
บทท่ี 4
คูมือการใชงาน

การเขาสูเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย ผานเลขหมายพระราชทาน 1509 (SchoolNet
Thailand@1509) สามารถเขาผานระบบปฏิบัติการ Windows 95 โดยใชโปรแกรม Dial-up Networking ที่
ติดต้ังมาใหพรอมอยูแลว ซ่ึงสามารถเปดจาก My Computer จะปรากฎแฟม Dial-up Networking หากยังไม
ไดทํ าการติดต้ัง ใหใสแผนโปรแกรม Windows 95 แลวปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี (ถาติดตั้งโปรแกรมแลวให
ขามข้ันตอนน้ีได)

การติดต้ังโปรแกรม Dial-up Networking

1.! คลิกที่ปุม Start เลือกท่ี Setting แลวเลือกแฟม Control Panel

2.! ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Add/Remove Programs

  (รูปที่ 1)

3.! คลิกที่แถบ Windows Setup แลวดับเบิลคลิกท่ี Communications

  (รูปที่ 2)
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4.! เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Communications ปรากฎข้ึน ใหใสเครื่องหมายที ่Dial-up Networking

  (รูปที่ 3)

5.! คลิกที่ปุม OK ไปเร่ือยจนเสร็จ
6.! หากปรากฏขอความวา “Do you want to restart?” ใหตอบ Yes เพื่อ restart เคร่ืองคอมพิวเตอร

การติดต้ังโมเด็ม

1.! คลิกที่ปุม Start เลือกท่ี Setting แลวเลือกแฟม Control Panel
2.! ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Modems

  (รูปที่ 4)
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3.! คลิกเคร่ืองหมายถูกหนาขอความ “Don’t detect my modem; I will select it from a list”
เพ่ือใหเราสามารถเลือกโมเด็มไดเอง แลวจึงคลิกปุม Next

  (รูปที่ 5)

4.! เลือกท่ี ย่ีหอของโมเด็ม ในสวนของ Manufacturers และเลือก รุน ในสวนของ Models แลวจึงคลิกปุม Next

  (รูปที่ 6)
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5.! เลือก port ท่ีเช่ือมตอโมเด็ม เสร็จแลวคลิกปุม Next และ Finish ตามลํ าดับจนเสร็จ

  (รูปที่ 7)

หมายเหต ุ  เครือขาย SchoolNet ติดตั้งโมเด็ม 2 ระดับความเร็ว กลาวคือ โมเด็มท่ีรองรับโรงเรียนในกรุงเทพและ
ปริมณฑลเปนความเร็ว 56 kbps (มาตราฐาน V.90) และโมเด็มท่ีรองรับโรงเรียนในตางจังหวัดเปน
ความเร็ว 33.6 kbps (มาตราฐาน V.34) ศูนยบริการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทยแนะนํ าให
ใชโมเด็มความเร็ว 56 kbps (มาตราฐาน V.90) เน่ืองจาก ขณะน้ีโมเด็มท่ีความเร็วท้ังสองมีราคาใกล
เคียงกัน เม่ือทานเลือกซ้ือโมเด็มจึงควรเลือกท่ีเปนมาตรฐาน V.90 และโปรดระวังการเลือกซ้ือโมเด็มท่ี
ตองมีการUpgrade ดวย diver เพิ่มใหเปน V.90 ภายหลังเพราะจะไมสะดวกกับทานเอง
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การเพ่ิม TCP/IP

ส ําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมี TCP/IP ปรากฎในไดอะล็อกบ็อกซ Network อยูแลว (รูปที่ 9) ไม
ตองท ําการเพิ่ม TCP/IP อีกใหขามไปหัวขอการกํ าหนดคา TCP/IP

1.! คลิกที่ปุม Start เลือกท่ี Setting แลวเลือกแฟม Control Panel

2.! ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Network

  (รูปที่ 8)

3.! เม่ือปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Network ที่แถบ Configuration ใหคลิกที่ปุม Add

  (รูปที่ 9)
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4.! ดับเบิลคลิกท่ี Protocol

  (รูปที่ 10)

5.! คลิกเลือกท่ี Microsoft ในสวนของ Manufacturers  และ TCP/IP ในสวนของ Network Protocols

  (รูปที่ 11)

6.! คลิกที่ปุม OK ไปเร่ือย จนเสร็จ

7.! เม่ือปรากฏขอความ “Do you want to restart your computer” ใหตอบ Yes เพื่อ restart เคร่ือง
คอมพวิเตอร
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การกํ าหนดคา TCP/IP

1.! คลิกที่ปุม Start เลือกท่ี Setting แลวเลือกแฟม Control Panel

2.! ดับเบิลคลิกท่ี Network

3.! ดับเบิลคลิกท่ี TCP/IP

4.! คลิกที่แถบ IP Address จะตองคลิกเลือกท่ี Obtain an IP address automatically

  (รูปที่ 12)

5.! คลิกที่แถบ DNS Configuration จะตองคลิกเลือกท่ี Disable DNS

  (รูปที่ 13)
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6.! คลิกที่แถบ WINS Configuration จะตองคลิกเลือกท่ี Disable WINS Resolution

                    (รูปที่ 14)

7.! คลิกที่แถบ Gateway จะตองไมมีคาเร่ิมตนใดๆ ปรากฏอยู

  (รูปที่ 15)

8.! คลิกที่ปุม OK เร่ือยไปจนเสร็จ

9.! เม่ือปรากฏขอความ “Do you want to restart your computer” ใหตอบ Yes เพื่อ restart เคร่ือง
คอมพวิเตอร
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การสรางไอคอน SchoolNet@1509

1.! คลิกที่ปุม Start ไปที่ Programs แลวเลือกแฟม Accessories และ Dial-Up Networking ตามลํ าดับ

  (รูปที่ 16)

2.! ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Make New Connection เพ่ือสรางไอคอน SchoolNet@1509

          (รูปที่ 17)

3.! พิมพชื่อไอคอนใหเปน SchoolNet@1509 แลวเลือกชนิด Modem (โดยปกต ิWindows 95 จะแสดง
โมเด็มที่พบให)

                       (รูปที่ 18)
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4.! คลิกปุม Configure
5.! ก ําหนดคา baudrate ของโมเด็มใหเหมาะสมกับความเร็วของโมเด็ม โดยคลิกแถบ General แลวเลือก

Baudrate ของโมเด็ม ในบ็อกซ Maximum Speed

                   (รูปที่ 19)
    คา baudrate ท่ีเหมาะสมกับความเร็วของโมเด็ม ดังน้ี

Modem 33.6K 28.8K 14.4K

Baudrate 115200 38400 19200

6.! คลิกที่แถบ Connection แลวคลิกปุม Advanced…

            (รูปที่ 20)
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7.! ก ําหนด s10=100 หรือ atx3 ในบ็อกซ Extra Settings เพื่อลดการสูญเสียสัญญาณในสายโทรศัพท
แลวกดปุม OK

  (รูปที่ 21)

8.! คลิกที่แถบ Options แลวคลิกเคร่ืองหมายถูกหนาขอความ “Bring up terminal window after dialing”

      (รูปที่ 22)

หมายเหตุ การคล้ิกเคร่ืองหมายถูกหนาขอความ “Bring up terminal window after dialing” เพ่ือเปนการเช็ค
ตามถูกตอง ของ user ดังในรูปท่ี 31 หากสามารถใชงานไดตามปกติแลวก็สามารถนํ าเคร่ือง
หมายถูกออกไดในภายหลัง
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9.! คลิกปุม OK  จะกลับสูไดอะล็อกบ็อกซ “Make New Connection” ดังรูปท่ี 18 จากน้ันคลิกปุม  Next
10.!เติมรหัสจังหวัด เชน กรุงเทพฯ คือ 02, รหัสประเทศไทยคือ 66 และเลขหมายโทรศัพทของเครือขายคือ
1509 แลวคลิกปุม Next

            (รูปที่ 23)
11.!คลิกปุม Finish

            (รูปที่ 24)
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12.!เม่ือปรากฏไอคอน SchoolNet@1509 ใน Dial-Up Networking ใหคลิกเมาสดานขวา ทีไ่อคอน

SchoolNet@1509 แลวเลือกดับเบิลคลิกท่ี Properties

  (รูปที่ 25)

13.!เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ SchoolNet@1509 ปรากฏ ใหคลิกเคร่ืองหมายหนาขอความ “Use country code
and area code” ใหวาง แลวคลิกที่แถบ Server Type เพ่ือติดต้ัง TCP/IP

  (รูปที่ 26)
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14.!เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Server Types ปรากฏคลิกเคร่ืองหมายเลือกท่ีหนาขอความ “Enable software

compression” และ “TCP/IP” ตามรูปขางลาง แลวคลิกที่ปุม TCP/IP Settings

                 (รูปที่ 27)

15.!เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ TCP/IP Settings ปรากฏ ใหใสตัวเลขดังน้ี  202.44.204.36 ที่ Primary DNS และ
202.44.204.63 ที่ Secondary DNS แลวคลิกปุม OK ไปเรื่อยจนกลับสูแฟม Dial-Up Networking

                    (รูปที่ 28)

**การติดต้ังไอคอนเสร็จสมบูรณ**
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การหมุนโทรศัพทใชงาน

1.! ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน SchoolNet@1509 จากแฟม Dial-up Networking
2.! ที่ User Name และ Password ใสชื่อบัญช ี(Login) และรหัสผาน (Password) ของทาน แลวจึงกดปุม

Connect จากรูปที ่29 ผูใชมีชื่อบัญช ีชื่อ thanate เม่ือปอนรหัสผาน เคร่ืองจะตอบเปน ******** เพื่อ
ปองกันผูอ่ืนสามารถจํ ารหัสผานของทานไปใชได

              (รูปที่ 29)

       **หามทํ าการ Save Password โดยเด็ดขาด**

3.! โมเด็มจะท ําการหมุนโทรศัพทเขาสูเครือขาย

              (รูปที่ 30)
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4.! เม่ือโมเด็มโทรติดแลวจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Post-Dial Terminal Screen ใหใสชื่อบัญชีที่ Username
และใสรหัสผานที ่Password (จะไมแสดงขอความใดท้ังส้ิน) เม่ือเขาสูระบบถูกตอง จะแสดง IP address
ท่ีไดรับจากน้ันคลิกปุม Continue

                               (รูปที่ 31)

5.! ระบบจะท ําการตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อบัญช ีและรหัสผาน

  (รูปที่ 32)

6.! เม่ือคอมพิวเตอรของทานเช่ือมเขาสูเครือขายเปนท่ีเรียบรอยแลวไดอะล็อกบ็อกซจะแสดงความเร็วของ
การเช่ือมตอ (ความเร็วท่ีเช่ือมตอได ข้ึนอยูกับชนิดของโมเด็มและคุณภาพของวงจรโทรศัพทท่ีทานใช)

                   (รูปที่ 33)
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การกํ าหนดคาใหโปรแกรมเรียกดูขอมูลเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย (Web Brower)
เม่ือโมเด็มโทรเขาเครือขายเรียบรอยแลว ใหเปด Web Browser เชน Microsoft Internet Explorer

หรือ Netscape โดยการดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของโปรแกรมน้ัน เครือขาย SchoolNet กํ าหนดใหผูใชจะตองติด
ต้ัง Proxy server ที่ HTTP และ FTP ใหเปน cache.school.net.th และ Port : 8080 เสมอ มิฉะน้ันผูใชจะไม
สามารถเรียกดูขอมูลได

   ส ําหรับผูใช Microsoft Internet Explorer Version 4 ทํ าดังน้ี

1.! จากเมนู View ใหเลือก Internet Option
2.! คลิกแถบ General ในบ็อกซ Home page ที่ Address .ใหใส http://www.school.net.th/

            (รูปที่ 34)



เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย SchoolNet Thailand@1509!!!!32
3. คลิกแถบ Connection ใหคลิกเคร่ืองหมายถูกหนาขอความ “Access the Internet using a proxy

server” แลวคลิกปุม Advanced

  (รูปที่ 35)
4. ในบ็อกซ Servers ใหเติมคา proxy ที่ HTTP และ FTP ใหเปน cache.school.net.th  และ port : 8080

  (รูปที่ 36)
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   ส ําหรับ ผูใช Microsoft Internet Explorer Version 5 ทํ าดังน้ี

1.!จากเมนู tools Internet Options
2.!คลิกแถบ General ในบ็อกซ Home Page ที่ Address ใหใส http://www.school.net.th/ (ดังรูปท่ี 34)
3.!คลิกแถบ Connections คลิกเลือกหนาขอความ “Never dial a connection”
4.!คลิกเลือกไอคอน SchoolNet@1509 ในบ็อกซ Dial-up settings แลวดับเบิลคลิกท่ีปุม Settings

 (รูปที่ 37)
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5. คลิกเคร่ืองหมายถูกหนาขอความ “Use a proxy server” แลวคลิกปุม Advanced

      (รูปที่ 38)

6. ในบ็อกซ Servers ใหเติมคา proxy ที่ HTTP และ FTP ใหเปน cache.school.net.th  และ port : 8080 ดัง
รูปที่ 36

  ส ําหรับผูที่ใช Netscape Communicator ทํ าดังน้ี

1.!จากเมนู Edit ใหเลือก Preferences
2.!ดับเบิลคลิกท่ี Navigator แลวคลิกเลือกหนาขอความ “Home page”ในบ็อกซ Home page ที่ Location ให
ใส http://www.school.net.th/
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   (รูปที่ 39)

3.!ดับเบิลคลิกท่ี Advanced แลวคลิกที่ Proxy และคลิกที ่Proxies และคลิกเลือกท่ีหนาขอความ “Manual
proxy configuration” แลวคลิกที่ปุม View

                  (รูปที่ 40)
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4.!ในบ็อกซ Server ใหเติมคา proxy ที่ HTTP และ FTP ใหเปน cache.school.net.th และ Port : 8080

  (รูปที่ 41)

การติดต้ังฟอนตภาษาไทย (thai font) ในโปรแกรมใชงาน

ส ําหรับการติดต้ังการติดต้ังฟอนตภาษาไทยใหโปรแกรมเรียกดูขอมูล (Web Browser) และโปรแกรมรับสงจด
หมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Client) เพื่อใหสามารถแสดงผล หรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนภาษาไทย

ได สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหัวขอ “How to Get Thai Font” ไดที่

http://www.school.net.th/support/
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เฉพาะบัญชีประเภทเผยแพรขอมูลเทาน้ัน

การกํ าหนดคาโปรแกรมใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส(Mail Client)

  ส ําหรับผูที่ใช Microsoft Internet Explorer ทํ าดังน้ี
1.! เปด Program Outlook Express
2.! จากเมนู Tools ใหเลือก Account

                                     (รูปที่ 42)

3.! คลิกเลือกแถบ Mail คลิกปุม Add เลือก Mail

           (รูปท่ี 43)
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4.! เติมช่ือ-นามสกุลของทาน เชน ชื่อ Thanate Moungthong ลงในชอง Dispaly name แลวคลิกปุม Next

  (รูปที่ 44)
5.! เติม E-mail Adderss ของทาน เชน “thanate@school.net.th” ลงในชอง E-mail address แลวคลิก Next

  (รูปที่ 45)
6.! ในชอง My incoming mail server is a .... server ใหเลือกเปน IMAP สวนในชอง Incoming mail (POP3,

IMAP or HTTP) server และชอง Outgoing mail (SMTP) server ใหเพ่ิมขอมูลเปน user.school.net.th
แลวคลิกปุม Next

  (รูปที่ 46)

mailto:kittiya@school.net.th
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7.! เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Internet mail logon ปรากฎ ใหเลือกเคร่ืองหมายท่ี Remember password ใหวาง
แลวคลิกปุม Next

                              (รูปที่ 47)
8.! คลิกปุม Finish

                             (รูปที่ 48)
9.! เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Internet Accounts ปรากฎข้ึน ทานสามารถ คลิกที ่Close

                        (รูปที่ 49)
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10.!จะปรากฎขอความ Would you like to download folders from the mail server you added ? ใหคลิกที่
ปุม "Yes"

                          (รูปที่ 50)

11.!เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Logon - user.school.net.th ปรากฎ จะถามใหใส password  (ข้ันตอนน้ีจะปรากฎ
ทุกครั้งที่เปด Program Outlook Express เพ่ือท่ีจะอานเมล) คลิกปุม OK

                                (รูปที่ 51)

12.!เม่ือไดอะล็อกบ็อกซ Show/Hide Imap Folders ปรากฎ ให คลิกที่ปุม Cancel

                   (รูปที่ 52)
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13.!ใหเลือกที ่ชอง Folder แลวเลือกที ่uers.school.net.th เพ่ือเตรียมพรอมในการอานเมล

                                              (รูปที่ 53)
• ! Inbox : เปนท่ีเก็บจดหมายท่ียังไมไดอาน และท่ีอานไปแลวแตยังไมไดลบออกจากเคร่ือง
• ! Sent Items : เปนท่ีเก็บจดหมายท่ีทานเปนผูตอบจดหมายท่ีผูอ่ืนสงมาถึงทาน
• ! Drafts : เปนท่ีเก็บจดหมายท่ีทานคิดวาสํ าคัญและตองการจะเก็บไว

14.!เม่ือตองการลบจดหมายท่ีเขามาใน Inbox  ใหเลือกจดหมายท่ีตองการลบแลวเลือก Delete ที่เมนูจะท ําให
มีเคร่ืองหมายกากบาทข้ึนท่ีหนาจมหมาย (แตจดหมายยังไมไดลบไปจริง)

        (รูปที่ 54)

15.!เลือก Purge Deleted Messages จากเมนู Edit เพื่อท ําการลบจดหมายออกไปจาก Inbox จริง

                                  (รูปที่ 55)
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 สํ าหรับผูที่ใช Netscape Communicator ทํ าดังนี้

1.! จากเมนู Edit เลือก Preferences
2.! ดับเบิลคลิกท่ี Mail & Newsgroups แลวคลิกที่ Mail Servers
3.! ใสขอมูลของ Outgoing mail [SMTP] server เปน “user.school.net.th” และใสขอมูล Outgoing mail

server user name เปนช่ือบัณชี (Login)ของผูใช เชน “thanate”
4.! คลิกปุม Add ในบ็อกซ Incoming Mail Servers

       (รูปท่ี 56)
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5.! คลิกที่แถบ General ใสขอมูลใน Server Name เปน user.school.net.th และใสขอมูลใน User Name เปน
ชื่อบัญช(ีLogin)ของผูใช

                      (รูปท่ี 57)

6.! คลิกเลือกแถบ IMAP และคลิกเลือกท่ีหนาขอความ “Move in to the Trash folder”และคลิกเลือกทีห่นา
ขอความ “Empty Thash on exit” แลวคลิกปุม OK

                    (รูปที่ 58)
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7.! จะกลับมา สูไดอะล็อกบ็อกซ Preferences แลวคลิกปุม OK

       (รูปที่ 59)
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การติดตั้งโปรแกรมเสริมส ําหรับเรียกดูขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร (Plugin)

ในปจจุบันขอมูลเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตนิยมเก็บในหลายรูปแบบ จึงจ ําเปนตองติดต้ัง
โปรแกรมอ่ืนเสริมเพ่ือใหสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวได อาทิ เอกสารมักนิยมเผยแพรในรูปแบบไฟล pdf จะ
ตองติดต้ังโปรแกรมเสริม Acrobat Reader เพ่ือใหสามารถอานได เราสามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ี

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

นอกจากนี้ไฟลที่เกี่ยวกับ Multimedia (ภาพและเสียง) บนเครือขายอินเทอรเน็ต นิยมเก็บในรูป
แบบของไฟล Media เฃน ram, rmm, ra, rm หรือ rmd เปนตน จะสามารถอานไดโดยใชโปรแกรม Real
Player เราสามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ี

http://www.real.com/player/

การติดต้ังใหเครือขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียนเช่ือมตอผานหมายเลข 1509 (LAN dial-up)

ส ําหรับระดับการเช่ือมตออินเทอรเน็ตเพ่ือใชงานในโรงเรียน สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ
ดังน้ี

1.การเช่ือมตออินเทอรเน็ตช่ัวคราว ระดับที่ 1 (Dial-up) เปนการเชื่อมตอแบบหมุนโทรศัพท
โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองเช่ือมตอผานอุปกรณโมเด็ม 1 ตัว และสายโทรศัพท 1 คูสาย

2.การเช่ือมตออินเทอรเน็ตช่ัวคราว ระดับที่ 2 (LAN Dial-up) เปนการเช่ือมตอเครือขาย
คอมพิวเตอรเขาสูอินเทอรเน็ตแบบหมุนโทรศัพท โดยมีอุปกรณดังน้ี เครือขายคอมพวิเตอร (LAN) โมเด็ม 1
ตัว และสายโทรศัพท 1 คูสาย ทั้งนี้จํ าเปนตองมีโปรแกรมหรืออุปกรณเสริมพิเศษเพ่ิมเติม (อาจใชเคร่ือง
คอมพวิเตอร 1 เคร่ืองสํ าหรับติดต้ังเปน Internet Server ก็ได)

3.การเช่ือมตออินเทอรเน็ตถาวร ระดับที่ 3 (Node) จ ําเปนตองมีอุปกรณ ดังน้ี เคร่ือง Internet
Server เครือขายคอมพวิเตอร (LAN) อุปกรณคนหาเสนทาง (Router) และเช่ือมตอผานวงจรเชาส่ือสาร
(Leased Line)

ศูนยบริการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทยสนับสนุนใหโรงเรียนเช่ือมตออินเทอรเน็ต
แบบชั่วคราวระดับที2่ (LAN Dial-up) โดยโรงเรียนมีความพรอมในการติดต้ังเครือขายคอมพิวเตอร (LAN)
เรียบรอยแลว และติดต้ังโปรแกรมเสริมพิเศษเพ่ิมเติม ที่นิยมใชกัน เชน

1.!Wingate
2.!proxy server
3.!Linux SIS (ขอมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.school.net.th/linux-sis/ )
สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.school.net.th/support/ ในหัวขอเร่ือง “การใชเครือ

ขายคอมพวิเตอรภายในโรงเรียนเช่ือมตอ SchoolNet”

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
http://www.real.com/player/
http://www.school.net.th/linux-sis/
http://www.school.net.th/support/
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จะเร่ิมตนสรางเว็บเพจของโรงเรียนและฝากขอมูลบนเคร่ืองใหบริการ SchoolNet ไดอยางไร

ส ําหรับผูใชงานบัญชีอินเทอรเน็ตประเภทเผยแพรขอมูลจะมีเน้ือท่ีบนเคร่ืองใหบริการ
SchoolNet ในการเก็บขอมูล World Wide Web ของโรงเรียน รวมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดไมเกิน 3 MB
ในการพัฒนา
ขอมูล World Wide Web ของโรงเรียน ทานสามารถศึกษาวิธีการสรางและขอผิดพลาดท่ีมักเกิดข้ึนในการสราง
Web Page ไดที่

http://www.school.net.th/web-guide/

สวนข้ันตอนการโอนยายขอมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานมายังเคร่ืองใหบริการ SchoolNet
น้ัน ทานสามารถใชโปรแกรมเชน WS_FTP, CuteFTP เปนตน ในการโอนแฟมขอมูล โดยยายขอมูลมาไวท่ี
เคร่ืองใหบริการ user.school.net.th ภายใตไดเร็กทอรี ่www โดยแฟมขอมูลแรกตองต้ังช่ือเปน index.html

ทานสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยใชโปรแกรม Web Browser เปดไปที่
http://user.school.net.th/~<ชื่อบัญช>ี เชน  http://user.school.net.th/~thanate เปนตน จากน้ันใหลง
ทะเบียนขอมูลเว็บเพจของโรงเรียนท่ี http://www.school.net.th/thaischool/ เพ่ือใหศูนยบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยทํ าการเช่ือมโยงขอมูลของโรงเรียนรวบรวมไวในรายช่ือโรงเรียน (School
Directory) บนเครือขาย SchoolNet

ส ําหรับผูท่ีเร่ิมตนสรางเวบเพจน้ันมักจะเจอกับปญหาตางหลายอยางเชน การกํ าหนดรูปแบบ
ของตัวอักษรภาษาไทย การตัดคํ าภาษาไทย  ปญหาการเก็บรหัสภาษาไทยท่ีผิดพลาด  การเชื่อมโยงรูป
ภาพ หรือการตั้งชื่อของไฟลที่เชื่อมโยง เปนตน สามารถเขาไปดูการแกปญหาตางๆ ไดที่

http://www.school.net.th/web-guide/#netscape_prob

ทานสามารถชวยประชาสัมพันธเว็บไซด SchoolNet ซ่ึงเปนเว็บไซดเพ่ือการศึกษา ใหเปนท่ี
รูจักแกเยาวชนได ดวยการประชาสัมพันธสัญญลักษณ (Logo) SchoolNet ซ่ึงมีขนาดเพียงแค 2 Kbyte
เทาน้ัน

                        
                    สัญญลักษณ SchoolNet

โดยทานเพ่ิมขอความขางลางน้ีไปใสไวใน web page ของทาน

<a href="http://school.net.th">
<img src="http://school.net.th/picture/schoolnet_link.gif"></a>

http://www.school.net.th/web-guide/#netscape_prob

	¡ÒÃà¾ÔèÁ TCP/IP
	Modem
	
	
	¨ÐàÃÔèÁµé¹ÊÃéÒ§àÇçºà¾¨¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐ½Ò¡¢éÍÁÙÅº¹à¤Ã×èÍ§ãËéºÃÔ¡ÒÃ SchoolNet ä´éÍÂèÒ§äÃ



	·èÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ªèÇÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìàÇçºä«´ì SchoolNet «Öè§à»ç¹àÇçºä«´ìà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ãËéà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡á¡èàÂÒÇª¹ä´é ´éÇÂ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊÑ��ÅÑ¡É³ì (Logo) SchoolNet «Öè§ÁÕ¢¹Ò´à¾ÕÂ§á¤è 2 Kbyte à·èÒ¹Ñé¹
	â´Â·èÒ¹à¾ÔèÁ¢éÍ¤ÇÒÁ¢éÒ§ÅèÒ§¹Õéä»ãÊèäÇéã¹ web page ¢Í§·èÒ¹

