
คู่มือการปฏิบัติ 
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้
ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
 2.  เพ่ือเป็นเอกสารท่ีแสดงวิธีการท างานซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานติดต้ังระบบ
สารสนเทศบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 
2.  ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มการติดต้ังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่มือการปฏิบัติน้ีจะอธิบายรายละเอียด
การติดต้ังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของการติดต้ังทุกประการ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินตาม
ขั้นตอนเพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการเตรียมความพร้อม 
 
3.  ค าจ ากัดความ 
 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ คอมพิวเตอร์ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยความจ าส ารอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ใน
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)  มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่ายระยะไกล ท่ีใ ช้
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า  Host Computer 
และเรียกเครื่องท่ีรอรับบริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน (สุจินดา  ถึงงาม, 2557) 
 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดค าส่ังหรือโปรแกรมท่ีใช้ส่ังงานให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด าเนินการตามท่ีต้องการ 
(หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ช 0247, สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ระบบสารสนเทศ คือ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการควบคุม รายงาน หรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
 ผู้ใช้ คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้ใช้งาน 
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4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.  ผู้ดูแลระบบ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีในการติดต้ัง ตรวจสอบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
 3.  เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร มีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบได้ 
 4.  อาจารย์ บุคลากร มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการกรอกผลการเรียน การติดตาม
นักศึกษา และพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เตรียมไว้ 
 5.  นักศึกษา มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียน  การลงทะเบียนเรียน การขอ
ส าเร็จการศึกษา และการขอเอกสารทางการศึกษา 
 
5.  การตรวจสอบเอกสาร 

- 
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7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินตามข้ันตอนอย่าง
เคร่งครัด ห้ามมิให้ข้ามไปด าเนินการขั้นตอนอ่ืนก่อนเด็ดขาด เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติ โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ติดต้ัง IIS ( Internet Information Services) Web Server เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถ Run Web Server 
  -   ให้ด า เ นินการเข้ า เครื่ องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ าย ผ่านโปรแกรม Remote Desktop 
Connection ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 หน้าจอโปรแกรม Remote Desktop Connection 

 
  -  จากน้ันให้กรอกหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีต้องการเข้าใช้งานในช่อง 
“Computer” และคลิกปุ่ม “Connect” จะปรากฏหน้าจอส าหรับกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้ เข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 หน้าจอส าหรับกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้ เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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  -  เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะแจ้งข้อความเพ่ือยืนยันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 หน้าจอยืนยันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Yes” เพ่ือเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะปรากฏหน้าจอ
ส าหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 4 

 
ภาพ 4 หน้าจอการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Server Manager” เพ่ือติดต้ัง IIS (Internet Information Services) 
Web Server จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 5 
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ภาพ 5 หน้าจอ Server Manager ส าหรับติดต้ัง IIS 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Add Roles and Features” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดัง
ภาพ 6 

 
ภาพ 6 หน้าจอ Add Roles and Features  

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 7 
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ภาพ 7 หน้าจอ Add Roles and Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าจอ Add Roles and Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 9 



9 
 

 
ภาพ 9 หน้าจอ Add Roles and Features ส าหรับการติดต้ัง Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 หน้าจอ Add Roles and Features การเพ่ิม Features Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 11 
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ภาพ 11 หน้าจอ Add Features  .Net Framework 3.5 Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 12 

 
ภาพ 12 หน้าจอ Add Roles and Features Setting IIS 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 13 
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ภาพ 13 หน้าจอ Add Roles and Features เพ่ิม Role Services 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 หน้าจอ Add Roles and Features แสดงข้อความยืนยันการติดต้ัง 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 15 
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ภาพ 15 หน้าจอการติดต้ัง Features Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Close”  
  -  จากน้ันหากต้องการทดสอบการติดต้ังว่าสามารถรันได้หรือไม่ให้เปิดโปรแกรม Windows 
Internet Explorer แล้วพิมพ์ http://localhost หรือ http://127.0.0.1 จะปรากฏดังภาพ 16 

 
ภาพ 16 หน้าจอการทดสอบการติดต้ัง Web Server (IIS) 
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 2.  ติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0 
  -  เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx จะ

ปรากฏหน้าจอส าหรับดาวน์โหลดดงัภาพ 17 
 

 
ภาพ 17 หน้าจอเว็บไซด์ส าหรับดาวน์โหลด Microsoft Web Platform 5.0 

  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Free Download” เพ่ือดาวน์โหลด Software ส าหรับการติดต้ัง 
Microsoft Web Platform 5.0 และเม่ือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี Icon Software เพ่ือเริ่มการติดต้ัง
จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 18 



14 
 

 
ภาพ 18 หน้าจอการติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0 

 3.  ติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 
  -  เม่ือติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0  เรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ัง
ดังภาพ 19 

 
ภาพ 19 หน้าจอข้อมูลการค้นหา PHP Hypertext Preprocessor 

  -  ให้ค้นหา PHP Hypertext Preprocessor จะปรากฏข้อมูลท่ีค้นหาโดยให้เลือกเป็น 
Version PHP 5.4 น้ันให้คลิกปุ่ม “Install” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 20 
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ภาพ 20 หน้าจอแสดงรายละเอียดการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 

  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Install” เพ่ือท าการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor จะปรากฏ
เม่ือติดต้ังเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 21 
 

 
ภาพ 21 หน้าจอผลการติดต้ังการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 

  -  ให้คลิกปุ่ม “Finish”  
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8.  แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเข้าใจหลักการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์พอสมควร เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะอาศัยการท างานผ่าน
ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง หากใช้ซอฟต์แวร์ท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการท างานได้ 
 
9.  มาตรฐานคุณภาพงาน 
 - 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องด าเนินการตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทุก
สัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งจะมีผลท าให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศมีปัญหา อาทิ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้ การตอบสนองของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่
ตอบสนองหรือตอบสนองได้ล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศไม่สามารถเข้า ใช้งานได้ เป็นต้น ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
 1.  ตรวจสอบการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ 3 วิธีดังน้ี 
  1.1  การเข้าผ่าน Web browser 
  1.2  การเข้าถึงผ่านโปรแกรม Remote Desktop 
  1.3  การเข้าถึงผ่าน FTP 
 2. ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธีดังน้ี 
  2.1 ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ Windows Internet Explorer โดยการเข้าผ่านโดเมน
เนม เช่น http://e-student.kpru.ac.th 
  2.2 ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ Windows Internet Explorer โดยการเข้าผ่านโดเมน
เนม เช่น http://localhost หรือ http://127.0.0.1  
 
11.  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 - 

 
12.  แบบฟอร์มท่ีใช้/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้ง 
 1.  IIS (Internet Information Services) Web Server 

2.  ซอฟต์แวร์ Microsoft Web Platform 5.0 
3.  PHP Hypertext Preprocessor 
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13.  ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบได้

ในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การติดต้ัง .Net Framework  
ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะท าให้การติดต้ัง 
PHP Hypertext Preprocessor 
ไม่ผ่าน 

ให้ติดต้ัง .Net Framework ให้
ครบถ้วนโดยจะต้องติดต้ัง .Net 
Framework 3.5 และ .Net 
Framework 4.5 

 
14.  บรรณานุกรม 
 สุจินดา  ถึงงาม. 2557. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย. https://sujinda2537.wordpress.com/%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%E0%B9%81%E0%B8%A1
%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/. 
 

หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ช 0247, สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. 2550. พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. http://www.up.ac.th/training/ 
intra.up.ac.th. 


