
                

คู่มือปฏิบัติงาน 

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อม 

สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 

 

จัดทำโดย  

คมกริช  กล่ินอาจ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

รับรองโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่องมาตรฐานการตำหนดตำแหน่ง  และการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น เอกสารแสดง
เส้นทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั ้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มน้ี                                                                        

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเพื่อให้ส่วนราชการมีคู ่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ การ
ทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานติดต้ัง
ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการดำเนินงานของสำนักฯและสามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนแทนกันได้ 

สุดท้ายนี ้ข ้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิท ี ่ให ้ความรู ้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมาและ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
หลักเล่มนี้ขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มน้ีสำเร็จลงได้ด้วยดี  
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ 
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบำรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการ
ฝึกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ต้ังอยู่เขต
หมู่บ้านวังยาง หมู่ที่  1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเน้ือที่ 421 ไร่ 58 
ตารางวา  
 ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 
ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. 
จำนวน 392 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร 
และจังหวัดตาก  
 ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญั ติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พทุธศักราช 2527    มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครู
ได้  
 ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก  
 ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2535 ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรมีฐานะเป็น 
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2538  
 ปกีารศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค พิ เศษ ที่  อ .แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2544 จัดต้ังศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของ
สถาบันที่      ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 
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 ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 
 ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระ
ปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิ ไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับ ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทำให้
สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ทั่วประเทศ           มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความ
เป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลั กสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แ ละหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็น
รุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด
ตากและจังหวัดสุโขทัย 
 ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณ ฑิตสาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา รุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการ
บริหารการศึกษา รุ่นแรก 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย  คณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด และสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้าง
ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ

สร้างสรรค์และ  การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมยั โปร่งใสด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม         แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

  
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 



๔ 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
และ         เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 บริบทหน่วยงาน 
 

สำนักส่งเส ริมวิชาการและงานทะเบี ยน ได้ จัด ต้ังขึ้นภายใต้ พระราชบัญญั ติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ในหมวดที่ 1 มาตรา 10 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน 
ประสานงานและให้บ ริการงานการจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยี    

ประวัติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ปีพุทธศักราช 2516 ได้ทำการจัดต้ังวิทยาลัยครูกำแพงเพชรขึ้น เมื่อวันที่  29 

กันยายน พ.ศ. 2516 เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  
ปีพุทธศักราช 2519 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เร่ิม เปิดรับนักศึกษา และจัดให้มี

หน่วยงานแผนกทะเบียนและวัดผลดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน 
แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทำตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ  

ปีพุทธศักราช 2538 ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานจากกรมการฝึกหัดครู เป็น สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ส่วนในการบริหารงาน
วิชาการในสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรจัดต้ังหน่วยงานมีชื่อว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” เป็น
หน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษาด้านบริการใช้หลักสูตรงานทะเบียนนักศึกษาเป็นต้น  

ปีพุทธศักราช 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง วันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2542 ยังคงใช้ชื่อ“สำนักส่งเสริมวิชาการ”ตามเดิม 

ปีพุทธศักราช 2547-2548 เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ เห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
จึงมีผลทำให้สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มีหน่วยงาน “สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน”                                                                                                                                                                                               

ปัจจุบันสำนักส่งเสริมวิชาการและงาทะเบียนมีหน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน คือ  
1. งานเลขานุการ  
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
3. งานทะเบียนและประมวลผล  
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นอกจากน้ียังมีงานจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา  
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วิสัยทัศน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานการจัด

การศึกษาและให้บริการตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. มุ่งให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ของสำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน 
1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. เพื่อให้บริการทางการศึกษาอย่างรวด ถูกต้องและทั่วถึง 
3. พฒันาระบบบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

สำนักงานผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

งานเลขานุการ 

 

 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

งานหลักสูตรและ 
แผนการเรียน 

 

 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

- งานสารบรรณ 
- งานด้านการพัฒนา

บคุลากร 
- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
 

- งานธุรการ 
- งานแผนการเรียน 
- งานตารางสอน - 
ตารางสอบ 
- งานมาตรฐานวิชาการ 
- งานบริการข้อมูลทาง 
วิชาการ 
- งานสหกิจศึกษา 
 

 

- งานธุรการ 
- งานบริการนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา
เข้า 
ใหม่ 
- งานข้อมูลนักศึกษา 
และระเบียนประวัติ 
- งานตรวจสอบและ
ติดตาม 
ผลการเรยีน 
 

 

 

- งานประมวลผลการ

- งานธุรการ 
- งานสารสนเทศ ข้อมูล
ทางการศึกษา 
- งานดูแลข้อมูล
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล  



ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 การเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ เป็น
งานที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาระบบของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เน่ืองจากผู้พัฒนาระบบสารสนเทศภายในทีมต้องทำการ
เตรียมความพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมก่อนดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานระบบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการพัฒนาระบบและ
การใช้งานจริง ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ดังน้ี 
 
 

เริ่ม 

ข้ันตอนท่ี 1 
การจัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์เปิดโดเมนและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 
การสร้างผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ข้ันตอนท่ี 3 
การติดตั้ง IIS และ FTP 

ข้ันตอนท่ี 4 
การติดตั้ง WEB PLATFORM 5.0 

ข้ันตอนท่ี 5 
การติดตั้ง URL REWRITE 

ข้ันตอนท่ี 6 
การติดตั้ง PHP 

ข้ันตอนท่ี 7 
การติดตั้ง MYSQL SERVER 

P1 



๙ 

 
 

 

จบ 

ข้ันตอนท่ี 8 
การติดตั้ง PHPMYADMIN 

ข้ันตอนท่ี 9 
การติดตั้ง GIT SERVER 

ข้ันตอนท่ี 10 
การติดตั้ง HTTPS SSL CERTIFICATE 

ข้ันตอนท่ี 11 
การติดตั้ง NODEJS 

ข้ันตอนท่ี 12 
การติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูล 

P1 



๑๐ 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปิดโดเมนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ในการจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปิดโดเมนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศน้ัน เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ระบบที่ต้องการพัฒนา
ว่าต้องการใช้ระบบปฏิบัติการใดในการติดต้ัง พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเท่าไร และซอฟต์แวร์ที่
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต้ัง พร้อมทั้งกำหนดโดเมนที่ ต้องการใช้ เพื่อจัดทำบันทึก
ข้อความให้เหมาะสม ซึ่งสามารถดูตัวอย่างบันทึกข้อความได้จากภาคผนวก ก เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทำบันทึกข้อความได้อย่างถูกต้อง 

 

ภาพ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์โดเมนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
ปัญหา : ระบบปฏิบัติการที่แจ้งในบันทึกข้อความเป็นเวอร์ชั่นต่ำ เน่ืองจากไม่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเร่ืองการถูกโจมตีจาก Hacker ที่
เข้ามาโจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเป็น
เวอร์ชั่นอะไร เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีระบบปฏิบัติการที่ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ 
ข้อเสนอแนะ : ควรมั่นอัพเดตระบบปฏิบัติการบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
ลดปัญหาถูกโจมตีจาก Hacker ที่เข้ามาโจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ 
 



๑๑ 

ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เมื่อดำเนินการทำบันทึกข้อความขอความอนุเคาระห์โดเมนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งข้ อมูล
รายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านทาง Facebook หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่สามารถ
ติดต่อและประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างข้อความแจ้งผลการสร้างโดเมนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
1. เข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ในการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานได้จาก
ข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ดังน้ี 

- Domain/IP Address สำหรับการเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- Username ชื่อผู้ใช้โดยค่า Default จะเป็น administrator 
- Password รหัสผ่านผู้ใช้โดยจะได้รับจากเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน

เรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ีต่อไปน้ีเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่
ข่ายเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานดังน้ี 
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1.1 ให้เจ้าหน้าทีดำเนินการคลิกปุ่ม start เลือก Remote Desktop 
Connection จะปรากฏหน้าจอสำหรับการเข้าใช้งานดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 หน้าจอสำหรับการเข้าใช้งาน Remote Desktop Connection 

 
1.2 ดำเนินการกรอกชื่อ Domain/ IP Address ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงในช่อง Computer จากน้ันคลิกปุ่ม connect 
จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ดังภาพ 4 

 
ภาพ 4 หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูล Username และ Password 

 
 
 
 
 



๑๓ 

1.3 ดำเนินการกรอกชื่อผู้ใช้ลงในช่อง Username และกรอกข้อมูลรหัส
ผู้ใช้ในช่อง Password จากน้ันคลิกปุ่ม OK  จะปรากฏหน้าจอสำหรับยืนยันการเข้าใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 5 

 
ภาพ 5 หน้าจอแสดงยืนยันการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
1.4 ให้เจ้าหน้าคลิกถูกช่อง “Don’t ask me again for connections 

to this computer” หาก ต้องการที่ จะไม่ ให้ ห น้าจอแสดงยื นยั นการเข้า ใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์คร้ังต่อไป หลังจากน้ันให้คลิกปุ่ม “Yes” หากต้องการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จะปรากฏหน้าจอสำหรับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 6 หรือคลิกปุ่ม 
“No” หากไม่ต้องการเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ 

 

ภาพ 6 หน้าจอสำหรับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 



๑๔ 

2. การสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
รหัสผ่านเป็นส่วนหน่ึงที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

หรือในระบบที่ต้องการความปลอดภัย ซึ่งรหัสผ่านถือเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของ
ตัวบุคคลน้ันๆ การใช้งานรหัสผ่านจึงช่วยป้องกันความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ
น้ันได้ หากผู้ใช้งานไม่ให้ความสำคัญในการต้ังค่ารหัสผ่านก็จะส่งผลทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถคาด
เดารหัสผ่านและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดาย โดยแนวทางและข้อแนะนำในการต้ังค่า
รหัสผ่านให้ปลอดภัยมีดังน้ี 

คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน 
1. ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่าน้ัน 
2. ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 

2.1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 
2.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร 
2.3 ตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัวเลข 
2.4 เคร่ืองหมายหรืออักขระพิเศษ  ( ! @ # $ % ^ & * ( ) + | ~ 

- = \ ` { } [ ] : " ; ' < > ? , . / ) อย่างน้อย 1 อักขระ 
 

สิ่งท่ีไม่ควรนำมาใช้เป็นรหัสผ่าน 
1. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทั่วไป อย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตร

ประจำตัวต่างๆ หรือวันเดือนปีเกิด 
2. ข้อมูลการติดต่อ อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ 
3. ชื่อบุคคลรอบข้างหรือสัตว์เลี้ยง  
4. คำที่พบในพจนานุกรม 
5. คำทั่วๆ ไปที่มีการสะกดจากหลังไปหน้า อย่างเช่น password -> 

drowssap, admin -> nimda, root -> toor เป็นต้น 
6. ใช้รูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นที่นิยม อย่างเช่น aaabbb, 

qwerty, 12345, 123321 เป็นต้น 
7. ใช้รูปแบบการต้ังรหัสผ่านที่คล้ายคลึงกันในแต่ละบัญชี อย่างเช่น 

secret1, 1secret, secret?, secret! เป็นต้น 
 

ข้อควรปฎิบัติเพ่ิมเติม 
1. ในแต่ละบัญชีควรมีการต้ังรหัสผ่านที่แตกต่างกัน ไม่ควรใช้รหัสผ่านที่

ซ้ำกับบัญชีอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้สามารถเข้าบัญชีอื่นได้ 
2. หากแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ใดมีการเปิดยืนยันตัวตนแบบ 2 

ขั้นตอน ควรเปิดใช้งานในส่วนน้ีด้วยเพื่อเพิ่มการป้องกันที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
3. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3-6 เดือน 



๑๕ 

4. ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีเป็นประจำ  
5. ออกจากระบบทุกคร้ังหลังไม่ใช้งาน 
6. ไม่ควรเลือกใช้งาน “จำรหัสผ่าน” (Remember me) บนเว็บไซต์ 
7. ไม่ควรจดรหัสผ่านลงกระดาษหรือในไฟล์เอกสารที่ไม่มีการป้องกัน

การเข้าถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นรับทราบ 
 
 การสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการเข้าใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยต้องเข้าใช้งานผ่านรหัสผู้ใช้ของตนเองเท่าน้ันเพื่อให้ทราบถึงการ
เข้าใช้งานตามความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสร้างรหัสผู้ใช้ดังน้ี 

2.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกปุ่ม “Start” ด้านมุมซ้ายล่างจะปรากฏหน้าจอ
สำหรับเลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังภาพ 7 

 
ภาพ 7 หน้าจอแสดง Start Menu เมนูต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 



๑๖ 

2.2 คลิกปุ่ม “Server Manager” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการบริหาร
จัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 8 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกที่จะบริหารจัดการ 
roles และ features ที่ต้องการติดต้ังหรือใช้งานงานเพิ่มเติมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ 
เช่น  การส ร้างผู้ ใช้ งาน การติด ต้ัง Internet Information Services (IIS) การติดต้ัง  File 
Transfer Protocol (FTP) และอื่นๆ เป็นต้น 

 
ภาพ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลโปรแกรม Server Manager 



๑๗ 

2.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “Tools” จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอก
ข้อมูลผู้ใช้ดังภาพ 9 

 
ภาพ 9 หน้าจอแสดงเมนูต่าง ๆ ใน Tools 

 
2.4 จากน้ันให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “Computer Management” จะ

ปรากฏหน้าจอสำหรับการสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 หน้าจอแสดงเมนูต่าง ๆ ใน Computer Management เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 



๑๘ 

2.5 จาก น้ันให้ ผู้ป ฏิ บั ติ งานคลิก เม นู  “ Local Users and Groups” 
จากน้ันเลือกเมนู “Users” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทั้งหมด และให้ทำการคลิกขวาจะปรากฏเมนูสำหรับการสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังภาพ 
11 

 
ภาพ 11 หน้าจอแสดงรายการสำหรับสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 



๑๙ 

2.6 จากน้ันให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “New User…” จะปรากฏหน้าจอ
สำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ดังภาพ 12 

 
ภาพ 12 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ 

   
  ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

User name : ชื่อผู้ใช้งานใหม่โดยปกติแล้วสามารถต้ังชื่อตามชื่อผู้ใช้งานได้
โดยการสอบถามชื่อภาษาอังกฤษจากผู้ใช้ใหม่ 

Full name : ชื่อผู้ใช้งานใหม่ ปกติแลว้จะเป็นชื่อ – นามสกุลผู้ใช้งาน
ภาษาอังกฤษ 

Password และ Confirm password : เป็นรหัสที่ผู้ใช้งานใหม่ต้องการสร้าง
โดยผู้ปฏิบัติงานควรแนะนำให้ผู้ใช้งานใหม่สร้างรหัสผ่านตามข้อนำแนะในการสร้างรหัสผ่านที่ดี 

ใส่เคร่ืองหมายถูกที่ช่อง “User cannot change password” และ 
“Password never expires” 



๒๐ 

2.7 หลังจากผู้ปฏิบัติงานกรอกผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ 
ครบถ้วนและให้คลิกปุ่ม “Create” จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้ดังภาพ 13 

ภาพ 13 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
 



๒๑ 

2.8 หลังจากน้ันให้ผู้ปฏิบัติเลือกเมนู “Groups” จะปรากฏรายชื่อกลุ่ม
ของผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยจะแยกตามประเภทการเข้าใช้งาน โดยให้เลือกกลุ่มผู้ใช้เป็น 
“Administrators” โดยทำการดับเบิ ลคลิกจะปรากฏ ห น้าจอแสดงรายชื่อผู้ ใช้ ในกลุ่ ม
“Administrators” ดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกลุ่ม Administrators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

2.9 จากน้ันคลิก “Add” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการค้นหาชื่อผู้ใช้ที่
ต้องการเพิ่มในกลุ่มผู้ใช้งานดังภาพ 15 

 
ภาพ 15 หน้าจอสำหรับการค้นหาผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 



๒๓ 

2.10 หลังจากน้ันคลิก “Advanced…” และคลิก “Find Now” จะปรากฏ
หน้าจอรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดดังภาพ 16 

 
ภาพ 16 หน้าจอแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้งานที่ค้นหาและต้องการเพิ่มในกลุ่ม Administrators 

 



๒๔ 

2.11 จากน้ันคลิกเลือกรายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม จากน้ันคลิก “Add” จะ
กลับมาหน้าจอแสดงรายการกลุ่มผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 17 
 

 
ภาพ 17 หน้าจอแสดงรายการกลุ่มผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
  
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
ปัญหา : เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมากกว่า 1 คนทำให้การเข้าใช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถเข้าพร้อมกันได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ในการเข้าใช้งาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะแสดงข้อมูลผู้เข้าใช้
งาน ซึ่งจะระบุชื่อผู้ใช้งาน ให้ทำการเลือกเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานค้างอยู่ และคลิกปุ่ม Sign Out 
ข้อเสนอแนะ : ในบางคร้ังเจ้าหน้าที่ เข้าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายค้างไว้ ดังน้ันผู้ปฏิบัติการ
ควรแนะนำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกคร้ังหลังใช้งาน
เสร็จแล้ว 
 
 



๒๕ 

ข้ันตอนท่ี 3 การติดตั้ง IIS และ FTP 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้อง

ดำเนินการติดต้ัง Internet Information Services (IIS) และ File Transfer Protocol (FTP) 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้นได้ และยังสามารถดำเนินอัพโหลด ดาวน์
โหลดไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. การติดต้ัง Internet Information Services (IIS) 
การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายเพื่อให้สามารถใช้งานการจำลองเซิฟเวอร์เพื่อให้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ 
โดยมีขั้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิก “Start” ด้านมุมซ้ายล่างจะปรากฏหน้าจอสำหรับเลือก
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังภาพ 18 

 
ภาพ 18 หน้าจอแสดง Start Menu เมนูต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

1.2 คลิกปุ่ม “Server Manager” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 19 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกที่จะบริหารจัดการ roles 
และ features ที่ต้องการติดต้ังหรือใช้งานงานเพิ่มเติมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ เช่น การ
สร้างผู้ ใช้ งาน การติด ต้ัง Internet Information Services (IIS) การติดต้ัง File Transfer 
Protocol (FTP) และอื่น ๆ เป็นต้น 

 
ภาพ 19 หน้าจอแสดงข้อมูลโปรแกรม Server Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเมนู “Manager” จะปรากฏหน้าจอสำหรับเพิ่ม roles 
และ features ที่ต้องการดังภาพ 20 

 

ภาพ 20 หน้าจอแสดงเมนู Manage สำหรับเพิ่ม roles และ features 

 
1.4 จากน้ันให้คลิกเมนู “Add Roles and Features” จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดการติดต้ัง Add Roles and Features ดังภาพ 21 

 

ภาพ 21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการติดต้ัง Add Roles and Features 



๒๘ 

1.5 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกประเภท
การติดต้ังดังภาพ 22 

 

ภาพ 22 หน้าจอแสดงประเภทการติดต้ัง 

1.6 จ า ก น้ั น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น เลื อ ก  “ Role-based or feature-based 
installation” จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ดำเนินการติดต้ังดังภาพ 23 

 

ภาพ 23 หน้าจอแสดงรายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 



๒๙ 

1.7 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏ Roles and Features ที่ต้องการติดต้ังบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 24 

 

ภาพ 24 หน้าจอแสดงRoles and Features ที่ต้องการติดต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

1.8 จากน้ันคลิก Roles and Features หัวข้อ “Web Server (IIS)” จะปรากฏ
หน้าแสดงยืนยันการเพิ่ม Roles and Features ดังภาพ 25 

 

ภาพ 25 หน้าจอแสดงการยืนยันการเพิ่ม Roles and Features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

1.9 จากน้ันให้คลิก “Add Features” และคลิก “Next” จะปรากฏ หน้าจอ
แสดงรายละเอียด Features ที่ต้องการติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งาน 
Web Server (IIS) ดังภาพ 26 

 

ภาพ 26 หน้าจอแสดงรายละเอียด Features ที่ต้องการติดต้ัง 
 

  Features ที่จำเป็นในการใช้งาน Web Server (IIS) ผู้ปฏิบัติการสามารถเลือก
ติดต้ังให้เหมาะสมกับการใช้งานของเว็บแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายดังน้ี 

- .Net Framework 3.5 Features หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ได้
ติดต้ัง PHP ก็ไม่จำเป็นต้องเลือก 

- .Net Framework 4.7 Features ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตามหน้าจอ เพื่อ
ดำเนินการติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

1.10 หลังจากผู้ปฏิบัติงานเลือก Features ครบแล้วให้คลิก “Next” จะปรากฏ
หน้าจอแสดงรายละเอียด Web Server Role (IIS) ดังภาพ 27 

 

ภาพ 27 หน้าจอแสดงแสดงรายละเอียด Web Server Role (IIS) 

1.11 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดง role services ที่ ต้องการ
ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 28 ,29 และ 30 

 

ภาพ 28 หน้าจอแสดงแสดง role services ที่ต้องการติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 



๓๓ 

 

ภาพ 29 หน้าจอแสดงแสดง role services ที่ต้องการติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 
 

 

ภาพ30 หน้าจอแสดงแสดง role services ที่ต้องการติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 

 
 



๓๔ 

1.12 หลังจากเลือก role services ที่ จำเป็นครบถ้วนแล้วคลิก “Next” จะ
ปรากฏหน้าจอแสดงการยืนยันการติดต้ัง role services ที่เลือกดังภาพ 

 

ภาพ 31 หน้าจอแสดงการยืนยันการติดต้ัง role services 

 
1.13 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะและรายละเอียด

รายการที่ดำเนินการติดต้ังดังภาพ 32 

 

ภาพ 32 หน้าจอแสดงสถานะและรายละเอียดรายการที่ดำเนินการติดต้ัง 



๓๕ 

1.14 จากน้ันเมื่อดำเนินการติดต้ัง role services เสร็จสิ้นจะปรากฏหน้าจอแสดง
สถานะการติดต้ังดังภาพ จากน้ันคลิก “Close” เป็นการเสร็จสิ้นการติดต้ัง 

 

ภาพ 33 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ังเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

1.15 หากต้องการทดสอบการติดต้ังให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดเบราว์เซอร์และพิมพ์ IP 
Address ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่งานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชรหากปรากฏหน้าจอดังภาพ 34 แสดงว่าการติดต้ัง Internet Information 
Services (IIS) เสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพ 34 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การติดต้ัง Internet Information Services (IIS) 
 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง  Internet Information 
Services (IIS) 
ปัญหา : เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาจมีจำนวนมากกว่าเคร่ืองสำหรับการติดต้ัง และบางคร้ัง
พบว่าระบบปฏิบัติการมักจะไม่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน จึงทำให้การติดต้ังเกิดข้อผิดพลาดได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ในบางคร้ังผู้ปฏิบัติยังไม่ค่อยเข้าใจว่าควรเลือกติดต้ังอะไรบ้าง ดังน้ัน
ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกติดต้ังเฉพาะที่จำเป็นในการใช้งานเพื่อให้การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายมีความเหมาะสมและตรงต่อการใช้งานของแต่ละเว็บแอพพลิเคชั่น 
ข้อเสนอแนะ : การเลือกติดต้ัง ควรพิจารณาจากระบบที่พัฒนาต้องใช้อะไรบ้างในการบริหาร
จัดการเพื่อให้ระบบที่พัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากรบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 
 
 



๓๗ 

2. การติดต้ัง File Transfer Protocol (FTP) 
การติดตั้ง File Transfer Protocol (FTP) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานผ่านโปรแกรม FTP ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการ Remote 
เข้าใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทำให้ลดกาคุกคามจากไวรัสเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน File Transfer Protocol (FTP) เพื่อ
จำแนกลำดับความสำคัญของผู้ใช้งานตามลำดับโดยมีขึ้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

2.1 คลิกเมนู “Tools” จะปรากฏเมนูย่อยสำหรับเลือกใช้งานเคร่ืองมือต่าง ๆ 
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 35 

 

ภาพ 35 หน้าจอแสดงเมนู Tools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

2.2 จากน้ันคลิก เมนู “ Internet Information Services (IIS) Manager” จะ
ปรากฏหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager สำหรับบริหารจัดการ Web 
Server ดังภาพ 36 

 

ภาพ 36 หน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager 

 
2.3 จากน้ันคลิกขวาที่ชื่อของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะปรากฏเมนูสำหรับ

สร้าง FTP Site ดังภาพ 37 

 

ภาพ 37 หน้าจอสำหรับสร้าง FTP Site 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

2.4 จากน้ันคลิกเมนู “Add FTP Site…” จะปรากฏหน้าสำหรับสร้าง FTP ดัง
ภาพ 38 โดยให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังน้ี 

- FTP site name: ชื่อ FTP ที่ต้องการสร้าง 
- Physical path: ที่อยู่ FTP ที่สร้าง 

 

ภาพ 38 หน้าจอแสดงกรอกข้อมูล FTP 

 
2.5 หลังจากกรอกข้อมูล เรียบร้อยคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอระบุ

รายละเอียดของ FTP ที่ตอ้งการสร้าง เช่น IP Address และ SSL Certificate ดังภาพ 39 

 

ภาพ 39 หน้าจอระบุรายละเอียดของ FTP 

 
 
 
 
 



๔๐ 

2.6 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการต้ังค่า Authentication 
สำหรับจัดกลุ่มผู้ใช้งาน FTP ดังภาพ 40 

 

ภาพ 40 หน้าจอสำหรับการต้ังค่า Authentication สำหรับจัดกลุ่มผู้ใช้งาน FTP 

 
2.7 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอหลักสำหรับการบริหารจัดการ FTP 

ที่ได้สร้างขึ้นมา 

 

ภาพ 41 หน้าจอหลักสำหรับการบริหารจัดการ FTP 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

2.8 จากน้ันให้เข้า Control Panel จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 42 

 

ภาพ 42 หน้าจอแสดง Control Panel 

 
2.9 จากน้ันคลิกไอคอน “Windows Defender Firewall” จะปรากฏสำหรับ

จัดการ Firewall เน่ืองจากการใช้งาน FTP มักไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงผ่านเครือข่ายจึงต้อง
ทำการเพิ่มการอนุญาตของ Firewall ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางช่องทาง FTP ดังภาพ 
43 

. 

ภาพ 43 หน้าจอสำหรับจัดการ Firewall 

 
 
 
 
 



๔๒ 

2.10 จากน้ันคลิกเมนู “Advanced settings” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการต้ัง
ค่า Advanced Security ดังภาพ 44 

 

ภาพ 44 หน้าจอแสดงรายการต้ังค่า Advanced Security 

 
2.11 จากน้ันคลิกเมนู “Inbound Rules” จะปรากฏจะปรากฏหน้าจอแสดง

รายการที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ทำการต้ังค่าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ดังภาพ 45 

 

ภาพ 45 หน้าจอแสดงรายการที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ทำการต้ังค่า 
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

2.12 จากน้ันคลิกเมนู “New Rule…” จะปรากฏหน้าจอแสดง Rule Type 
สำหรับเลือกประเภทการอนุญาตดังภาพ 46 

 

ภาพ 46 หน้าจอแสดง Rule Type สำหรับเลือกประเภทการอนุญาต 
 

2.13 จากน้ันเลือก “Port” และคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอในการต้ังค่า การ
เข้าถึงและ Ports ที่ต้องการอนุญาตให้เข้าดังภาพ 47 

 

ภาพ 47 หน้าจอแสดงการต้ังค่า การเข้าถึงและ Ports ที่ต้องการอนุญาตให้เข้า 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

2.14 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงการอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ
ดังภาพ 48 

 

ภาพ 48 หน้าจอแสดงการอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ 

 
2.15 จากน้ันคลิก  “Next” จะปรากฏห น้าจอแสดง Profile สำหรับแสดง

รายละเอียดการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลดังภาพ 49 

 

ภาพ 49 หน้าจอแสดงรายละเอียดการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

2.16 จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลให้กรอกข้อมูลชื่อ New 
Inbound (Name) และรายละเอียด Description (optional) ดังภาพ 50 

 

ภาพ 50 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลชื่อ New Inbound (Name) และรายละเอียด 
Description (optional) 

 
2.17 จากน้ันคลิก “Finish” จะปรากฏหน้าจอรายการ FTP เพิ่มเติมขึ้นมาดังภาพ 

51 

 

ภาพ 51 หน้าจอแสดงรายการ FTP เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

2.18 หากต้องการทดสอบการเข้าใช้งาน FTP โดยสามารถทำการทดสอบได้โดย
ให้เข้าโปรแกรม File Explorer และพิมพ์ ftp://เบอร์ IP Address ของเคร่ือง หากสามารถใช้
งาน FTP ได้จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานดังภาพ 52 

 

ภาพ 52 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งาน FTP 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง File Transfer Protocol 
(FTP) 
ปัญหา : ไม่สามารถเข้าใช้งาน FTB ได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : หลังจากทำการต้ังค่าการใช้งาน FTB ครบถ้วนแล้วให้ทำการ 
Restart เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 คร้ัง 
ข้อเสนอแนะ : หลังจากทำการต้ังค่าการใช้งาน FTB ครบถ้วนแล้วควรทำการ Restart เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกคร้ัง เพื่อลดปัญหาในการเข้าใช้งาน FTB 
 



๔๗ 

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตั้ง Web Platform 5.0 
Web Platform เป็นแหล่งรวบรวม package ต่างๆ ที่ เหมาะสมกับการใช้งานกับ

โปรแกรม Internet Information Services (IIS) เช่ น PHP, URL rewrite, ASP, ASP.NET 
เป็นต้น ซึ่งการติดต้ัง Web Platform 5.0 มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เข้า เว็บไซต์  https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx 
จะปรากฏหน้าจอสำหรับดาวน์โหลด Web Platform 5.0 ดังภาพ 53 

 

ภาพ 53 หน้าจอสำหรับดาวน์โหลด Web Platform 5.0 

2. จากน้ันคลิก “Install this extension” จะปรากฏหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดดัง
ภาพ 54 

 
ภาพ 54 หน้าจอแสดงข้อมูลโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

3. หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วทำการดับเบิลคลิกเพื่อเร่ิมทำการติดต้ัง 
Web Platform 5.0 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 55 

 
ภาพ 55 หน้าจอแสดงการยืนยันและเริ่มการติดต้ัง 

 

4. จาก น้ั น ติ ก  “✓” ช่ อ ง  “ I accept the terms the License Agreement” 
จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอสำหรับยืนยันการติดต้ังดังภาพ 56 

 
ภาพ 56 หน้าจอแสดงการยืนยันการติดต้ัง Web Platform 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 

5. จากน้ันระบบจะเริ่มทำการติดต้ัง Web Platform ดังภาพ 57 

 
ภาพ 57 หน้าจอแสดงการติดต้ัง Web Platform 

 
6. หลังจากระบบทำการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับเสร็จสิ้นการ

ติดต้ังดังภาพ 58 

 
ภาพ 58 หน้าจอแสดงผลการติดต้ัง Web Platform เสร็จสิ้น 

 
 



๕๐ 

7. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าระบบทำการติดต้ัง Web Platform เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
ให้เข้าโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager จะปรากฏไอคอน Internet 
Information Services (IIS) หน้าจอดังภาพ 59 

 
ภาพ 59 หน้าจอแสดง Internet Information Services (IIS) Manager 

8. จากน้ันคลิกไอคอน Web Platform Install จะปรากฏหน้าจอแสดงการตรวจสอบ 
Web Platform ดังภาพ 60 

 
ภาพ 60 หน้าจอแสดงการตรวจสอบ Web Platform Install 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

9. เมื่อ Web Platform ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดง Package ที่
เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 61 

 

ภาพ 61 หน้าจอแสดงแสดง Package ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ 

 
 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง Web Platform 5.0 
ปัญหา : ไม่สามารถใช้งาน Web Platform 5.0 ได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เน่ืองจากในระหว่างการติดต้ัง Web Platform 5.0 น้ันตรวจสอบ
พบว่ายังไม่ได้ติดต้ังโปรแกรม Internet Information Services (IIS) 
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบทุกคร้ังว่าได้ดำเนินการติดต้ังโปรแกรม Internet Information 
Services (IIS) แล้วหรือยัง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต้ัง Web Platform 5.0 
 
 



๕๒ 

ข้ันตอนท่ี 5 การติดตั้ง URL Rewrite 
 URL Rewrite เป็นการแปลง URL ที่มีความยาวและดูยากให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ 
เพื่อประโยชน์หลายด้าน และการแปลงเพื่อประโยชน์ด้าน SEO ก็เป็นหน่ึงที่มีการนำเอา Mod 
Rewrite มาใช้งาน เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า Search Engine ไม่ค่อยชอบ pages ที่เป็น dynamic 
ที่มี query string ยาวมากๆ 
 
ตัวอย่าง URL ท่ียาว และซับซ้อน 
 
 
 
เม่ือผ่านการแปลง  
 
 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นสามารถทำการติดต้ัง URL Rewrite เพื่อใช้งานโดยมีขั้นตอนการ
ติดต้ังดังน้ี 

1. เปิดโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager จะปรากฏหน้าจอ
โปรแกรมดังภาพ 62 

 

ภาพ 62 หน้าจอแสดงหน้าจอหลักโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.site.com/viewcatalog.asp?category=hats&prodID=53 

http://www.site.com/catalog/hats/53/ 



๕๓ 

2. จากน้ันคลิกไอคอน “Web Platform Install” จะปรากฏหน้าจอแสดงการ
ตรวจสอบ Web Platform ดังภาพ 63 

 

 

ภาพ 63 หน้าจอแสดงการตรวจสอบ Web Platform 
 

3. เมื่อ Web Platform ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดง Package ที่
เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 64 

 

ภาพ 64 หน้าจอแสดงรายการที่สามารถติดต้ัง Web Platform ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

4. จากน้ันในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า “URL Rewrite” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการที่
ค้นหาพบดังภาพ 65 

 

ภาพ 65 หน้าจอแสดงรายการเกี่ยวกับ URL Rewrite 
 

5. จากน้ันคลิก “Add” รายการ URL Rewrite ดังภาพ 66 

 

ภาพ 66 หน้าจอแสดงรายการ URL Rewrite ที่ต้องการติดต้ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

6. จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอยืนยันการติดต้ัง URL Rewrite และ
ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดต้ังดังภาพ 67 

 

ภาพ 67 หน้าจอแสดงรายละเอียดและการยืนยันการติดต้ัง 
 

7. จากน้ันคลิก “I Accept” เพื่อยืนยันการติดต้ัง URL Rewrite จะปรากฏหน้าจอ
แสดงสถานะการติดต้ังดังภาพ 68 

 

ภาพ 68 หน้าจอแสดงสถานะการดาวน์โหลดและการติดต้ัง 
 

8. เมื่อทำการติดต้ัง URL Rewrite จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะการติดต้ังสำเร็จดัง
ภาพ 69 

 

ภาพ 69 หน้าจอแสดงผลการติดต้ัง URL Rewrite สำเร็จ 
 
 
 



๕๖ 

9. จากน้ันคลิก “Finish” จะปรากฏหน้าจอหลักโปรแกรม Internet Information 
Services (IIS) ดังภาพ 70 

 

ภาพ 70 หน้าจอแสดงหน้าจอหลักและรายการ URL Rewrite ที่เพิ่มขึ้น 
 

10. หากต้องการทดสอบการทำงานของ URL Rewrite คลิกไอคอน “URL Rewrite” 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการสำหรับ Add Rule(s) ดังภาพ 71 

 

ภาพ 71 หน้าจอแสดงรายการและประเภท URL Rewrite ที่ต้องการเพิ่ม 
 

11. จากน้ันคลิก “Blank rule” และคลิก “OK” จะแสดงหน้าจอสำหรับกรอก
รายละเอียด Edit Inbound Rule ดังภาพ 72 

 

ภาพ 72 หน้าจอแสดงช่องกรอกชื่อ URL Rewrite 



๕๗ 

12. จากน้ันกรอกชื่อ URL Rewrite ที่ตอ้งการ จากน้ันเลื่อนลงในส่วน Match URL ดัง
ภาพ 73 

 
ภาพ 73 หน้าจอแสดงการต้ังค่า URL ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่กรอก 

 
13.  จากน้ันกรอกข้อมูล “(.*)” ในช่อง “Pattern” จากน้ันเลื่อนลงในส่วนของ 

Conditions ดังภาพ 74 

 
ภาพ 74 หน้าจอแสดงรายการที่ผู้ใช้กรอกผ่าน URL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

14. จากน้ันคลิก “Add…” จะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียด Add Condition 
ดังภาพ 75 

 
ภาพ 75 หน้าจอแสดงข้อมูลที่รับเข้าจากผู้ใช้งานและการปรับแต่งค่า 

 
15. จากน้ันกรอกข้อมูลในช่อง “Condition input” เป็น “{HTTPS}” และช่อง 

“Pattern” เป็น “^OFF$” จากน้ันคลิก “OK” จะปรากฏรายการดังภาพ 76 

 
ภาพ 76 หน้าจอแสดงราย Condition ที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

16. จากน้ันเลื่อนลงในส่วน “Action” จะปรากฏรายการดังภาพ 77 

 
ภาพ 77 หน้าจอแสดงการตอบกลับหลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูลผ่าน URL และสิ่งที่ต้องการให้ 

URL Rewrite ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 

17. จากน้ันกรอกให้เปลี่ยน Action type  ในช่อง “Action type” จาก “Rewrite” 
เป็น “Redirect” และกรอกข้อมูล Action Properties ในช่อง “Action Properties” ว่า 
“https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}” และ ติก  “✓” ในช่ อง  Append query 
string ออกดังภาพ 78 

 

 
ภาพ 78 หน้าจอแสดงข้อมูลที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

 
 
 
 
 



๖๐ 

18. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคลิก “Apply” เพื่อยืนยันการสร้าง rule  จะปรากฏ
หน้าจอแสดงรายการ rule ที่ได้สร้างขึ้น ดังภาพ 79 

 

 
ภาพ 79 หน้าจอแสดงรายการ rule ที่สร้างขึ้น 

 
 หากต้องการตรวจสอบการทำงานของ rule ที่ได้สร้างขึ้นให้ดำเนินการเปิดเบาร์เซอร์ 
แล้วพิมพ์ URL เช่น http://tabian.kpru.ac.th หาก rule ที่สร้างทำงานได้ปกติ URL ที่กรอก
จะเปลี่ยนเป็น https://tabian.kpru.ac.th 



๖๑ 

ตัวอย่าง Code: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง URL Rewrite 
ปัญหา : ไม่สามารถใช้งาน URL Rewrite ได้ตามที่ได้ต้ังค่า URL Rewrite ไว ้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ดกให้ดำเนินการตรวจสอบการต้ังค่า การติดต้ัง URL Rewrite ที่ได้
สร้างขึ้น และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในโฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูลระบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการต้ังค่าการใช้งาน URL Rewrite ถูกต้องและ
ควรตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในโฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูลระบบเว็บแอพพลิเคชั่นทุกคร้ัง 
 

<configuration> 

 <system.webServer> 

 <rewrite> 

 <rules> 

 <rule name="HTTPS force" enabled="true" stopProcessing="true"> 

 <match url="(.*)" /> 

 <conditions> 

 <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" /> 

 </conditions> 

 <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" 
redirectType="Permanent" /> 

 </rule> 

 </rules> 

 </rewrite> 

 </system.webServer> 

</configuration> 



๖๒ 

ข้ันตอนท่ี 6 การติดตั้ง PHP 
PHP เป็นภาษาสคริปต์ (Scripting Language) คำสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในรูปแบบของ

ข้อความ (Text) อาจเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งาน
จริงมักใช้งานร่วมกับภาษา HTML ดังน้ันการเขียนโปรแกรมน้ีต้องมีความรู้ด้านภาษา HTML 
เป็นอย่างดี ซึ่งในการติดต้ัง php ให้สามารถใช้งานได้บน Internet Information Services (IIS) 
มีขั้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

1. เข้าที่เว็บไซต์ https://www.iis.net/downloads/community/2018/05/ 
php-manager-150-for-iis-10 จะปรากฏหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดดังภาพ 80 

 
ภาพ 80 หน้าจอสำหรับดาวน์โหลด PHP Manager 

 
2. จากน้ันคลิก “Download this extension” จะปรากฏ popup แสดงข้อความ

ยืนยันการดาวน์โหลดดังภาพ 81 

 
ภาพ 81 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันการดาวน์โหลด 

 
 



๖๓ 

3. จากน้ันคลิก “OK” จะแสดงหน้าจอแจ้งข้อมูล PHP Manager 1.5.0 for IIS 10 
เพื่อทำการดาวน์โหลดดังภาพ 82 

 
ภาพ 82 หน้าจอแจ้งข้อมูล PHP Manager 1.5.0 for IIS 10 เพื่อทำการดาวน์โหลด 

 
4. จากน้ันคลิก “Save File” เพื่อทำการดาวน์โหลด PHP Manager 1.5.0 for IIS 

10 เพื่อดำเนินการติดต้ัง เมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ PHP 
Manager 1.5.0 for IIS 10 ที่ได้ดาวน์โหลดไว้จะปรากฏหน้าจอต้อนรับสำหรับเริ่มต้นติดต้ังดัง
ภาพ 83 

 
ภาพ 83 หน้าสำหรับเริ่มต้นติดต้ัง PHP Manager 1.5.0 for IIS 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
5. จากน้ันคลิก “Next” จะแสดงหน้าจอยืนยันการติดต้ังดังภาพ 84 

 
ภาพ 84 หน้าจอยืนยันการติดต้ัง 

 
6. จากน้ันคลิก “Next” จะแสดงที่จัดเก็บข้อมูลและผู้ใช้งานที่ทำการติดต้ังดังภาพ 

85 

 
ภาพ 85 หน้าจอแสดงข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลและผู้ใช้งานที่ทำการติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

7. จากน้ันคลิก “Next” ระบบจะแสดงสถานะการติดต้ัง PHP Manager for IIS ดัง
ภาพ 86 

 
ภาพ 86 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง PHP Manager for IIS 

 
8. เมื่อระบบทำการติดต้ัง PHP Manager เสร็จระบบจะแสดงหน้าจอการติดต้ังเสร็จ

สิ้นดังภาพ 87 

 
ภาพ 87 หน้าจอแสดงการติดต้ังเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

9. จากน้ันคลิก “Close” เป็นการสิ้นสุดการติดต้ัง หากต้องการตรวจสอบว่าระบบได้
ดำเนินการติดต้ัง PHP Manager สมบูรณ์หรือไม่ ให้เข้าที่โปรแกรม Internet Information 
Services (IIS) Manager จะปรากฏไอคอน PHP Manager ดังภาพ 88 

 
ภาพ 88 หน้าจอโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager 

 
10. จากน้ันคลิกไอคอน “Web Platform Install” จะปรากฏหน้าจอแสดงการ

ตรวจสอบ Web Platform เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ
แสดงรายการ Packages ที่สามารถดำเนินการติดต้ังได้ดังภาพ 89 

 
ภาพ 89 หน้าจอแสดงรายการ Packages Web Platform 

 
 
 
 
 
 



๖๗ 

11. จาก น้ั นก รอก ข้ อมู ล  PHP เวอ ร์ชั่ น ที่ ต้ อ งก าร ติด ต้ั ง ใช้ ง านบ น  Internet 
Information Services (IIS) ซึ่งในที่น่ีจะขอติดต้ัง PHP เวอร์ชั่น 7.4.1 ดังภาพ 90 โดยคลิก 
“Add” รายการที่ต้องการติดต้ัง 

 
ภาพ 90 หน้าจอแสดงรายการ PHP เวอร์ชั่นต่าง ๆ 

 
12. จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ PHP ที่

ต้องการติดต้ัง เพื่อศึกษาและเข้าใจการทำงานเบื้องต้น พร้อมทั้งแสดงจำนวนขนาดพื้นที่ในการ
ติดต้ังดังภาพ 91 

 
ภาพ 91 หน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ PHP ที่ต้องการติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 

13. จากน้ันคลิก “I Accept” เพื่ อยืนยันและดำเนินการติดต้ัง  ระบบจะแสดง
สถานะการติดต้ัง PHP เวอร์ชั่นที่ต้องการดังภาพ 92 

 
ภาพ 92 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง PHP เวอร์ชั่นที่ต้องการ 

 
14. หลังจากระบบทำการติดต้ัง PHP เรียบร้อยจะแสดงสถานะการติดต้ังโดยหากระบบ

แจ้งข้อผิดพลาดในการติดต้ังดังภาพ 93 ให้ดำเนินการย้อนกลับไปดำเนินการตามข้อที่ 11 ใหม่
อีกคร้ังโดยให้เลือกเวอร์ชั่น PHP เวอร์ชั่นที่ Support กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ดำเนินการ
ติดต้ังอยู่ 

 
ภาพ 93 หน้าจอแสดงสถานการณ์ติดต้ัง PHP 

 
 
 
 
 
 



๖๙ 

15. หากไม่พบข้อผิดพลาดในการติดต้ังคลิก “Finish” ระบบจะกลับมายังหน้าหลักของ
โปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager  ดังภาพ 94 

 
 

ภาพ 94 หน้าจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager   
 

16. หากต้องการตรวจสอบว่า PHP ที่ติดต้ังถูกต้องหรือไม่ ให้ดำเนินการคลิกไอคอน 
PHP Manager ระบบจะแสดงข้อมูล PHP เวอร์ชั่นที่ติดต้ังดังภาพ 95 

 
ภาพ 95 หน้าจอแสดงข้อมูล PHP เวอร์ชั่นที่ติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

17. จากน้ันคลิกรายการ “Check phpinfo()” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการตรวจสอบ
ว่า PHP ที่ติดต้ังสามารถใช้งานได้หรือไม่ดังภาพ 96 

 
ภาพ 96 หน้าจอแสดงสำหรับการตรวจสอบการทำงานของ PHP 

 
18. จากน้ันเลือกว่าต้องการให้ PHP ทำการแสดงผลบน site ใดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายซึ่งปกติระบบจะแสดงเป็น Default Web Site และเลือก URL สำหรับการรัน Server 
โดยปกติระบบจะแสดงเป็น http://localhost/ ดังภาพ 97 

 
ภาพ 97 หน้าจอ URL สำหรับการรัน Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

19. จากน้ันคลิก “OK” จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการทำงาน phpinfo() ซึ่งระบบจะ
แสดงผลรายละเอียดเกี่ยวกับ PHP และสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้งาน PHP บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 98 

 
ภาพ 98 หน้าจอแสดงผลการทำงาน phpinfo() 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง PHP 
ปัญหา : ระหว่างการติดต้ัง PHP มักเกิดปัญหาว่าควรจะเลือกเวอร์ชั่นอะไร กี่บิต  
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ก่อนการติดต้ังให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เป็นเวอร์ชั่นอะไร กี่บิต เพื่อลดข้อผิดพลาดในระหว่างการติดต้ัง 
ข้อเสนอแนะ : การเลือกเวอร์ชั่นของ PHP ควรศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของ PHP 
https://www.php.net/ เพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่นอะไร  มีอะไรเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 
เช่นความสามารถ  การเขียนชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และความชำนาญของผู้พัฒนาระบบ 
 

 
 

 
 



๗๒ 

ข้ันตอนท่ี 7 การติดตั้ง MySQL Server 
MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี

หน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอื่น เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น
ทำงานร่วมกับเคร่ืองมือบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง
เคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น 
หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต 
ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ส (Open Source) ที่ถูก
นำไปใช้งานมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

1. เข้ า ด าว น์ โห ล ด ที่ เว็ บ ไซ ต์  https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 
หลังจากน้ันให้ดับเบิลคลิกเพื่อเร่ิมทำการติดต้ัง จะปรากฏหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลเจ้าของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันการติดต้ังดังภาพ 99 

 
ภาพ 99 หน้าจอแสดงข้อมูลเจ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

2. จากน้ันคลิก “Yes” จะปรากฏหน้าจอแสดงประเภทการติดต้ัง MySQL Server ดัง
ภาพ 100 

 
ภาพ 100 หน้าจอแสดงประเภทการติดต้ัง MySQL Server 

 
3. จากน้ันเลือก “Developer Default” และคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายการตรวจสอบความพร้อมของ MySQL Server ดังภาพ 101 

 
ภาพ 101 หน้าจอแสดงรายการตรวจสอบความพร้อมของ MySQL Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 
 

4. จากน้ันคลิก “Execute” เพื่อทำการตรวจสอบ ระบบจะเริ่มทำการตรวจสอบและ
ติดต้ังโปรแกรมที่จำเป็นดังภาพ 102 

 
ภาพ 102 หน้าจอแสดงการตรวจสอบและติดต้ังโปรแกรมที่จำเป็น 

 
5. จากน้ันคลิ ก “ I agree to the license terms and conditions” เพื่อยืนยั น

จากน้ันคลิก “Install” เพื่อเร่ิมการติดต้ังโปรแกรม หลังจากเสร็จสิ้นการติดต้ังระบบจะแสดง
หน้าจอดังภาพ 103 

 
ภาพ 103 หน้าจอแสดงเสร็จสิ้นการติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 
6. จากน้ันคลิก “Close” เพื่อสิ้นสุดการติดต้ัง หากโปรแกรมทำการตรวจสอบ

เรียบร้อยโปรแกรมจะแสดงเคร่ืองหมาย ✓ ดังภาพ 104 

 
ภาพ 104 หน้าจอแสดงการตรวจสอบเรียบร้อยโปรแกรม 

 
7. จากน้ันคลิก “Next” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการตรวจสอบรายการที่

ต้องการอัพเดตกรณีที่โปรแกรมมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าดังภาพ 105 

 
ภาพ 105 หน้าจอแสดงรายการที่ต้องการอัพเดตกรณีที่โปรแกรมมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
8. จากน้ันคลิก “Yes” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ต้องดำเนินการติดต้ังดังภาพ 106 

 
ภาพ 106 หน้าจอแสดงรายการที่ต้องดำเนินการติดต้ัง 

 
9. จากน้ันคลิก “Execute” โปรแกรมจะเริ่มดำเนินการติดต้ังซึ่งอาจจะใช้เวลาในการ

ติดต้ังสักครู่ หลังจากทำการติดต้ังเสร็จสิ้นโปรแกรมจะแสดงเคร่ืองหมาย ✓ ดังภาพ 107 

 
ภาพ 107 หน้าจอแสดงการติดต้ังเสร็จสิ้นโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 
10. จากน้ันคลิก “Next” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ต้องทำการต้ังค่าดังภาพ 108 

 
ภาพ 108 หน้าจอแสดงรายการที่ต้องทำการต้ังค่า 

 
11. จากน้ันคลิก “Next” เพื่อเริ่มทำการติดต้ังโดยระบบจะแสดงหน้าจอในการต้ังค่า

ประเภทของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL Server ดังภาพ 109 

 
ภาพ 109 หน้าจอแสดงการต้ังค่าประเภทของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของ 

ฐานข้อมูล MySQL Server 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 
12. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับเลือกประเภทของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อ ดังภาพ 110 

 
ภาพ 110 หน้าจอสำหรับเลือกประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

พร้อมทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อ 
 

13. จากน้ันคลิกเลือกประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็น “Server Computer” 
ดังภาพ 111  

 
ภาพ 111 หน้าจอแสดงประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 
 

14. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการเลือกรูปการณ์เข้าใช้งานระบบ
ดังภาพ 112 

 
ภาพ 112 หน้าจอสำหรับการเลือกรูปการณ์เข้าใช้งานระบบ 

 
15. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการต้ังรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน 

MySQL Server ดังภาพ 113 

 
ภาพ 113 หน้าจอสำหรับการต้ังรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน MySQL Server 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

16. จากน้ันให้ทำการกรอกรหัสผ่านที่ต้องการใช้โดยสามารถศึกษาแนวการต้ังรหัสผ่าน
ให้มีความปลอดภัยสูงจากขั้นตอนที่ 2 การสร้างผู้ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังภาพ 
114 

 
ภาพ 114 หน้าจอแสดงรหัสผ่านที่ต้องการใช้ 

 
17. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อ “Windows Service Name” ดัง

ภาพ 115 

 
ภาพ 115 หน้าจอแสดงชื่อ “Windows Service Name” 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

18. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการที่ดำเนินการต้ังค่าไว้ดังภาพ 
116 

 
ภาพ 116 หน้าจอแสดงรายการที่ดำเนินการต้ังค่าไว้ 

 
19. จากน้ันคลิก “Execute” โปรแกรมจะดำเนินการต้ังค่าตามที่ ได้ ต้ังค่าไว้ หาก

โปรแกรมทำการต้ังค่าเสร็จจะแสดงเคร่ืองหมาย ✓ ดังภาพ 117 

 
ภาพ 117 หน้าจอแสดงโปรแกรมทำการต้ังค่าเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

20. จากน้ันคลิก “Finish” โปรแกรมจะแสดงสถานะการต้ังค่าที่ได้ต้ังค่าไว้ดังภาพ 
118 

 
ภาพ 118 หน้าจอแสดงสถานะการต้ังค่าที่ได้ต้ังค่าไว้ 

 
21. จากน้ันคลิก “Next” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการต้ังค่า MySQL Server ดัง

ภาพ 119 

 
ภาพ 119 หน้าจอแสดงรายละเอียดการต้ังค่า MySQL Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

22. จากน้ันคลิก “Finish” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการการติดต้ังดังภาพ 120 

 
ภาพ 120 หน้าจอแสดงรายการการติดต้ัง 

 
23. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏรายการ MySQL Server ที่ได้สร้างไว้ ดังภาพ 

121 

 
ภาพ 121 หน้าจอแสดงรายการ MySQL Server ที่ได้สร้างไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

24. จากน้ันกรอกรหัสผ่านในช่อง “Password” และคลิก “Check” เพื่อทำการ
ทดสอบการเข้าใช้งาน MySQL Server หากตรวจสอบสำเร็จจะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลดังภาพ 122 

 
ภาพ 122 หน้าจอแสดงสถานะการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 
25. จากน้ันคลิก “Next” จะแสดงหน้าจอผลการต้ังค่าเสร็จสิ้นดังภาพ 123 

 
ภาพ 123 หน้าจอแสดงผลการต้ังค่าเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

26. จากน้ันคลิก “Execute”  จะโปรแกรมจะทำการตรวจสอบผลการต้ังค่าหาก
ตรวจสอบเสร็จสิ้นจะแสดงเคร่ืองหมาย ✓ ดังภาพ 124 

 
ภาพ 124 หน้าจอแสดงผลการต้ังค่าหากตรวจสอบเสร็จสิ้น 

 
27. จากน้ันคลิก “Finish” โปรแกรมจะแสดงรายการต้ังค่าที่ได้ต้ังค่าไว้อีกคร้ังดังภาพ 

125 

 
ภาพ 125 หน้าจอแสดงรายการต้ังค่าที่ได้ต้ังค่าไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

28. จากน้ันคลิก “Next” จะแสดงหน้าจอเสร็จสิ้นการติดต้ัง MySQL Server ดังภาพ 
126 

 
ภาพ 126 หน้าจอแสดงเสร็จสิ้นการติดต้ัง MySQL Server 

 
29.  จากน้ันคลิก “Finish” โปรแกรมจะแสดงโปรแกรม MySQL Workbench ดัง

ภาพ 127 

 
ภาพ 127 หน้าจอโปรแกรม MySQL Workbench 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

30. จาก น้ั นท ำก าร เชื่ อม ต่ อฐานข้ อมู ล โด ย ดั บ เบิ ล คลิ กที่  “Local instance 
MySQL80” จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลรหัสผ่านดังภาพ 128 

 
ภาพ 128 หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

 
31. จากน้ันกรอกข้อมูลรหัสผ่านในช่อง “Password” และคลิก “OK” หากรหัสผ่าน

ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอสำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL Server ดังภาพ 129 

 
ภาพ 129 หน้าจอสำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL Server 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง MySQL Server 
ปัญหา : ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล MySQL Server ได้เน่ืองจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โดยเข้าใช้
ฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เน่ืองจากในระหว่างการติดต้ัง MySQL Server น้ัน โปรแกรมจะทำ
การเข้ารหัสผ่านในรูปแบบ SHA256-based จึงไม่สามารถเข้าใช้รหัสผ่านที่สร้างเข้าใช้งานผ่าน 
phpMyAdmin ได้จึงต้องทำการสร้างชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านโปรแกรม  MySQL 
Workbench 
ข้อเสนอแนะ : ในการสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านควรสร้างให้สอดคล้องกับประเภทของระบบ
ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจัดการข้อมูลในภายหลัง 
 



๘๘ 

ข้ันตอนท่ี 8 การติดตั้ง PhpMyAdmin 
PhpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่ช่วยการการบริหารจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL 

Server ได้แถบทุกอย่าง อาทิเช่น การสร้างผู้ใช้งาน การกำหนผู้ใช้งานในแต่ละฐานข้อมูล  การ
สร้างฐานข้อมูล การสร้างตารางฐานข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าใจการทำงานได้
อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP และออกแบบหน้าจอการใช้งานที่ราบร่ืน ทำให้
สะดวกต่อการใช้งาน โดยการติดต้ังสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เข้าที่เว็บไซต์ https://www.phpmyadmin.net/  จะปรากฏหน้าเว็บไซต์สำหรับ
ดาวน์โหลดดังภาพ 130 

 
ภาพ 130 หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด 

 
2. จากน้ันดำเนินการคลิก “Download 5.0.2” ลงมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังภาพ 

131 

 
ภาพ 131 หน้าจอแสดงโฟลเดอร์ phpMyAdmin 

 



๘๙ 

3. จากน้ันทำการคัดลอกโฟลเดอร์ phpMyAdmin 5.0.2-all-languages ไปไว้ใน
โฟลเดอร์ C:/inetpub/wwwroot บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ได้ดำเนินการติดต้ัง MySQL 
Server ไว้เรียบร้อยแล้วดังภาพ 132 

 
ภาพ 132 หน้าจอแสดงสถานะการคัดลอก phpMyAdmin ไปโฟลเดอร์ 

C:/inetpub/wwwroot 
 

4. จาก น้ั นท ำก าร เป ลี่ ย นชื่ อ จ าก  phpMyAdmin 5.0.2-all-languages เป็ น 
phpMyAdmin หรือสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานดังภาพ 133 

 
ภาพ 133 หน้าจอแสดงโฟลเดอร์ phpMyAdmin ในโฟลเดอร์ C:/inetpub/wwwroot 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 

5. หากต้องการตรวจสอบว่า phpMyAdmin สามารถใช้งานได้หรือไม่ ให้ทำการเปิด
เบาร์เซอร์และพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin จะปรากฏหน้าจอสำหรับการ login 
เข้าใช้งานฐานข้อมูลดังภาพ 134 

 
ภาพ 134 หน้าจอสำหรับการ login เข้าใช้งานฐานข้อมูล 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง PhpMyAdmin 
ปัญหา : ไม่สามารถเข้าใช้งาน phpMyAdmin ได้ เน่ืองจาก 

1. ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เน่ืองจากติดต้ัง phpMyAdmin ที่ไม่รองรับ MySQL Server 
2. ติดปัญหาเร่ือง session error  

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
1. ดาวน์โหลด phpMyAdmin ให้ตรงตาม MySQL Server 
2. แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน C:/inetpub/wwwroot 

ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบก่อนว่าฐานข้อมูล MySQL Server ที่ติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเป็นเวอร์ชั่นอะไร และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน C:/inetpub/wwwroot เป็นแบบไหน 
เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน 

 



๙๑ 

ข้ันตอนท่ี 9 การติดตั้ง Git Server 
 Git Server เป็นช่องทางหน่ึงที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเกี่ยวกับ
การดาวน์โหลดชุดคำสั่งต่าง มาติดต้ังไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในกรณีที่ผู้พัฒนาระบบ
ด้วย Angular Framework, React Framework, Vue Framework หรือ Framework ตัวอื่น
ที่ผู้พัฒนาเลือกติดต้ังผ่าน NodeJS โดยการติดต้ังสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เข้าที่เว็บไซต์ https://git-scm.com/  จะปรากฏหน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด
ดังภาพ 135 

 
ภาพ 135 หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด 

 
2. จากน้ันคลิก “Download 2.25.2 for Windows” จะปรากฏหน้าจอสำหรับให้

ผู้ใช้งานเลือกให้ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการแบบใดดังภาพ 136 

 
ภาพ 136 หน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกให้ติดต้ังบนระบบปฏิบัติ 

 
 
 
 



๙๒ 

 
3. จากน้ันคลิกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติจะปรากฏหน้าจอสำหรับบันทึก Git มายัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังภาพ 137 

 
ภาพ 137 หน้าจอสำหรับบันทึก Git มายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
4. จากน้ันคลิก “Save File” เพื่อบันทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และทำการดับเบิลคลิก

ไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดจะปรากฏหน้าจอแสดงการติดต้ังดังภาพ 138 

 
ภาพ 138 หน้าจอแสดงการติดต้ัง Git 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

5. จากน้ันคลิก “Yes” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Git ดังภาพ 139 

 
ภาพ 139 หน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Git 

 
6. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงที่ติดต้ัง Git บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดัง

ภาพ 140 

 
ภาพ 140 หน้าจอแสดงที่ติดต้ัง Git บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

7. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดง Components ที่ต้องการติดต้ังดัง
ภาพ 141 

 
ภาพ 141 หน้าจอแสดง Components ที่ต้องการติดต้ัง 

 
8. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงหน้าจอแสดงที่ ติดต้ัง Git ที่ Start 

Menu Folder ดังภาพ 142 

 
ภาพ 142 หน้าจอแสดงที่ติดต้ัง Git ที่ Start Menu Folder 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

9. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดง editor ของ Git ที่ ติดต้ังดังภาพ 
143 

 
ภาพ 143 หน้าจอแสดง editor ของ Git ที่ติดต้ัง 

 
10. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดง PATH environment ดังภาพ 144 

 
ภาพ 144 หน้าจอแสดง PATH environment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

11. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงให้เลือกการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTPS 
ดังภาพ 145 

 
ภาพ 145 หน้าจอแสดงให้เลือกการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTPS 

 
12. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงการต้ังค่า line ending conversion 

ดังภาพ 146 

 
ภาพ 146 หน้าจอแสดงการต้ังค่า line ending conversion 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

13. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงการต้ังค่า terminal emulator to 
use with Git Bash ดังภาพ 147 

 
ภาพ 147 หน้าจอแสดงการต้ังค่า terminal emulator to use with Git Bash 

 
14. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงการต้ังค่า extra options ดังภาพ 

148 

 
ภาพ 148 หน้าจอแสดงการต้ังค่า extra options 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

15. จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง Git ดังภาพ 149 

 
ภาพ 149 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง Git 

 
16. จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอการติดต้ัง Git เสร็จสิ้นดังภาพ 150 

 
ภาพ 150 หน้าจอแสดงการติดต้ัง Git เสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

17. หากต้องการตรวจสอบการติดต้ัง Git ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ให้ดำเนินการเปิด
โปรแกรม Command Prompt ดังภาพ 151 

 
ภาพ 151 หน้าจอโปรแกรม Command Prompt 

 
18. หากสามารถใช้งานได้จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดดังภาพ 152 

 
ภาพ 152 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดการรัน git 

 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง Git Server 
ปัญหา : ไม่สามาถติดต้ังชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้เน่ืองจากเวอร์ชั่นของ Git ต่ำกว่า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ให้ทำการอัพเดตเวอร์ชั่น Git ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ : ควรมั่นอัพเดตเวอร์ชั่น Git ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
 
 



๑๐๐ 

ข้ันตอนท่ี 10 การติดตั้ง https SSL Certificate 
 https SSL Certificate เป็นการรับรองว่าเว็บไซต์หรือโดเมนของเราได้รับการรับรอง
ว่ามีปลอดภัยสูง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือจากผู้ใช้งานทั่วโลก โดย
การติดต้ังสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ทำการขอไฟลใ์บรับรองได้จากหน่วยงานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลังจากได้รับไฟล์ใบรับรองจะประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ ดังภาพ 153 

 
ภาพ 153 หน้าจอแสดงรายการไฟล์ใบรับรอง 

 
2. จากน้ันเข้าโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager จะปรากฏ

หน้าจอแสดงไอคอนการใช้งานต่าง ๆ ดังภาพ 154 

 
ภาพ 154 หน้าจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager 

 
 
 
 



๑๐๑ 

3. จากน้ันคลิกไอคอน “Server Certificate” จะปรากฏหน้าจอสำหรับเพิ่มใบรับรอง
ดังภาพ 155 

 
ภาพ 155 หน้าจอสำหรับเพิ่มใบรับรอง 

 
4. จากน้ันคลิก “Import…” จะปรากฏหน้าจอสำหรับระบุใบรับรองดังภาพ 156 

 
ภาพ 156 หน้าจอแสดงสำหรับระบุใบรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

5. จากน้ันกรอกข้อมูลดังภาพ 157 โดยให้ระบุที่อยู่ของไฟล์ใบรับรองที่ต้องการติดต้ัง
โดยต้องเป็นไฟล์นามสกุล *.pfx ในช่อง “Certificate file (.pfx)” รหัสผ่านการติดต้ังใบรับรอง
ที่ได้จากงานเครือข่าย ในช่อง “Password” 

 
ภาพ 157 หน้าจอแสดงสำหรับระบุรหัสผ่านใบรับรอง 

 
6. จากน้ันคลิก “OK” จะปรากฏรายการใบรับรองที่ได้ทำการติดต้ังไว้ดังภาพ 158 

 
ภาพ 158 หน้าจอแสดงรายการใบรับรองที่ได้ทำการติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

7. จากน้ันกลับมายังหน้าหลักของโปรแกรม Internet Information Services (IIS) 
Manager ดังภาพ 159 

 
ภาพ 159 หน้าจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager 

 
8. จากน้ันคลิกเมนู “Bindings…” ทางด้านขวามือจะปรากฏรายการ Site Bindings 

ที่ได้ติดต้ังไว้ดังภาพ 160 

 
ภาพ 160 หน้าจอแสดงรายการ Site Bindings ที่ได้ติดต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

9. จากน้ันคลิก “Add…” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการเพิ่ม Site Bindings ลงบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และกรอกข้อมูลดังภาพ 161 โดยให้เลือก Type เป็น https และให้
เลือกใบรับรองที่ได้ติดต้ังไว้ในช่อง SSL certificate 

 
ภาพ 161 หน้าจอสำหรับการเพิ่ม Site Bindings ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
10. จากน้ันคลิก “View…” เพื่อตรวจสอบใบรับรองที่ได้ติดต้ังโดยจะระบุรายละเอียด

ของใบรับรองดังภาพ 162 หากถูกต้องให้คลิก “OK” เป็นการเสร็จสิ้นการติดต้ังใบรับรอง 

 
ภาพ 162 หน้าจอรายละเอียดของใบรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

11. หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถใช้งาน HTTPS ได้หรือไม่ให้เปิดเบราว์เซอร์กรอก 
URL ดังภาพ 163 หากสามารถใช้งานได้จะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ 

 
ภาพ 163 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้งาน HTTPS ได้ 

 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง https SSL Certificate 
ปัญหา : ใบรับรองไม่สามารถใช้งานได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่ได้รับมาถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ควรมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของใบรับรองเน่ืองจากหากใบรับรองหมดอายุจะ
ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ หากพบว่าใบรับรองใกล้หมดอายุให้ดำเนินการ
ประสานงานแจ้งงานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบและสร้างใบรับรองใหม่ เพื่อนำมาอัพเดตให้เว็บไซตส์ามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ 
 



๑๐๖ 

ข้ันตอนท่ี 11 การติดตั้ง NodeJS 
NodeJS ใช้เป็น Runtime สำหรับ JavaScript ทำให้เมื่อติดต้ัง Node ลงไปในระบ

ต่างๆ แล้ว JavaScript สามารถทำงานได้ คล้ายกับ Java ที่มี Runtime ตามหลักการพัฒนา
ระบบที่ว่า Write once, run anywhere และเน่ืองจาก NodeJS น้ันขึ้นชื่อในด้านความเร็วของ
การประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียนด้วย NodeJS น้ันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งรวมไปถึง Application ที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบร่ืนมากขึ้น โดยมี
ขั้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

1. เข้าที่เว็บไซต์ https://nodejs.org/en/  จะปรากฏหน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด
ดังภาพ 164 

 
ภาพ 164 หน้าจอแสดงเว็บไซต์ https://nodejs.org/en/ สำหรับดาวน์โหลด NodeJS 

 
2. จากน้ันคลิก “12.13.1 LTS” จะแสดงหน้าจอสำหรับการดาวน์โหลด NodeJS 

ดังภาพ 165 

 
ภาพ 165 หน้าจอแสดงไฟล์ NodeJS ที่ดาวน์โหลด 

 
 
 
 



๑๐๗ 

3. จากน้ันคลิก “Save File” ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดต้ัง NodeJS มายัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และให้ดับเบิลคลิกไฟล์จะปรากฏหน้าจอยินดีต้อนรับสู่การติดต้ัง NodeJS 
ดังภาพ 166 

 
ภาพ 166 หน้าจอแสดงยินดีต้อนรับการติดต้ัง NodeJS 

 
4. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ NodeJS ดัง

ภาพ 167 

 
ภาพ 167 หน้าจอแสดงรายละเอียด NodeJS 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

5. จากน้ันติกถูก “I accept the terms in the License Agreement” และคลิก 
“Next” จะปรากฏหน้าแสดงโฟลเดอร์สำหรับการติดต้ัง NodeJS ดังภาพ 168 

 
ภาพ 168 หน้าจอแสดงตำแหน่งที่จัดเก็บ NodeJS 

 
6. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏ features ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน NodeJS ดัง

ภาพ 169 

 
ภาพ 169 หน้าจอแสดง features สำหรับการใช้งานใน NodeJS 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

7. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงเคร่ืองมือสำหรับ Native Modules 
ดังภาพ 170 

 
ภาพ 170 หน้าจอแสดง เคร่ืองมือสำหรับ Native Modules 

 
8. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงความพร้อมสำหรับการติดต้ัง 

NodeJS ดังภาพ 171 

 
ภาพ 171 หน้าจอแสดงความพร้อมสำหรับการติดต้ัง NodeJS 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

9. จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอแสดงให้ผู้ใช้งานยินยอมติดต้ัง NodeJS 
ดังภาพ 172 

 
ภาพ 172 หน้าจอแสดงให้ผู้ใช้งานยินยอมติดต้ัง NodeJS 

 
10. จากน้ันคลิก “Yes” ระบบจะเริ่มทำการติดต้ัง NodeJS ดังภาพ 173 

 
ภาพ 173 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ัง NodeJS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

11. จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอเสร็จสิ้นการติดต้ัง NodeJS ดังภาพ 174 จากน้ันให้
คลิก “Finish” 

 
ภาพ 174 หน้าจอแสดงการติดต้ัง NodeJS เสร็จสิ้น 

 
12. หากต้องการตรวจสอบการติดต้ัง NodeJS ว่าสามารถใช้งานได้ห รือไม่ ให้

ดำเนินการเปิดโปรแกรม Command Prompt และพิมพ์ “npm” หากปรากฏรายละเอียดตาม
หน้าจอแสดงว่าการติดต้ัง NodeJS เสร็จสมบูรณ์ ดังภาพ 175 

 
ภาพ 175 หน้าจอแสดงผลการติดต้ัง NodeJS เสร็จสมบูรณ์ 

 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้ง NodeJS 
ปัญหา : ไม่สามารใช้งาน Node บางตัวได้ในระบบที่พัฒนาขึ้น 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : อัพเดตเวอร์ชั่น NodeJS ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
ข้อเสนอแนะ : ควรอัพเดตเวอร์ชั่น NodeJS ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 



๑๑๒ 

ข้ันตอนท่ี 12 การติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูล 
การสำรองข้อมูล เป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้
ทันที เช่น แฟ้มข้อมูลหน่ึงเก็บไว้ใน Flash Drive และเก็บข้อมูลเดียวกันไว้ใน Hard disk ด้วย 
แถมยังเขียนลง CD-RW เก็บไว้ ก็คือ การสำรองข้อมูลหลายคร้ัง เป็นการลดความเสี่ยงในการ
สูญเสียต่อข้อมูลในแฟ้มข้อมูลน้ันประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 

1.  เพื่อป้องกันทั้งการ ลบ หรือ ทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ต้ังใจ 
2.  กู้ข้อมูลเก่า เพราะดันไปแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้

ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้าน้ี 
3.  ป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดนขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล

หายไป เราก็สามารถใช้ข้อมูลที่เราสำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ 
ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานมากมาย  มีทั้งแบบ

มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้ จ่าย ในที่ น่ี ได้นำโปรแกรม  Everyday Auto Backup มาใช้งาน
เน่ืองจากไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
แหล่งสำรองข้อมูลอื่นได้รวดเร็ว มีการใช้งานที่ค่อยข้างง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจ
โดยการสำรองข้อมูลมีขั้นตอนการติดต้ังดังน้ี 

1. เ ข้ า ด า ว น์ โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม  Everyday Auto Backup ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.backupsoft.net/everydayautobackup.htm หลังจากน้ันดับเบิลคลิกเพื่ อ
เริ่มทำการติดต้ัง จะปรากฏหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลเจ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันการ
ติดต้ังดังภาพ 176 

 
ภาพ 176 หน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลเจ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันการติดต้ัง โปรแกรม 

Everyday Auto Backup 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 

2. จากน้ันคลิก “Yes” จะแสดงหน้าจอสำหรับเริ่มการติดต้ังโปรแกรม Everyday 
Auto Backup ดังภาพ 177 

 
ภาพ 177 หน้าจอแสดงการติดต้ังโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
3. จากน้ันคลิก “Next” จะแสดงหน้าจอแสดงตำแหน่งที่จัดเก็บโปรแกรม Everyday 

Auto Backup ดังภาพ 178 

 
ภาพ 178 หน้าจอแสดงตำแหน่งที่จัดเก็บโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

4. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อโปรแกรมสำหรับติดต้ังไว้ที่ Start 
Menu ดังภาพ 179 

 
ภาพ 179 หน้าจอแสดงชื่อโปรแกรม Everyday Auto Backup 

สำหรับติดต้ังไว้ที่ Start Menu 
 

5. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอสำหรับการเลือกให้โปรแกรมแสดงไอคอน
หน้า Desktop และ Quick Launch icon ดังภาพ 180 

 
ภาพ 180 หน้าจอแสดงการต้ังค่าไอคอนหน้า Desktop และ Quick Launch icon 

โปรแกรม Everyday Auto Backup 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 

6. จากน้ันคลิก “Next” จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดก่อนเร่ิมทำการติดต้ังดังภาพ 
181 

 
ภาพ 181 หน้าจอแสดงรายละเอียดการติดต้ังโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
7. จากน้ันคลิก “Install” จะปรากฏหน้าจอสำหรับเริ่มการติดต้ังดังภาพ 182 

 
ภาพ 182 หน้าจอแสดงสถานะการติดต้ังโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

8. หลังจากโปรแกรมทำการติดต้ังเสร็จสิ้นจะแสดงหน้าจอสำหรับเสร็จสิ้นการติดต้ังดัง
ภาพ 183 

 
ภาพ 183 หน้าจอแสดงการติดต้ังโปรแกรม Everyday Auto Backup เสร็จสิ้น 

 
9. จากน้ันคลิก “Finish” จะปรากฏหน้าจอโปรแกรม หากโปรแกรมตรวจสอบพบ

เวอร์ชั่นใหม่กว่าจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนดังภาพ 184 

 
ภาพ 184 หน้าจอหลักโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

10. จากน้ันคลิก “No” และคลิก “Add” เพื่อเริ่มสร้าง Project การสำรองข้อมูลโดย
จะปรากฏหน้าจอสำหรับการต้ังค่า Project ดังภาพ 185 

 
ภาพ 185 หน้าจอแสดงการต้ังค่า Project 

 
11. จากน้ันทำการกรอกข้อมูลสำหรับ Project การสำรองข้อมูลตามความต้องการ 

จากน้ันคลิก “Save” จะปรากฏรายการ Project ดังภาพ 186 

 
ภาพ 186 หน้าจอแสดงรายการ Project ที่สร้างด้วยโปรแกรม Everyday Auto Backup 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

12. หากต้องการทดสอบการทำงานของ Project ให้เลือก Project ที่ต้องการจากน้ัน
คลิก “Backup Now” จะปรากฏหน้าจอยืนยันการเร่ิมสำรองข้อมูลดังภาพ 187 

 
ภาพ 187 หน้าจอแสดงยืนยันการเริ่มต้นการสำรองข้อมูล 

 
13. จากน้ันคลิก “Yes” เพื่อเริม่สำรองข้อมูลโปรแกรมจะแสดงสถานะการสำรอง

ข้อมูลดังภาพ 188 

 
ภาพ 188 หน้าจอแสดงสถานะการสำรองข้อมูล 

 
  

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูล 
ปัญหา : ไม่สามารถเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูลได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ทำการสำรองข้อมูลอยู่ในเครือข่ายวงเดียวกันหรือไม่  และได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
ข้อเสนอแนะ : ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดเก็ยข้อมูลควรสร้าง
รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ท่ี                                         วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เร่ือง   แจ้งขอความอนุเคราะห์เปิดโดเมนจำนวน ๑ โดเมน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด้วยเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน (http://reg.kpru.ac.th) ได้เกิดปัญหา

เน่ืองจากถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก ทำให้เว็บไซต์เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นระยะ และทางสำนัก

ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น  แต่ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากภายนอกได้ จึงมีความประสงค์ให้สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโดเมนและเซิฟเวอร์จำนวน ๑ เคร่ือง เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่  

เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งเพื่อดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

(นายคมกริช  กลิ่นอาจ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื ่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ 

ทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด

อุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ  

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ 

ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที ่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึ งข ้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ 

หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน  

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย 

ประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ

เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้

บริการหรือไม่ก็ตาม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔ ให้ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงน้ัน เมื่อ

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที ่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการน้ันมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำ

มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการน้ันมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผู ้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ ื่อดักรับไว้ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้มีไว้เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก

หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูก

ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่

เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม

แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน 

ภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ 

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทำต่อข ้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่น

บาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่

สิบปีถึงยี่สิบปี 

 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

กระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด 

ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ 

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  

(๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 
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มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่

ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพน้ันเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ี โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ

ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการ

กระทำตามวรรคหน่ึง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหน่ึง

เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่

สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรและ 

(๑) ผู้กระทำความผิดน้ันเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(๒) ผู้กระทำความผิดน้ันเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 

 

หมวด ๒ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ

เข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 

คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ใน 

ความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ 

อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ในความ

ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง 

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน

เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลน้ัน| ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ 

เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัส

ลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ 

รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๙ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งน้ี 

คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การกระทำความผิดและผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้อง

ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่น้ัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกน้ันให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 

และ  (๘) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายใน

สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องไม่เป็น

อุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจำเป็น การยึดหรือ
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อายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวัน

มิได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน้ัน ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึด

หรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมด

ความจำเป็นที ่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต ้องส่งคืนระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที ่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ เป ็นการทำให้แพร ่หลายซึ่ ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง

ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้อง พร้อมแสดง

พยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันได้ ในกรณี

ที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับ

การทำให้แพร่หลายน้ันเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่

ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่ง

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันระงับการใช้ ทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันได้ หรือ

จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดคำสั่งไม่พึง

ประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่น

เกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่

กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งน้ี เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่ งหมายในการป้องกัน

หรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับ

กับการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพื่อประโยชน์ใน

การดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่

ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อผู้หน่ึงผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่

เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่

ข้อมูลน้ันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้

ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับต้ังแต่เร่ิมใช้

บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับต้ังแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหน่ึงจะ

ใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั ่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 

๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็น

รายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้และ

ความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ 

และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวน

สอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตำรวจชั้นผ ู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที ่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู ้ร ับผ ิดชอบเพื ่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ต ่อไป ให้
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นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอำนาจ ร่วมกันกำหนดระเบยีบ

เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง 

 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตร

ประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ 

 

รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื ่องจากในปัจจุบ ันระบบ

คอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู ้กระทำด้วย

ประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไป

จากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบ

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอัน

ลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ 

รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ

กระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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