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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 คณะศิลปศาสตร์แต่เดิมนั้นมิได้มีการติดตั้งระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) เพ่ือให้บริการ

การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะเนื่องจากยังไม่ได้มีการใช้งานบริการต่าง ๆ ทางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์มากนัก การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเพียงการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโดยอาศัย

การเชื่อมต่อสัญญาณโดยตรงจากคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้บริการโดยส านักงานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส) ต่อมาคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นทั้งอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ มีความต้องการใช้งานบริการในระบบเครือข่ ายเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบอินทราเน็ต ระบบส านักงานอัตโนมัติ  ระบบฐานข้อมูล บริการแม่ข่ายเว็ปไซต์ 

และบริการอ่ืน ๆ อีกทั้งปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ยังมีที่ตั้งการท างานอยู่ทั้ งที่ท่าพระจันทร์ และรังสิต การ

เชื่อมต่อสัญญาณโดยตรงกับทางส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นไม่สามารถรองรับการ

ให้บริการแก่บุคลากรในคณะฯ ได้อย่างคล่องตัวและตรงต่อความต้องการ จึงต้องมีการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายของคณะศิลปศาสตร์ขึ้นมาเพ่ือให้บริการ 

 ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนั้น ได้เริ่มการจัดตั้งระบบ

แม่ข่ายไปพร้อมกับโครงข่ายสายสัญญาณระบบเครือข่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยที่ได้มีการจัดตั้งแม่ข่ายขึ้น

เพียงแม่ข่ายเดียวเพ่ือให้บริการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ปัจจุบันความต้องการการใช้ระบบ

เครือข่ายมีมากขึ้นจึงต้องมีการจัดให้มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น โดยตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 คณะฯ มีแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการในงานต่าง ๆ ถึง 7 แม่ข่ายดังนี้ (1) Web Server (2) Database Server ส าหรับ

ฐานข้อมูลบุคคลากรคณะ (3) Database Server ส าหรับระบบ E-Office (4) Active Directory, Domain 

Controller ส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (5) Server ส าหรับงานระบบบัญชี (6) Gate Way ส าหรับ

บุคลากร (7) Gate Way ส าหรับนักศึกษา  

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ เขียนจึงมีความสนใจที่จะเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงานเรื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์

รังสิตเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2) เพ่ือให้การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ศูนย์รังสิตเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

      1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ใช้เป็นแนวทางการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลป

 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

       2)  การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ศูนย์รังสิตเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนี้ครอบคลุมวิธีการด าเนินงานติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก

ขั้นตอนตามหลักวิธีการปฏิบัติในการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นสากล ภายใต้ข้อก าหนดการควบคุมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ตามพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยคณะศิลปศาสตร์ต้องควบคุมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายภายในคณะฯ ไม่ให้ส่งสัญญาณรบกวนใด ๆ ต่อระบบโดยรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และต้องจัดการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดไว้

อย่างน้อยเก้าสิบวัน โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ใช้ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี

ความสามารถในการจัดการการใช้งานดังกล่าว นอกจากนั้นในคู่มือนี้จะอธิบายถึงการสร้างแม่ข่ายเสมือนและ 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้แก่ การติดตั้ง PHP, 

MySQL การสร้าง Active Directory, Domain Service ใน Microsoft Windows Server 2012 รวมทั้ ง

ขั้นตอนวิธีการเพ่ิมบัญชีผู้ใช้ใน Active Directory ครั้งละหลายๆ รายการ 
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ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ (server) หรือ เครื่องบริการ หรือ เครื่องแม่ข่าย คือ 

เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งท างานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย  (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้

ได้เป็นจ านวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ  ซึ่งท างานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีก

ชั้นหนึ่ง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือ ไคลเอนต์ (client) หมายถึง ระบบหรือแอปพลิเคชันที่สามารถ

เชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ ค าว่าไคลเอนต์เริ่มมีการใช้เรียกถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่

สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตัวเองได้ แต่สามารถใช้งานโปรแกรมนั้นผ่านทางระบบเครือข่าย 

 ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่จัดการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแหล่งซอฟต์แวร์และบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ 

คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บ

ข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก ์การ

รับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกล าโพง หรือจัดสรรพ้ืนที่ในหน่วยความจ า ตามที่

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งท าหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวท างานพร้อมๆ กัน ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการ

เรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ท าให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้

ง่ายขึ้น 

 ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกวันนี้ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอ

เอส และลินุกซ์ นอกจากนี้ ยังมีระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์ ซึ่งได้รับความนิยมในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันใน

หน่วยงาน ระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ ยูนิกซ์ตระกูลบีเอสดี เอไอเอกซ์ และโซลา

ริส และรวมถึงลินุกซ์ซึ่งพัฒนาโดยอาศัยหลักการเดียวกันกับยูนิกซ์ ระบบปฏิบัติการบางตัว ถูกออกแบบมา

ส าหรับการเรียนการสอนวิชาระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ เช่น มินิกซ์ ซินู หรือ พินโทส 

 ในอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีระบบปฏิบัติการเช่นกัน เช่น ไอโอเอส แอน

ดรอยด ์หรือ ซิมเบียน ในโทรศัพท์มือถือ หรือระบบปฏิบัติการ TRON ในเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน 
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 ระบบเครือช่าย หมายถึง ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยใช้

สื่อกลาง เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ

ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท าให้ประหยัดทรัพยากรในการ

ใช้งาน 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) หมายถึงเครือข่ายการ

สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การ

เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้

สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ อินเทอร์เน็ตการที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 

เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันใน

เครือข่าย ท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น การแบ่งการใช้ทรัพยากร  เช่น หน่วยประมวลผล

, หน่วยความจ า, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถ

จัดหามาให้ทุกคนได้  เช่น  เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดภาพ  (scanner) ท าให้ลดต้นทุนของระบบลงได้

 อุปกรณ์เครือข่ายที่สร้างข้อมูล, ส่งมาตามเส้นทางและบรรจบข้อมูลจะเรียกว่าโหนดเครือข่าย โหนด

ประกอบด้วยโฮสต์เช่นเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์สองตัวจะ

กล่าวว่าเป็นเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการในเครื่องหนึ่งสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระบวนการในอีก

อุปกรณ์หนึ่งได้ เครือข่ายจะสนับสนุนแอปพลิเคชันเช่นการเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บ , การใช้งานร่วมกันของแอป

พลิเคชัน, การใช้เซิร์ฟเวอร์ส าหรับเก็บข้อมูลร่วมกัน , การใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟ็กซ์ร่วมกันและการใช้

อีเมลและโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีร่วมกัน 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเว็บไซต์  ผู้ใช้เรียกชมหน้า

เว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 

 เว็บไซต์ (website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง

ไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ  หน้าแรก

ของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกัน

บางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทาง

วิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่าง ๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์

ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่าน
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ซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์แห่งแรกของโลกถูกสร้างขึ้นเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2536 โดย

วิศวกรของเซิร์น 

 โพรโทคอล (protocol) หรือศัพท์บัญญัติว่า เกณฑ์วิธี  หมายถึง ข้อก าหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ 

ส าหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ท างานได้

ด้วยกันทั้งระบบ คล้ายกับมนุษย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารถึงกันได้ 

 ชุดโพรโทคอลต่อไปนี้ คือชุดโพรโทคอลส าคัญ ซึ่งเป็นใช้เป็นต้นแบบ ในการใช้งานต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 

มาตรฐานดังนี้ คือ: 

1. มาตรฐานเปิด 

 Internet protocol suite 

 Open Systems Interconnection (OSI) 

2. มาตรฐานปิด 

 AppleTalk 

 DECnet 

 IPX/SPX 

 SMB 

 Systems Network Architecture (SNA) 

 Distributed Systems Architecture (DSA) 

 โพรโทคอลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

 POP3 (Post Office Protocol 3). 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 FTP (File Transfer Protocol). 

 IP (Internet Protocol). 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

 IMAP (Internet Message Access Protocol). 
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 เอชทีทีพ ี(HTTP) หรือ เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ  (HyperText Transfer Protocol: HTTP) 

หมายถึง โพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการแจกจ่ายและการท างานร่วมกันกับสารสนเทศของ

สื่อผสม  ใช้ส าหรับการรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภายนอก ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งเวิลด์ไวด์เว็บ 

 เอชทีทีพีเป็นมาตรฐานในการร้องขอและการตอบรับระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย ซึ่งเครื่อง

ลูกข่ายคือผู้ใช้ปลายทาง (end-user) และเครื่องแม่ข่ายคือเว็บไซต์ เครื่องลูกข่ายจะสร้างการร้องขอเอชทีทีพี

ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เว็บครอว์เลอร์ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จัดว่าเป็น ตัวแทนผู้ใช้ (user agent) ส่วนเครื่อง

แม่ข่ายที่ตอบรับ ซึ่งเก็บบันทึกหรือสร้าง ทรัพยากร (resource) อย่างเช่นไฟล์เอชทีเอ็มแอลหรือรูปภาพ จะ

เรียกว่า เครื่องให้บริการต้นทาง (origin server) ในระหว่างตัวแทนผู้ใช้กับเครื่องให้บริการต้นทางอาจมี

สื่อกลางหลายชนิด อาทิพร็อกซี  เกตเวย์ และทุนเนล เอชทีทีพีไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องใช้ชุดเกณฑ์วิธี

อินเทอร์เน็ต (TCP/IP) เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นการใช้งานที่นิยมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตก็ตาม โดยแท้จริงแล้วเอช

ทีทีพีสามารถ น าไปใช้ได้บนโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตอ่ืน ๆ หรือบนเครือข่ายอ่ืนก็ได้ เอชทีทีพีคาดหวังเพียงแค่

การสื่อสารที่เชื่อถือได้ นั่นคือโพรโทคอลที่มีการรับรองเช่นนั้นก็สามารถใช้งานได้ ปกติเครื่องลูกข่ายเอชทีทีพี

จะเป็นผู้เริ่มสร้างการร้องขอก่อน โดยเปิดการเชื่อมต่อด้วยเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล  (TCP) ไปยังพอร์ต

เฉพาะของเครื่องแม่ข่าย (พอร์ต 80 เป็นค่าปริยาย) เครื่องแม่ข่ายเอชทีทีพีที่เปิดรอรับอยู่ที่พอร์ตนั้น จะเปิดรอ

ให้เครื่องลูกข่ายส่งข้อความร้องขอเข้ามา เมื่อได้รับการร้องขอแล้ว เครื่องแม่ข่ายจะตอบรับด้วยข้อความสถานะ

อันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น "HTTP/1.1 200 OK" ตามด้วยเนื้อหาของมันเองส่งไปด้วย เนื้อหานั้นอาจเป็นแฟ้มข้อมูล

ที่ร้องขอ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือข้อมูลอย่างอ่ืนเป็นต้น 

 ทรัพยากรที่ถูกเข้าถึงด้วยเอชทีทีพีจะถูกระบุโดยใช้ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) (หรือเจาะจงลง

ไปก็คือ ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL)) โดยใช้ http: หรือ https: เป็นแผนของตัวระบุ (URI scheme) 

 เกตเวย์ (Gateway หรือ gateway) หมายถึง คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนต่อ

ผ่านเครื่องอ่ืนอีกทอด 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่าง

เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า โพรโทคอล 

(protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง เช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้น

ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 

 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser), เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา
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เอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่เว็บเซอร์วิซหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอ่ืน ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บ

เปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บเบราว์เซอร์

ตัวแรกของโลกชื่อ เวิลด์ไวด์เว็บ ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) คือ กูเกิล 

โครมรองลงมาคือมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ และอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ ตามล าดับ 

  แอคทีฟ ไดเรคทอรี่ (Active Directory) เป็นเครื่องมือที่มีมากับ ระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows Server  (Windows Server Operating System) โดยท าหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ 

ด้วยเครื่องมือของ Server Domain Controller (เซิร์ฟเวอร์ โดเมน คอนโทลเลอร์) ถ้าองค์กรที่มี User จ านวน

มาก ๆ สามารถน า Active Directory มาใช้งาน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรของ 

User อีกท้ังยังเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องมือเพ่ิมเติม นอกจากจะช่วยจัดการ

ทรัพยากรในระบบแล้ว Active Directory ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ object ต่างๆ เช่น ยูสเซอร์ (User), 

กลุ่ม (Group) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น 

 ส่วนประกอบของ Active Directory นั้น จะมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

 1. แอคทีฟ ไดเรคทอรี่ เซอรวิช (Active Directory Service) เป็นส่วนประกอบที่ท าหน้าที่ให้บริการ

แก่ User และ Admin 

 2. แอคทีฟ ไดเรคทอรี่ ดาต้าเบส (Active Directory Database) เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการเก็บ 

Directory Object ต่างๆ เช่น User Account, Group Account, Shared Folder เป็นต้น 

 Domain Controllers หมายถึง เครื่องที่ท าหน้าในการ Authentication ให้ User สามารถเข้าถึง

ทรัพยากรภายในองค์กรได้ตาม Best Practice ของ Microsoft นั่นก็คือ Active Directory Database นั่นเอง

Domain Controllers ใช้ เรียกเครื่อง Server ที่สั่ งให้ท างานใน Roles ของ Active Directory Domain 

Services (ADDS) 

 IIS (Internet Information Service) หมายถึง โปรแกรมส าหรับการให้บริการด้าน Server ในรูปแบบ

ต่างๆ ของ Internet เช่น Web server , FTP Server , SMTP Server  ฯลฯ ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ถูก

พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งในวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2012 IIS จะเป็นเวอร์ชัน 7.5 ซึ่งทางไมโครซอฟต์ได้ท า

การออกแบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมด โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากในเวอร์ชัน IIS 5.0 ใน

วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2000 จะมีช่องโหว่ความปลอดภัยค่อนข้างมาก และที่ส าคัญคือมันจะถูกติดตั้งโดยดีฟอลท์

พร้อมกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและเป็นช่องทางการระบาดของไวรัสต่างๆ 
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เช่น Code Red และ Nimda ดังนั้น บนวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ 2003 นั้น IIS 6.0 จะไม่ท าการติดตั้งโดยดี

ฟอลท์พร้อมกับระบบปฏิบัติการแต่ผู้ใช้ต้องท าการติดตั้งเองเมื่อต้องการใช้งาน และนอกจากนี้ IIS 6.0 ยังได้รับ

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีข้ึน ท าให้สามารถรองรับการใช้งานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และล่าสุดบริษัท

ไมโครซอฟท์ ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่นั้นคือ IIS 7.5 

คลิก หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้ง 

ดับเบิ้ลคลิก หมายถึง การกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดต่อกัน 
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บทที่ 2  
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  คณะศิลปศาสตร์ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง คณะศิ ลปศาสตร์ ขึ้ น ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2504 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม

การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และในขณะนั้นด ารงต าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์คนแรก 

  ความมุ่งหมายในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์นั้นปรากฏอยู่ในโครงการซึ่งทางมหาวิทยาลัย

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2504 ความว่า  

  “การที่จะให้นักศึกษามีความรู้ทั่วในแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ก่อนเข้าศึกษาในแขนงวิชาเฉพาะด้านเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนายิ่ง เพราะจะท าให้นักศึกษาเป็นผู้ที่

มีพ้ืนความรู้กว้างขวาง มีทัศนะอันกว้าง มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติที่แวดล้อมในสภาพของสังคม และใน

ธรรมชาติ และจิตใจของมนุษย์ อันจะยังผลให้ตนเข้าใจและรู้จักใช้ประโยชน์แขนงวิชาที่ตนจะได้ศึกษาเฉพาะ

ด้านได้มากยิ่งขึ้น และท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของแขนงวิชาที่ตนศึกษาเฉพาะด้านอันมีอยู่ต่อแขนง

วิชาอ่ืนๆ และต่อสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจอันกว้างขวางประกอบ

กับความรู้ในแขนงวิชาเฉพาะด้านเช่นนี้ จะท าให้บุคคลผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีเป็นผู้ที่รู้จักใช้

ความคิดอ่านและใช้วิจารณญาณในการด าเนินชีวิตของตนเองในความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและในการ

ปฏิบัติการงานในหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น และจะท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติยิ่งขึ้น” 
 

 จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ในครั้งนั้น มีสาระส าคัญ 2 ประการคือ 

1. เพ่ือจัดสอนวิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นั กศึกษา

ชั้นปริญญาตรีทุกคนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่าง

กว้างขวางในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่องจิตใจมนุษย์ เห็นความ

ต่อเนื่องของวิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิจารณญาณอันดี สามารถน าความรู้เฉพาะด้านในแขนงที่ตน

ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้ดียิ่งขึ้น 
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 2. เพ่ือเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาสาขาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ที่ยังมิได้มีการจัดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่มีการจัดสอนแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นประสาทปริญญา  

คณะศิลปศาสตร์มีจุดมุ่งหมายหลักในการตั้งคณะศิลปศาสตร์ในขณะนั้น ก็เพ่ือจัดการเรียนการสอน

วิชาพ้ืนฐานทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเลือกเข้าแขนงวิชาเฉพาะด้านใน

คณะต่างๆ  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

 1) ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต
และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) วิสัยทัศน์  ปี 2560-2564 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร์ 

3)  พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 
  3.1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
     3.2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ        

  3.3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส       
            3.4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ปัจจุบันส านักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้ 

โครงสร้างองค์กร (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผังโครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเลขานุการคณะศลิปศาสตร ์

ส านักงานเลขานุการคณะ 

งานการคลังและพัสด ุงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงาน

ทั่วไปและธรุการ 

งานท่ัวไป 

งานงานบริหารการศึกษาและ

วิจัย 

งานงบประมาณ แผนและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานบริการสังคม กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมิผลงาน
วิชำกำรและวิจยั 

กลุ่มงานวิเทศสมัพันธ์ 

1
1 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

1) โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผังโครงสร้างการบริหารส านักงานเลขานุการคณะศลิปศาสตร์ 

เลขานุการส านักงานเลขานุการคณะ 

หัวหน้างานการคลังและพัสด ุหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงาน

ท่ัวไปและธรุการ 

หัวหน้างานท่ัวไป 

หัวหน้างานบริหารการศึกษาและ
วิจัย 

หัวหน้างานงบประมาณ แผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
สังคม 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผลงาน
วิชำกำรและวิจยั 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

1
12 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผังโครงสร้างการปฏิบตังิาน ส านักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

นางวรรนีย์ คุ้มบ ารุง 
เลขานุการส านักงานเลขานุการคณะ 

 

นางสาวจันทิมา ภมูิรุจา  
หัวหน้างานการคลังและพัสด ุ

 

นายบรรเจิด จิระกาล 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานบริหารทรัพยากร

มนุษย์ บริหารงานท่ัวไปและธุรการ 

นางศิริพร ศุภโยธิน 
หัวหน้างานท่ัวไป 

 นางสาวพรรณทิพา ดีเสนาะ 
หัวหน้างานงานบริหารการศึกษาและ

วิจัย 

นางสาวสุนนัทา หนูเนียม 
หัวหนา้งานงบประมาณ แผนและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

นางสาวปานแก้ว สังดา 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

สังคม 

นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล 
หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

นายปวิช นววิรุฬห ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมผลงาน

วิชำกำรและวิจยั 

นางสาวกรรณิการ์ มีศักดิ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศ

สัมพันธ์ 

1
3 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ 

                                        
      
 
     1. นางสาวนภา ยุบุญเพลิศ 
     2. นางสาวจารุจิตร กอบัว 
     3. นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม 
     4. นางสาวเยาว์ดี ธรรมทอง 
     5. นางเดือนเพ็ญ แสนสุข 
     6. นางสาวธนัฎฐา ทองหอม 
     7. นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์ 
     8. นางสาวอารีรัตน์ เมืองล าเจียก 
     9. นางสาวธิดารัตน์ พูลเกิด 
     10. นางสาวสุจิรา พจน์ศิลป์ 
     11. นางสาวมนัสพร กลิ่นชื่น 
     12. นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
     13. นายสิทธิชัย ลัดลอย 
     14. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส 
     15. นางสาวปิยะฉัตร รสานนท์ 
     16. นางกนกกานต์ กุญแจทอง 
     17. นางช่อทิพย์ น่วมดี 
     18. นางเกศแก้วกัลยา กันปนก 
     19. นางสาวมณีรัตน์ หิรัญมาศ 
     20. นางวัฒนา จูงใจ 
     21. นายสม ชาวประมัย 
     22. นางสมใจ แซ่ลิ้ม 
     23. นางกาญจนา จันทร์พัฒนพิชัย 
     24. นางปัณณพร ทองเขตไทย 
     25. นางสมจิตร์ เอี่ยมส าอางค์ 
     26. นางสุมาลี พวงค า  
     27. นางสมบูรณ์ ศรีเอ่ียม 

นายบรรเจิด จิระกาล 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานบริหารทรัพยากร

มนุษย์ บริหารงานท่ัวไปและธุรการ 



15 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     28. นายฉิมพลี โสดาทุม 
     29. นายสมชาย มากพันธ์ผล 
     30. นายบุญมี ทิมดี 
     31. นางสาวอรรัตน์ ผดุงใน 
     32. นางอรัญญา วงศาสถาพร 
     33. นางจรัสศรี ศรีชาวนา 
     34. นางบุญเหลือ ศรีมงคล 
     35. นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง 
     36. นายคมคาย พานิช 
     37. นายประพันธ์ ประพันธะโกมล 
     38. นายไชยะ นทีรัตนก าจาย 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการด้านบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารงานทั่วไปและธุรการ ด้านส านักงานเลขาภาควิชาและส านักงานคณบดี ด้าน

อาคารสถานที่และยานพาหนะ และด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารเทคโนโลยี โดยรับผิดชอบด าเนินการสรรหา

และพัฒนาบุคลากร ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ นิติกรรมและระเบียบบริหารงานบุคคล งานระเบียนสารบรรณ 

ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเพ่ือเสนอลงนามและการนัดหมายของผู้บริหาร  บริหารจัดการการใช้อาคารและ

ยานพาหนะ   ออกแบบการประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ /หมวดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /หมวดซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

โสต/คอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้ก ากับของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ ส านักงาน

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 1. รับผิดชอบดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. รับผิดชอบติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ 

 3. มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ 

 4. รับผิดชอบ ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน ห้องประชุม ให้พร้อมใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ 

 5. ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การอบรม แก่อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ 

 6. ผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ออกแบบการประชาสัมพันธ์ 

 7. รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์ และฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ 

 8. พัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ 

 9. ให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องที่เก่ียวข้อง แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  

กันยายน  2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ 

ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบ และเทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

2) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 

3) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
หรือเทคนิควิธีการที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์ 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ือเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ด้านที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่
ส าคัญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการ
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ 

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือโครงการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ 

ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนโดยมีบทบาทใจ 

การจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 

ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 

ทางด้านทางวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

2) เผยแพร่ ถ่ายถอดความรู้ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
 2) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับ 

ปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

   2.1) ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ ดูแลตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณ หัวสัญญาณ อุปกรณ์แยกสัญญาณ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.2) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบ E-Office เครื่องแม่ข่ายส าหรับ Web 

Server เครื่องเม่ข่ายส าหรับ เครื่องแม่ข่าย Active Directory ส าหรับนักศึกษา เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบ

บัญชี ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ก าหนดค่าและติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับใช้งาน ตรวจสอบและ

ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ 
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โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  2.4) ก าหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับเทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องแก่บุคลากรและ

นักศึกษาในคณะฯ 

  2.6) ติดตั้งดูแลตรวจสอบและแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะศิลปศาสตร์ 

ศูนยร์ังสิต ได้แก่ระบบกล้องวงจรปิด และระบบเปิด/ปิดประตู (Key Card) 

  2.7) ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งประจ าห้องเรียน และห้อง

ประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  

               จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการดูแลและ การบริหาร

จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่จ านวนสามเครื่อง ให้สามารถเป็นเครื่องแม่ข่ายให้บริการในเรื่องต่างๆ 

ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายระบบ Database เครื่องแม่ข่าย Web Server เครื่องเม่ข่าย Active Directory และบริการ

การพิมพ์งานส าหรับนักศึกษา เครื่องแม่ข่ายระบบบัญชี เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบส านักงานอัตโนมัติและ

เครื่องเม่ข่ายส าหรับให้บริการอินเตอร์เน็ท โดยจะแสดงให้เห็นถึงติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 

ก าหนดค่าและติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับใช้งาน ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเขียนคู่มือ

การปฏิบัติงาน โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

Flow Chart แสดงการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการตดิตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร ์

 

 

 

 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่ำ่ย 

ติดตัง้ระบบปฏิบตัิกำรเคร่ืองหลกั 

สร้ำง Virtual Server 

ติดตัง้ระบบปฏิบตัิกำรบน 

Virtual Server 

ก ำนหนดและตดิตัง้คำ่ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับ

แมข่ำ่ยตำมลกัษณะกำรให้บริกำร 
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โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

               ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. การก าหนดเลข IP Address ส าหรับเครื่องแม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ซึ่งหมายเลข IP Address ที่คณะได้รับจัดสรรมาจ านวน 13 หมายเลข (203.131.210.82 – 94) 

จากส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อก าหนดเรื่อง การใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ TU-NET ดังนี้ 

  1.1 การจัดสรรเลขหมาย IP เลขหมาย IP เป็นทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การดูแลส านักงานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดสรรเลขหมาย IP (public IP) มี

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มี sever เป็นของตนเอง และมีผู้ดูแลประจ า 

  1.1.2 หน่วยงานต้องมีผู้ดูแล sever ตรงตามต าแหน่ง และวุฒิ ที่มีความรู้

ความสามารถในการดูแล sever 

  1.1.3 การจัดสรรในเบื้องต้นให้หน่วยงานละจ านวนไม่เกิน 1 เลขหมาย 

  1.1.4 หน่วยงานจะต้องรับรองความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบอัน

อาจเกิดขึ้นจากการ ใช้งานเลขหมาย IP ที่ได้รับ 

  1.1.5 หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ดูแล sever และผู้รับผิดชอบพร้อมหมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อ หากมีการเปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้งสถาบันฯ โดยด่วน (ไม่เกิน 1 

สัปดาห์) 

  1.1.6 สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเลขหมาย IP ที่ได้จัดสรร ให้กับหน่วยงานจากเลขหมายเดิมเป็นเลขหมายใหม่ได้ตามหลัก

วิชาการ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงจ านวนเลขหมาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร

ร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เพื่อวางแผนการติดตั้งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) เครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switching HUB) 

สายสัญญาณ (UTP Cable)  

  2.1 คู่มือนี้จะแสดงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้ Server Computer จ านวน 3 

เครื่อง เพ่ือติดตั้งแม่ข่ายให้บริการดังนี้ (1) Web Server (2) Database Server ส าหรับฐานข้อมูลบุคคลากร

คณะ (3) Server ส าหรับระบบ E-Office (4) Active Directory, Domain Controller ส าหรับนักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์ (5) Server ส าหรับงานระบบบัญชี 

  2.2 วางแผนการติดตั้งแม่ข่ายดังนี้ 

   2.2.1 Server เครื่องที่ 1 ติดต้ัง Database Server แม่ข่าย Gate Way ส าหรับ

บุคคลากรและ Gate Way ส าหรับนักศึกษา โดยก าหนดหมายเลข IP Address ดังนี้ 

   Server เครื่องที่ 1 มีหมายเลข IP Address: 203.131.210.90 

    (1) Database Server ส าหรับฐานข้อมูลบุคคลากรคณะ 

     IP Address: 203.131.210.92 

    (2) Gate Way ส าหรับบุคลากร IP Address: 203.131.210.82 

    (3) Gate Way ส าหรับนักศึกษา IP Address: 203.131.210.84 

   2.2.2 Server เครื่องที่ 2 ติดตั้งแม่ข่าย Active Directory, Domain Controller 

ส าหรับนักศึกษา แม่ข่าย Web Server โดยก าหนดหมายเลข IP Address ดังนี้ 

   Server เครื่องที่ 2 มีหมายเลข IP Address: 203.131.210.86 

    (1) Web Server : IP Address: 203.131.210.88 

    (2) Active Directory Domain Controller ส าหรับนักศึกษา 

     IP Address: 203.131.210.85 

   2.2.3 Server เครื่องที่ 3 ติดตั้งแม่ข่ายส าหรับระบบ E-Office แม่ข่ายส าหรับงาน

ระบบบัญชี โดยก าหนดหมายเลข IP Address ดังนี้  

   Server เครื่องที่ 3 มีหมายเลข IP Address: 203.131.210.83 

    (1) Database Server ส าหรับระบบ E-Office 

     IP Address: 203.131.210.87 

    (2) Server ส าหรับงานระบบบัญชี 

     IP Address: 203.131.210.89 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 3. การก าหนด Internet Protocol ส าหรับแม่ข่ายทุกเครื่องตามข้อก าหนดของส านักงานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

  IP Address: [ตามท่ีก าหนดส าหรับแต่ละแม่ข่ายในข้อ 2] 

  Subnet Mark: 255.255.255.240 

  Default Gateway: 203.131.210.81 

  Preferred DNS Server: 203.131.212.11 

  Alternate DNS Server: 203.131.222.11 

 4. การเชื่อมต่อเครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 

  4.1 เครื่องกระจายสัญญาณที่ส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ท าการ

ติดตั้งไว้ส าหรับให้คณะเชื่อมต่อสัญญาณระบบเครือข่ายไปยัง ระบบเครือข่าย TU-NET (สายนอก) การ

ปฏิบัติงานตามคู่มือนี้จะท าการเชื่อมต่อเครื่อง Server Computer 1, 2 และ 3 เข้ากับเครื่องกระจายสัญญาณ

นี้ด้วยสายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบ Unshielded Twisted pair (UTP) ชนิด CAT 6  

  4.2 เครื่องกระจายสัญญาณที่คณะฯ จัดการติดตั้งไว้ส าหรับกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย

จากระบบเครือข่าย TU-NET ไปยังจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ภายในคณะฯ (สายใน) ในการปฏิบัติงานตามคู่มือนี้จะท า

การเชื่อมต่อเครื่อง Server Computer เครื่องที่ 2 และ 3 เข้ากับเครื่องกระจายสัญญาณนี้ด้วยสายสัญญาณ

ระบบเครือข่าย แบบ Unshielded Twisted pair (UTP) ชนิด CAT 5e เนื่องจากเป็นการติดตั้งสายสัญญาณ

ทั้งระบบพร้อมกับการสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

 5. การเชื่อมต่อสายสัญญาณระบบเครือข่าย เป็นสายสัญญาณแบบ Twisted pair cabling ซึ่งใน

คณะศิลปศาสตร์จะใช้ทั้งชนิด UTP CAT-5e และ UTP CAT-6 ส าหรับเชื่อมต่อระหว่าง Server Computer 

กับ Switching HUB และระหว่าง Client Computer กับ Switching HUB การปฏิบัติการตามคูมือนี้จะ

กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง Server Computer กับ Switching HUB เท่านั้น 

 6. การด าเนินงานติดตั้งระบบภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

  มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง เปิดเผยหรือส่ง

มอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มา  ตามมาตรา 18 ให้แก่

บุคคลใด 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา 18 วรรคสอง หรือ

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือกับพนักงาน

สอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 18 วรรคสอง โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่ง

หรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน

สอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  มาตรา 24 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ 

ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ ผู้หนึ่งผู้ใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

  มาตรา 25 ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้มา ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา 18 วรรคสอง ให้อ้างและรับฟังเป็น 

พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการ

สืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ  

ประการอื่น” 

  มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

  “มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  

นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด  เก็บ

รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็

ได”้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) การติดตั้งและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในคณะ ต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 2) การเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง Server Computer กับ Switching HUB ต้องเชื่อมต่อกับ Port 

ของ Server Computer ที่ได้ก าหนดหมายเลข IP Address ไว้ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะท าให้เครื่องแม่ข่ายไม่

สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับระบบเครือข่ายได้ 

 3) การติดตั้ง การให้บริการ และการใช้งานใดๆ จะต้องไม่ละเมิดกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ในอาคารกลุ่มสังคมศาตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นอาคารสูงเก้าชั้นรูปตัวเอ็กซ์ ( X ) บริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ในส่วนความ

รับผิดชอบของคณะฯ ครอบคลุมพ้ืนที่สองปีกของรูปตัวเอ็กซ์ ซึ่งได้มีการติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมบริเวณทั้งหมดตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 9 เพ่ือรองรับการใช้งานระบบเครือข่าย โดย

มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของ อาคารเพ่ือควบคุมและกระจายสัญญาณให้บริการระบบเครือข่าย

ตามความต้องการการใช้งานได้แก่ 

 - เครื่องแม่ข่าย Web Server ให้บริการเว็ปไซต์ของคณะ ภาควิชา และหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์  

 - เครื่องแม่ข่าย Data Base Server ให้บริการฐานข้อมูลในคณะศิลปศาสตร์ 

 - เครือ่งแม่ข่ายระบบ E-Office ให้บริการโปรแกรมระบบส านักงานอัตโนมัติที่ใช้งานภายในส านักงาน

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ 

 - เครื่องแม่ข่าย Active Directory Domain Controller ส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 - เครื่องแม่ข่าย Server ส าหรบังานระบบบัญชี 

 - เครื่องแม่ข่าย Gate Way1 ให้บริการกระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตไปยังทุกจุดเชื่อมต่อใน

ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์ 

 - เครื่องแม่ข่าย Gate Way2 ให้บริการกระจายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตไปยังห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ศศ. 340 และ ศศ.342 ส าหรับให้บริการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 เห็นได้ว่าคณะฯ จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาท าเป็นแม่ข่ายให้บริการตามความต้องการ

เป็นจ านวนหลายเครื่อง โดยเฉพาะแม่ข่าย Gate Way1 ที่ต้องให้บริการระบบอินเตอร์เน็ทแก่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ของบุคลากรทั้งหมดในคณะศิลปศาสตร์จ านวนร่วม 500 ครื่อง และหากมีความต้องการการใช้งาน

ที่เพ่ิมขึ้นก็จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร สิ้นเปลือง

พลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ยุ่งยากในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาต่อไป ผู้เขียนจึงได้น าเอาความสามารถ

ในการจัดการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มาช่วยในการจัดการทรัพยากรในการสร้าง

แม่ข่ายเพ่ือรองรับการใช้บริการต่าง ๆ ของระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยการใช้ 

Hyper-V ซึ่งเป็นตัวจัดการสร้าง Virtual Server ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 
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2008 ขึ้นไป และในคู่มือนี้จะแสดงถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การท า Virtual Server และการก าหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือให้บริการ ตาม

ความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์  การสร้าง Active Directory 

Domain Controller เพ่ือเก็บบัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาส าหรับระบบควบคุมการพิมพ์งาน การสร้างบัญชีรายชื่อ

ใน Active Directory แบบที่ละหลาย ๆ บัญชี และการติดตั้งแม่ข่ายส าหรับควบคุมการพิมพ์งานของนักศึกษา 

โดยมีแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 

ตารางแผนการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ ์             

ด านเนินการติดตั้งระบบท้ังหมด             

เริ่มเปดิใช้งานระบบ             

ตรวจสอบการท างานให้สามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการตดิตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่ำ่ย 

ติดตัง้ระบบปฏิบตัิกำรเคร่ืองหลกั 

สร้ำง Virtual Server 

ติดตัง้ระบบปฏิบตัิกำรบน 

Virtual Server 

ก ำนหนดและตดิตัง้คำ่ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับแม่

ขำ่ยตำมลกัษณะกำรให้บริกำร 
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เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

  คู่มือนี้จะแสดงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012 บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ Server HP ProLiant D120 ซึ่งใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจ าอยู่ที่ห้อง Server 

(ภายในห้อง ศศ.340) ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

   1. แผ่น CD/DVD-ROM หรือ Flash Drive หรือ USB External Hard drive ที่

บรรจุโปรแกรม Microsoft Windows Server 2012 Enterprise 

   2. เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD แบบ External ที่สามารถเชื่อมต่อแบบ USB กรณีท่ีใช้

แผ่น CD/DVD-ROM บรรจุโปรแกรม Microsoft Windows Server 2012 (กรณีท่ีใช้แผ่น CD/DVD-ROM) 

  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

   1. ต่อเครื่องอ่านแผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive ในคู่มือนี้จะแสดงการติดตั้งโดยใช้ 

Flash Drive ที่บรรจุโปรแกรม Microsoft Windows Server 2012 เข้ากับเครื่อง Server ท่างช่องเชื่อมต่อ 

USB จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องแม่ข่าย 

 
ภาพที่ 5 ช่องเชื่อมต่อ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
ภาพที่ 6 ต่อ Flash Drive เข้ากบัช่อง USB 

USB port 



29 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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เมื่อต่อ USB Flash Drive เข้ากับตัวเครื่องแล้วท าการกดปุ่มเปิดเครื่อง ตามรูป 

 
ภาพที่ 7 Flash Drive ต่ออยู่กับช่อง USB ของเครื่อง 

 
ภาพที่ 8 กดปุ่มเปดิเครื่อง 

 

รอให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าการสตาร์ทเริ่มระบบ 

 

ภาพที่ 9 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยเริ่มท างาน 

Power switch 
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2. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปด้านล่างให้กดปุ่ม F10 บนแป้นพิมพ์ เพ่ือเข้าสู่รายการ Intelligent Provisioning 

เพ่ือท าการติดตั้ง Windows ต่อไป 

 
 

3. เมื่อเข้าสู่รายการโปรแกรมการติดตั้งระบบ เลือก HPE Intelligent Provisioning 

 
 

เลือก HPE Intelligent Provisioning 
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ในระหว่างที่รอเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป เครื่องจะแสดงโลโกของ Hewlett Packard ตามภาพ 
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รอให้เครื่องโหลดข้อมูลจนเสร็จเรียบร้อย 

 
 

หลังจากแสดงโลโกสุดท้าย เครื่องจะรายงานส่วนประกอบของระบบและท าการเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง 
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4. เลือก Configure and install 

 
 

5. เลื่อนเมาส์ไปจ่อที่เครื่องหมาย > ด้านล่างขวา คลิก CONTINUE 

 
 

เลื่อนเมาส์มาจ่อแล้วคลิก CONTINUE 
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6. เลือก USB Key แล้วลากเมาส์ไปจ่อที่เครื่องหมาย > ด้านล่างขวา คลิก CONTINUE  

 

 

7. เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บ Windows Server Image file 

 

1. เลือก USB Key 

2. คลิก CONTINUE 
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8. เลือก image file ที่จัดเตรียมไว้โดยการดับเบิ้ลคลิก 

 

 

9. จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปจ่อที่เครื่องหมาย > ด้านล่างขวา คลิก CONTINUE 

 

1. ดับเบิ้ลคลิก Image file  

2. คลิก CONTINUE 
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10. ใส่ชื่อเครื่อง และรหัสผ่าน จากนั้นลากเมาส์ไปจ่อที่เครื่องหมาย > ด้านล่างขวา คลิก CONTINUE 

 

 

11. ระบบจะแสดงข้อมูลการติดตั้ง ลากเมาส์ไปจ่อที่เครื่องหมาย > ด้านล่างขวา คลิก CONTINUE 

 

แล้วรอให้ระบบท าการติดตั้ง Windows Server ลงในเครื่องแม่ข่ายจนส าเร็จ 

1. พิมพ์ช่ือ Server 2.พิมพ์รหัสผ่าน 3. ยืนยันรหัสผ่าน 

4. คลิก CONTINUE 

คลิก CONTINUE 
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เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ระบบจะท าการรีสตาร์ทเครื่องเองโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่ขึ้นมาเป็นหน้าจอ 

Windows login เพ่ือให้ใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง 

 

 

 หลังจากที่ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012 ลงในเครื่องแม่ข่าย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการติดตั้ง Service ที่จ าเป็นต้องใช้งานซึ่งในคู่มือนี้จะเป็นการติดตั้ง 

Hyper V เพ่ือใช้ในการสร้าง Virtual Server ส าหรับใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ขั้นตอนในการติดตั้ง Hyper V  

 1. คลิกท่ี Server manager หรือ icon ที่มุมล่างขวาบน Task bar ถัดจาก Windows logo เมื่อ

หน้าต่าง Server Manage ปรากฏขึ้น คลิกที่ข้อ 2. Add roles and feature 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 2. ในหน้าต่าง Add roles and features wizard คลิก Next 

 

 

 3. ประเภทของการติดตั้ง Service ให้ใช้ค่าปกติที่ Windows ก าหนดให้ไว้คือ Roles-based or 

features-based installation ให้คลิกปุ่ม Nest 

 

  

คลิก Next 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 4. ขัน้ตอนการเลือก Server ในที่นี้มีอยู่ Server เดียว คลิก Next ต่อไปได้เลย 

 

 

 5. เลือก Hyper-V เพ่ือท าการติดตั้ง 

 

จากนั้นรอให้ Windows ท าการติดตั้งระบบจนเสร็จ 

คลิก Next 

1. เลือก Hyper-V 

2. คลิก Next 



41 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การสร้างแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) โดยใช้ Hyper-V 

 หลังจากที่ได้ท าการติดตั้ง Windows Server 2012 ลงในเครื่องแม่ข่ายหลักเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะ

เป็นการสร้าง Virtual Server เพ่ือให้บริการตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยการใช้ Hyper-V ตาม

ขั้นตอนวิธีการดังนี้ 

 1. ท าการ login เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วคลิกท่ี Server manager หรือ icon ทีมุ่มล่าง

ขวาบน Task bar ถัดจาก Windows logo 

 

 

 

 

 

 

 2. เมื่อหน้าต่าง Server Manage ปรากฏขึ้น คลิกที่ Tools เลือก Hyper V Manager 

 

คลิก icon 

คลิก Tools เลือก Hyper V Manager 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 3. ในหน้าต่าง Hyper-V Manager เลือกgเมนู Action  New  Virtual Machine… 

 

 

 4. จะปรากฏหน้าต่าง New Virtual Machine Wizard ขึน้มาให้ คลิก Next 

 

 

คลิก Action  

เลือก New  

เลือก Virtual Machine… 

คลิก Next  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 5. พิมพ์ชื่อที่ต้องการลงในช่อง Name และก าหนดต าแหน่งพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ Server นี้บน

ฮาร์ดดิสก์ในช่อง Location เสร็จแล้วคลิก Next 

 

 

 6. ในการก าหนดรุ่นแม่ข่ายเสมือน คลิกเลือก Generation 1 จากนั้นคลิก Next  

 

 

1. พิมพ์ช่ือ Server  

2. เลือกที่จัดเก็บ  

3. คลิก Next  

1. เลือก Generation 1  

2. คลิก Next  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 7. ก าหนดขนาดของหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่ต้องการลงในช่อง Startup memory แล้วคลิก 

Next 

 

 

 8. ก าหนด Network adapter ให้กับ Server โดยเลือกจากรายการในช่อง Connection ซ่ึง 

Network adapter นี้เราได้ท าการติดตั้งไว้แล้วในขั้นตอนการติดตั้งแม่ข่ายหลัก จากนั้นคลิก Next 

 

1. ก าหนดขนาด RAM  

2. คลิก Next  

2. คลิก Next  

1. เลือก Network adapter  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 9. ก าหนดขนาดพ้ืนที่ในฮาร์ดิสก์ส าหรับจัดเก็บ Server ตามที่ต้องการจากนั้นคลิก Next 

 

  

 10. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเลือกวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ในคู่มือนี้จะใช้วิธีการติดตั้งโดยใช้ 

Image file (.iso) Microsoft Windows Server 2012 R2 ที่เตรียมไว้แล้ว 

 

 

1. ก าหนดขนาด Hard disk  2. คลิก Next  

1. เลือก Install from CD/DVD 

2. คลิก Browse… 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ค้นหา Image file ที่ได้เตรียมไว้ 

 

 

เมื่อได้ท าการระบุที่เก็บไฟล์ Image ไว้เรียบร้อยแล้ว คลิก Next เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 

1. เลือก Image file (.iso) 

2. คลิก Open 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ระบบจะแสดงสรุปการสร้าง Virtual Machine เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคลิก Finish 

 

 

 

 

จะได้แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยในท่ีนี้ชื่อ Test คลิกเลือก Test จากนั้นคลิกปุ่ม 

Start เพ่ือเปิดแม่ข่ายขึ้นมาท าการติดตั้ง Windows Server 

คลิก Finish 

2. คลิก Start 

1. เลือก Test 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้ง Windows Server ลงใน Virtual Machine 

ระบบจะเริ่มเข้าสู่การติดตั้ง Windows Server 2012 R2 จาก Image file ที่ได้ท าการเลือกไว้ในขั้นตอนการ

สร้างแม่ข่ายเสมือนก่อนหน้านี้ 

 

 

 

 

คลิก Next 

คลิก Install Now 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกว่าจะท าการติดตั้ง Windows Server แบบใด ในคู่มือนี้จะเลือกติดตั้ง Windows 

Server 2012 R2 Standard (Server with a GUI) X64 

 

 

จากนั้นให้ยอมรับ license term เพ่ือเริ่มการติดตั้ง 

 

 

1. เลือก Windows Server Standard 

2. คลิก Next 

1. เลือก I accept the license terms 
2. คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เลือกการติดตั้งชนิด Custom Install Windows only (advanced) 

 

 

ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดและจัดการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสก)์ ของ Server 

 

 

1. เลือก Custom Install 

คลิก New 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ให้ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ทั้งหมด ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการสร้างแม่ข่ายเสมือน 

 

 

ระบบจะแจ้งว่าจะมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์บางส่วนเพื่อสร้าง partition ส าหรับจัดเก็บ system files 

 

 

คลิก Apply 

คลิก OK 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อท าการจัดพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์เสร็จเรียบร้อย ให้เลือก partition ส าหรับติดตั้ง Windows Server ตามรูป 

 

 

ระบบจะเริ่มท าการติดตั้ง Windows Server ให้กับแม่ข่าย ในขั้นตอนนี้ให้รอจนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 

 

เมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะท าการเริ่มต้นระบบใหม่ (restart) โดยอัตโนมัติ 

1. เลือก Partition 2 

2. คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อเริ่มระบบขึ้นมาใหม่ Windows จะให้ท าการตั้งรหัสผ่านส าหรับ administrator  

 

 

จากนั้นรอให้ระบบจัดการติดตั้งค่าท่ีจ าเป็นจนเรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows Server ตามรูป 

 

 

1. พิมพ์รหัสผา่น 

2. ยืนยันรหัสผ่าน 

3. คลิก Finish 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้งแม่ข่ายให้บริการเว็ปไซต์ (Web Server) 

 ในการติดตั้งแม่ข่ายให้บริการเว็ปไซต์ หรือ Web Server นี้จะเป็นการติดตั้งบริการ (Windows 

Service หรือ Roles) ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012 และโปรแกรมที่

จ าเป็นต้องใช้ในการให้บริการเว็ปไซต์ ของแม่ข่ายเว็ปไซต์คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ IIS (Internet Information 

Service), PHP, PHP MyAdmin และ MySQL Server 

การติดตั้ง Service Roles IIS (Internet Information Service) 

1. คลิก Server Manager 

 

 

2. เลือก Add roles and features

 

1. คลิก Server Manager 

2. เลือก Add roles and features 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. ในหน้าต่าง Add Roles and Features Wizard คลิก Next 

 

 

4. เลือก Role-based or feature-based installation จากนั้นคลิก Next 

 

 

คลิก Next 

1. เลือก Role-based or features-based installation 

2. คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

5. ในขั้นตอนนี้เป็นการเลือก Server จะเห็นว่ามีอยู่รายการเดียวและถูกเลือกอยู่แล้ว คลิก Next 

 

 

6. เลือก Web Server (IIS) แล้วคลิก Next 

 

 

คลิก Next 

1. เลือก Web Server (IIS) 

2. คลิก Next 



57 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

7. คลิก Add Features 

 

 

8. คลิก Next 

 

 

คลิก Add Features 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

9. คลิกเลือก Feature ที่ต้องการติดตั้ง ในคู่มือนี้จะติดตั้งเฉพาะ .NET Framework 4.5 เท่านั้น เสร็จแล้วคลิก 

Next 

 

 

10. คลิก Next 

 

 

คลิก Next 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

11. ในขั้นตอนการติดตั้ง Role Services คู่มือนี้จะแสดงเฉพาะการติดตั้ง Service มาตรฐานซึ่งระบบได้เลือก

ไว้ให้แล้ว หากต้องการเพ่ิมเติมสามารถเลือกได้ตามต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next 

 

 

12. ตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งที่ได้เลือกไว้ หากไม่พอใจสามารถย้อนกลับไปเลือกใหม่ได้โดยคลิก Previous 

หรือคลิก Install เพ่ือเริ่มด าเนินการติดตั้ง 

 

คลิก Next 

คลิก Install 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รอจนระบบท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Close เพ่ือปิดหน้าต่าง Wizard 

 

 

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ Tools จะเห็นรายการ Internet Information Services (IIS) Manager 

ปรากฏขึ้น คลิกเลือกรายการนี้ 

 

 

คลิก Close 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Internet Information Services (IIS) Manager ซึ่งจะใช้ส าหรับการจัดการการ

ให้บริการ Web site ของเครื่องแม่ข่ายนี้ 

 

สามารถตรวจสอบการท างานของ IIS ได้โดยเปิด Browser ในช่อง Url Address พิมพ์ localhost หากการ

ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และสามารให้บริการ Web site ได้ปกติ จะได้ผลลัพธ์ปรากฏดังภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้ง PHP และ MySQL 

 คู่มือนี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง PHP และ MySQL ด้วยโปรแกรม Web Platform Installer ซึ่งสามารถ

จัดเตรียมหามาได้โดยการดาวน์โหลดที่ www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx ตามรูป 

 

 

เมื่อท าการดาวน์โหลดได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้ว เริ่มการติดตั้งตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 

เลื่อนลง 

เลือก x64 

http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

1. เปิด Folder ที่เก็บไฟล์ WebPlatformInstaller แล้วดบัเบิ้ลคลิกเพ่ือเริ่มการติดตั้ง  

 

 

2. คลิกเลือก I accept the terms in the license Agreement แล้วคลิก Next 

 

 

ดับเบ้ิลคลิก 

คลิก Install 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. รอให้โปรแกรมเริ่มด าเนินการติดตั้ง 

 

 

4. เมื่อโปรแกรมท าการติดตั้งเรียบร้อย คลิก Finish  

 

 

คลิก Finish 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

5. เปิด Apps Menu ของ Windows ค้นหาโปรแกรม Microsoft Web Platform Installer แล้วคลิกเพ่ือให้

โปรแกรมท างาน 

 

 

จะปรากฏหน้าต่าง Web Platform Installer 5.0 ตามรูป 

 

 

คลิก Microsoft Web Platform Installer 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

6. เลือก Products > Frameworks จากนั้นเลือก PHP 5.5.38 โดยคลิกที่ปุ่ม Add 

 

 

7. เลื่อนลงมาหา MySQL Windows และ MySQL Connection/Net แล้วเลือกโดยการคลิกปุ่ม Add 

 

สามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆ ที่มีได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Install 

คลิก Add แล้วจะเปลี่ยนเป็น Remove 

เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว คลิก Install 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

8. ท าการตั้งรหัสผ่านส าหรับ MySQL เสร็จแล้วคลิก Continue 

 

 

9. คลิก I Accept  

 

 

1. พิมพ์รหัสผ่าน 

2. ยืนยันรหัสผ่าน 

3. คลิก Continue 

คลิก I Accept 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รอให้โปรแกรมท าการติดตั้งจนเสร็จ 

 

 

10. เมื่อโปรแกรมท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish 

 

 

คลิก Finish 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้ง phpMyAdmin 

 phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

Mysql แทนการrพิมพ์ค าสั่ง เนื่องจากฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้น

จึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถจัดการ ตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่าย

และสะดวกยิ่งขึ้น เช่น phpMyAdmin, MySql Workbench เป็นต้น ในคู่มือนี้จะเป็นการแสดงวิธีการติดตั้ง 

PHPMyAdmin ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phpmyadmin.net คลิกปุ่ม Download สีเขียวตามรูป 

 

ในการติดตั้ง phpMyAdmin นี้จะท าการติดตั้งหลังจากท่ีได้ท าการติดตั้ง PHP และ MySQL เสร็จเรียบร้อย

แล้ว โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อท าการดาวน์โหลดไฟล์ phpMyAdmin มาแล้วซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ ZIP ไฟล์ ท าการเปิดข้ึนมาโดย

การดับเบิ้ลคลิก 

 

คลิก Download 

ดับเบ้ิลคลิก 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. เมื่อเปิด Zip ไฟล์ขึ้นมาจะพบโฟลเดอร์ phpMyAdmin ข้างใน ท าการคลิกขวาแล้วเลือก Copy 

 

 

3. เปิดโฟลเดอร์ root ของ IIS ชึ่งจะอยู่ที่ C:\inetpub\wwwroot แล้ววางไฟล์ที่ copy ลงในโฟลเดอร์นี้ 

 

 

1. คลิก

ขวา 2. เลือก Copy 

1. คลิกเปิด wwwroot 

2. คลิกขวาตรงที่ว่าง 

3. เลือก Paste 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

4. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ copy มาให้เป็นชื่อ phpMyAdmin 

 

 

 

 

 

1. คลิกขวา 
2. เลือก 
Rename 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

5. เปิดไปท่ีโฟลเดอร์ PHP ซึ่งจะอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\PHP แล้วเปิดไฟล์ php.ini 

 

 

6. ค้นหาค าว่า extension=php_mbstring.dll และ extension=php_mysqli.dll แล้วลบเครื่องหมาย ; 

(semicolon) ด้านหน้าออก จากนั้นท าการบันทึกและปิดไฟล์ 

 

 

1. คลิกขวา 

2. เลือก Edit 

1. ลบ semicolon 

2. คลิกปิดไฟล์ 

3. เลือก Save 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

7. ทดสอบการติดตั้งโดยเปิด browser ขึ้นมาพิมพ์ localhost/phpmyadmin 

 

 

จะเข้าไปที ่console ของ phpMyAdmin ซึ่งจะใช้ในการจัดการฐานข้อมูลใน MySQL 

 

 

1. พิมพ์ localhost/phpMyAdmin 

2. Username พิมพ์ root 

3. Password ตามท่ีได้ตั้งไว้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้งแม่ข่ายฐานข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ (Database Server) 

 แม่ข่ายฐานข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ ให้บริการฐานข้อมูลบุคลากรของคณะฯ มีความต้องการของระบบ

ดังนี้ 

 1. ต้องติดตั้ง Windows Server 2012R2 ขึ้นไป ซึ่งการติดตั้งแม่ข่ายฐานข้อมูลนี้จะจัดท าเป็นแม่ข่าย

เสมือน (Virtual Machine) ซึ่งวิธีการด าเนินการจะอยู่ในหัวข้อ การสร้างแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) โดย

ใช้ Hyper-V (หน้า 41) และการติดตั้ง Windows Server ลงใน Virtual Machine (หน้า 48) 

 2. ต้องติดตั้ง IIS Web Service เพ่ือให้บริการผ่านทาง Web Application ซึ่งวิธีการด าเนินการจะอยู่

ในหัวข้อการติดตั้ง Service Roles IIS (Internet Information Service) (หน้า 54) 

 3. ต้องติดตั้ง MySQL Server เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 

  3.1 เตรียมไฟล์ mysql-installer ส าหรับติดตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://dev.mysql.com/downloads/installer/ 

 

 คลิก Download 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.2 เปิดไฟล์ที่ท าการดาวน์โหลดมาแล้วโดยการ ดับเบิ้ลคลิก 

 

 

 

 

 

ดับเบ้ิลคลิก 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.3 ขั้นตอน License Agreement ให้ตอบตกลงยอมรับเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 

 

 

  3.4 ระบบจะตรวจสอบความต้องการ และแสดงส่วนประกอบที่ต้องติดตั้งเพ่ิมเติมก่อนที่จะท า

การติดตั้ง MySQL Server ได ้

 

 

1. คลิกเลือก 

2. คลิก Next 

 คลิก Execute 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.5 แสดงการติดตั้งส่วนประกอบ ตามความต้องการของระบบ 

 

 

 

 

 

1. คลิก I agree to the… 

2. คลิก Install 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Close 

 

 

ระบบจะท าการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือจนครบ 

 

 

2. คลิก Close 

1. เลือก I have read and accept… 

2. คลิก Install 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รอให้ระบบท าการติดตั้งข้อมูลลงในเครื่องให้เรียบร้อย 

 

 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Finish 

 

 

คลิก Finish 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.6 เมื่อส่วนประกอบต่างๆ ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คลิก Next เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 

  3.7 คลิก Execute เพ่ือท าการติดตั้ง MySQL Server 

 

 

คลิก Next 

คลิก Execute 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คลิก Next เพ่ือด าเนินการข้ันตอนต่อไป 

 

 

ระบบจะแสดงว่าพร้อมที่จะท าการตั้งค่าการใช้งาน MySQL 

 

 

คลิก Next 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.8 การตั้งค่า Type and Networking  

 

 

  3.9 การก าหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 

 

1. เลือก Development Machine 

2. เลือก TCP/IP  

3. พอร์ท 3306  

4. เลือก Open Firewall…  

5. คลิก Next  

1. พิมพ์รหัสผ่าน  

3. คลิก Next  

2. ยืนยันรหัสผ่าน  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.10 การก าหนดค่า Windows Service ใช้ค่าปกติตามท่ีโปรแกรมตั้งไว้ 

 

 

  3.11 การก าหนด Plugin and Extensions ใช้ค่าปกติที่โปรแกรมตั้งไว้ 

 

 

คลิก Next  

คลิก Next  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.12 เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการท าให้การก าหนดค่าทั้งหมดมึผล

ต่อการใช้งาน โดยการคลิก Execute 

 

 

โปรแกรมจะท าการบันทึกการติดตั้งทั้งหมดและให้มีผลในการท างาน เสร็จแล้วคลิก Finish 

 

 

คลิก Execute  

คลิก Finish  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  3.13 ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ Server ด้วยข้อมูลการติดตั้งทั้งหมดที่ผ่านมา 

 

 

ถ้าทุกอย่างติดตั้งเรียบร้อยดี จะได้ผลลัพธ์ตามรูป 

 

 

คลิก Check  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โปรแกรมจะท าการบันทึกการติดตั้งให้มีผลในการใช้งานอีกครั้ง 

 

 

เมื่อโปรแกรมบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Finish 

 

 

คลิก Execute  

คลิก Finish  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเรียบร้อยสมบูรณ์ดี 

 

 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมจะให้ท าการเปิด MySQL Workbench เพ่ือใช้งาน 

 

 

คลิก Next  

คลิก Finish 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้ง MySQL Server เสร็จเรียบร้อย MySQL Workbench จะถูกเปิดขึ้นมาให้สามารถ login เข้าใช้งาน

ได้ตามรูป 

 

 

 

 

คลิกเพ่ือ login 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การติดตั้ง Active Directory Domain Service (ADDS) ส าหรับตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ 

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีจะใช้เป็น Domain Controller ดังนี้ 

1.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012 R2 (ดูวิธีการติดตั้งในหัวข้อการ

ติดตั้ง Windows Server และวิธีการสร้าง Virtual Server) 

1.2 ตั่งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในที่นี้ตั้งชื่อเป็น SAD01 

1.3 เตรียมชื่อ Domain ในที่นี้ใช้ชื่อ studentad02.larts.tu.ac.th 

1.4 ก าหนดหมายเลข IP Address ของเครื่อง ซึ่งหมายเลข IP Address ของเครื่องที่จะท าเป็น 

Server Domain Controller จะต้องก าหนดให้เป็น Static IP Address เท่านั้น ในที่นี้

ก าหนดหมายเลข IP Address เป็น  

IP Address:   203.131.210.85 

Subnet Mark:  255.255.255.240 

Default Gateway: 203.131.210.81 

Primary DNS:  203.131.212.11 

1.5 ก าหนด Network Firewall ซึ่งการใช้งาน Active Directory ระหว่าง Client/Server 

จ าเป็นต้อง Allow port range ดังนี้  

Start port: 49152 และ  

End port:  65535 

1.6 ก าหนดค่า Time Zone ให้เป็น (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta 

 

2. ติดตั้ง Domain Controller 

จากการเตรียมระบบในข้อ 1 เราจะได้องค์ประกอบในการสร้าง Domain Controller ดังนี้ 

Server name: SAD01 

Domain name: studentad02.larts.tu.ac.th 

IP Address:  203.131.210.85 

Primary DNS: 203.131.210.81 

จากนั้นเริ่มขั้นตอนการสร้าง Domain Controller ดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2.1 เปิด Server Manager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ในหน้าต่าง Server Manager คลิก 2. Add roles and feature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก Server Manager 

คลิก Add roles and features 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คลิก Next 

2.3 จะปรากฏหน้าต่าง Add Roles Wizard ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ในช่อง Roles เลือก Active Directory Domain Services  จากนั้นคลิก Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Server roles 
2. เลือก Active Directory… 

3. คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 * ถ้าแม่ข่ายยังไม่ได้ติดตั้ง NetFramwork 3.5 ขึ้นไป Windows จะบังคับให้ติดตั้ง Feature นี้ด้วย 

              

  คลิก Add Required Feature 

2.5 จะปรากฏค าอธิบายเกี่ยวกับ Active Directory Domain Services ให้คลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก Add Required Features 

คลิก Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2.6 เครื่องจะถามเพ่ือให้ยืนยันการติดตั้ง Roles ที่เราเลือกไว้ ให้คลิกปุ่ม Install 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จากนั้นรอให้เครื่องท าการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Domain Controller จนเสร็จ 

                

 คลิก Close เป็นอันเสร็จการติดตั้ง Active Directory Domain Controller 

 

คลิก Install 

คลิก Close 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 เมื่อสร้าง Active Directory เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการจัดการข้อมูลส าหรับผู้ใช้ ได้แก่การ

สร้างบัญชีผู้ใช้ (User Account) ในกรณีที่มีผู้ใช้ในระบบจ านวนไม่มากเราอาจสร้างบัญชีผู้ใช้เพ่ิมเข้าไปใน

ระบบที่ละรายการได้ แต่กรณีการจัดการบัญผู้ใช้ส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาเป็น

จ านวนมากจึงใช้วิธีการสร้างชุดค าสั่งเพ่ือให้ท าการสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ครั้งละหลาย ๆ บัญชี โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. จัดโครงสร้างบัญชีรายชื่อโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มคือ 

 นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ (Normal) 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 นักศีกษาโครงการ BAS 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 นักศึกษาโครงการ SEAS 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 นักศึกษาโครการ Russia 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 นักศึกษาโครการ IAC 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 นักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก 

 - ปี 57 58 59 60 และ 61 

 จากนั้นสร้าง bat file เพ่ือสั่งให้เครื่องท าการจัดโครงสร้างกลุ่มเพ่ือจัดบัญชีผู้ใช้ส าหรับนักศึกษาโดยใช้

ค าสั่ง dsadd ดังนี้  dsadd ou "ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 

 หมายถึง ให้สร้าง OU (Organize Unit) หรือกลุ่มผู้ใช้ชื่อ Normal อยู่ภายใน DC (Domain 

Controller) หรือแม่ข่ายจัดการผู้ใช้ชื่อ studenad.la 

จากนั้นสร้างกลุ่มย่อยภายใน Normal ด้วยค าสั่ง dsadd ดังนี้ 

 dsadd ou "ou=57,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 

 Dsadd ou "ou=58, ou=Normal, dc=studenad, dc=la" 

 dsadd ou "ou=59,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 

 dsadd ou "ou=60,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 

 dsadd ou "ou=61,ou=Normal,dc=studenad,dc=la"  
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จะได้กลุ่มของนักศึกษาแต่ละชั้นปี (53 – 59) ภายในกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (Normal) 

ใช้ชุดค าสั่งเช่นเดียวกันนี้เพ่ือสร้างกลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มโครงการ BAS SEAS RUSS ให้ครบทุกกลุ่มตาม

ชุดค าสั่งด้านล่าง  

Addou.bat  
  dsadd ou "ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 

 dsadd ou "ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=BEC,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
 

 dsadd ou "ou=57,ou=BAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=58,ou=BAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=59,ou=BAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=60,ou=BAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=61,ou=BAS,dc=studenad,dc=la" 
 

 dsadd ou "ou=57,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=58,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=59,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=60,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=61,ou=Normal,dc=studenad,dc=la" 
 

 dsadd ou "ou=57,ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=58,ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=59,ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=60,ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=61,ou=SEAS,dc=studenad,dc=la" 
 

 dsadd ou "ou=57,ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=58,ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=59,ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=60,ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
 dsadd ou "ou=61,ou=RUSS,dc=studenad,dc=la" 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เสร็จแล้วท าการบันทึกข้อมูลให้เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล bat เช่น addou.bat 
 

 
 

น าเอาไฟล์ addou.bat นี้ไปรันบน Command Shell ของเครื่อง Server ดังนี้ 

  1. copy ไฟล์ addou.bat ไปไว้บน C:\ ของเครื่อง Server 

  2. เปิด Command Prompt จากนั้นพิมพ์ cd\ เพ่ือย้ายไปที่ root directory 

  3. สั่ง run ไฟล์ที่เราเตรียมไว้โดยพิมพ์ addou กด Enter 

จะท าให้ได้กลุ่มของบัญชีผู้ใช้ภายใน Domain Controller ที่เราต้องการดังภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. เตรียมรายชื่อนักศึกษาส าหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยรายชื่อที่ได้รับมาจากงานบริหารการศึกษา

หรือโครงการต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ excel ตามร ู    

 

ต้องด าเนินการจัดรายชื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการคือ ตัด Header ของแต่ละส่วนออก ตัดล าดับที่ ค าน าหน้า

ชื่อและลายมือชื่อออก แล้วจัดให้อยู่ในรูปแบบดังภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เนื่องจากค าสั่งที่จะใช้ในการเพ่ิมบัญชีรายชื่อมีรูปแบบ ดังนี้ 

dsadd user “cn=[ชื่อผู้ใช]้,ou=[กลุ่มผู้ใช]้,dc=[Domain Controller], -fn[ชื่อ] –ln[นามสกุล]  -pwd[

รหัสผ่าน] -display[ชื่อที่จะแสดง] –dsc[ค าอธิบาย] –pwdneverexpires yes –disable no 

ต้องใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE() ใน Microsoft Excel ชว่ยในการจัดชุดค าสั่งบัญชีรายชื่อผู้ใช้ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE() อีกครั้งหนึ่งเพ่ือร่วมค าสั่งให้เป็น Column เดียวกันตามภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 เมื่อท ามาถึงขั้นตอนนี้จะได้ชุดค าสั่งส าหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ส าหรับนักศึกษาทุกคนแล้ว ต่อไปจะท า

การจัดเก็บชุดค าสั่งเหล่านี้เป็น batch file ส าหรับน าไปรันบนเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

 1. เลือกชุดค าสังบัญชีรายชื่อทั้งหมด โดยคลิกที่แถวแรกของข้อมูลจากนั้น กด Ctrl + a 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือก copy 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. เปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วสร้างเอกสารใหม่ คลิกเมาส์ขวา เลือก Past (Keep text only) 
 

 

 4. คลิกท่ีเมนู FILE เลือก Save as เลือก Folder ที่จะจัดเก็บไฟล์  

  ใส่ชื่อไฟล์ในช่อง File name 

  เลือก Save as type ให้เป็น Plain Text (*.txt) 

  กด Save 

 

           

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ dsadd user.txt ทีไ่ด้จะมีลักษณะตามภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 5. เมื่อได้ไฟล์ dsadduser.txt มาแล้วให้เปลี่ยนชื่อเป็น dsadduser.bat 

  5.1. เปิด Folder ที่เก็บไฟล์ dsadduser.txt 

  5.2. คลิกขวาที่ช่อง url Navigator เลือก copy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

    5.3. เปิด command Prompt แล้วพิมพ์ cd [เว้นวรรค] คลิกขวาแล้วกด Enter 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

  5.4. พิมพ์ d: กด Enter 

  5.5. พิมพ์ ren dsadduser.txt dsadduser.bat กด Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 6. น า dsadduser.bat ไปไว้ที่ root ของ เครื่องแม่ข่าย แล้วสั่ง run ที่ Command Prompt ดังนี้ 

  1. เปิด Command Prompt 

  2. พิมพ์ cd\ ย้าย directory ไปที่ root (C:\) 

  3. เนื่องจาก Command Shell ของ windows โดยปกติจะใช้ code page ส าหรับแสดง

ตัวอักษรเป็น windows-874 ซึ่งจะไม่สามารถแสดงอักษรภาษาไทยจากไฟล์ที่สร้างมาได้ เพราะไฟล์ที่ save 

มาจาก Microsoft Word จะใช้การเข้ารหัสแบบ UTF-8 เราจึงต้องเปลี่ยน code page ก่อนดังนี้ 

   พิมพ์ chcp 65001 

  4. สั่ง execute batch file โดยการพิมพ์ชื่อไฟล์ .bat กรณีนี้พิมพ์ dsadduser 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วิธีการ Join Domain เพื่อ Login เข้าใช้งานในระบบแม่ข่ายที่เป็น Active Directory, Domain 

Controller 

1. เสียบสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายของ

คณะ ฯ (ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัญญาณระบบไร้สาย เช่น Notebook จ าเป็นต้องเชื่อมต่อด้วย

สายแลนก่อนในขั้นตอนนี้ จากนั้นจะสามารถ login โดยใช้ระบบไร้สายได้) 

2. ตั้งค่า IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหมายเลขประจ าห้อง โดยท าการคลิกขวาที่ Network 

icon บน Task bar มุมด้านล่างขวา ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

เลือก Open Network and Sharing Center  

 

 

 

 

 

ในหน้าต่าง Network and Sharing Center คลิก Change adapter setting   

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก Open Network and Sharing Center 

คลิก 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จะปรากฏหน้าต่าง Network Connections ขึ้นมา ท าการคลิกขวาที่ Ethernet icon เลือก Properties 

(หรือดับเบิ้ลคลิกท่ี Ethernet icon ก็ได้) 

 

  

 

    

   

 

จะปรากฏหน้าต่าง Ethernet Properties เลือก Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) คลิก 

Properties (หรือดับเบิ้ลคลิกที่ Internet Protocol Version 4(TCP/IP) เลยก็ได้เช่นกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

1. คลิกขวำ 

2. คลกิเลอืก 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จากนั้นท าตามข้ันตอนดังนี้ 

a. คลิกเลือก Use the following IP address 

b. ใส่หมายเลข IP address ดังนี้ 172.17.x.xx 

โดยที่ x คือหมายเลขชั้น, xx คือหมายเลขห้อง   

ตัวอย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตั้งค่านี้ ติดตั้งประจ าอยู่ที่ ห้อง ศศ.340  (ชั้น 3 ห้อง 40) 

จะมีหมายเลข IP address : 172.17.3.40 

c. ใส่หมายเลข Subnet mask : 255.255.0.0 

d. ใส่หมายเลข Default gateway : 172.17.0.1 

e. คลิกเลือก Use the following DNS server addresses 

f. ใส่หมายเลข Preferred DNS server : 203.131.210.85 

g. ใส่หมายเลข Alternate DNS server : 203.131.222.11 

หมายเหตุ หมายเลขในข้อ c, d, f และ g จะเป็นหมายเลขเดียวกันทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ

เครือข่ายคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK และปิดหน้าต่างให้หมด 

a b 

c 

d 
e 

f 

g 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. เริ่มการ Join Domain โดยเลื่อนเมาส์ไปจ่อที่มุมล่างซ้ายชองจอภาพแล้วคลิกปุ่มขวา > เลือก 

System 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหน้าต่าง System ขึ้นมา ให้เลือก Change settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เลือก System 

  คลิก Change settings 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ในหน้าต่าง System Properties คลิกปุ่ม Change 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหน้าต่าง Computer Name/Domain Changes ขึ้นมา ให้ท าการกรอกข้อมูลดังนี้ 

a. ในช่อง Computer name ให้ใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชื่อที่ต้องการ) 

b. ในช่อง Member of ให้คลิกเลือก Domain 

c. ในช่องว่างของ Domain พิมพ์ studentad02.larts.tu.ac.th 

d. คลิก OK รอสักครู่เครื่องจะท าการค้นหาและ Join เข้าสู่ Domain studentad02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คลิก Change  

a 

b 
c 

d 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อสามารถ join เข้าสู่ Domain ได้ส าเร็จ หน้าต่าง Computer Name/Domain Changes จะ

ปิดลง เหลือหน้าต่าง System Properties อยู่ ให้คลิกปุ่ม OK  เครื่องจะถามเพ่ือให้ท าการ restart 

เครื่อง คลิกปุ่ม OK อีกครั้งเพ่ือยืนยันให้เครื่องท าการ Restart  

4. หลังจาก restart เครื่อง ก็เป็นอันจบขั้นตอนการ Join Domain เพ่ือเข้าไปใช้งานในระบบ จากนี้

เครื่องที่ได้ท าการ Join Domain เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดเครื่องจะมีการถามเพ่ือให้กรอก User 

name และ Password ส าหรับ login เข้าใช้งานทุกครั้ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการการพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองลูกข่าย 

 เมื่อด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมการพิมพ์บนเครื่องแม่ข่ายเสร็จแล้ว ต้องท าการ

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าที่มีไว้ส าหรับให้บริการ ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้งนี้จะต้อง

เป็นเครื่องพิมพ์ที่ก าหนดไว้ในเครื่องแม่ข่ายและท าการแชร์ไว้เท่านั้น หลังจากนั้นท าการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

การพิมพ์ส าหรับเครื่องลูกข่าย เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์และควบคุมการพิมพ์ของนักศึกษา 

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ 

 เครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้งให้ใช้งานกับระบบนี้ ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการ และต้องติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและถูกก าหนดให้เป็นเครื่องพิมพ์ที่

สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยมีวิธีการติดตั้งดังนี้ 

1. คลิกท่ี (1) start > (2) Printer and Faxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Start 
2. เลือก Printers and Faxes 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2. จะปรากฏหน้าต่าง Printers and Faxes ให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

 a. ในช่อง Address ให้พิมพ์หมายเลข IP Address ของเครื่อง Server ที่ควบคุมการพิมพ์ ได้แก่ 

172.17.17.1 แล้วกด Enter 

 b. จากนั้นจะมีหน้าต่างตรวจสอบสิทธ์เปิดขึ้นมา ให้พิมพ์ User name (admin) และ Password 

(Print123) แล้วกดเช็คในช่อง Remember my password ด้วย จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องจะ Login เข้าไปใน Server ในหน้าต่าง Explorer (172.17.17.1) จะปรากฏ Printer Driver ที่เครื่อง 

Server ได้ท าการแชร์ไว้ ให้คลิกขวาที่ Printer นั้นแล้วเลือก Connect  

 

 

 

 

 

a 

b 

1. คลิกขวา 

2. เลือก Connect…. 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เครื่องจะถามเพ่ือให้ยืนยันการเชื่อมต่อกับ Printer และติดตั้ง Printer Driver จากเครื่อง Server ลงมายังเครื่อง

ที่ต้องการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นรอให้เครื่องท าการเชื่อมต่อและติดตั้ง Printer Driver 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อเครื่องท าการติดตั้ง Printer Driver เสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Printers and Faxes ภายจะมี Printer 

Driver ใหม่ที่ได้ท าการติดตั้งเข้ามา ให้คลิกขวาที่ Printer นั้นแล้วเลือก Set ad Default Printer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะได้ผลลัพธ์ปรากฏดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่อง Printer ท าการปิดหน้าต่างนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จากนั้นท าการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ส าหรับลูกข่าย โดยกลับมาที่หน้าต่าง Server Explorer 

(172.17.17.1) เปิด Share folder ชื่อ PrintManagement (คลิกขวา > เลือก Open) 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรม PrintClient.exe เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เครื่องจะเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเปิดการท างานของโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Run เพ่ือยืนให้ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม PrintClient คลิกปุ่ม Next  

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โปรแกรมจะถามให้ตั้งชื่อ Menu Folder ให้ใช้ชื่อก าหนดไว้แล้ว คลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหน้าต่าง Select Destination Location ให้ใช้ชื่อที่ก าหนดไว้แล้ว คลิกที่ปุ่ม Next 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จากนั้นให้เลือกติดตั้งแบบ Full Installation แล้วคลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้กรอกข้อมูล Print server ip address ดังนี้ 

a. Printer Server IP Address: 172.17.17.1 

b. Http Port: 80 

c. คลิกปุม่ Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการติดตั้งที่เราได้เลือกและก าหนดไว้ หากมีข้อใดไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม Back เพ่ือ

กลับไปแก้ไขได้ ถ้าถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยดีแล้ว คลิกปุ่ม Install 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอเพ่ือให้โปรแกรมติดตั้งส่วนประกอบตามที่ก าหนด 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อโปรแกรมติดส่วนประกอบที่ก าหนดเสร็จ คลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

Windows Firewall จะท าการแจ้งเตือนการว่าได้ท าการ Block การเชื่อมต่อ Internet/Network ของ

โปรแกรม VNC Server Free Edition for Win32 ให้คลิก Unblock เพ่ือยอมให้โปรแกรมท าการเชื่อมต่อได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Firewall จะท าการแจ้งเตือนการว่าได้ท าการ Block การเชื่อมต่อ Internet/Network ของ

โปรแกรม PrintClient ให้คลิก Unblock เพ่ือยอมให้โปรแกรมท าการเชื่อมต่อได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏ Icon ของโปรแกรม PrintClient อยู่บน Task bar ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintClient 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

การพิมพ์งาน โดยผ่านระบบควบคมการพิมพ์ 

1. เปิดงานเอกสารที่ต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สั่งพิมพ์งานตามปกติ ในช่อง Name เลือกเครื่องพิมพ์ \\172.17.17.1\HP Laser Jet 600 M601 M602 

M603 PCL6 (ปกติจะเลือกไว้อยู่แล้ว) 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (password) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแจ้งยอดคงเหลือส าหรับการพิมพ์ กด OK ระบบจะสั่งงานพิมพ์ออก

ทางเครื่องพิมพ์ที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ Username 

พิมพ์ Password 

คลกิ OK 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มื่อการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานนั้นมี กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นอยู่หลายส่วนด้วยกัน นอกจากผู้ปฏิบัติงานยจะต้องเป็น

ผู้รอบรู้ใน กฎระเบียบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา

แนะน าแก่ผู้รับบริการ อีกด้วย  และยังต้องมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้ 

 สรุปขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคณะศิลปศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการท าแม่

ข่ายเสมือน (Virtual Server) 

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายให้พร้อม 

 2. วางแผนการติดตั้ง ได้แก่  

  2.1 การวางแผนใช้แม่ข่ายส าหรับให้บริการในเรื่องใดบ้าง 

  2.2 การจัดสรรหมายเลข IP Address ให้กับเครื่องแม่ข่าย 

  2.3 การติดตั้งโปรแกรมประกอบการท างานในแม่ข่ายแต่ละเครื่อง 

 3. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหลัก (Host) 

 4. ด าเนินการติดตั้งแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) 

 5. ก าหนดติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งานตามความต้องของแม่ข่าย 

 6. ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็นในการใช้งาน 

 7. เปิดให้บริการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 วิธีการด าเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการอาจแตกต่างไป
จากวิธีที่ปฏิบัติในคูมือนี้บ้าง เนื่องจาก Firmware ของ
เครื่อง Server แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน 
 

 ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาคู่มือการติดดั้งระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง Server รุ่นนั้น ๆ ให้เข้าใจโดยละเอียด
ก่อนลงมือปฏิบติ 

2. การสร้าง Virtual Server  บางครั้งไม่สามารถท าการสร้าง Virtual Server ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ (อาจจะเกิดเฉพาะในบางเครื่อง) 

 ให้ท าการตรวจสอบดูว่าได้ท าการ Enable  Intel 
Virtualization Technology (Intel VT) หรือ 
AMD-V ใน Bios ของเครื่อง ขึ้นอยู่กับ Processer ที่
ใช้ว่าเป็นยี่ห้อใด 
 

3. การติดตั้ง Data Base Server ส าหรับ
ฐานข้อมูลบุคลากร 
 

 การติดตั้ง Database Engine ค่อนข้างมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีเป็นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นและแต่ละ
ค่าย การติดตั้งผิดพลาดอาจท าให้ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ได้  

 

 ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาคู่มือการติดดั้งระบบปฏิบัติการ
ส าหรับ Database Engine รุ่นที่ใช้กับข้อมูลของ
คณะฯ ให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนลงมือปฏิบติ 

4. การติดตั้ง Active Directory Domain 
Controller ส าหรับนักศึกษา 
 

 การสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้ใน Active Directory ที่มีจ านวน
มาก ๆ จะเป็นปัญหาส าหรับผู้ดูแลระบบที่จะต้องท าการ
สร้างทลีะบัญชี ท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

 ต้องหาวิธีในการจัดการสร้างบัญชีรายชื่อครั้งละมาก 
ๆ ในคูมือนี้ได้น าเสนอวิธีการโดยการสร้างชุดค าสั่ง
เก็บไว้ใน Batch file แล้วน าไปท าการ Execute ใน
เครื่องแม่ข่าย Active Directory ที่ต้องการ 

1
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

5. การติดตั้งแม่ข่ายบริการระบบอินเทอร์เน็ต  การให้บริการระบบอินเตอร์น็ตของคณะฯ ยังมีปัญหาเรื่อง
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หรือแม่ข่าย
ระบบล่มอยู่บ้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานจ านวน
มาก 

 
 

 ติดตั้งแม่ข่ายส าหรับให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ส าหรับบุคคลากรเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมช่องทางส าหรับการ
เข้าใช้งาน และใช้เป็นช่องทางส ารองในการเข้าใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อแม่ข่ายหลักมีปัญหาไม่
สามารถให้บริการได้ 

6.      

7.      

1
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โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกดั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บรรณานุกรม 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560.// (24 ม.ค. 2560)./ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก หน้า 27 – 30 

อาสาสมัครวิกิพีเดีย.//(2018).//โพรโทคอล.//สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2018.//

จาก.///th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8

2%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5&oldid=7811978 

อาสาสมัครวิกิพีเดีย.//(2018).//เอชทีทีพี.//สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2018.//จาก. 

//th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0

%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5&oldid=7942019 

กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.//  .//มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง.//สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2561.//จาก./ 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/content/job_qualification/files/13%E0%B8%99%E0%B8%

B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B

2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7

%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นายบรรเจิด จิระกาล  อายุ  47 ปี 

เกิดวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขท่ี 399/51 หมู่บ้านศุภาลัย โนโววลิ อ าเภอเมืองปทุม 

จังหวัดปทุมธานี 

บิดา นายบ ารุง จิระกาล อายุ 78 ปี  อาชีพ ข้าราชการบ านาญ 

มารดา นางศศิธร จิระกาล อายุ 77 ปี อาชีพ ข้าราชการบ านาญ 

พี - น้อง 

1. น.ส.ช่อผกา จิระกาล อายุ 49 ปี อาชีพ นางพยาบาล วิชาชีพ โรงพยาบาลภูกระดึง 

2. น.ส.บุศรินทร์ จิระกาล อายุ 48 ปี อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

3. น.ส.บูรพร จิระกาล อายุ 43 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

การศึกษา 

1. ชั้นประถม-มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 

2. ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

3. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมซอฟแวร์) มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

4. Certificate of Intensive Program in English as a Second Language at Vancouver English 

Centre, Vancouver, British Columbia, Canada 

5. ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต (วิทยานิพนธ์) 

 

ประวัติการท างาน 

1. Programmer บริษัทเอเชียซอฟท์ ออกแบบพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน (2537 – 2540) 

2. ครูประจ าวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (2541 – 2544) 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544 – ปัจจุบัน) 
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ประวัติการท างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชึพเกษียณมัง่คั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545 – 2548) 

2. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (2545) 

3. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2546) 

4. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศศ.340 และ 

ศศ.342 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2552) 

5. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 (2559 – 2561) 

6. กรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560 – ปัจจุบัน) 

7. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 (2561 – ปัจจุบัน) 

8. ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คณะศิลปศาสตร์ (2558 ปัจจุบันใช้งานอยู่) 

9. ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานเพื่อใช้ในการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

10. ออกแบบพัฒนาระบบรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม Online 

 

 

 

 

 


