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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่ป ฏิบั ติงานในหน่ วยพัฒ นาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับ
จัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจ ใน
ด้านอื่น
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิวัฒน์ชัย ขาประไพ
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สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของคู่มือ
นิยามศัพท์เฉพาะ
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บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาและความสาคัญ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างของหน่วยงาน
การบริหารงานภายในสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ขอบเขตและภาระงานของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
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บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
วิธีปฏิบัติงาน
แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Server ด้วยโปรแกรม Microsoft
Hyper-V Server และการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จาเป็นของระบบ
ขัน้ ตอนการติดตั้ง ISP Config เป็นตัวบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website control
panel)
ขั้นตอนการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนการกากับตรวจสอบซอฟต์แวร์ ISP Config
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ปัญหาทางด้านการใช้งานระบบบริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับ
คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านการใช้งานระบบ
บริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
ปัญหาเกิดการสูญหายข้องข้อมูล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 แสดงสัญญาลักษณ์ผังงาน (Flowchart)
4.2 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์
4.3 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new website”
4.4 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new FTP-User”
4.5 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new User”
4.6 แสดงการกรอกข้อมูล “Add Database”
5.1 แสดงปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
5.2 ปัญหาทางด้านการใช้งานระบบบริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
ระดับคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านการใช้งานระบบ
บริ การจั ดการพื้น ที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับคณะหน่ว ยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
5.4 ปัญหาเกิดการสูญหายข้องข้อมูล
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สารบัญภาพ
ภาพที่
3.1 แสดงบันทึกข้อความขอพื้นที่สาหรับการจัดทาเว็บไซต์
4.1 แผนผังแสดงขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน
4.2 แสดงการเสียบอุปกรณ์ USB Thumb Drive ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.3 แสดงการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.4 แสดงการกดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด
4.5 แสดงการเลือกรูปแบบของการติดตั้ง Windows Server 2022
4.6 แสดงการยอมรับและติดตั้ง Windows Server 2022
4.7 แสดงการเลือกประเภทของการติดตั้ง
4.8 แสดงการเลือกพื้นที่ในการติดตั้ง
4.9 แสดงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022
4.10 แสดงการกาหนดรหัสผ่านของ Windows Server 2022
4.11 แสดงหน้าจอโปรแกรม Server Manager
4.12 แสดงการเริ่มต้นติดตั้ง Hyper-V Server
4.13 แสดงการเลือก Role ในการติดตั้ง
4.14 แสดงการเลือก Role ในการติดตั้ง Hyper-V Server
4.15 แสดงการยืนยันการติดตั้ง Hyper-V Server
4.16 แสดงการด้วยค้นหาชื่อโปรแกรม “Ethernet settings”
4.17 แสดงการตั้งค่า IP Address
4.18 แสดงการตั้งค่า Ethernet0
4.19 แสดงการกรอกหมายเลข IP Address
4.20 แสดงการด้วยค้นหาชื่อโปรแกรม “Remote Desktop Connection”
4.21 แสดงการกรอกหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Microsoft
Hyper-V Server
4.22 แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ ISO สาหรับติดตั้ง Debian Server
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.23 แสดงขั้นการสร้าง Virtual Machine ใหม่
4.24 แสดงการเริ่มต้นขั้นตอนในการสร้าง Virtual Machine
4.25 แสดงการกาหนดชื่อของ Virtual Machine
4.26 แสดงการเลือก Generation ของ Virtual Machine
4.27 แสดงการกาหนดขนาดของ Startup memory
4.28 แสดงการกาหนดค่าของอุปกรณ์ Networking
4.29 แสดงการกาหนดค่าของไฟล์ Virtual Machine
4.30 แสดงการเลือกที่เก็บไฟล์ ISO Images ของ Debian Server
4.31 แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการสร้าง Virtual Machine
4.32 แสดงเมนูในการเปิดการทางาน Virtual Machine
4.33 แสดงการสั่งเปิดการทางาน Virtual Machine
4.34 แสดงหน้าจอของการติดตั้ง Debian Server
4.35 แสดงการเลือกโหมดในการติดตั้ง Debian Server
4.36 แสดงการเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง Debian Server
4.37 แสดงการเลือกสถานที่ Location ในการติดตั้ง Debian Server
4.38 แสดงการเลือก Continent or Region ในการติดตั้ง
4.39 แสดงการเลือก Country ในการติดตั้ง
4.40 แสดงหน้าจอการเลือก base default locate ในการติดตั้ง
4.41 แสดงการเลือก Keymap to use ในการติดตั้ง
4.42 แสดงการตั้งชื่อ Hostname
4.43 แสดงหน้าจอการตั้งชื่อ Domain name
4.44 แสดงการตั้งรหัสผ่านของ root
4.45 แสดงการกาหนดชื่อสาหรับ User ใหม่ในระบบ
4.46 แสดงการตั้งรหัสผ่านของ User
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.47 แสดงการกาหนด Partitioning method
4.48 แสดงการเลือก Disk to partition
4.49 แสดงการเลือกที่จัดเก็บไฟล์ระบบ
4.50 แสดงขั้นตอนการยืนยันการตั้งค่า
4.51 แสดงการเลือก Debian archive mirror country
4.52 แสดงการเลือก Scan another CD or DVD
4.53 แสดงการเลือก Write the changes to disks
4.54 แสดงการเลือก Use a network mirror
4.55 แสดงการเลือก Debian archive mirror
4.56 แสดงการกาหนดค่า HTTP proxy information
4.57 แสดงการตั้งค่า Participate in the package usage survey
4.58 แสดงการเลือก Software ที่ต้องทาการติดตั้ง
4.59 แสดงการเลือกติดตั้ง GRUB boot loader
4.60 แสดงการเลือกติดตั้ง Device for boot loader install
4.61 แสดงเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Server
4.62 แสดงการ Log in เข้าสู่ระบบ
4.63 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Debian Server
4.64 แสดงการตั้งค่า sshd_config
4.65 แสดงการบันทึกค่า sshd_config
4.66 แสดงการรีสตารท์ SSH Server
4.67 แสดงหมายเลข IP Address ของ Debian Server
4.68 แสดงการสิ้นสุดการตั้งค่าหมายเลข IP Address ของ Debian Server
4.69 แสดงการเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Debian Server ด้วยโปรแกรม Putty
4.70 แสดงการยืนยันการเชื่อมต่อจากโปรแกรม Putty ไปยังเครื่อง Server
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.71 แสดงการ Log in เข้าสู่ระบบจากโปรแกรม Putty
4.72 แสดงการปิดการทางานของการเรียกอ่านไฟล์จากแผ่น DVD ของ Source List
4.73 แสดงการอัพเดต Package ของระบบปฏิบัติการ Debian Server
4.74 แสดงการแก้ไขชื่อ Host
4.75 แสดงการบันทึกการตั้งค่า Host
4.76 แสดงการบันทึกการตั้งค่า Hostname
4.77 แสดงการตรวจสอบ Host และ Hostname
4.78 แสดงการอับเดตระบบของ Debian Server
4.79 แสดงขั้นตอนในการยืนยันการติดตั้ง ISP Config
4.80 แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง ISP Config
4.81 แสดงการทดสอบการทางานของเครื่อง Debian Server
4.82 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ISP Config
4.83 แสดงหน้าจอ Dashboard หลักของผู้ดูแลระบบ
4.84 แสดงการสร้าง Client
4.85 แสดงการสร้าง Client
4.86 แสดงการบันทึกข้อมูลของ Client
4.87 แสดง Client ที่สร้างขึ้นมาใหม่
4.88 แสดงการสร้างเว็บไซต์ใหม่
4.89 แสดงการกรอกข้อมูลเว็บไซต์ใหม่
4.90 แสดงเว็บไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา
4.91 แสดงการเข้าสู่เมนูการเพิ่ม FTP Account
4.92 แสดงการสร้าง FTP Account
4.93 แสดงการลบ FTP Account
4.94 แสดงการลบ FTP Account
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4.95 แสดงการเพิ่ม Database ใหม่
4.96 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลของ Database
4.97 แสดงหน้าการจัดการ Database
4.98 แสดงการรีโมดเข้าไปยัง DNS Server
4.99 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ DNS Server
4.100 แสดงเลือกการจัดการระบบโดเมนเนม
4.101 แสดงการสร้าง DNS Record ประเภท AAA
4.102 แสดงการเพิ่มข้อมูล DNS Record แบบมี www
4.103 แสดงการสร้าง DNS Record แบบไม่มี www
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปัจจุบันการนาเสนอข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในหน่วยงาน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
รูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโซเชียลมิเดียต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีความส าคัญ ด้ว ยกั น ทั้ งสิ้ น ซึ่งในปั จจุบั น คณะ หรือหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ เลือกใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเว็บไซต์เป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้ผล
และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เมื่อเทียบกับกาเผยแพร่ทางโซเชียลมิเดีย
ด้วยสานักดิจิ ทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อใช้ท างด้านการเรียนการสอน และหนึ่ งในภารกิจนั้ นคื อ การ
สนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ ผ่ า นมาได้ ให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ในการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง ให้ บ ริ ก ารคณะ
ภาควิ ช า ศู น ย์ แ ละส านั ก และนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ท าเว็ บ ไซต์ ภ ายใต้ โดเมนเนมของ *cmru.ac.th
ปัจ จุบั น มีเว็บ ไซต์กว่า 200 เว็บ ไซต์ และยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเป็นที่
จะต้องมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ มีความยึดหยุ่น รองรับ การพัฒ นาเว็บไซต์ที่
หลากหลาย มีความเสถียร และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่าย แต่เดิมหน่วยบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์สาเร็จรูป Direct Admin สามารถใช้งานได้ดีมาโดยตลอด
แต่เนื่องด้วยไม่มีการอัพเดตซอร์ฟ แวร์ จึงทาให้เกิดปัญหาไม่รอบรับกับการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่
ทางทีมงานจึงได้นาเอาซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอรส์ ISP Config ที่สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มาใช้งานทดแทน ซึ่งคุณสมบัติคลอบคลุมการใช้งาน และรองรับการใช้งานในอนาคต
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวจึงทาให้ ผู้จัดทาได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดทา
“การบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting) สาหรับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่” ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
1. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทราบถึงเทคนิค ขั้นตอนในการการติดตั้งระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting) และสามารถการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
3. เพื่ อให้ แต่ล ะหน่ วยงานในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ สามารถพั ฒ นาเว็บ ไซต์ของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทันสมัย และมีความปลอดภัยของข้อมูล
4. เพื่ อให้ เป็ น แนวทางปฏิ บัติที่ได้มาตรฐาน มี การปฏิบั ติงานไปในทิ ศทางเดียวกัน และ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานหลักติดภารกิจด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้ ป ฏิ บั ติงานในหน่ ว ยพัฒ นาระบบเครือข่ายคอมพิ ว เตอร์ ส านั กดิจิทั ล เพื่ อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทราบถึงเทคนิค ขั้นตอนในการการติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่
สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting) และสามารถการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
3. แต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถพัฒ นาเว็บไซต์ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทันสมัย และมีความปลอดภัยของข้อมูล
4. ได้ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานที่ มี ม าตรฐาน สามารถปฏิ บั ติ ง านไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ขอบเขตของคู่มือ
คู่มื อการปฏิ บั ติ งานเล่ ม นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อให้ ผู้ ดูแ ลระบบในหน่ ว ยบริห ารและจั ดการระบ บ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สานั กดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีห น้าที่ในการ
บริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting) สาหรับหน่วยงาน สามารถดาเนินการติดตั้ง
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting)
ได้ ตั้งแต่กระบวนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่
นามาใช้งานทางด้านการให้บริการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล (Database System)
การรับ-ส่ง ไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (FTP Service) และตัวระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
(Website Control Panel)
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อ
กันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่
ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ ย นข้อมูล ซึ่งกันและกัน ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ท รัพ ยากรที่ มี อยู่ ใน
เครือข่ายร่วมกันได้
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ ผู้ดูแลระบบในหน่วยบริห ารและจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Computer Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อด้านระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
ระบบปฏิบัติกำรแบบระบบเปิด (Open Source) หมายถึง ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Apache Web Server หมายถึง ซอฟต์แวร์สาหรับเปิดให้บริการ Server บนโพรโทคอล
HTTP โดยสามารถทางานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Linux Server Windows Server และ
อื่นๆ
MySQL Database หมายถึง ระบบจัดการฐานข้อมูลสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
PHP หมายถึง ตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์
ISP Config หมายถึง ระบบบริหารจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์
Backup หมายถึง การสารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
FTP Server หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ ให้ บ ริ ก าร รั บ -ส่ ง ไฟล์ กั น ในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Website Control Panel หมายถึง ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
Physical Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถจับต้องได้
Virtual Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทางานบนสภาวะแวดล้อมการจาลอง
Command Line หมายถึง การใช้คาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ประวัติความเป็นมาและความสาคัญ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550
ประกอบกับควำมในมำตรำ 18(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้ งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่
2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจั ดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education
ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในสำนักงำนผู้ อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ อำศัยตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้แบ่งหน่วยงำนใน
สำนักงำนผู้อำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยมีโครงสร้ำง ดังนี้
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และค่านิยมหลักขององค์กร
2.2.1 ปรัชญา เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับกำรเรียนรู้ และพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
2.2.2 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงยั่งยืน
2.2.3 พันธกิจ
2.2.3.1 พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
2.2.3.2 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
2.2.3.3 ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถใน
กำร ดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
2.2.3.4 พั ฒ นำองค์ กรให้ เป็ นองค์กรแห่ งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กั บ
บุคลำกรทั้ง ภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
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2.2.3.5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด
หลักกำร บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.2.4 วัตถุประสงค์
2.2.4.1 เพื่อพัฒ นำระบบดิจิทัล ให้ ตอบสนองนโยบำย และสนับ สนุ นกำรบริห ำร
จัดกำรงำน ของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม กำรทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2.4.2 เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำร
เรียนรู้
2.2.4.3 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตลอดจน สร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2.2.5 ค่านิยมหลักขององค์กร
DIGITAL D Digital Mindset เป็นผู้ที่มีแนวคิดเชิงดิจิทัล I Integration กำรบูรณำ
กำรโดยเทคโนโลยีดิจิทัล G Governance มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร I Intelligence ควำม
อั จ ฉริ ย ะ และ ควำมรอบรู้ T Teamwork กำรท ำงำนร่ ว มกั น เป็ น ที ม A Active Innovation
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง L Leader ผู้นำในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ “เป็นผู้นำทีมีแนวคิด
ทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ค วำมสำมำรถในกำรบู ร ณำกำรเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนขององค์กร รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อ
สร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรอบรู้โดยเน้นกำรทำงำนเป็นทีมเพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง”
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2.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
2.3.1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมกำรประจำสำนัก

ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก

รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แผนผังที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

7

2.3.2 โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมกำรประจำสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

ผู้อำนวยกำร
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำน

งำนบริหำรงำนทั่วไป
หัวหน้ำงำน

-

งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
งำนพัสดุ
งำนปฏิบัติงำนบริหำร

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หัวหน้ำงำน

- หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์
- หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
- หน่วยจัดอบรมและบริกำรวิชำกำร
- หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์
- หน่วยกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
- หน่วยออกแบบสื่อกรำฟฟิกและเว็บไซต์

แผนผังที่ 2 แสดงโครงสร้ำงองค์กรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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2.3.3 โครงสร้างของการปฏิบัติงาน (Activity chart)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะกรรมการประจาสานักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
อาจารย์อานาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยกำร

ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
รองผู้อำนวยกำร

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์
งานการเงินและบัญชี
นำงสำวจริยำ หมื่นแก้ว
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานพัสดุ
นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์
งานปฏิบัติงานบริหาร
นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์

นายมารุต เปี่ยมเกตุ
หัวหน้ำสำนักงำน

ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อำนวยกำร

นายธีระพงษ์ ใจคามา
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นำยบัณฑิต นันทะเทศ
นำยกุลชำติ ปัญญำดี
นำยชลิต โปธำ
งานบริหารจัดการระบบเครือข่าย และ
คอมพิวเตอร์
นายวิวัฒน์ชัย ขาประไพ
นำยอำนนท์ มะโนเมือง
นำยวิทูร อุ่นแสน
นำยปิยะพงษ์ หินเกย
นำยจรูญ บุตรแก้ว
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน และ
การเรียนรู้
นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังสี
นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกุล
นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ
นำยกฤษณ์ ขำวศรี
นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ

แผนผังที่ 3 แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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2.4 การบริหารงานภายในสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กำรบริหำรงำนภำยในสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้ดำเนินกำรภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรบริหำรและกำรดำเนินงำนของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2558 มี
คณะกรรมกำร ประจ ำสำนักดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำซึ่งแต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงใหม่
ประกอบด้วย รองอธิกำรบดี คณบดี คณำจำรย์ประจำหรือบุคลำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยกำร
เป็นคณะกรรมกำรที่มีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
1) กำหนดนโยบำยและอนุมัติแผนพัฒนำของสำนักดิจิ ทัลเพื่อกำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรศึกษำ
กำรวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี กำรทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒ นธรร ม กำรอนุ รั กษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ งแวดล้ อม ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบำยและ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย
2) พิจำรณำเสนอกำรจัดระบบบริหำรงำนของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัด กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม งบประมำณและกำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล
และด้ำนอื่น ๆ
3) พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี รวมถึงกำรจัดหำผลประโยชน์
จำก ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมดูแลของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
4) พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรออกระเบียบ ประกำศ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำร บริหำรและกำรดำเนินงำนของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำยหรือ
เพื่อเสนอต่อ สภำมหำวิทยำลัย
5) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรือ
อธิกำรบดีมอบหมำย
6) เสนอรำยงำนประจ ำปี เกี่ย วกั บ กิ จ กำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนั กดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึก ษำต่ อ
อธิกำรบดี
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่อง
หนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ มอบหมำยให้ ป ฏิ บั ติ ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดอั น อยู่ ใ นอ ำนำจและหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรประจำ สำนัก
8) ให้คำปรึกษำเสนอควำมเห็นแก่ผู้อำนวยกำร
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ในส ำนักดิจิ ทัล เพื่อกำรศึกษำมีผู้ อำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบงำนของ
สำนักดิจิทัลเพื่อ กำรศึกษำ โดยมีรองผู้อำนวยกำรอีกจำนวนสองคนทำหน้ำที่และรับผิดชอบตำมที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำย และในสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำยังมีคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ซึ่งแต่งตั้ง
โดยอธิกำรบดี ประกอบด้ว ย ผู้ อำนวยกำร รองผู้ อำนวยกำร หั ว หน้ ำส ำนั กงำนผู้ อำนวยกำรและ
หัวหน้ำงำนโดยมีหน้ำที่ให้คำปรึกษำและ เสนอแนะต่อผู้อำนวยกำรเกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้
1) นโยบำย ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒ นธรรม ตลอดจนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับอำนำจและ
หน้ำที่ของสำนัก ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ แล้วแต่กรณี
2) แผนพัฒนำบุคลำกร แนวทำง กลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำใน
กำรพัฒนำ บุคลำกรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เพื่อธำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่คู่
กับองค์กร ตลอดจน กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
3) กำรดำเนิน กำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรพัฒ นำ ตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำร ทรัพยำกรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4) กำรแสวงหำวิธีกำรเพื่ อพัฒ นำควำมก้ำวหน้ำของส ำนักดิจิทัล เพื่ อกำรศึกษำ และกำร
ปฏิบัติภำรกิจ ร่วมกับคณะหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำนอื่น
5) กำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งกำรเสนอแบ่งส่วน
รำชกำร หรือส่วนงำนภำยในหน่วยงำนดังกล่ำว
6) กำรบริหำรงำนในอันจะนำมำซึ่งกำรมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล ตลอดจนให้ควำมเห็น
และ ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ผู้อำนวยกำรนำปรึกษำ
7) กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2.5 ขอบเขตและภาระงานของส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษา
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีภำระหน้ำที่ ดังนี้
1) พัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
ตำมภำรกิจ ทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิ ตบัณ ฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สั งคม กำรทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) พัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
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3) สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำง
เครือข่ำย ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
จำกภำระหน้ำที่ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำจึงได้มีสำนักงำนผู้อำนวยกำรเพื่อปฏิบัติงำน
ตำม ภำระหน้ำที่ดังกล่ำว โดยแบ่งออกเป็น 2 งำน ได้แก่
1) งำนบริหำรงำนทั่วไป และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลำกรทั้งหมดจำนวน 19 คน อยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร 1. งำนบริหำรงำนทั่วไป เป็นงำนที่ปฏิบัติงำน
สนับสนุนสำยงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 5 งำน ได้แก่ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
กำรเงินและบัญชี งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนพัสดุ และงำนปฏิบัติงำนบริหำร
2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นงำนที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของสำนักและของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ ดูแล พัฒนำ และบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประกอบด้ ว ย 3 ฝ่ ำ ย ได้ แ ก่ ฝ่ ำยพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ งำนบริห ำรจั ด กำรระบบ
เครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ และงำนนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้
2.6 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งสำยงำนนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
2.6.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ย
คอมพิ ว เตอร์ ท ดสอบคุ ณ สมบั ติด้ ำนเทคนิ ค ของระบบ ติ ด ตั้ งชุ ด ค ำสั่ งระบบปฏิ บั ติ กำร ชุ ด ค ำสั่ ง
สำเร็จรูป เพื่ออำนวยกำรให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในควำมรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่นและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
(2) ประมวลผล และปรั บ ปรุ งแก้ ไขแฟ้ ม ข้ อ มู ล เขี ย นชุ ด ค ำสั่ ง และคู่ มื อ ค ำอธิ บ ำย
ชุดค ำสั่ งตำมข้อ กำหนดของระบบงำนที่ ได้ว ำงแผนไว้แ ล้ ว ทดสอบควำมถู กต้ องของคำสั่ ง แก้ ไข
ข้อผิดพลำดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้อย่ำ งถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภำพมำก
ทีส่ ุด
(3) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีในสำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มี
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ฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.6.2 ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดขอบ ร่วมวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนเรื่องโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.6.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสำนงำนกำท ำงำนร่ว มกัน ระหว่ำงที ม งำนหรือหน่ ว ยงำนทั้ งภำยในและ
ภำยนอกเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.6.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษำ แนะนำ เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ทรำบข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้
ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
2.7 บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
(1) ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- ดูแลกำกับ ตรวจสอบติดตั้งระบบปฏิบัติกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับพื้นที่กำร
จัดทำเว็บไซต์ของคณะ หน่วยงำนต่ำง ๆภำยในมหำวิทยำลัย
- ดูแลกำกับ ตรวจสอบติดตั้งระบบปฏิบัติกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับพื้นที่กำร
จัดทำเว็บไซต์ของนักศึกษำ
- ดูแลกำกับ ตรวจสอบติดตั้งระบบปฏิบัติกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับพื้นที่กำร
จัดทำเว็บไซต์ของระบบงำนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยมีกำรจัดตั้งขึ้นทั้งแบบถำวรและชั่วครำว เช่น พื้นที่
กำรจัดทำเว็บไซต์ของกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ เป็นต้น
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-บำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ในด้ำนของระบบฮำร์ดแวร์
(2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมเกี่ยวกับกำรคุกคำมในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- ตรวจสอบกำรอัพเดต Patch ของระบบปฏิบัติกำร
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ Antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Infrastructure)
- ดู แ ลกั บ กั บ ตรวจสอบกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จำกพื้ น ที่ ศู น ย์ เวี ย งบั ว ไปยั ง ศู น ย์ แ ม่ ริ ม
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน และบ้ำนส่วนของบ้ำนพักบุคคลำกร
- บ ำรุ งรั ก ษำอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งในระบบเครือ ข่ ำยคอมพิ ว เตอร์ จั ด หำอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ
เชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบสำย (Wired)
และแบบไร้สำย (Wireless LAN)
(4) บริหำรจัดกำรชื่อโดเมน (DNS) ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับจัดทำพื้นที่
เว็บไซต์สำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใต้ชื่อโดเมน *.cmru.ac.th
ได้
(5) ติดตั้งและพัฒนำโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย เช่นระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่กำรจัดทำเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม ISP Config
(6) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtualization)
(7) สำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
(8) แก้ไขปั ญ หำผู้ ใช้งำน E-Mail ในกรณี ต่ำง ๆ เช่น ลืมรหัส ผ่ำน กำรเพิ่มและแก้ไขบัญ ชี
ผู้ใช้งำน
(9) ให้คำปรึกษำปัญหำทำงด้ำนระบบเครือข่ำยสำหรับ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร
(10) ติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอกที่ จ ะเข้ ำ มำติ ด ตั้ ง ระบบต่ ำ ง ๆ ให้ กั บ
มหำวิทยำลัย
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2.8 งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
(1) เป็นคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงและรำยละเอียดคุณลักษณะเช่ำใช้บริกำรสื่อสำร
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร
(2) เป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร
(3) เป็นคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะ เครื่องคอมพิวเตอร์
(4) กำรอำนวยควำมสะดวกห้ องปฏิ บัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรสอบกลำงภำคและ
ปลำยภำคแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Socrative
(5) กำรอ ำนวยควำมสะดวกห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ในกำรเรี ย นกำรสอน
โปรแกรม Tell me more
(6) ดำเนินกำรรำยงำนผลงำนกีฬำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ
(7) เป็นวิทยำกร ในกำรอบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(8) เป็นคณะกรรมกำรเช่ำและอนุญำตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมระบบตรวจจับและป้องกันไวรัส
สำหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย
(9) เป็ น กรรมกำรก ำกั บ กำรสอบแข่ ง ขั น สอบปฏิ บั ติ ค อมพิ ว เตอร์ ณ.ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
คอมพิวเตอร์
(10) เป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร KM Day ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
จำกภำระหน้ ำที่ที่ได้รับ มอบหมำยดังกล่ำว เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน กำรสนับสนุน
หน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ ของมหำวิ ท ยำลั ย ในกำรจั ด ท ำเว็ บ ไซต์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงำนเป็ น ไปด้ ว ยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ผู้จัดทำจึงนำมำเขียนเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
ส ำหรั บ จั ดท ำเว็บ ไซต์ (Web Hosting) ส ำหรับ หน่ ว ยงำน มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ เชีย งใหม่ ” โดยมี
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ดังได้เขียนไว้อย่ำงละเอียดในบทที่ 4

บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด ท าเว็ บ ไซต์ (Web Hosting) ส าหรั บ หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะต้องทาการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating system) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบั ติการ Debian GNU/Linux สามารถติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นเครื่อง
จริ ง (Physical Server) และในเครื่องแม่ ข่ายประเภทคอมพิ ว เตอร์เสมื อ น (Virtual Server) โดย
จะต้องทาการติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (ISP Config) ที่ได้รวมเอาคุณสมบัติทุกอย่างลงไปได้
อันแก่ Apache Web Server, PHP Compiler, MySQL, FTP Server, e-Mail Server เป็นต้น
3.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับการจัดทาพื้นที่สาหรับทาเว็บไซต์ (ISP
Config) เป็นการปฏิบัติงานทั้งในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 3
อาคารสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้และความ
ชานาญในหลายด้านประกอบกัน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงาน และเงื่อนไข ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานโดยยึด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ และนโยบายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ อ ย่ า งเคร่ง ครั ด เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ผู้ใช้บริการ หรือผู้ปฏิบัติงานเอง
2) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความชานาญ สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความแม่นยา จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ
ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ
3) ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจค าสั่ งของโปรแกรมประยุ ก ต์ ในด้ า นของการ
ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข่ ายในการให้ บ ริก ารพื้ น ที่ ก ารจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ร วมไปถึ ง การใช้ ค าสั่ ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Command Line) ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีความถูกต้อง
4) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ครั้ ง หลั ง จากการ
ปฏิบัติงาน
5) ผู้ ป ฏิ บั ติงานต้องยึ ดข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ยจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
6) ผู้ปฏิบัติจะต้องสามารถติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับการจัดทาพื้นที่สาหรับ
ทาเว็บไซต์ (Hosting Web server) ตามที่กาหนดได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานได้
จากคู่มือฉบับนี้ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดในบทที่ 4
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3.2 วิธีปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จะมีลักษณะการทางานดังนี้
3.2.1) ผู้ใช้บริการทาการร้องขอพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์สาหรับหน่วยงาน โดยผู้ใช้บริการจะ
ทาบั น ทึก ข้อความมายังผู้ อานวยการส านักดิจิทั ล เพื่อการศึกษา เพื่ อร้องขอใช้พื้ นที่ส าหรับจัดท า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยทาการระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ต้องการมาซึ่งจะอยู่ภายใต้ชื่อของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ต่อไป เช่น สานักหอสมุดได้ขอใช้บริการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของ
ส านั ก ห อ ส มุ ด ม าภ าย ใต้ ชื่ อ library ดั งนั้ น ชื่ อ ที่ อ ยู่ ข อ งเว็ บ ไซ ต์ ส านั ก ห อ ส มุ ด จ ะเป็ น
www.library.cmru.ac.th เป็นต้น
เมื่อผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้รับบันทึกข้อความแล้ว จะทาการสอบถามกับ
ผู้ ดูแลระบบเครื อข่ายเบื้ องต้น ก่อนเพื่ อเป็น ข้อมู ล ประกอบในการพิจ ารณาถึง การอนุ มัติ ให้ มี การ
ให้บริการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ต่อไป
เมื่อผู้ อานวยการพิจารณาให้ดาเนินการติดตั้ง แล้วจะมีการมอบหมายลงมายังหั วหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะมีคาสั่งมายังผู้ดูและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์
ให้กับหน่วยงานดังกล่าวต่อไป ดังภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 แสดงบันทึกข้อความขอพื้นที่สาหรับการจัดทาเว็บไซต์
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3.2.2) ผู้ปฏิบัติงานทาการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ใช้งานทาการร้องขอการใช้บริการ
โดยการติดต่อกับผู้ร้องขอโดยตรงเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ทาการจัด
หมวดหมู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีกลุ่มดังนี้
แบ่งตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
(1) เครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ ายประเภทที่ เป็ นรูปธรรมสามารถจับ ต้องได้ (Physical
Server) จัดทาได้ในกรณีที่ทางหน่วยงานของผู้ใช้บริการมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทดังกล่าว
เดิมอยู่แล้ว
(2) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์แม่ข่ ายประเภทเสมื อน (Virtual Server) ใช้ในกรณี ที่ ผู้ ดูแ ล
ระบบของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการระบบได้เอง
(3) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่ายประเภทเสมือ น (Virtual Server) แบบรวมกลุ่ มโดย
บริหารจัดการผ่านระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (ISP Config) ใช้ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
ไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์

3.3 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 สรชั ย ชั ย ธานี ได้ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ Web Hosting ไว้ ว่ า อุ ต สาหกรรมเว็ บ ไซต์ ใ น
ประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจ โดยจะ
สามารถ สังเกตการณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นของปัจจัย หลายอย่าง เช่น ปริมาณเว็บ ไซต์ภายในประเทศ
จานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ความกว้างของ ช่องสัญญาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และปริมาณการ
สื่อสารด้านข้อมูลโดย เฉลี่ย จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเว็บไซต์ เป็นผลให้ หลายธุรกิจมี
การเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย และหนึ่งในนั้นคือ ผู้ ให้บริการรับฝาก ผู้ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ การบริการ
บนอินเตอร์เน็ตแบบ นี้เรียกว่า “เว็บโฮสติ้ง” ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้อง ได้รับการ
ฝาก หรื อเก็บ ไว้บ นคอมพิ ว เตอร์ ที่ เรีย กว่า Web Server ซึ่ง Web Server นี้ จะท าหน้ าที่ เป็ น ตั ว
ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา
ใน โลก ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ ฝากเว็ บ ไซต์ จ ะต้ อ งให้ บ ริก ารพื้ น ที่ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ลู ก ค้ าต้ อ งการน าเสนอ
ให้บริการระบบอีเมล์ ระบบฐานข้อมูล รายละเอียดสถิติผู้เข้าชม ดูแลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
อีกทั้งยัง ต้องมีเครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกและคาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถดูแล
และแก้ไขเว็บไซต์ของตนได้
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3.3.2 สุรพล ศรีบุญ ทรง ได้กล่ าวเกี่ยวกับการ ส ารองข้อมูล ไว้ว่า จุดแตกต่างระหว่าง
HSM และ backup รู ป แบบหลั ก ๆ ของ HSM software อยู่ที่ การจัด เก็บ ข้อมู ล ไว้อย่ างอั ตโนมั ติ
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยความจาสารองที่มีราคาถูกกว่า และตรงจุดที่มีการทา
Archiving นี้เองที่มักจะสร้างความ สับสนระหว่างความหมายของผลิตภัณฑ์ HSM software และ
Backup software ซึ่งต่างก็มีการเคลื่อนย้ายไฟล์ข้อมูลที่ ไม่ค่อยได้ใช้จากฮาร์ดดิสก์ที่มีราคาแพง ไป
เก็บไว้ในหน่วยความจาสารองที่มี ราคาถูกกว่าเหมือน ๆ กัน รวมทั้งมี การ อนุญาตให้ผู้บริ หารเน็ต
เวิร์กสามารถ กาหนดรูปแบบเงื่อนไขสาหรับการทางานดังกล่าวได้คล้าย ๆ กันอีกด้วยบริษัทผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์กลุ่มBackup Software นั้นมักจะเรียกกระบวนการเคลื่อนย้ายไฟล์ออกจากฮาร์ดดิสก์ไป
จัดเก็บในหน่วยความจาสารองที่มีราคาถูกลงว่าเป็นการ “grooming” ซึ่งแปล ว่าทาความสะอาด
อาร์ตดิสก์ให้สะอาด โดยอาจจะให้ผู้บริหารเน็ตเวิร์กเป็นผู้อัตโนมัติ หรืออาจจะปล่อยให้เป็นหน้า ที่
ผู้ใช้บริการภายในเน็ตเวิร์กแต่ละคน เป็นคนจัดการ grooming ไฟล์ข้อมูล ของตนเองก็ย่อมได้ แต่ไม่
ว่าจะเป็นการทาความสะอาด ฮาร์ดดิสก์ด้วยผู้บริหารเน็ตเวิร์ก หรือผู้ ใช้บริการเน็ตเวิร์กก็ตาม ทั้งสอง
วิธีการนี้ต่างก็มีข้ อด้อยหรือข้อจากัดที่คล้าย ๆ กัน นั่น คือมักจะมีไฟล์ข้อมูลจานวนมาก มายที่ถูก
จัดเก็บทาความสะอาดไปทั้งที่ยังคงเป็นที่ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการภายในเครือข่ ายเน็ตเวิร์กอยู่ ซึ่งก็
ส่งผล ให้ต้องมีการจัดเก็บและดึงไฟล์ข้อมูล เหล่ านั้นกลับมาใช้งานใหม่อย่างซ้าซาก และยุ่งยาก ตรง
จุดนี้ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ กลุ่ม HSM software จะมีวิธีจัดการกับ ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
มากกว่าแทนการที่ จ ะปล่ อ ยให้ ผู้ ใช้ บ ริ การเน็ ต เวิร์ก หลายๆ คนเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจเลื อ ก เคลื่ อนย้ าย
ไฟล์ข้อมูลเพื่อให้อาร์ดดิสก์ มีความสะอาด อันอาจจะทาให้เกิดปัญ หาในลักษณะที่เราเรียกว่า “มาก
หมอ มากความ” นั้น ผลิตภัณฑ์ HSM Soft ware กลับเลือกมอบหมายหน้าที่ดัง กล่าวให้เป็นสิทธิ์
อย่างเด็ดขาดของผู้บริหารเน็ตเวิร์กไปเลย ในขณะเดียวกันก็ ยังคงเอาใจผู้ใช้บริการเน็ตเวิร์กด้วยการ
อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกคันไฟล์ข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วผ่านทาโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆที่ผู้ใช้เน็ตเวิร์กมีอยู่
3.1.3 กาญจนา หฤหรรษพงศ์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ การจัดการฐานข้อมูล ไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการฐานข้อมูลโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชัน 4.0 เนื่องจากเป็น
ระบบ จัดการฐานข้อมูลที่ทางานร่วมกับโปรแกรม PHP ได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการข้อมูลได้ง่าย
เร็วและน่าเชื่อถือสูง ด้วยคานิยามของ MySQL ที่ว่า “MySQL is a very fast, multi-user, robust
SQL (Structured Query Language) database server and MySQL is free software." (กิตติ
ภูมิ วรฉัตร, 2545) ไม่มีปัญหาในเรื่องของการติดต่อกับฐานข้อมูลของ PHP การดูแลรักษาง่ายมี
ความสามารถในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยตามที่ ต้องการ เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่สามารถ
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ดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยจากการศึกษาคุณสมบัติของ MySQL ที่น่าสนใจ
สามารถสรุปได้ดังนี้
ก. มีการแบ่งการทางานเป็นส่วนย่อยแยกกันออกไป (Multi-thread) ทาให้สามารถทางานได้
รวดเร็วและเป็นอิสระต่อกัน สามารถนาไปใช้กับเครื่องที่มีหน่วยประมวลผลกลางมากกว่า 1 ตัวได้
ข. รองรับการทางานกับภาษาสคริปต์หลายภาษา เช่น PHP, ASP, VB และDelphi เป็นต้น
โดยเฉพาะใช้กับภาษา PHP ได้เป็นอย่างดี
ค. สามารถท างานกั บ ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ได้ เป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากเคยมี ผู้ ใช้ ง านกั บ
ตารางข้อมูลถึง 60,000 ตาราง มีจานวนรายการข้อมูลได้มากถึง จานวน 5,000,000,000 รายการ ซึ่ง
จานวฐานข้อมูลและตารางข้อมูลขึ้นอยู่ กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง โดยเท่ากับ จานวนไฟล์ที่สามารถ
บรรจุลงในแต่ละโฟลเดอร์ เนื่องจาก MySQL มองโฟลเดอร์เป็นฐานข้อมูลและไฟล์ใน โฟลเดอร์เป็น
ตารางข้อมูล ในแต่ละตารางมีจานวนคอลัมน์ได้สูงสุดถึง 2,000 คอลัมน์
ง. ทางานกับประเภทหรือชนิดข้อมูลได้หลากหลายชนิด เช่น signed/unsigned INTEGER,
FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, DATE, TIME จ. รองรั บ ภาษา SQL มาตรฐานที่
เรียกว่า ANSI SQL92 หรือ SQL92 ดังนั้นคาสั่งที่มีอยู่ใน SQL92 จึงสามารถนามาใช้กับ MySQL ได้
ซึ่งทาให้เกิดความ สะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ใน MySQL ยังมีคาสั่งเพิ่มขึ้นจาก SQL92 เพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพในการทางานให้มากขึ้น เช่น ค าสั่ง LIMIT เป็น คาสั่งในการกาหนดจานวนรายการ
ของข้อมูลที่ต้องการ เป็นต้น
จ. MySQL รองรับ ODBC 2.5 (Open Database Connectivity) จึงสามารถใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมฐานข้อมูลอื่นๆ ที่รองรับ ODBC 2.5 ได้
ฉ. ใช้ งานได้ กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารหลายระบบ เช่ น Linux, Solaris,Windows,OS/2 และ
Unix เป็นต้น
จึงสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็น อย่างดีจากความสามารถดังกล่าวของโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล MySQL จึงเป็ น เหตุผลของการตัดสินใจเลือกใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลในการพัฒนา ระบบงานดังกล่าว
3.1.4 นุ จ รี ย์ ศรี เพ็ ช รดานนท์ ได้ รวบรวมข้ อ มู ล และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การออกแบบเว็ บ
เซิร์ฟเวอร์ไว้ว่า การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบกระจายโดยการใช้การสมดุลภาระแบบพลวัตและ
การกระจายการร้องขอโดยพิจารณาจากเนื้อหา
1. การกระจายภาระงานแบ่งได้เป็น Static Load Distribution คือ การกระจายการร้องขอ
ไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ โดยไม่คานึงถึงสภาพภาระงานในปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ เช่น วิธีวนรอบ หรือ
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วิ ธี สุ่ ม Dynamic Load Distribution คื อ การกระจายการร้ อ งขอไปยั ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ ต่ า ง ๆ โดย
พิจารณาจากสภาพภาระงานของเซิร์ฟเวอร์ Adaptive Load Distribution คือ การกระจายการร้อง
ขอซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการกระจายการร้องขอโดยขึ้นอยู่กับสภาพภาระงานของระบบ
ในขณะนั้น
2. นโยบายที่ใช้ในขั้นตอนวิธีกระจายภาระงาน Location Policy คือ การเลื อกว่าควรจะ
โอนงานไปยั งเซิร์ฟเวอร์ตัว ใดหรือรับ งานจากเซิร์ฟ เวอร์ตัวใด ซึ่งอาจจะใช้วิธีสุ่ม หรือเป็น State
Polling Information Policy คือ การพิจารณาว่าเมื่อไรควรจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล สภาพภาระ
งานของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบทุกช่วงเวลา ที่กาหนด หรือตามความต้องการ
Transfer Policy คือ การพิจารณาว่าควรจะโอนงานให้เซิร์ฟเวอร์อื่นหรือไม่ เมื่อไรควรจะโอนงาน
Selection Policy คือ การเลือกว่าจะโอนงานใดไปให้เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่น
3.1.5 ปิย ะ อาจหาญ ได้อธิบายเกี่ยวกับ การโจมตีเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ไว้ว่า การเจาะระบบ
เว็บไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection นั้นเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว อีกทั้งความรุนแรงก็ยังอยู่ใน
ระดับสูง แต่เว็บแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒ นาให้ใช้งานได้ในปัจจุบันนั้ น กลับมีเป็นจานวนไม่น้อยที่ยั ง
พบว่ามีช่องโหว่ประเภทนี้อยู่วิธีการที่ถูกต้องและดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาช่องโหว่ประเภทนี้ คือ การ
ออกแบบ ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่จาเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล และต้ องพัฒ นาซอร์
สโค้ ด ของ เว็ บ แอพพลิ เคชั่ น นั้ น ๆ ให้ มี ค วามปลอดภั ย มากที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะท าได้ แต่ ก ารท างานทั้ ง
กระบวนการที่ กล่าวมาข้างต้นนั้ น อาจไม่ส อดคล้องกับปัจจัยในหลายๆ ด้านอาทิเช่น ทรัพยากร
ระบบคอมพิวเตอร์ ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ไม่เพียงพอ ความรู้ความชานาญด้านการรักษา
ความปลอดภั ย ของ ผู้ พั ฒ นาเว็บ แอพพลิ เคชั่ น ตลอดจนผู้ ดูแ ลระบบไม่ ดี พ อ ผู้ บ ริห ารตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น สาเหตุที่ทาให้เกิดช่องโหว่ของระบบได้
ในส่วนการป้องกันภั ยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บแอพพลิเคชั่นนั้น Web Application
Firewall (หรื อ ที่ เรี ย กกั น ย่ อ ๆ ว่ า “WAF”) ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ปกป้ อ งการคุ ก คามใน ด้ า นนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถหามาใช้งาน ได้ ซึ่งก็
มีทั้งแบบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายและก็มีแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันในงานวิจัยนี้จะได้ทาการ
ทดสอบเจาะระบบเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection แบบ Union Based เพื่อต้องการให้เห็นถึง
ระบบเว็ บ แอพพลิเคชั่น ที่มีช่องโหว่ประเภทนี้อยู่จริง และ ทดสอบว่ารูปแบบของการเจาะระบบ
เว็บไซต์ด้วยเทคนิค SQL Injection นั้นมีโอกาสที่จะหลุดลอด จากการตรวจจับของระบบรักษาความ
ปลอดภัยในบางระบบได้
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ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ https://th.eyewated.com/apache-web-server ได้ ก ล่ า วถึ ง
Apache HTTP Server (มักเรี ยกว่า Apache) มักได้รับ การยอมรับ ว่าเป็ นเว็บ เซอร์เวอร์ HTTP ที่
เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก รวดเร็วและปลอดภัยและทางานได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเว็บ เซอร์เวอร์
ทั้ งหมดทั่ ว โลก Apache เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ฟ รี ที่ แ จกจ่ า ยโดย Apache Software Foundation ซึ่ ง
สนับ สนุน เทคโนโลยีเว็บ ขั้นสูงแบบฟรีและโอเพ่นซอร์สต่างๆ เว็บเซิร์ฟ เวอร์ Apache มีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนเช่น CGI, SSL และเสมือนโดเมน นอกจากนี้ยังสนับสนุน โมดูลปลั๊กอิน สาหรับการขยาย
แม้ว่า Apache ได้รับการออกแบบมาสาหรับระบบ Unix แล้ว แต่การติดตั้งเกือบทั้งหมด (มากกว่า
90%) ทางานบน Linux อย่างไรก็ตามยังมีให้บริการสาหรับ ระบบปฏิบัติการ อื่นเช่น Windows
HTTP Web Server คืออะไร?
เซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ให้บริการไฟล์เพื่อขอรับลูกค้า เว็บเซิร์ฟเวอร์
คือสภาพแวดล้อมที่เว็บไซต์ทางาน หรือดีกว่ายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการ เว็บไซต์ นี่คือความจริง
ไม่ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จ ะส่งอะไรหรือจะส่ งอะไรบ้าง (ไฟล์ HTML สาหรับเว็บเพจไฟล์ FTP เป็นต้น)
หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ (เช่น Apache, HFS, FileZilla, nginx, lighttpd) เว็บเซิร์ฟเวอร์ HTTP คือเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเนื้อหาผ่าน HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol เทียบกับเซิร์ฟเวอร์อื่น
เช่น FTP ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณไปที่ในเว็บเบราเซอร์ของคุณในที่สุดคุณจะติดต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์
เว็บไซต์นี้เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์นี้เพื่อขอหน้าเว็บ (ซึ่งคุณได้ทาเพื่อดูหน้าเว็บนี้
แล้ว)
ทาไมต้องใช้ Apache HTTP Server?
มีประโยชน์มากมายสาหรับ Apache HTTP Server สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดอาจเป็นได้ว่าฟรี
สาหรับการใช้งานส่วนตัวและในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดดังนั้นคุณจึงไม่จาเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ
แม้แต่ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวขนาดเล็กก็ไม่มีอยู่ จริง Apache ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้และ
ได้รับการอัปเดตบ่อยๆเนื่องจากยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นี้เป็นสิ่งสาคัญเมื่อพิจารณาสิ่งที่
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้; คุณต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เพียง แต่จะให้คุณลักษณะใหม่และดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและการปรับปรุงช่อง
โหว่ ในขณะที่ Apache เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ รี แ ละได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ในความเป็ น จริ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
คุณลักษณะที่เต็มไปด้วย HTTP เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นที่นิย มกัน
อย่างแพร่หลาย
โมดูลที่ใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่มเติมให้กับซอฟต์แวร์ การรับรองความถูกต้องของรหัสผ่านและ
ใบรับรองดิจิทัลได้รับการสนับสนุน คุณสามารถปรับแต่งข้อความแสดงข้อผิดพลาด หนึ่ง Apache
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ติ ด ตั้ งสามารถส่ งมอบเว็ บ ไซต์ ห ลายแห่ งที่ มี ค วามสามารถในการโฮสต์ เสมื อ น โมดู ล พร็ อ กซี่ มี ;
สนับสนุน SSL และ TLS และการบีบอัด GZIP เพื่อเพิ่มความเร็วของหน้าเว็บ
เว็บไซต์ https://medium.com/@sunzandesign/php ได้กล่าวถึง PHP ย่อมาจากคา
ว่า “Personal Home Page Tool” (ปัจจุบันได้เพิ่มเติมคาย่อใหม่โดยรวมกับตัวย่อเป็น PHP : PHP
Hypertext Preprocessor) ซึ่ งเป็ น ภาษาประเภท Script Language ที่ ท างานแบบ Server Side
Script กระบวนการทางานจะทางานแบบโปรแกรมแปลคาสั่ง interpreter คือแปลภาษาทุกครั้งที่มี
คนเรียกสคริปต์ ข้อดีคือ ไม่ต้องนาไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เมื่อจะนาโปรแกรมไปใช้งาน หรือ
จะอัพเดตเวอร์ชั่นของโปรแกรม สามารถอัพโหลดขึ้นไปทับไฟล์เดิมแล้วใช้งานได้ทันที ขอเสียที่ต่างกัน
อย่างชัดเจนก็คือ กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก
ภาษา PHP จั ด อยู่ ในประเภท การเขีย นโปรแกรมบนเว็ บ (Web-based Programming)
เพราะเราจะเก็บ โค้ดคาสั่ ง หรื อสคริป ต์ทั้งหมดที่ เขียนขึ้น มาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web
Server) และให้ ผู้ ใช้ ง าน (Client) เรี ย กใช้ ง านโปรแกรมผ่ า นเว็ บ เบราเซอร์ ต่ า งๆ เช่ น Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาแสดงผลที่
หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคนนั่นเอง
PHP มีอะไรน่าสนใจบ้าง?
เรามาลองพูดถึงเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการเนื้อหา (Content management
system, CMS) หรือส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จัดการได้ผ่านทางหน้าเว็บเองได้เลยนั้น หลายท่านคงจะ
นึ ก ถึ ง Joomla, Wordpress, OpenCart, Drupal, SMF : Simple Machines Forum, phpBB ,
Moodle และอีกหลายตัวที่มีจุดแข็งแตกต่างกันไป
ท่านทราบหรือไม่ว่า CMS ดังๆเหล่านี้สร้างด้วยภาษา PHP ทั้งหมด และข้อมูลที่มีการเพิ่ม
เข้ าไปนั้ น จะถูก เก็บ เป็ น ไฟล์ และส่ ว นหนึ่ งก็อ ยู่ ในรูป แบบของฐานข้อ มู ล ซึ่ งโดยปกติ แ ล้ ว ก็จ ะใช้
ฐานข้อมูล MySQL ที่คุ้นเคยกันมานาน
ดังนั้น ก็พอจะสรุปได้ว่าภาษา PHP เป็นภาษาที่เหมาะสาหรับนามาสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบ
ฐานข้อมูล หรือมีการเปลี่ ย นแปลงข้อมูล ในเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างระบบบริห ารจัดการ
เว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรมจัดการไฟล์ และฐานข้อมูลของ PHP นั่นเองครับ
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เว็บไซต์ http://www.sv-web.net/blog/detail/1 ได้กล่าวถึง MySQL (มายเอสคิวแอล)
เป็ น ระบบจั ดการฐานข้ อ มูล เชิงสั ม พั น ธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้
ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป
โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้
ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David
Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius.
ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB
เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น ผลิตภัณ ฑ์ภายใต้ MySQL AB ทั้งหมดจะตกเป็นของซัน ประเภทการจัดเก็บ
ข้อมูล (Database Storage Engine) ที่สนับสนุน
MyISAM ค่าปกติ (default)
InnoDB สนับสนุนการทา ทรานแซคชั่น (transaction) แบบ ACID
Memory การจั ด เก็ บ ในหน่ ว ยความจ า ใช้ เป็ น ตารางชั่ ว คราวเพื่ อ ความรวดเร็ ว
เนื่องจากเก็บไว้ในหน่วยความจา ทาให้มีความเร็วในการทางานสูงมาก
Merge เป็นการรวม Table หลาย ๆ ตัวให้ แสดงผล หรือแก้ไข เสมือนเป็นข้อมูล
จาก Table เดียว
Archive เหมาะส าหรับการจัดเก็บ ข้อมูลพวก log file,ข้อมูล ที่ไม่ต้องมีการ คิว รี่
(query) หรื อ ใช้ บ่ อ ยๆ เช่ น log file เพื่ อ ประโยชน์ ในการตรวจสอบย้ อ นหลั ง (Security Audit
Information)
Federated สาหรับการจัดเก็บแบบปลายทาง (remote server) แทนที่จะเป็นการ
จัดเก็บแบบ local เหมือนการจัดเก็บ (Storage) แบบอื่นๆ
NDB สาหรับการจัดเก็บแบบ คลัสเตอร์(cluster)
CSV เก็บ ข้อมูล จาก Text ไฟล์ โดยอาศัยเครื่องหมาย คอมมา (comma) เป็น ตัว
แบ่งฟิลด์
ชนิดข้อมูลที่ MySQL สนับสนุนแบ่งเป็นสามประเภทหลักใหญ่ๆ
ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลข
BIT (มีใช้ได้กับ MyISAM, InnoDB, Memory)
TINYINT
SMALLINT
MEDIUMINT
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INT
BIGINT
Float
ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา
DATETIME
DATE
TIMESTAMP
TIME
YEAR
ชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอักษร
CHAR
VARCHAR
BINARY
VARBINARY
BLOB
TEXT
ENUM
SET
ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาการพัฒนาอื่น (database connector) มีส่วนติดต่อ (interface) เพื่อ
เชื่อมต่อกับภาษาในการพัฒนา อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงฟังก์ชันการทางานกับฐานข้อมูล MySQL ได้เช่น
ODBC (Open Database Connector) อันเป็นมาตรฐานกลางที่กาหนดมาเพื่อให้ใช้เป็นสะพานใน
การเชื่อมต่อกับโปรแกรม หรือระบบอื่นๆ เช่น MyODBC อันเป็นไดรเวอร์เพื่อใช้สาหรับการเชื่อมต่อ
ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ , JDBC คลาสส่วนเชื่อมต่อสาหรับ Java เพื่อใช้ในการติดต่อกับ MySQL
และมี API (Application Programming Interface) ต่ า งๆมี ใ ห้ เลื อ กใช้ ม ากมายในการที่ เข้ า ถึ ง
MySQL โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง
นอกเหนือจาก ตัวเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (Connector) ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมี API ที่สนับสนุน
ในขณะนี้คือ
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DBI สาหรับการเชื่อมต่อกับ ภาษา perl
Ruby สาหรับการเชื่อมต่อกับ ภาษา ruby
Python สาหรับการเชื่อมต่อกับภาษา python
.NET สาหรับการเชื่อมกับภาษา .NET framework
MySQL++ สาหรับเชื่อมต่อกับภาษา C++
Ch สาหรับการเชื่อมต่อกับ Ch (C/C++ interpreter)
PHP สาหรับการเชื่อมต่อกับภาษาPHP
ยังมีโปรแกรมอีกตัว เป็นโปรแกรมบริหารพัฒนาโดยผู้อื่น ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายและนิยม
กัน เขียนในภาษาพีเอชพี เป็ น โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ชื่อ phpMyAdmin ทั้ ง MySQL server
และ client libraries ถู ก เผยแพร่ ในลิ ข สิ ท ธิ์ 2 แบบ ผู้ ใช้ ส ามารถเลื อ กได้ ร ะหว่ างลิ ข สิ ท ธิ์ GNU
General Public License [1] หรือลิ ขสิ ทธิ์ proprietary license ผู้ใช้บางคนพัฒ นาซอฟต์แวร์ต่อ
จากเวอร์ชันแรกๆของ client libraries ที่ใช้ลิขสิทธิ์ Lesser General Public License
เว็บไซต์ https://evohosting.in.th/ความหมายของ-web-hosting ได้กล่าวถึง โฮสติ้ง
หรือ เว็บโฮสติ้ง หรือมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษเเตกต่างกันไปเช่น (Web Hosting หรือ Hosting, Host)
คือ พื้นที่การรับฝากเว็บ เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า HSP ย่อมาจาก Hosting Service
Provider เป็ น เทคโนโลยี ส าหรั บ งานสร้ า งเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้ เว็ บ ไซต์ นั้ น สามารถมองเห็ น ได้ บ น
อินเตอร์เน็ต
โฮสติ้ง หรือ เว็บโฮสติ้ง จึงเป็นพื้นที่การใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ ต สาหรับเว็บไซต์ทั่วไป
แล้ ว โฮสติ้งมีลั กษณะที่เปรีย บได้เหมือนกับ ฮาร์ดดิสก์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง โดย
รูปแบบการให้บริการ จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถนาเว็บเพจของตนเอง นาขึ้นไปออนไลน์บน
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นเราจะพบว่าทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต จะต้องได้รับการฝากหรือเก็บไว้
บนคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ Web servers ซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ นี้ จะทาหน้าที่เป็นตัว
ติดต่อซึ่งกันและกันและทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์ของเรา สามารถเข้าถึงได้จาก
ทุกที่ทุกเวลาในโลกที่มีการต่อเชื่อม การเข้าชมเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตง่ายๆ ก็คือการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์
ห รื อ ชื่ อ โด เม น (Domain Name) ที่ เร า รู้ จั ก ย ก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น www.keepidea.net ,
www.evohosting.in.th โดยผู้ ให้ บ ริการได้ท าการติ ดตั้ งระบบทั้ งหมดเป็ น ที่ เรีย บร้อยแล้ ว เมื่ อ มี
บุคคลที่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าว ชื่อนั้นจะถูกส่งตามเส้นทาง จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีก
เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไปพบเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เว็บ
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ไซต์นั้นได้ฝากเว็บไซต์ไว้ (Host computer) ภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีก็จะสามารถเปิดเว็บดังกล่าวได้
ดังนั้ น การที่ จ ะน าเว็บ ไซต์ข องเราออนไลน์บ นอิน เตอร์เน็ต สิ่ งแรกที่ จาเป็น จะต้ องมี นั่ นก็ คือเว็บ
เซิร์ฟเวอร์นั่นเอง แต่ทว่าการติดตั้งระบบ เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น ของตนเองนั้น เราสามารถที่จะทาได้แต่
เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากและที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น จาเป็นอย่ างยิ่ง ที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพราะเป็ น เทคนิ คชั้น สู ง ต้องคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นด้ว ยเหตุจากัดดังกล่ าว
บริษัทส่วนใหญ่จีงไม่สามารถดาเนินการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของเองได้ และนี่คือเป็นที่มาของบริการของ
เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting หรือ Hosting, Host)
เว็บโฮสติ้งที่ดีนั้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะต้องมีบุคลากรที่ชานาญการ จึงต้องให้บริการทั้ง
เครื่องไม้เครื่องมือ ที่สามารถอานวยความสะดวก มีความทันสมัย และให้ คาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการ
อย่างทันท่วงที เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลและแก้ไขเว็บไซต์ของตนเองได้ตลอดเวลา
3.4 จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานทางด้านหน่วยบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทาคู่มือได้ตระหนักและยึดถือการปฏิบัติ งานตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของ บุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2555 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 จึ ง ได้ น าเอา
จรรยาบรรณเหล่านี้มายึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานแต่ละด้านดังนี้
3.4.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้ที่ มีศีลธรรม คุณธรรม และ จริยธรรมอันดีงาม ละเว
นจาก อบายมุข ความชั่วทั้งปวง
2) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้วิช าชีพ ในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ด้ว ยความซื่อสั ตย์
สุจริต และไม่ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด มีจรรยาวิชาชีพ กาหนดไว้ก็พึง
ปฏิบัติตามจรรยา วิชาชีพนั้นด้วย
3) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนา ตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางาน เพื่อให้การ ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3.4.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
1) บุคลากรมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติ หนาที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยัน หมั่ น เพี ยร ถูกตองสมเหตุ ผ ล โดยคานึ งถึ ง ประโยชนของ
มหาวิทยาลัยเป็นนสาคัญ
2) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรง ต่อเวลาและให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่
และภารกิจที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย อย่างเต็มที
3) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษา และใชทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อย่างประหยัด
คุ้มคา โดยระมัดระวัง มิใหเสียหายเยี่ยงวิญ ูชน จะพึงปฏิบัติตอทรัพย์สินของตนเอง
4) ศึกษาหาความรูวางแผนพัฒนา ตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงาน อย่างสม่าเสมอ
3.4.3 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
1) บุคลากรสายสนับสนุนพึงเป็นผู้ไฝรู ในวิทยาการใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการ
ทางานที่ตนได้รบั มอบหมาย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพรอมรับฟง ความคิดเห็นหรือขอเสนอ
แนะ ของผู้อื่น เพื่อพิจารณานาไปใช ในทางที่เป็นประโยชนตองาน ของสวนราชการมหาวิทยาลัย
2) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พึ ง หลี ก เลี่ ย ง การน าขอมู ล หรื อ เรื่ อ งราวของ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่อง สวนบุคคล และ/หรือเรื่อง ความเป็น ไปใน
สวนราชการออกไป เปิดเผยหรือวิจารณในลักษณะ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายแก บุคคลและภาพ
ลักษณโดยรวม ของมหาวิทยาลัย
3) บุคลากรสายสนับสนุนพึงรับฟง คาแนะนาและยอมรับในการสั่งการ ของผูบังคับบัญชา
ผูบริหาร สวนราชการ ในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้าม ขั้นตอนการบังคับบัญชา
4) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปรับตน ใหสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่น ด้วยความสุภาพ
มีน้าใจ และมี มนุษยสัมพันธ์อันดีไม่ปดบังขอมูล และวิธีการที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตอผู้ร่วมงาน
5) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติตาม จรรยาวิชาชีพ ในกรณีที่วิชาชีพใด มีจรรยาวิชาชีพ
กาไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพนั้นด้วย

บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
การปฏิ บั ติ งานในหน่ ว ยพั ฒ นาระบบเครือ ข่ายคอมพิ ว เตอร์ มี ห น้ าที่ ห ลั ก เพื่ อสนั บ สนุ น
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และหนึ่งในภาระกิจนั้นคือ การ
ให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด ท าเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ผู้ ป ฏิ บั ติงานจะต้ องท างานด้ว ยละเอีย ด รอบคอบ ท างานตามล าดับ ขั้ นตอนอย่ างเคร่งครัด ต้อ ง
สามารถ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะได้เป็นอย่างดี ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ (Operating System) การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้คาสั่งพื้นฐาน
ที่จาเป็ น ในระบบปฏิบั ติการ Linux ได้ ผู้ ปฏิบัติงานควรศึกษาคู่ มืออย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ควรลั ด
ขั้ น ตอนขั้ น ตอนหนึ่ ง เพราะอาจจะท าให้ ก ารติ ด ตั้ งโปรแกรมเกิ ด ความผิ ด พลาดได้ ในด้ า นการ
ปฏิบัติงานควรคานึงในเรื่องของความภัยเป็นสาคัญ เนื่องจากต้องมีการกาหนดรหัสผ่านหลายอย่างอัน
ประกอบไปด้วย 1) รหั สผ่ านของ ISP Config 2) รหั ส ผ่านของ FTP Client และ 3) รหั ส ผ่ านของ
ระบบฐานข้อมูล MySQL ซึ่งจะต้องจัดเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง
ซอฟต์แวร์ ISP Config เป็นซอฟต์แวร์สัญญาอนุญาตสาหรับซอฟต์แวร์เสรี (General Public
License) ที่สามารถนามาใช้งานโดยไม่ค่าใช้จ่าย มีคุณสมบัติที่ครบครัน เข้ากับบริบทในการใช้งาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อดีคือสามารถบริการจัดการได้ โดยง่าย และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดรองรับการใช้งานได้ในอนาคต
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
4.1.1) การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual
Machine) ด้วยโปรแกรม Microsoft Hyper-V Server
4.1.2) การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Debian Server
4.1.3) การติดตั้ง ISP Config เป็นตัวบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website control panel)
4.1.4) การบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยซอฟต์แวร์ ISP Config
4.1.5) การทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ และแจ้งข้อมูลที่จาเป็นให้กับผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบใน
แต่ละเว็บไซต์
4.1.6) การกากับตรวจสอบซอฟต์แวร์ ISP Config
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ในคู่มือเล่มนี้มีการนาสัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart) ซึ่งเป็นรูปภาพที่ใช้แทนความหมาย
ของการทางานในลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงลาดับขั้นตอนการทางานอย่างมีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดย
ในคู่มือฉบับ นี้ ได้มีการใช้สัญลั กษณ์ (แสดงดังตารางที่ 4.1) โดยเขียนเป็นแผนผัง แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างละเอียด (ดังภาพที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงสัญญาลักษณ์ผังงาน (Flowchart)
สัญญาลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด

เริ่มต้น

การปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
ทิศทางการทางาน
การรับข้อมูล
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เริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานร้องขอพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์
แจ้งผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการ
ขอพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์
งานบริหารงานทั่วไปเรื่องเสนอ
ไปยังผู้อานวยการ

ผู้อานวยการพิจารณา

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
รายงานต่อหัวหน้างานเพือ่
ปรับเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

หัวหน้างานมอบหมายงาน
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ไม่ว่าง

ตรวจสอบว่าเว็บไซต์นี้ว่าง
หรือไม่
ว่าง
จัดเตรียมข้อมูลที่จาเป็นในการใช้งาน

เพิ่มเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้กับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

สิ้นสุด

ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
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จากแผนผังขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานต่าง ๆ มีการร้องพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ โดยกรอก
แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และทาบันทึกข้อความถึงผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
2) เมื่องานธุรการได้รับเรื่องจะนาเสนอข้อมูลต่อผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เพื่อขออนุมัติการขอพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์
3) กรณีที่ผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไม่อนุมัติให้ทาการติดตั้ง งานธุรการจะ
ส่งเรื่องกลับไปยังผู้ ดูแลระบบของหน่วยงาน พร้อมทั้งระบุถึงสาเหตุที่ไม่อนุมัติ ในกรณีที่ได้รับการ
อนุมัติให้ติดตั้งผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะส่งเรื่องมายังหัวหน้างาน จากนั้นหัวหน้างาน
จะมอบหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเว็บไซต์ต่อไป
4) เมื่อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ รับ มอบหมายงาน จะเข้า ท าการตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์ ใน
ฐานข้อมูลว่ามี ชื่อซ้าหรือไม่ หรือการตั้งชื่อเว็บไซต์นั้นเป็นไปตามกฎระเบียบ และชื่อเว็บไซต์นั้น มี
ความเหมาะสมหรือไม่
5) หลังจากทาการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะดาเนินการสร้างพื้นที่
เว็บไซต์ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
6) เมื่อดาเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานจะแจ้งข้อมูลที่ใช้ในการใช้งานให้กับผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงานโดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แล้วรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อหัวหน้างาน และผู้อานวนการให้ทราบต่อไป
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4.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
4.2.1 ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ งระบบปฏิบั ติ การ Debian Server ด้ว ยโปรแกรม Microsoft
Hyper-V Server และการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จาเป็นของระบบ
ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Virtual Machine (VM) โดยเป็นการจาลองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายขึ้นมาจานวน 1 เครื่อง ทางานภายในโฮสต์ของ Microsoft Hyper-V Server ที่เป็นระบบบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่สามารถบริหารจัดการได้โดยง่าย มีความยึดหยุ่น และมี
ประสิทธิ์ภาพสูง โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Server เวอร์ชันล่าสุดมีความต้องการของ
ระบบขั้นต่าของระบบดังนี้
หน่วยความจาแรม (RAM) ขั้นต่า 512MB
หน่วยความจาแรม (RAM) ที่แนะนา RAM 2 GB
ขนาดพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Drive Space) 10 GB
หน่วยประมวลผลซีพียู (CPU) ขั้นต่า 1GHz Pentium Processor
แต่ในการใช้งานจริง มีความจาเป็นที่จะต้องทาการกาหนดทรัพยากรของระบบให้เหมาะสม
เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน เนื่องจากจะต้องให้บริการเว็บไซต์สาหรับหน่วยงานจานวนมาก
เพือ่ ให้สามารถรองรับการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต โดยการกาหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยความจาแรม (RAM) 8 GB
ขนาดพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Drive Space) 500 GB
หน่วยประมวลผลซีพียู (CPU) 8 คอร์ (Cores)
เหตุผลที่ทาการตั้งค่าดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากในการให้บริการพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซต์ของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงานนั้ น จะมี ลั ก ษณะการใช้ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป บางเว็ บ ไซต์ มี ก ารใช้ ง านที่
ค่อนข้างมาก บางเว็บไซต์มีการเข้าใช้งานอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการจึงต้อง
ปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพมากที่สุด
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(1) ติดตั้งระบบปฏิ บั ติ ก าร Microsoft Windows 2022 โดยเสี ยบอุป กรณ์ USB Thumb
Drive ทีม่ ี Microsoft Windows 2022 ลงช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ดังภาพที่ 4.2)

เสียบ USB Flash Drive

ภาพที่ 4.2 แสดงการเสียบอุปกรณ์ USB Thumb Drive ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(1) กดเปิดสวิตซ์ Power ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ดังภาพที่ 4.3)

กดปุ่ม Power On

ภาพที่ 4.3 แสดงการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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(1) จะพบกับข้อความ Press any key to boot from CD or DVD…… ให้กดปุ่มใด ๆ บน
คีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง Microsoft Windows 2022 Server (ดังภาพที่ 4.4)

กดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด

ภาพที่ 4.4 แสดงการกดปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด
(1) ในที่ นี้ เ ราจะเลื อ กการติ ด ตั้ ง แบบ Windows Server 2022 Datacenter (Desktop
Experience) เนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแบบหน้าจอการแสดงผลแบบหน้าต่างวินโดวส์ (GUI) ซึ่งง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน จากนัน้ กด Next (ดังภาพที่ 4.5)

1. เลือก Windows Server 2022
Datacenter (Desktop Experience)

2. กด Next

ภาพที่ 4.5 แสดงการเลือกรูปแบบของการติดตั้ง Windows Server 2022
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(1) เลื อก I accept the Microsoft Software License Terms ………. จากนั้น กด Next
(ดังภาพที่ 4.6)

1. I accept the Microsoft
Software License Terms ……….

2. กด Next

ภาพที่ 4.6 แสดงการยอมรับและติดตั้ง Windows Server 2022
(1) เลื อ ก Custom:Install Microsoft Server Operating System only (advanced)
จากนั้น กด Next (ดังภาพที่ 4.7)

เลือก Custom:Install Microsoft Server
Operating System only (advanced)

ภาพที่ 4.7 แสดงการเลือกประเภทของการติดตั้ง
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(1) ระบบจะแสดงพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด ในขั้นตอนนี้ให้กด Next (ดังภาพที่ 4.8)

กด Next

ภาพที่ 4.8 แสดงการเลือกพื้นที่ในการติดตั้ง
(1) จากนั้นรอจนกว่า การติดตั้งจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยที่
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความแรงของแต่ละเครื่อง (ดังภาพที่ 4.9)

ภาพที่ 4.9 แสดงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022
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(1) กาหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ (ดังภาพที่ 4.10)

1. กาหนดรหัสผ่านที่ต้องการ
2. กด Finish

ภาพที่ 4.10 แสดงการกาหนดรหัสผ่านของ Windows Server 2022
(1) ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้กาหนดไว้ จะพบกับหน้าจอ
Server Manager เลือก Add roles and features (ดังภาพที่ 4.11)
เลือก Add roles and features

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอโปรแกรม Server Manager
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(1) กด Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Hyper-V Server (ดังภาพที่ 4.12)

กด Next

ภาพที่ 4.12 แสดงการเริ่มต้นติดตั้ง Hyper-V Server
(1) เลือก Role-based or feature-based installation จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.13)

1. Role-based or feature-based installation

กด Next

ภาพที่ 4.13 แสดงการเลือก Role ในการติดตั้ง
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(1) เลือก Select a server from the server pool จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.14)

1. เลือก Select a server from the server pool

2. กด Next

ภาพที่ 4.14 แสดงการเลือก Role ในการติดตั้ง Hyper-V Server
(1) กด Add Feature เพื่อยืนยันการติดตั้ง Hyper-V Server เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบ
จะทาการ Reboot ตัวเอง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Hyper-V Server (ดังภาพที่
4.15)

กด Add Features

ภาพที่ 4.15 แสดงการยืนยันการติดตั้ง Hyper-V Server
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(2) ตั้ ง ค่ า IP Address ให้ เป็ น แบบ Static IP ด้ ว ยการค้ น หาชื่ อ โปรแกรม “Ethernet
settings” จากนั้นคลิ๊กที่ Ethernet settings (ดังภาพที่ 4.16)

2. กดที่ Ethernet settings

1. ค้นหา Ethernet settings

ภาพที่ 4.16 แสดงการด้วยค้นหาชื่อโปรแกรม “Ethernet settings”
(1) คลิ๊กที่ Change adapter options เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า IP Address (ดังภาพที่ 4.17)

เลือก Change adapter options

ภาพที่ 4.17 แสดงการตั้งค่า IP Address
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(1) คลิ๊กขวาที่ Ethernet0 จากนั้นเลือก Properties (ดังภาพที่ 4.18)
1. คลิ๊กขวาที่ Ethernet0

2. เลือก Properties

ภาพที่ 4.18 แสดงการตั้งค่า Ethernet0
(1) ในขั้น ตอนนี้ให้ ผู้ปฏิบั ติงานสอบถามหมายเลข IP Address ที่สามารถใช้งานจากผู้แล
ระบบที่ดูแลเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าสามารถใช้หมายเลข IP Address ใดได้บ้าง แล้ว
กรอกข้อมูลที่ได้มาลงไป (ดังภาพที่ 4.19)

กรอกข้อมูลหมายเลข IP Address ลงไป

ภาพที่ 4.19 แสดงการกรอกหมายเลข IP Address
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(1) รี โ มดไปยั ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย Microsoft Hyper-V Server ด้ ว ยค้ น หาชื่ อ
โปรแกรม “Remote Desktop Connection” (ดังภาพที่ 4.20)
2. เลือก Remote Desktop Connection

1. ค้นหา “remote desktop connection”

ภาพที่ 4.20 แสดงการด้วยค้นหาชื่อโปรแกรม “Remote Desktop Connection”
(2) กรอกหมายเลข IP Address ของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่าย Hyper-V Server ลงไป
จากนั้นกด Connect (ดังภาพที่ 4.21)

1. กรอก IP Address
2. กด Connect

ภาพที่ 4.21 แสดงการกรอกหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Microsoft
Hyper-V Server
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(1) เมื่อล็อกอินเข้าสู่หน้า Remote Desktop เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการดาวน์โหลดไฟล์ ISO
ของ Debian Server โดยสามารถเข้ า ไป ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://cdimage.debian.org/debiancd/current/amd64/iso-dvd/ จากนั้ นเลื อกดาวน์ โหลดไฟล์ debian-10.4.0-amd64-DVD-1.iso
(ดังภาพที่ 4.22)

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ภาพที่ 4.22 แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ ISO สาหรับติดตั้ง Debian Server
(2) ให้ ท าการสร้ าง Virtual Machine ขึ้น มาใหม่ โดยการคลิ๊ ก ขวาที่ Hyper-V Manager
แล้วเลือก New จากนั้นเลือกที่ Virtual Machine… (ดังภาพที่ 4.23)
1. คลิ๊กขวาที่ Hyper-V Manager

2. เลือก
New

3. เลือก Virtual Machine

ภาพที่ 4.23 แสดงขั้นการสร้าง Virtual Machine ใหม่
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(3) จากนั้นกด Next เพื่อดาเนินการติดตั้งในขั้นตอนถัดไป (ดังภาพที่ 4.24)

กด Next

ภาพที่ 4.24 แสดงการเริ่มต้นขั้นตอนในการสร้าง Virtual Machine
(4) จากนั้นให้ทาการกาหนดชื่อของตัว Virtual Machine ตามที่ต้องการ ในที่นี้จะตั้งชื่อเป็น
“Debian10 ISP Config” เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.25)

1. ตั้งชื่อของ Virtual Machine

2. กด Next

ภาพที่ 4.25 แสดงการกาหนดชื่อของ Virtual Machine
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(4) ในเมนูนี้จะเป็นการกาหนดเวอร์ชันของ Virtual Machine โดยจะมีให้เลือกดังนี้
ในที่นี้เราจะยังเลือกใช้ Generation 1 เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยังเป็นอุปกรณ์รุ่น
เก่า ยังสามารถทางานร่วมกันได้ดี ให้เลือก Generation 1 จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.26)
1. เลือก Generation 1

2. กด Next

ภาพที่ 4.26 แสดงการเลือก Generation ของ Virtual Machine
(5) ก าหนดขนาดของ Startup memory ให้ มี ข นาดเท่ ากั บ “8024 MB” ซึ่ ง จะมี ข นาด
เท่ากับ 8 GB จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.27)

1. กดหนดขนาดของ Startup memory

2. กด Next

ภาพที่ 4.27 แสดงการกาหนดขนาดของ Startup memory
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(6) กาหนดค่าของอุปกรณ์ Networking โดยเลือกไปที่ “Intel(R) 1350 Gigabit Network
Connection – Virtual Switch” จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.28)

1. เลือกตรงนี้

2. กด Next

ภาพที่ 4.28 แสดงการกาหนดค่าของอุปกรณ์ Networking
(7) กาหนด Name ของ Virtual Machine จากนั้นเลื อก Location สาหรับเก็บไฟล และ
กาหนดของพื้นที่ฮาดดิสก์ให้มีขนาด 500 GB จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.29)

1. กาหนดชื่อ

2. เลือกที่เก็บไฟล์

2. กาหนดขนาด Size
2. กด Next

ภาพที่ 4.29 แสดงการกาหนดค่าของไฟล์ Virtual Machine
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(8) เลื อ กที่ จั ด เก็ บ ไฟล์ ISO Image ของ Debian Server ที่ ได้ ท าการดาวน์ โหลดมาแล้ ว
(ตามขั้นตอนที่ 1) จากนั้นกด Next (ดังภาพที่ 4.30)

1. เลือกที่เก็บไฟล์ ISO
Images

2. กด Next

ภาพที่ 4.30 แสดงการเลือกที่เก็บไฟล์ ISO Images ของ Debian Server
(9) กด Finish เพื่อสิ้นสุดการสร้าง Virtual Machine (ดังภาพที่ 4.31)

กด Finish

ภาพที่ 4.31 แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการสร้าง Virtual Machine
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(9) ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปิดการทางาน Virtual Machine เพื่อให้เครื่องเริ่มทางาน โดย
การคลิ๊ ก ขวาที่ ชื่ อ Virtual Machine ตามที่ เราได้ ส ร้างไว้ จากนั้ น เลื อ กไปที่ Connect (ดังภาพที่
4.32) จากนั้นกดปุ่ม Start (ดังภาพที่ 4.33) จะพบกับหน้าจอในส่วนของการติดตั้ง Debian Server
(ดังภาพที่ 4.34)
คลิ๊กขวา จากนั้นแล้วเลือก Connect

ภาพที่ 4.32 แสดงเมนูในการเปิดการทางาน Virtual Machine

กดปุ่ม Start

ภาพที่ 4.33 แสดงการสั่งเปิดการทางาน Virtual Machine
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ภาพที่ 4.34 แสดงหน้าจอของการติดตั้ง Debian Server
4.2.1 ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ งระบบปฏิบั ติ การ Debian Server ด้ว ยโปรแกรม Microsoft
Hyper-V Server และการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จาเป็นของระบบ
ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในที่นี้จะเป็นการติดตั้ง
Debian Server โดยในการติ ด ตั้ งนั้ น จะมี ให้ เลื อ กใช้ ทั้ ง แบบ Graphic install คื อ การติ ด ตั้ ง ที่ มี
Graphic User Interface (GUI) เพื่ออานวยความสะดวกให้ กั บผู้ใช้งาน และอีกแบบหนึ่งคือ Text
Mode ซึ่งเราจะเลือกใช้โหมดนี้ในการติดตั้ง เนื่องจากเป็นการติดตั้งแบบใช้ทรัพยากรน้อยเมื่อเทียบ
กับการติดตั้งแบบ GUI ทาให้ลดภาระเรื่องทรัพยากรของเครื่องที่ถูกนาไปใช้งานโดยสิ้นเปลือง โดยที่
เราสามารถเลือกการติดตั้งแพคเกจเองทั้ งหมด เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ มีความ
จาเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากจะต้องมีการอับเดตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(1) ขั้นตอนแรกของการติดตั้ง Debian Server ให้เลือกไปที่เมนู Install (ดังภาพที่ 4.35)

เลือก Install

ภาพที่ 4.35 แสดงการเลือกโหมดในการติดตั้ง Debian Server
(3) เลือกใช้ภาษาในการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกไปที่เมนู English จากนั้นกด Enter
(ดังภาพที่ 4.36)

เลือกภาษาเป็น English

ภาพที่ 4.36 แสดงการเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง Debian Server
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(4) เลือกสถานที่ Location เป็น Other จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.37)

เลือกlocation เป็น other

ภาพที่ 4.37 แสดงการเลือกสถานที่ Location ในการติดตั้ง Debian Server
(5) เลือก Continent or Region เป็น Asia จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.38)

5.เลือกเมนู region เป็น Asia

ภาพที่ 4.38 แสดงการเลือก Continent or Region ในการติดตั้ง
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(6) เลือก Country เป็น Thailand จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.39)

เลือกเมนู Area เป็น Thailand

ภาพที่ 4.39 แสดงการเลือก Country ในการติดตั้ง
(7) เลื อ ก Country to base default locate setting on เป็ น Thailand จากนั้ น กด
Enter (ดังภาพที่ 4.40)

เลือก language เป็น United States

ภาพที่ 4.40 แสดงหน้าจอการเลือก base default locate ในการติดตั้ง
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(8) เลือก Keymap to use เป็น American English จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.41)

เลือกเมนู American English

ภาพที่ 4.41 แสดงการเลือก Keymap to use ในการติดตั้ง
(9) กาหนดชื่อ Hostname ตามทีต่ ้องการ จากนั้นกด Continue (ดังภาพที่ 4.42)

กาหนดชื่อ Hostname
American English

กด Continue

ภาพที่ 4.42 แสดงการตั้งชื่อ Hostname
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(10) กาหนดชื่อ Domain name เป็น cmru.ac.th จากนัน้ กด Continue (ดังภาพที่ 4.43)

กาหนดชื่อ Domain name
American English
กด Continue

ภาพที่ 4.43 แสดงหน้าจอการตั้งชื่อ Domain name
(11) กาหนดรหัสผ่านของ root ตามที่ต้องการ จากนั้นกด Continue (ดังภาพที่ 4.44)

กาหนดรหัสผ่านของ root
กด Continue

ภาพที่ 4.44 แสดงการตั้งรหัสผ่านของ root
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(12) กาหนดชื่อสาหรับ User ใหม่ในระบบ จากนั้นกด Continue (ดังภาพที่ 4.45)

กาหนดชื่อ Domain name
American English
กด Continue

ภาพที่ 4.45 แสดงการกาหนดชื่อสาหรับ User ใหม่ในระบบ
(13) กาหนดรหัสผ่านของ User ตามที่ต้องการ จากนั้นกด Continue (ดังภาพที่ 4.46)

กาหนดรหัสผ่านของ root
กด Continue

ภาพที่ 4.46 แสดงการตั้งรหัสผ่านของ User
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(14) ขั้ น ตอนการเลื อ ก Partition ให้ เลื อ กเป็ น Guided – use entire disk จากนั้ น กด
Continue (ดังภาพที่ 4.47)

เลือก Guided – use entire disk

ภาพที่ 4.47 แสดงการกาหนด Partitioning method
(15) เลือก Disk to partition เป็น SCSI1 จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.48)

เลือก Select disk to partition

ภาพที่ 4.48 แสดงการเลือก Disk to partition
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(16) เลือกทีจ่ ัดเก็บไฟล์ระบบ All files in on partition จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.49)

เลือก All files in on partition

ภาพที่ 4.49 แสดงการเลือกที่จัดเก็บไฟล์ระบบ
(17) ยืนยันการตั้งค่าทั้งหมด ให้เลือก Finish partitioning and write changes to disk จากนั้น
กด Enter (ดังภาพที่ 4.50)

เลือก Finish partitioning and write changes to disk

ภาพที่ 4.50 แสดงขั้นตอนการยืนยันการตั้งค่า
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(18) เลือก Debian archive mirror country เป็น Thailand จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.51)

เลือก Thailand

ภาพที่ 4.51 แสดงการเลือก Debian archive mirror country
(19) เลือก Scan another CD or DVD เป็น No จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.52)

เลือก No

ภาพที่ 4.52 แสดงการเลือก Scan another CD or DVD
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(20) เลือก Write the changes to disks เป็น Yes จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.53)

ตอบ Yes

ภาพที่ 4.53 แสดงการเลือก Write the changes to disks
(21) เลือก Use a network mirror เป็น Yes จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.54)

ตอบ Yes

ภาพที่ 4.54 แสดงการเลือก Use a network mirror
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(22) เลือก mirror.kku.ac.th จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.55)

เลือก mirror.kku.ac.th

ภาพที่ 4.55 แสดงการเลือก Debian archive mirror
(23) กาหนด HTTP proxy information ให้เป็นค่าว่าง จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.56)

เลือก Continue

ภาพที่ 4.56 แสดงการกาหนดค่า HTTP proxy information
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(24) เลื อ ก Participate in the package usage survey เป็ น No จากนั้ น กด Enter (ดั ง
ภาพที่ 4.57)

เลือก No

ภาพที่ 4.57 แสดงการตั้งค่า Participate in the package usage survey
(25) เลือก Software to install เป็น SSH Server จากนั้นกด Continue (ดังภาพที่ 4.58)

เลือก SSH Server
จากนั้นกด Continue

ภาพที่ 4.58 แสดงการเลือก Software ที่ต้องทาการติดตั้ง
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(26) เลือกติดตั้ง Install the GRUB boot loader เป็น Yes จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่
4.59)

เลือก Yes

ภาพที่ 4.59 แสดงการเลือกติดตั้ง GRUB boot loader
(27) เลือกติดตั้ง Device for boot loader install เป็น /dev/sda จากนั้นกด Enter (ดัง
ภาพที่ 4.60)

เลือก /dev/sda

ภาพที่ 4.60 แสดงการเลือกติดตั้ง Device for boot loader install
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(28) เสร็จสิ้นการติดตั้งเลือก Continue จากนั้นกด Enter (ดังภาพที่ 4.61)

จากนั้นกด Continue

ภาพที่ 4.61 แสดงเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Server
เมื่อทาการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Debian Server เป็นที่เรียบร้อย เครื่องจะทาการ Reboot
ตัวเอง 1 รอบ เมื่อเครื่อง Boot เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จะพบกับหน้าจอให้ Log in (ดังภาพที่ 4.62)

ภาพที่ 4.62 แสดงการ Log in เข้าสู่ระบบ
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4.2.3 ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง ISP Config เป็ น ตั ว บริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ (Website
control panel)
ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ น การติดตั้ง ISP Config ซึ่งเป็นโปรแกรมไอเพนซอร์ส (Open Source)
สามารถน ามาติ ด ตั้ ง ใช้ ง านได้ ฟ รี โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ทั้ งสิ้ น โดยตั้ ว ISP Config นี้ ได้ ร วมเอา
คุณสมบัติของโปรแกรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานดังนี้
โปรแกรม Apache Web Server ใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์เวอร์
โปรแกรม Email Server ใช้ในการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
FTP Server ใช้ในการ รับ-ส่ง ไฟล์ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
MySQL Databases Server ใช้ในการให้บริการระบบฐานข้อมูล Database
DNS Server ใช้สาหรับให้บริการ Domain Name Server (DNS)
ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนในการติดตั้ง ISP Config
(1) ทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Debian Server ด้วย User name และ Password ตามที่ได้
กาหนดไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง Debian Server (ดังภาพที่ 4.63)

ภาพที่ 4.63 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Debian Server
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(2) เปิดสิทธิ์ให้ root สามารถเข้าใช้งานผ่านทาง SSH Service โดยใช้คาสั่งดังนี้
nano /etc/sshd/sshd_config
จากนั้ น แก้ ไข “PermitRootLogin prohibit-password” เป็ น “PermitRootLogin yes”
(ดังexit
รูปที่ 4.64) ทาการบันทึกค่าด้วยการกดแป้นคีย์บอดร์ด Ctrl+X จากนั้นกด y เพื่อยืนยันการตั้งค่า
(ดังรูปที่ 4.65) จากนั้นทาการรีสตารท์ SSH Server (ดังภาพที่ 4.66) ด้วยคาสั่งดังนี้
nano /etc/sshd/sshd_config

exit

ภาพที่ 4.64 แสดงการตั้งค่า sshd_config
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ภาพที่ 4.65 แสดงการบันทึกค่า sshd_config

ภาพที่ 4.66 แสดงการรีสตารท์ SSH Server
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(3) ตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเครื่องด้วยการใช้คาสั่งดังนี้
ip addr show
ระบบจะแจ้งหมายเลข IP Address โดยจะได้รับแบบอัตโนมัติ (Dynamic IP Address) ใน
ตัวexit
อย่างนี้หมายเลข IP Address ทีไ่ ด้รับคือหมายเลข 10.9.9.133 (ดังภาพที่ 4.67)

ภาพที่ 4.67 แสดงหมายเลข IP Address ของ Debian Server
(4) ตั้งค่าหมายเลข IP Address ให้ เป็นแบบกาหนดเอง (Static IP Address) ด้วยการใช้
คาสั่งดังนี้
nano /etc/network/interfaces
จากนั้นกาหนดค่า IP Address ดังนี้
exit
allow-hotplug ens32
iface ens32 inet static
address 10.9.9.133
netmask 255.255.255.0
gateway 10.9.9.254
dns-nameservers 10.10.10.82 10.10.10.84
เมื่อตั้งค่า IP Address เป็ นที่เรียบร้อยแล้วให้บันทึกการตั้งค่าด้วยการกด Ctrl+X จากนั้น
เลือก y (ดังภาพที่ 4.68)
exit
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ภาพที่ 4.68 แสดงการสิ้นสุดการตั้งค่าหมายเลข IP Address ของ Debian Server
ทาการ Reboot เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยคาสั่งดังนี้
reboot
(5) ขั้นตอนต่อไปเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Debian Server ผ่านโปรแกรม
exit ให้กรอกหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Debian Server ในตัวอย่างนี้
Putty
จะเป็ น หมายเลข 10.9.9.133 จากนั้นกดที่ Open (ดังภาพที่ 4.69) เมื่อขึ้นหน้าจอการแจ้งเตือน
Putty Security Alert ให้ ต อบ Yes (ดั งภาพที่ 4.70) ต่ อ ไประบบจะให้ ก รอก Username และ
Password ให้ทาการกรอกข้อมูลตามที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง Debian Server (ดังภาพที่
4.71)
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กด Open

ภาพที่ 4.69 แสดงการเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Debian Server ด้วยโปรแกรม Putty

ตอบ Yes

ภาพที่ 4.70 แสดงการยืนยันการเชื่อมต่อจากโปรแกรม Putty ไปยังเครื่อง Server
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ภาพที่ 4.71 แสดงการ Log in เข้าสู่ระบบจากโปรแกรม Putty
(40) ทาการแก้ไขไฟล์ source.list เพื่อให้สามารถทาการอัพเดตระบบปฏิบัติการ ด้วยการ
พิมพ์คาสั่งดังนี้ (ดังภาพที่ 4.72)
nano /etc/apt/source.list
จากนั้ น ให้ ท าการใส่ เครื่ อ งหมาย # หน้ า ชุ ด ค าสั่ ง #deb cdrom |[Debian GNU/Linux
10.1.0_Buster_-official
and64 DVD Binary-1 20190908-01:09]buster contrib main เพื่อปิด
exit
การเรียกอ่านไฟล์จากแผ่น DVD (ดังภาพที่ 4.72)
ใส่เครื่องหมาย # หน้าบรรทัดนี้

ภาพที่ 4.72 แสดงการปิดการทางานของการเรียกอ่านไฟล์จากแผ่น DVD ของ Source List
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41) ทาการอัพเดต Package ของระบบปฏิบัติการ Debian Server ด้วยคาสั่งดังนี้
apt get update
ตัวอย่างการอับเดต Package เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Debian Server (ดังภาพที่ 4.73)
exit
ใช้คาสั่ง apt-get update

ตอบ Y

ภาพที่ 4.73 แสดงการอัพเดต Package ของระบบปฏิบัติการ Debian Server

4.2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง ISP Config เป็นตัวบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website control
panel) ในขั้น ตอนนี้ จ ะเป็ น การติดตั้งทุ กอย่างที่เกี่ยวกับ ระบบ ผู้ จัดทาได้เลื อกใช้การติดตั้งแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Installation) เพราะสามารถลดขั้น ตอนในการติ ดตั้งไปได้ม าก และยังลด
ปั ญ หาการเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด (Error) ในขณะที่ ติ ด ตั้ งได้ ในส่ ว นของการติ ด ตั้ ง อาจจะใช้ เวลานาน
พอสมควรขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และความเร็วของอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
จะต้องมีการดาวน์โหลดแพคเกจต่าง ๆ ที่จาเป็นในการติดตั้งลงไปด้วย ขั้นตอนในการติดตั้งมีดังนี้
(1) เชื่อมต่อไปยั งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้โปรแกรม Putty ทาการล็ อกอินเข้าสู่
ระบบให้เรียบร้อย (สามารถย้อนกลับไปดู หน้า 55 ขั้นตอนที่ 5)
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(2) แก้ไข hosts ด้วยคาสั่งดังนี้
nano /etc/hosts
(3) แก้ไขบรรทัดที่ 2 เปลี่ยนเป็นชื่อต้องการ ในตัวอย่างจะตั้งชื่อดังนี้ (ดังภาพที่ 4.74)
exit
127.0.1.1

ispconfig.cmru.ac.th ispconfig

exit
แก้ไขชื่อ host

ภาพที่ 4.74 แสดงการแก้ไขชื่อ Host
(4) ทาการบันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่ม Ctrl+X จากนั้นตอบ y เพื่อยืนยันการบันทึกการตั้งค่า
(ดังภาพที่ 4.75)

บันทึกกด Ctrl+X แล้วตอบ Y

ภาพที่ 4.75 แสดงการบันทึกการตั้งค่า Host
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(5) แก้ไข hosts ด้วยคาสั่งดังนี้ (ดังภาพที่ 4.76)
nano /etc/hostname
(6) เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับในขั้นตอนที่ 3 ในตัวอย่างจะตั้งชื่อดังนี้ (ดังภาพที่ 4.76)
exit
ispconfig
(7) ทาการบันทึกข้อมูลด้วยการกดปุ่ม Ctrl+X จากนั้นตอบ y เพื่อยืนยันการบันทึกการตั้งค่า
(ดังexit
ภาพที่ 4.76)

แก้ไข hostname

บันทึกกด Ctrl+X แล้วตอบ Y

ภาพที่ 4.76 แสดงการบันทึกการตั้งค่า Hostname
(8) ทาการ Reboot เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยคาสั่งดังนี้ (ดังภาพที่ 4.77)
reboot

exit
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(8) ตรวจสอบความถูกต้องของ Host และ Hostname ด้วยคาสั่งดังนี้ (ดังภาพที่ 4.77)
hostname
hostname -f

exit
คาสั่งในการตรวจสอบ Host
คาสั่งในการตรวจสอบ Hostname

ภาพที่ 4.77 แสดงการตรวจสอบ Host และ Hostname
(9) อัพเดตระบบอีกครั้ง ด้วยคาสั่งดังนี้ ในระหว่างการติดตั้งหากระบบขึ้นข้อความ “Do
you want to continue ?” ให้ตอบ Y เพื่อยืนยันการติดตั้ง (ดังภาพที่ 4.78)
apt update && apt upgrade
exit

กด Y เพื่อยืนยันการอัพเดต

ภาพที่ 4.78 แสดงการอับเดตระบบของ Debian Server
(10) เริ่มการติดตั้ง ISP Config ด้วยคาสั่งดังนี้ (ดังภาพที่ 4.79)
wget -O - https://get.ispconfig.org | sh -s -- --use-ftp-ports=40110-40210 -unattended-upgrades
exit
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(11) ระบบจะให้เรายืนยันการติดตั้งโปรแกรม ให้พิมพ์ “yes” ในระหว่างนี้ให้รอจนกว่าการ
ติดตั้งจะเสร็จสิ้น (ดังภาพที่ 4.79)

ตอบ yes เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ภาพที่ 4.79 แสดงขั้นตอนในการยืนยันการติดตั้ง ISP Config
(11) เมื่อติด ตั้งเสร็จ เรีย บร้อยจะพบกับรายละเอียดดั งนี้ 1) Mailman password 2) ISP
Config admin password และ 3) MySQL root password ในส่ ว นนี้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะต้ อ งบั น ทึ ก
ข้อมูลไว้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่อไป (ดังภาพที่ 4.80)

จดบันทึกรหัสผ่านไว้

ภาพที่ 4.80 แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง ISP Config
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(11) ทดสอบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยการสร้างไฟล์ info.php (ดังภาพ
ที่ 4.81) โดยใช้คาสั่งดังนี้
nano /var/www/html/info.php
เขียน PHP Code เพื่อทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ดังภาพที่ 4.81) จากนั้นทาการ
บันทึกไฟล์โดยกดปุ่มที่คีย์บอร์ด Ctrl+X จากนั้นตอบ Y เพื่อยืนยันการบันทึก
<?php
exit
Phpinfo();
?>
ทดสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยเข้า URL ตามหมายเลข IP Addresss ของเครื่อง Debian
Server ในตัวอย่างนี้จะเป็น http://10.9.9.133/info.php (ดังภาพที่ 4.81)
exit

ภาพที่ 4.81 แสดงการทดสอบการทางานของเครื่อง Debian Server
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4.2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ จั ด ท าจะอธิ บ ายถึ ง ขั้ น ตอนในการจั ด ท าอย่ า งเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่
กระบวนการเริ่มต้น การบริ ห ารจั ดการพื้นเว็บไซต์ ไปจนถึงเว็บ ไซต์นั้นสามารถให้ บริการได้ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์
ขั้นตอน
1. การสร้าง Client

รายละเอียด
เป็นการสร้างข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ ใช้งานในเว็บไซต์นั้น ๆ
และใช้ในการเข้าสู่ระบบ ISP Config ของผู้ใช้งาน
2. การสร้าง Site
เป็นการสร้างเว็บไซต์ให้กับ Client
3. การสร้าง FTP Account
เป็ น การสร้ า ง FTP Account ส าหรั บ ให้ แ ต่ ล ะเว็ บ ไซต์
สามารถ รับ-ส่ง ไฟล์ขึ้นไปยังเว็บไซต์ของตนเอง
4. การสร้าง MySQL Database
เป็นการสร้าง MySQL Database สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
ของเว็บไซต์
5. การสร้าง DNS Record
เป็นการสร้าง DNS Record เพื่อให้เว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมา
นั้น สามารถเรียกใช้งานภายใต้โดเมน *.cmru.ac.th
6. การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์
เป็ น การทดสอบการใช้ งานหลั ง จากที่ ส ร้ า งพื้ น ที่ เว็ บ ไซต์
ขึ้นมา ว่าสามารถใช้งานจริงได้ห รือไม่ก่อนส่ งข้อมูล ต่าง ๆ
ให้ก็ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. การแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ให้หน่วยงาน เป็ น การน าข้ อ มู ล ของเว็ บ ไซต์ ทั้ ง หมดส่ ง ให้ กั บ ผู้ ที่ ดู แ ล
เว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
ตนเอง
ขั้นตอนในการสร้าง Client
(1) เข้ า ใช้ ง านระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ISP Config โดยท าการเปิ ด โปรแกรมเว็ บ
บราวเซอร์ (Web Browser) เข้าไปยัง https://10.9.9.133:8080 (เปลี่ยนเป็นหมายเลข IP Address
ให้ ต รงกั บ ในขั้ น ตอนของการติ ด ตั้ ง ) จะพบกั บ หน้ า จอหลั ก ของ ISP Config จากนั้ น ให้ ก รอก
Username และ Password ตามที่ได้บันทึกไว้ (ในขั้นตอนที่ 11 หน้า 58) จากนั้นกด Login เพื่อเข้า
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สู่ระบบ (ดังภาพที่ 4.82) เมื่อเข้าสู่ ระบบเป็นที่เรียบร้อย จะพบกับหน้าจอ Dashboard หลั กของ
ผู้ดูแลระบบ (ดังภาพที่ 4.83)

ภาพที่ 4.82 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ISP Config

ภาพที่ 4.83 แสดงหน้าจอ Dashboard หลักของผู้ดูแลระบบ
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(2) เพิ่ม Client ขึ้นมาใหม่ ให้ไปที่เมนู “Client” จากนั้นกดที่ “Add new client” เพื่อ
เริ่มการสร้าง Client (ดังภาพที่ 4.84)
1. เลือก Client
2. เลือก Add new client

ภาพที่ 4.84 แสดงการสร้าง Client
(3) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ให้ สังเกตช่องที่มีเครื่องหมาย * จะต้องทาการกรอกข้อมูลให้
ครบถ้ว นทุ กช่อง (ดังภาพที่ 4.85) จากนั้น เลื่ อนมาด้ านล่ างสุ ด แล้ วกดปุ่ ม Save (ดั งภาพที่ 4.86)
ระบบจะแสดง Client ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถทาได้ โดยการกดที่
ช่อง Username และสามารถลบ Client โดยการกดที่ รูปถังขยะ (ดังภาพที่ 4.87)

กรอกข้อมูลช่องที่มีเครื่องหมาย
* ให้ครบทุกช่อง

ภาพที่ 4.85 แสดงการสร้าง Client
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กดปุ่ม Save

ภาพที่ 4.86 แสดงการบันทึกข้อมูลของ Client

กดที่ Username เพื่อแก้ไขข้อมูล

Client ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา

กดปุ่มถังขยะเพื่อลบ Client

ภาพที่ 4.87 แสดง Client ที่สร้างขึ้นมาใหม่
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(4) สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่โดยไปที่เมนู “Sites” จากนั้นเลือกเมนู “Add new website”
(ดังภาพที่ 4.88)

ภาพที่ 4.88 แสดงการสร้างเว็บไซต์ใหม่
(5) กรอกข้อมูลตามที่กาหนดในตารางเท่านั้น (แสดงดังตารางที่4.89) ในส่วนของข้อมูลอื่น
ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง ไม่ต้องกรอกหรือปรับแต่งค่าใด ๆ จากนั้นกดปุ่ม Save (ดังภาพที่ 4.89)
ตารางที่ 4.3 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new website”
ช่องสาหรับกรอกข้อมูล
1. Client
2. Domain
3. SSL
4. PHP
5. PHP Version

รายละเอียด
เลือกชื่อ Client ตามที่เราสร้างขึ้นมา
กรอกชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ที่ต้องการสร้างโดยที่
ไม่ต้องกรอก www โดยในตัวอย่างจะเป็น inet.cmru.ac.th
กดเลื อ ก SSL และ Let’s encrypt SSL เพื่ อ ให้ เว็ บ ไซต์
รองรับการใช้งาน https
เลือกเป็น PHP-FPM
เลือก PHP เวอร์ชันที่ต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่เวอร์ชัน
PHP 5.6 ไปจนถึง PHP 8.1

เหตุผลในการกรอกข้อมูลเฉพาะที่กาหนดไว้ในตารางนั้น เนื่องมาจากเป็นมาตรการในเรื่อง
ของแนวปฏิบัติในงานการทางาน ของการบริการพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึง่ จะมีการตั้ง
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ค่าให้ เฉพาะที่จ าเป็น และเป็ น มาตรฐานที่ใช้งานกันทั่วไปเท่านั้น หากผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะ
ปรับแต่งค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม ก็สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองในภายหลัง
1. เลือก
Client

2. กาหนดชื่อเว็บไซต์โดยไม่ต้องกรอก www

3. กดเลือก SSL และ Let’s Encrypt SSL

4. เลือก PHP-FPM
6. กด Save
5. เลือกเวอร์ชันของ PHP ตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 4.89 แสดงการกรอกข้อมูลเว็บไซต์ใหม่
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(6) ระบบจะแสดงเว็บไซต์ใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นมา ในกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถ
ทาได้โดยการกดที่ ช่อง Username และสามารถลบเว็บไซต์ โดยการกดที่ รู ปถั งขยะ (ดังภาพที่
4.90)

เว็บไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

กดที่ชื่อเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อมูล

กดปุ่มถังขยะเพื่อลบ เว็บไซต์

ภาพที่ 4.90 แสดงเว็บไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา
(6) สร้ า ง FTP Account โดยเลื อ กที่ เมนู “FTP-Accounts” จากนั้ น เลื อ ก “Add new
FTP-User” (ดังภาพที่ 4.91)

1. เลือก Sites

2. FTP Accounts

ภาพที่ 4.91 แสดงการเข้าสู่เมนูการเพิ่ม FTP Account
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(7) กรอกข้อมูลตามที่กาหนดในตารางเท่านั้น (แสดงดังตารางที่ 4.44) ในส่วนของข้อมูลอื่น
ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง ไม่ต้องกรอกหรือปรับแต่งค่าใด ๆ จากนั้นกดปุ่ม Save (ดังภาพที่ 4.92)
ตารางที่ 4.4 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new FTP-User”
ช่องสาหรับกรอกข้อมูล
1. Website
2. Username
3. Password

รายละเอียด
เลือกชื่อเว็บไซต์ตามที่เราสร้างขึ้นมา
กาหนด Username
กาหนด Password

กรอกข้อมูลตามที่กาหนดในตารางเท่านั้น (แสดงดังตารางที่ 4.44) ในส่วนของข้อมูลอื่น ๆ
ที่ไม่ ได้ ร ะบุ ไว้ในตาราง ไม่ต้ องกรอกหรือ ปรับ แต่ งค่ าใด ๆ จากนั้ น กดปุ่ ม Save (ดังภาพที่ 4.92)
ระบบจะแสดง Client ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา (ดังภาพที่ 4.93) ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถ
ทาได้โดยการกดที่ ชื่อเว็บไซต์ และสามารถลบ FTP Account โดยการกดที่ รูปถังขยะ (ดังภาพที่
4.94)

1. เลือกชื่อเว็บไซต์

2. กาหนด Username
และ Password

3. กด Save

ภาพที่ 4.92 แสดงการสร้าง FTP Account
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กดที่ชื่อ FTP Account เพื่อแก้ไขข้อมูล

FTP Accountใหม่ที่สร้างขึ้นมา

กดปุ่มถังขยะเพื่อลบ FTP Account

ภาพที่ 4.93 แสดงการลบ FTP Account
(6) สร้าง Database User โดยเลือกที่เมนู “Database Users” จากนั้นเลือก “Add new
User” (ดังภาพที่ 4.94)

1. เลือก Sites

3. เลือก Add new Users

2. เลือก Database Users

ภาพที่ 4.94 แสดงการลบ FTP Account
กรอกข้อมูลตามที่กาหนดในตารางเท่านั้น (แสดงดังตารางที่4.44) ในส่วนของข้อมูลอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง ไม่ต้องกรอกหรือปรับแต่งค่าใด ๆ จากนั้นกดปุ่ม Save (ดังภาพที่ 4.95) ระบบจะ
แสดง User ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา (ดังภาพที่ 4.95) ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถทาได้โดยการ
กดที่ ชื่ อ Database User และสามารถลบ Database User โดยการกดที่ รู ป ถั งขยะ (ดั งภาพที่
4.95)
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ตารางที่ 4.5 แสดงการกรอกข้อมูล “Add new User”
ช่องสาหรับกรอกข้อมูล
1. Client
2. Username
3. Password

รายละเอียด
เลือก Client ตามที่เราสร้างขึ้นมา
กาหนด Username
กาหนด Password

(6) สร้างฐานข้อมูลให้กับเว็บไซต์ โดยเลือกที่เมนู “Sites” จากนั้นเลือกที่เมนู “Database”
จากนั้นเลือก “Add new Databases” (ดังภาพที่ 4.96) กรอกข้อมูลตามที่กาหนดในตาราง (แสดง
ดังตารางที่ 4.97) ในส่วนของข้อมูล อื่น ๆ ที่ จากนั้นกดปุ่ม Save (ดังภาพที่ 4.97) ระบบจะแสดง
ฐานข้อมูลใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา (ดังภาพที่ 4.97) ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถทาได้โดยการ
กดที่ชื่อ Database User และสามารถลบ “ฐานข้อมูล” โดยการกดที่ รูปถังขยะ (ดังภาพที่ 4.98)
ตารางที่ 4.6 แสดงการกรอกข้อมูล “Add Database”
ช่องสาหรับกรอกข้อมูล
1. Site
2. Database name
3. Database user

รายละเอียด
เลือก Site ตามที่เราสร้างขึ้นมา
กาหนดชื่อฐานข้อมูล
ก ด เลื อ ก Database User โด ย ระ บ บ จ ะ
กาหนดชื่อให้โดยอัตโนมัติ

1. เลือก Sites

3. เลือก Add new Databases
2. เลือก Database

ภาพที่ 4.95 แสดงการเพิ่ม Database ใหม่
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1. เลือกชื่อเว็บไซต์

2. กาหนดชื่อฐานข้อมูล
3. กดเลือก Database user

4. กด Save

ภาพที่ 4.96 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลของ Database

กดที่ชื่อ Database User เพื่อแก้ไขข้อมูล

Database User ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

กดปุ่มถังขยะเพื่อลบฐานข้อมูล

ภาพที่ 4.97 แสดงหน้าการจัดการ Database
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(8) เพิ่ ม DNS Record ส าหรับ DNS ที่ ใช้ งานภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยการใช้ โปรแกรม
Remote Desktop เชื่อมต่อไปยัง DNS Server โดยระบุหมายเลข IP Address “10.10.10.82” (ดัง
ภาพที่ 4.98) และทาการล็อกอินด้วย User Account ของผู้ดูแลระบบ (ดังภาพที่ 4.99)

ภาพที่ 4.98 แสดงการรีโมดเข้าไปยัง DNS Server

ภาพที่ 4.99 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ DNS Server
(8) เข้าสู่โปรแกรม DNS Manager โดยเลือกจากเมนูด้านล่าง (ดังภาพที่ 4.100)
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เลือกโปรแกรม DNS Manager

ภาพที่ 4.100 แสดงเลือกการจัดการระบบโดเมนเนม
(8) สร้ า ง DNS Record โดยเลื อ กที่ เมนู Forward Lookup Zones จากนั้ น คลิ๊ ก ขวาที่
โฟลเดอร์ cmru.ac.th เพื่อสร้าง DNS Record แบบมี www (ดังภาพที่ 4.101)

1.เลือก Forward Lookup Zones

2. คลิ๊กขวาที่ cmru.ac.th จากนัน้
เลือก New Host (A or AAA)

ภาพที่ 4.101 แสดงการสร้าง DNS Record ประเภท AAA
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(2.7) กรอกข้ อ มู ล ช่ อ ง Name เป็ น ชื่ อ เว็ บ ไซต์ ที่ ต้ อ งการสร้ างโดยระบุ ต ามรูป แบบดั ง นี้
“www.ตามด้ วยชื่อ เว็บ ไซต์ ” ในตัว อย่างจะเป็น ชื่อ เว็บ ไซต์ “www.inet” จากนั้ น กรอกช่อ ง IP
Address เป็นหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกรม ISP Config ใน
ตัวอย่างนี้จะเป็นหมายเลข 10.9.9.133 จากนั้นกด Add Host (ดังภาพที่ 4.102)

1. กรอก www.ชื่อเว็บไซต์

2. กรอก IP Address
3. กด Add Host

ภาพที่ 4.102 แสดงการเพิ่มข้อมูล DNS Record แบบมี www
(2.7) สร้ าง DNS Record อี ก ครั้ง โดยคลิ๊ ก ขวาที่ โฟลเดอร์ “ชื้ อ เว็ บ ไซต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มา”
จากนั้นเลือก New Host (ดังภาพที่ 4.103)
1. คลิ๊กขวาโดเมนที่สร้างขั้นมา

2. เลือก New Host

ภาพที่ 4.103 แสดงการสร้าง DNS Record แบบไม่มี www
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(2.7) กรอกข้อมูลช่อง “IP Address” เป็นหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ติดตั้งโปรแกรม ISP Config ในตัวอย่างนี้จะเป็นหมายเลข 10.9.9.133 ส่วนในช่อง Name
ให้ว่างไว้ จากนั้นกด Add Host (ดังภาพที่ 4.104) เมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะพบกับ DNS
Record จานวน 2 ชื่อแปลว่า DNS Record พร้อมใช้งานแล้ว (ดังภาพที่ 4.105)

1. กรอก IP Address

2. กด Add Host

ภาพที่ 4.104 แสดงการเพิ่มข้อมูล DNS Record แบบไม่มี www

ภาพที่ 4.105 แสดงผลการเพิ่ม DNS Record

(8) เพิ่ม DNS Record สาหรับ DNS ที่ใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการเปิดโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ https://portal.azure.com โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบของแต่
ละท่านที่มีอยู่แล้ว จากนั้นทาการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ (ดังภาพที่ 4.106)
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เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี
ของผู้ดูแลบระบบ

ภาพที่ 4.106 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Microsoft Azure เพื่อทาการเพิ่ม DNS Record สาหรับ
ใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย
(8) เลือกที่ CMRU-DNS (ดังภาพที่ 4.107)

กดที่ CMRU-DNS

ภาพที่ 4.107 แสดงการเข้าสู่เมนู CMRU-DNS
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(8) เลือกที่เมนูโดเมน cmru.ac.th (ดังภาพที่ 4.108)

กดที่ cmru.ac.th

ภาพที่ 4.108 แสดงการเข้าสู่เมนู โดเมน cmru.ac.th

(8) สร้าง DNS Record โดยเลือกที่เมนู “Record set” (ดังภาพที่ 4.109)

กดที่ Record set

ภาพที่ 4.109 แสดงการสร้างข้อมูล DNS Record
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(2.7) กรอกข้ อ มู ล ช่ อ ง Name เป็ น ชื่ อ เว็ บ ไซต์ ที่ ต้ อ งการสร้ างโดยระบุ ต ามรูป แบบดั ง นี้
“www.ตามด้ วยชื่อ เว็บ ไซต์ ” ในตัว อย่างจะเป็น ชื่อ เว็บ ไซต์ “www.inet” จากนั้ น กรอกช่อ ง IP
Address ในส่วนของหมายเลข IP Address จะต้องสอบถามกับผู้ที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
มีห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การตรวจสอบหมายเลข IP Address โดยตรง เนื่องจากจะต้องมีการ
ดาเนินการในส่วนของ Firewall ในตัวอย่างนี้จะเป็นหมายเลข 202.29.60.133 จากนั้นกด OK (ดัง
ภาพที่ 4.110)
1. กรอก www.ชื่อเว็บไซต์

2. กรอก IP Address
3. กด OK

ภาพที่ 4.110 แสดงการเพิ่มข้อมูล DNS Record
(8) สร้าง DNS Record อีกครั้ง โดยเลือกที่เมนู “Record set” (ดังภาพที่ 4.111)

กดที่ Record set

ภาพที่ 4.111 แสดงการสร้างข้อมูล DNS Record อีกครั้ง
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(2.7) กรอกข้อมูลช่อง Name เป็นชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการสร้าง โดยระบุตามรูปแบบดังนี้ “ชื่อ
เว็บไซต์” ในตัวอย่างจะเป็นชื่อเว็บไซต์ “inet” ให้สังเกตุการเพิ่ม DNS Record ในรอบนี้จะไม่มีการ
กรอก www ลงไป ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลก่อน จากนั้นกรอกช่อง IP Address เป็นหมายเลข
IP Address ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ลงไปอี ก ครั้ ง ในตั ว อย่ า งนี้ จ ะเป็ น หมายเลข
202.29.60.133 จากนั้นกด OK (ดังภาพที่ 4.112)
1. กรอก ชื่อเว็บไซต์

2. กรอก IP Address
3. กด OK

ภาพที่ 4.112 แสดงการเพิ่มข้อมูล DNS Record อีกครั้ง
เป็ น อัน เสร็ จ สิ้ น กระบวนการเพิ่ ม DNS Record เหตุผ ลที่ต้ องเพิ่ ม DNS Record ทั้งแบบ
ภายใน และแบบภายนอก เพราะว่ามหาวิทยาลัยมี DNS Server ขาใน และ DNS Server ขานอก
ทางานแยกกัน จึงจาเป็นต้องเพิ่มข้อมูลทั้งสองที่ และเหตุลที่ต้องเพิ่ม DNS Record ทั้งแบบมี www
และแบบไม่มี www นั้น เหตุผลเพราะต้องการให้การเข้าถึงเว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบมี
www และไม่มี www ตัวอย่างเช่น การเข้าสู่เว็บไซต์สามารถพิมพ์ URL จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
http://www.inet.cmru.ac.th และ http://inet.cmru.ac.th ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้เช่นกัน
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4.2.1 การทดสอบการใช้ ง านเว็ บ ไซต์ และแจ้ ง ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ให้ กั บ ผู้ ดู แ ลระบบที่
รับผิดชอบในแต่ละเว็บไซต์
ในขั้น ตอนนี้ จ ะเป็ น การทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ การทดสอบการใช้งานโปรแกรม FTP
Client การทดสอบการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล MySQL และสุดท้ายจะเป็นการแจ้งข้อมูลที่จาเป็น
ให้กับผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบในแต่ละเว็บไซต์
(1) ทดสอบการ Ping เว็บไซต์ ว่าสามารถเข้าถึงได้ถูกต้องหรือไม่ ด้วยการใช้คาสั่ง ping แล้ว
ตามด้วยชื่อเว็บไซต์ หากถูกต้องระบบจะตอบกลับเป็นหมายเลข IP Address ที่ถูกต้องกับหมายเลข
IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ดังภาพที่ 4.113)

ภาพที่ 4.113 แสดงการทดสอบการ Ping เว็บไซต์
(1) ทดสอบการเข้าถึงเว็บ ไซต์ โดยการเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ทดลองเข้าเว็บไซต์ที่
สร้างขึ้นมา ในตัวอย่างนี้จะเป็นเว็บไซต์ http://www.inet.cmru.ac.th หากเว็บไซต์พร้อมใช้งาน
จะพบหน้าจอ (ดังภาพที่ 4.114)

ภาพที่ 4.114 แสดงหน้าเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งาน
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(2) ทดสอบการ รับ-ส่ง ไฟล์ด้วยโปรแกรม File Zilla Client ในการทดสอบเนื่องจากเป็น
โปรแกรมที่ ใช้งานกั น ทั่ ว ไป และใช้ งานง่ายไม่ ยุ่ งยาก ท าการกรอก Host, User และ Password
ตามที่ ได้ ส ร้ า งไว้ ในขั้ น ตอนการสร้ า ง FTP Account แล้ ว กด Connect (ดั ง ภาพที่ 4.115) หาก
สามารถใช้งาน FTP ได้ จะพบไฟล์ และโฟลเดอร์ต่าง ๆ และทดสอบการ อับโหลด, ดาวน์โหลด และ
ลบไฟล์ ว่าสามารถทางานได้ป กติห รือไม่ (ดังภาพที่ 4.116) กรณี ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับไป
ตรวจสอบตามขั้นตอนการสร้าง FTP Account

ภาพที่ 4.115 แสดงการทดสอบการใช้งานโปรแกรม File Zilla Client

ภาพที่ 4.116 แสดงการเชื่อมต่อ FTP สามารถใช้งานได้ปกติ
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(3) ทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL ด้วยการเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เข้าไป
ยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาตามรูปแบบดังนี้ http://www.ชื่อเว็บไซต์ .cmru.ac.th/phpmyadmin ใน
ตัว อย่ างนี้ จะเป็ น เว็บ ไซต์ http://www.inet.cmru.ac.th/phpmyadmin กรอก Username และ
Password ตามที่กาหนดไว้ จากนั้นทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบ (ดังภาพที่ 4.117) หากสามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได้ จะพบหน้าจอ (ดังภาพที่ 4.118) กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับไปตรวจสอบตาม
ขั้นตอนการสร้าง Database

ภาพที่ 4.117 แสดงการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL

ภาพที่ 4.118 แสดงระบบฐานข้อมูล MySQL ที่พร้อมใช้งาน
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(4) ขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายของขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานคื อ การแจ้ งข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวของให้ กั บ ผู้ ดู แ ล
เว็บ ไซต์ของหน่ วยงานต่าง ๆ ข้อมูล นี้ เป็นข้อมูล ที่ ส าคัญ เพราะประกอบไปด้วย Username และ
Password ของการใช้งานต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานควรเก็บรักษาไว้ เป็นอย่างดี การแจ้งข้อมูลนั้นสามารถ
ทาได้โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ถึงผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยตรง เพราะมี
ความปลอดภัย และง่ายต่อการกากับตรวจสอบ
ตั ว อย่ างแบบฟอร์ ม ในการส่ งจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถปรั บ เปลี่ ย น
ข้อความได้ตามความเหมาะสม
รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ http://www.inet.cmru.ac.th
การเข้าใช้งาน ISP Config web control panel
ลิงค์สาหรับการสู่ Web control panel ของคุณคือ https://inet.cmru.ac.th:8080
Username = ชื่อผู้ใช้งาน
Password = รหัสผ่าน
การเข้าใช้งาน FTP Server
Host name = inet.cmru.ac.th
Username = ชื่อผู้ใช้งาน
Password = รหัสผ่าน
Foder สาหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ = /web
การเข้าใช้งาน MySQL Database
ลิงค์สาหรับการสู่ phpmyadmin ของคุณคือ http://www.inet.cmru.ac.th/phpmyadmin
Username = ชื่อผู้ใช้งาน
Database Name = ชื่อฐานข้อมูล
Password = รหัสผ่าน
หากพบปัญหาในการใช้กรุณาติดต่อ เบอร์โทรภายใน 5933
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4.2.1 ขั้ น ตอนการก ากับ ตรวจสอบซอฟต์ แ วร์ ISP Config ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลระบบจะต้องหมั่นตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(1) หากต้องการเปลี่ยนรหัส ผ่านของผู้ ใช้งานสามารถทาได้โดยการเลื อกที่เมนู Client
จากนี้กดเลือก Username ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ดังภาพที่ 4.119) กาหนดรหัสผ่านใหม่ในช่อง
Password จากนั้นกดปุ่ม Save (ดังภาพที่ 4.120)

1. เลือก Client

2.เลือก Username ที่ต้องการ

ภาพที่ 4.119 แสดงการเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

กาหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

ภาพที่ 4.120 แสดงการกาหนดรหัสผ่านใหม่ของผู้ใช้งาน
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(1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของ CPU ให้เลือกที่เมนู Monitor จากนั้นเลือก CPU
info (ดังภาพที่ 4.121)

1. เลือก Monitor

2. เลือก CPU info

ภาพที่ 4.121 แสดงเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
(1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของ Server Load ให้ เลือกที่เมนู Monitor จากนั้น
เลือก Server Load (ดังภาพที่ 4.122)

1. เลือก Monitor

2. เลือก Server Load

ภาพที่ 4.122 แสดงการตรวจสอบ Server Load
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(1) หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ ให้เลือกที่เมนู Monitor จากนั้นเลือก Disk
Usage (ดังภาพที่ 4.123)

1. เลือก Monitor

2. เลือก Disk Usage

ภาพที่ 4.123 แสดงการตรวจสอบพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์
(1) หากต้องการตรวจสอบขนาดของฐานข้อมูล ให้เลือกที่เมนู Monitor จากนั้นเลือก Disk
Usage (ดังภาพที่ 4.124)

1. เลือก Monitor

2. เลือก MySQL Database size

ภาพที่ 4.124 แสดงการตรวจสอบของฐานข้อมูล
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(1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของหน่วนความจา ให้เลือกที่เมนู Monitor จากนั้นเลือก
Memory Usage (ดังภาพที่ 4.125)

1. เลือก Monitor

2. เลือก Memory Usage

ภาพที่ 4.125 แสดงการตรวจสอบขนาดของหน่วยความจา
(1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของเซอร์วิสต่าง ๆ ให้ เลือกที่เมนู Monitor จากนั้นเลือก
Status of Services (ดังภาพที่ 4.126)

1. เลือก Monitor

2. เลื่อนลงไปด้านล่าง จากนั้น
เลือก Status of Services

ภาพที่ 4.126 แสดงการตรวจสอบการทางานของเซอร์วิสต่าง ๆ
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(1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของ System Log เลื อกที่เมนู Monitor จากนั้ นเลื อ ก
Status of Services (ดังภาพที่ 4.127)

1. เลือก Monitor

2. เลื่อนลงไปด้านล่าง จากนั้น
เลือก System log

ภาพที่ 4.127 แสดงการตรวจสอบ System Log

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการพื้นที่สาหรับจัดทาเว็บไซต์ (Web Hosting) สาหรับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานได้ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2) ปัญหาทางด้านการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Debian Server และระบบบริหารจัด การ
พื้นที่การจัดทาเว็บไซต์
3) ปัญหาทางด้านการใช้งานระบบบริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับ
คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4) ปัญหาเกิดการสูญหายของข้อมูล
5.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แสดงดังตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 แสดงปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1) ปัญหาด้านระบบไฟฟ้าไม่มีความเสถียร
เนื่ อ งจากในส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษามี
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เดียวกับหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น หากมี ก รณี ห ม้ อ
แปลงไฟฟ้ า เกิ ด ความขั ด ข้ อ ง หรื อ มี ก าร
บ ารุ ง รั ก ษาหม้ อ แปลงไฟฟ้ า จะท าให้ เ กิ ด ผล
กระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้น
2) ปั ญ หาด้ า นการระบายความร้ อ นของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เนื่องจากตู้เก็บ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย
เป็นตู้ที่เป็นรุ่นเก่าซึ่งทาจากวัสดุทึบทาให้ระบาย
อากาศไม่ดีพอ

แนวทางแก้ไข
- ทาการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของ
ระบบจ่ายพลั งงานของเครื่องคอมพิว เตอร์
แม่ข่ายแล้วทาการจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน โดยให้มี
การสารองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายกรณีไฟฟ้าดับให้อยู่ได้ไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมง
ขึ้นไป
- ท าการเพิ่ ม พั ด ลมส าหรั บ ดู ด อากาศเข้ า
และระบายอากาศออกสาหรับตู้เก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งจะทาให้ความร้อน
ภายในตู้ มี ส ภาพอากาศที่ ดี ส าหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ

แนวทางแก้ไข
- ทาการติดตั้ ง อุป กรณ์ IOT เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ใ นตู้ จั ด เก็ บ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย หากเกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ ง
อุ ณ หภู มิ ตั ว อุ ป กรณ์ IOT จะส่ ง ค่ า ของ
อุณหภูมิภายในตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายไปยังโปรแกรม Line Application ทา
ให้ ผู้ ดู แ ลระบบสามารถตรวจสอบความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้

5.2 ปัญหาทางด้านการใช้งานระบบบริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใ ช้งาน
ระดับคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (แสดงดังตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 ปัญหาทางด้านการใช้งานระบบบริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับ
คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
แนวทางแก้ไข
1) ปัญหาด้านของความเข้ากันได้ของเครื่อง - ทาการสืบค้นหาข้อมูลของความเข้ากันได้
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ รุ่ น ดั ง กล่ า วกั บ
คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ Debian Server ทีต่ ้องการ
เนื่ อ งจากในส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษามี ใช้ ง าน ท าการค้ น หาข้ อ มู ล และติ ด ตั้ ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ทรั พ ยากรของ
จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า เมื่ อ ท าการติ ด ตั้ ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละเครื่อง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Debian Server
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นเก่า
2) ปั ญ หาด้ า นความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ ที่ - ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ ISP Config แยกเครื่องกัน
แตกต่างกัน
โดยจั ด กลุ่ ม แยกตามความต้ อ งการของ
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความต้องการใน ผู้ใช้งานให้ตรงกับที่ใช้งาน
การใช้ ง านที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น เช่ น ต้ อ งการ เว็ บ
เซอร์ ฟ เวอร์ และฐานข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป
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5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านการใช้งานระบบ
บริการจัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
(แสดงดังตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานทางด้านการใช้งานระบบบริการ
จัดการพื้นที่การจัดทาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระดับคณะหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
แนวทางแก้ไข
1) ปัญหาของความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน - ทาการจัดอบรมการใช้งานระบบบริ ห าร
ระดั บ คณะหน่ ว ยงานในการใช้ ง านระบบ จั ด การเว็ บ ไซต์ ร ะดั บ หน่ ว ยงานให้ กั บ ผู้ ที่
บริหารจัดการเว็บไซต์
จัดทาและดูแลเว็บไซต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เนื่องจากในระดับหน่วยงานบางหน่ว ยงาน - จัดทาคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยผู้ที่จัดทา และดูแลเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของระดับคณะ
หน่ ว ยงานไม่ ไ ด้ เ ป็ น ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ และหน่วยงาน
คอมพิว เตอร์ โ ดยตรง ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
จัดการกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ขึ้น
5.4 ปัญหาเกิดการสูญหายข้องข้อมูล แสดงดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ปัญหาเกิดการสูญหายข้องข้อมูล
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
1) ปัญหาการสูญหายของข้อมูลเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูล
เนื่ องจากในระบบเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ แ ม่
ข่ายที่ให้ บ ริ การระบบบริ ห ารจั ดการพื้นที่การ
จั ด ท าเว็ บ ไซต์ นั้ น มี ผู้ ใ ช้ ง านจ านวนมากทั้ ง
ผู้ จั ดทาเว็บ ไซต์ และผู้ ใช้บ ริ การเว็บไซต์ทาให้
บางกรณีเกิดโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาใน
ระบบเช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ทาให้ข้อมูลของ
ระบบเกิดเสียหายขึ้น

แนวทางแก้ไข
- ทาการสารองข้อมูลโดยทาการบีบอัดข้อมูล
ให้ อยู่ในรูปแบบของวันที่และเวลา โดยทา
การสารองข้อมูลทุกวัน
- ทาการสารองข้อมูลที่ทาการบีบอั ดไว้แล้ว
ส่งไปยังเครื่องสารองข้อมูลเครื่องอื่น
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) ปัญหาเกิดการสูญหายข้องข้อมูล
ปัญหา / อุปสรรคที่พบ
2) ปั ญ หาการเสี ย โครงสร้ า งของระบบ
ฐานข้อมูล
เนื่องจากผลกระทบในด้านของปัญหาความ
ไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า ทาให้บางครั้งในกรณี
ที่กระแสไฟฟ้าดับหรือ กระแสไฟฟ้ากระชาก ทา
ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย แก่ โ ครงสร้ า งของระบบ
ฐานข้อมูล

แนวทางแก้ไข
- ท าการส ารองโครงสร้ า งของ ระบบ
ฐานข้อมูลทุกวัน
- ทาการสารองข้อมูลฐานข้อมูลโดยทาการ
บีบอัดข้อมูล ให้ อยู่ในรูปแบบของวันที่ แ ละ
เวลา โดยทาการสารองข้อมูลทุกวัน
- ทาการสารองข้อมูลที่ทาการบีบอัดไว้แล้ว
ส่งไปยังเครื่องสารองข้อมูลเครื่องอื่น
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โทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 053-885933
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก : 084-1732278
E-mail : viwatchai25@gmail.com,
viwatchai@g.cmru.ac.th

ตำแหน่งและประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2547- 2550
นักวิชาการ Webmaster and Application Software
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2546- 2547
ครูสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2547

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. Master of Science Program in Computer Science
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. Bachelor of Science Program in Computer Science
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

