
คู่มือติดตั้งโปรแกรมงานธุรการ 

1.ใหเ้ขา้ท่ีเวบ็ไซต ์    http://portal2.udru.ac.th:7778/web/hmr_abs/index.php 

 

2.เล่ือนไปยงัส่วน ขา้งล่างของเวบ็

 



3.ใหท้ าการกดลิงคท่ี์ละลิงคเ์พื่อ download สามโปรแกรม : jinit firefox และ jvm 

 

**หมายเหตุ : ในการ download jvm  browser อาจจะจะข้ึนถามวา่จะเก็บไฟลแ์บบน้ีไหม ใหท้  าการเลือกปุ่ม เก็ย

ใว ้เพื่อท าการ download เรียบร้อย 

 



4.หลงัจาก download ใหท้  าการติดตั้งท่ีละโปรแกรมโดย  

 4.1 ติดตั้ง Firefox  

 **หมายเหตุ : ในการติดตั้ง Firefox ถา้เคร่ืองท่ีใช้มี Firefox อยู่ ให้ท าการถอนการติดตั้งก่อนแลว้ค่อย

ติดตั้ ง  Firefox ท่ี  download เพราะโปรแกรมธุรการจะรอง รับ  Firefox version ท่ี  download จาก  web 

http://portal2.udru.ac.th:7778/web/hmr_abs/index.php  เท่านั้น 

  ใหท้  าการกดรันไฟลติ์ดตั้ง แลว้ท าการติดตั้งตามปกติ

 



 

 

 



 

 

 4.2 ติดตั้งโปรแกรม Jinit 

 **หมายเหตุ : ใหท้ าการปิด Firefox ก่อนถา้มีการใชง้าน แลว้ค่อยท าการติดตั้ง Jinit 

 ใหท้  าการติดตั้ง Jinit ตามปกติ 

 



 

 

  

  



4.3 ท าการแกไ้ข Jinit โดยใชไ้ฟล ์jvm.dll 

ท าการ Copy ไฟล ์jvm.dll ท่ี download จากเวบ็ 

 

 ไปท่ี Folder C:\Program Files (x86)\Oracle\JInitiator 1.3.1.22\bin\hotspot 

 



 ท าการ Paste ไฟล ์ 

 **หมายเหตุ : ใหท้ าการเลือกทบัไฟล ์(Overwrite) ในการ Paste 

 

 

  

  



5. การติดตั้ง Adobe Reader 

ให ้download โปรแกรม Adobe Reader ท่ีเวบ็ https://get.adobe.com/reader/ 

**หมายเหตุ : ในการ download ใหท้ าการกด ไม่รับ การติดตั้ง McAfee 

หลงัจากนั้นใหก้ดปุ่ม Install now 

 

Browser จะท าการ download ไฟลติ์ดตั้ง Adobe Reader  

หลงัจาก download เสร็จ ให้ท าการเปิดไฟลติ์ดตั้งเพื่อท าการติดตั้งตามปกติ 

  

   

https://get.adobe.com/reader/


6.การแกไ้ขค่าใน Firefox เพื่อใชง้าน 

6.1 ใหท้ าการเปิดโปรแกรม Firefox ( อยูห่นา้ Desktop ) 

 

 6.2 เลือก เคร่ืองมือ  ตวัเลือก 

 

  

  



6.3 ไปท่ี เน้ือหา  ยกเวน้ 

 

   

  



6.4 ใหท้  าการใส่ค่าในช่องท่ีอยูเ่วบ็ไซตแ์ลว้กดปุ่มอนุญาตโดยท าท่ีละค่าตามรายการดงัน้ี 

  172.18.8.225 

192.168.237.25 

192.168.237.26 

192.168.237.27 

portal1.udru.ac.th 

portal2.udru.ac.th 

portal4.udru.ac.th 

portal5.udru.ac.th 

 

 

ถา้ท าเสร็จใหท้ าการปิดหนา้ต่างโดยกดปุ่ม ปิด 



6.5 ไปท่ีแถบ โปรแกรม 

 ถา้ประเภทเน้ือหา Adobe Acrobat Document ยงัไม่ไดถู้กเลือกเป็น “ใช ้Adobe Acrobat ( ใน Firefox )” 

ก็ใหท้  าการเลือก แต่ถา้มีอยูแ่ลว้ก็ไม่ตอ้งท า 

  

  



 6.6 ไปท่ีแถบ ขั้นสูง 

 เลือกแถบ ปรับรุ่นขา้งล่าง 

 ใหท้ าการกดออก การตรวจสอบการปรับรุ่นตรง Firefox เพื่อ ไม่ให ้ท าการตรวจสอบปรับรุ่น Firefox 

 

  



 7. การเขา้ใชง้านโปรแกรมธุรการ 

 7.1 เปิด Firefox แลว้คลิกขวาท่ีแถบ Bookmark ( แถวว่างขา้งๆปุ่ม ‘ข่าวล่าสุด’) แลว้เลือก ‘ท่ีขั้นหน้า

เวบ็ใหม’่ 

 

 

7.2 ท าการตั้งช่ือและท่ีตั้งของท่ีขั้นหนา้ web ดงัน้ี แลว้กดปุ่ม เพิ่ม  

ช่ือ :งานธุรการ 

ท่ีตั้ง: http://172.18.8.225:7778/forms/frmservlet?config=app2&form=reg_reg_login.fmx 

 



หลงัจากนั้นถา้ใชง้านโปรแกรมธุรการก็เปิด Firefox แลว้กดท่ีแถบ ธุรการ อยูต่รง Bookmarks 

 

หนา้โปรแกรมธุรการ ใส่ username และ password ของท่านแลว้กดปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อใชง้าน 

 

  



**หมายเหตุ : เพื่อความง่ายในการใชง้าน ใหท้  าการดึง Bookmark ไปยงัหนา้ Desktop แลว้กดจากหนา้ 

Desktop เพื่อเขา้ระบบ โดยเอา mouse ลากแถบ ธุรการ ไปยงัหนา้ Desktop 

 

 

  



**ถา้ใชจ้าก หนา้ Desktop ตอ้งตั้ง Firefox ใหเ้ป็น Default Browser ของ Windows โดยการเขา้ Firefox แลว้เลือก 

 เคร่ืองมือ  ตวัเลือก…  ขั้นสูง  กดปุ่ม ตรวจเด๋ียวน้ี 

 

  



8. การแกปั้ญหาต่างๆในการใชโ้ปรแกรม 

**หมายเหต ุ: โปรแกรมงานธุรการใช้กับบราวเซอร์ Firefox ท่ี download จากเวบ็ท่ีให้มาเท่านั้น 

 8.1 เมนู และปุ่ม ในโปรแกรมเป็นเคร่ืองหมาย  ???????????????????????? 

 ใหท้  าการตั้งค่าเวลาเป็นภาษาไทย รูปแบบไทย โดยการเขา้ Control Panel  Change Date,time or 

number format 

 



8.2 ถ้า IDM ข้ึนให้ Download เอกสารเม่ือเปิดไฟล์เอกสารในระบบ ให้ท าการถอนการติดตั้ง IDM หรือเข้า

โปรแกรม IDM แลว้เลือก Options  File Types แลว้ลบชนิด PDF ออกจากรายการแลว้กดปุ่ม OK 

 


