, PDF และ
RSS นอกจากนีย้ ังเปดโอกาสใหผใู ชสามารถแกไขเอกสารพรอมกันหลายๆ คนได

รูปที่ 2

3. การใชงานระบบ

ตองทําการติดตั้งระบบกอนการใชงาน (รายละเอียดตาม
ขอ 1.2) Google Talk คือ โปรแกรมโทรคุยผานอินเทอรเน็ต กับเพือ่ นดวยเสียงที่คมชัดแบบ
ฟรีๆ แมจะอยูหางไกลกันคนละทวีปก็ตาม ซึ่งปจจุบนั กําลังไดรับความนิยมอยางมากจากผูใช
อินเทอรเน็ต ทั่วโลก

รูปที่ 3

รูปที่ 5

