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วธีิท่ี1: ทดสอบเขา้เวบ็ไซตท่ี์ทราบอยูแ่ลว้วา่ทาํงานได้

เช่น http://www.google.com

http://www.yahoo.com

http://www.facebook.com

 หากเขา้ไม่ไดบ้างเวบ็ไซต ์ใหติ้ดต่อเจา้ของเวบ็ไซตน์ั้นๆ ซ่ึงอาจจะเป็นการปิดออฟไลน์เวบ็ไซต์

ชัว่คราว

 หากเขา้ไม่ไดส้กัเวบ็ไซตเ์ลย ใหล้องทาํต่อไปในขอ้ 2

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.facebook.com/


วธีิท่ี2: ตรวจสอบการเช่ือมต่อเครือข่าย

1. ตรวจสอบวา่สาย LAN ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และOutlet นั้นแน่นหรือไม่ ให้

ทดลองถอดออกแลว้เสียบใหม่ทั้งสองดา้น 

Note: สาย LAN จะตอ้งต่อเขา้กบัช่องเสียบการ์ด LAN เท่านั้น 



2. กดไปท่ีไอคอนรูปจอทางดา้นขวาล่างของจอ >Open Network and -Sharing Center  

 หรือไปท่ี Control Panel > Open Network and Sharing Center วา่สามารถเช่ือมต่อ internet ได้

หรือไม่



 ตรวจสอบวา่มีการ disabled การเช่ือมต่อ Local Area Connection ไวห้รือไม่

- ไปท่ี Change adapter settings

Double click เพ่ือ Enabled

เม่ือ Enabled แล้วไอคอนจอ

จะเปลี่ยนจาก สีเทา เป็น สีฟ้า

- ลองทดสอบเขา้ website วา่สามารถเขา้ไดห้รือไม่ หากเขา้ไม่ไดใ้หท้าํต่อใน ขอ้ 4.



3. ถา้หากยงัใชง้านไม่ได ้ใหต้รวจสอบวา่ไดต้ั้งค่า proxy ไวห้รือไม่ 

- ไปท่ี web browser อะไรกไ็ด ้และเขา้ไปท่ี option > การตั้งค่า > เปล่ียนการตั้งค่า proxy

ในน้ียกตวัอยา่งตั้งค่าผา่น google chrome



 Click LAN settings ให ้set proxy ตามรหสัสาขาหนา้ต่อไป

และ set Port เป็น 8080 



 ตาราง proxy และ Internet Router ของแต่ละสาขา



4. ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอร์ไดรั้บ IP Address หรือไม่ โดยเขา้ไปท่ี  Command Prompt และพิมพ์

คาํสัง่ >> ipconfig /all



จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้ดว้ยคาํสัง่ ipconfig /all แลว้ ไดรั้บ IP แลว้ แต่internet ยงัใชง้านไม่ได ้

สรุปปัญหาได ้3 ขอ้ ดงัน้ี

 ไดรั้บ IP address แลว้ แต่ใชง้านอินเตอร์เน็ตไม่ได-้>ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

 ไดรั้บ IP address แลว้ แต่ ip ท่ีไดรั้บไม่ใช่ชุดเดียวกบั ip ของสาขา-> ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ 

     เช่น สาขาชุมพร ชุด IP จะเป็น 10.4.17.0/24 ip ท่ีไดรั้บควรจะเป็น 10.4.17.XX 

     (ตามตารางก่อนหนา้)

 ไดรั้บ IP address แลว้ ใน Command Prompt ใหใ้ชค้าํสัง่ ping ไปท่ี

 internet router (ตามตารางก่อนหนา้) หาก ping ออกไปไม่ได ้-> ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

            ถา้ ping ไดจ้ะข้ึนขอ้ความวา่ “Reply from xx.xx.xx.xx ………”

 ถา้ ping ไม่ไดจ้ะข้ึนขอ้ความวา่ “Request timed out”             



5. ถา้หากทาํจนครบ 4 ขอ้แลว้ แต่ยงัใชง้าน internet ไม่ได ้ใหส้นันิษฐานไดว้า่ 

คอมพิวเตอร์อาจจะติดไวรัส หรือ อาจเกิดจากปัญหาของ software บางตวั 

ถา้พบปัญหาเช่นน้ี –> ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ





เบือ้งต้น

วธีิท่ี 1
 เม่ือใชง้าน Wi-Fi ไม่ได ้ตรวจสอบเคร่ืองอ่ืนๆดว้ย วา่ใชง้าน Wi-Fi ไดห้รือไม่ ถา้เคร่ืองของท่าน

ใหไ้ม่ไดเ้พียงเคร่ืองเดียว ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่านไม่ได ้disabled Wi-Fi ไว้

           Control Panel>Network and Sharing Center>Change Adapter Settings>

Double Click Wireless Network Connection ให ้กลายเป็น Enabled

เม่ือ Enabled แล้วไอคอนจอ

จะเปลี่ยนจาก สีเทา เป็น สีฟ้า



วธีิท่ี 2
 1.เช่ือมต่อ Wi-Fi แลว้แต่ไม่สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้ใหท้าํการ Remove ของเดิมออกก่อน 

แลว้เช่ือมต่อใหม่

          ไปท่ี Control Panel>Network and Sharing Center>

Manage wireless networks >เลือก Wi-Fi ท่ีเช่ือมต่อไม่ได>้Remove

 2.ทาํการ Refresh และเช่ือมต่อใหม่



หากพบอาการต่อไปนีใ้ห้แจ้งผู้ดูแลระบบ
 1. ตรวจสอบวา่เห็นสญัญาณ Wi-Fi หรือไม่ และตวั Access Point ทาํงานปกติหรือไม่

        ถา้ไม่เห็นสญัญาณ Wi-Fi “PWA_WIFI-Portal”แสดงวา่ Access Point มีปัญหาใหแ้จง้ผูดู้แล

ระบบ



หากพบอาการต่อไปนีใ้ห้แจ้งผู้ดูแลระบบ
 2. เช่ือมต่อWi-Fiแลว้ ตรวจสอบใน Command Prompt ดว้ย ipconfig /all แลว้ไม่ไดรั้บ IP

 3. เช่ือมต่อ Wi-Fi ไดแ้ลว้ แต่พอเขา้หนา้ Log in กรอก username/password แลว้แต่ Log in ไม่ได ้

เป็นไปได ้2 กรณี  

                      -User ถูก Lock

-Password หมดอาย ุ

 4. ระบบการเขา้ Log in มีปัญหา ตอน Connect Wi-Fi แลว้เขา้ไม่ถึงหนา้ Log in
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