
คูมือการปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  
นายสําเริง คํามีวงษ  

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 

  



คํานํา 

   ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งใหความรู สาระตางๆ ที่ไดมาจากการ
คนควา ขาวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีนโยบายใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดทําคูมือปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยเหลือในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบันงานบริหารจัดการ งานใหบริการยังไมมีรายละเอียดขั้นตอนการบริการจัดการ 
ดังนั้นจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด การบริหารจัดการ 
DNS การบริหารจัดการ Monitor server การบริหารจัดการ Traffic Monitor interface ใชเปนแนวทาง
สําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร สํานักงานอธิการบดี ทั้งผูปฏิบัติเดิม ผู
ปฏิบัติใหม สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ทั้งยังสามารถใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในกรณี
ติดภารกิจ หรือมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  คูมือปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกผูปฏิบัติงานและผูที่
เกี่ยวของตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สําเริง คํามีวงษ 
4 กันยายน 2560 
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ภาระหนาที่ของหนวยงาน         
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง       
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ         

บทที่ 3 ข้ันตอนการปฏบิัติงาน         

  ขั้นตอน การจัดการบริหารเมนหูลัก  
  ขั้นตอน การบรหิารจัดการปายประกาศขาว 
  ขั้นตอน การบรหิารจัดการขาวประกาศ  
  ขั้นตอน การบรหิารจัดการภาพกิจกรรม 
  ขั้นตอน การบรหิารจัดการบริการออนไลน 
  ขั้นตอนการจัดการขอมลูบริการและ Download 
  ขั้นตอนการบริการจัดการอัพโหลดขอมูล 
  ขั้นตอนปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการ DNS 
  ขั้นตอนปฏิบัติงาน การบรหิารจัดการ Network Management 
  ขั้นตอนระบบงาน เรื่อง Cacti        
  

ประวัติผูจัดทํา          

 



บทท่ี 1  
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งใหความรู สาระตางๆ ที่ไดมาจากการคนควา
ขาวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น การเผยแพรบริการสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อตอบสนองผูใชบรกิาร
หลายหลายชองทาง การพัฒนาระบบใหตอบรับกับการใหบริการเพื่อใหผูใชบริการไดรับรูสารสนเทศ ซึง่เปนสิง่
สําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูใหบริการทางดานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนเครื่องมือชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด การบริหารจัดการ DNS การ
บริหารจัดการ Network Management ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงาน 

 ศูนยคอมพิวเตอร มีหนาที่ดูแลและใหบริการอินเตอรเน็ตและหองเรียนสําหรับการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร มีหนาที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต บริการจัดการเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการแตละสวน จึงมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของตนเอง ผู เขียนจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด การบริหารจัดการ DNS การบริหาร
จัดการ Network Management 

 

วัตถุประสงคคูมือ 

1. เพื่อจัดเก็บขอมูลความรู  เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน วิธีการบริหารจัดการเว็บไซต
มหาวิทยาลัย  การบริหารจัดการ DNS การบริหารจัดการ Network Management เพื่อใหมีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร 

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจลําดับการทํางาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงวิธีการบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัย  การบริหารจัดการ DNS การบริหาร
จัดการ Network Management 

2. ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได 

 

 

 



ขอบเขตคูมือ  

  ขอบเขตของานคูมือปฏิบัติงาน เปนการบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  การ
บริหารจัดการ DNS การบริหารจัดการ Network Management ประกอบดวยการบริหารจัดการสวนตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

การบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

- บริหารจัดการปายประกาศเว็บไซต (Banner) 
- บริหารจัดการเมนูหลัก (Main menu) 
- บริหารจัดการประกาศขาวประชาสัมพันธ ขาวรับสมัครงาน ขาวประกวดราคา ขาวกิจกรรม ขาว

อบรม/สัมมนา ขาวทุนการศึกษา (News) 
- บริหารจัดการภาพกิจกรรม (Gallery) 
- บริหารจัดการขอมูลบริการและ Download (Menu online) 

การบริหารจัดการ DNS 

- บริหารจัดการ ช่ือ URL ภายใต .reru.ac.th 

การบริหารจัดการ Network Management 

- บริหารจัดการ เพิ่มชื่อ URL ภายใต .reru.ac.th 
- บริหารจัดการ ตรวจสอบ การทํางาน 
- บริหารจัดการ ตรวจสอบ เฝาระวัง 
- บริหารจัดการ Traffic อุปกรณ 

 

  

 

   



บทท่ี 2 
โครางสรางและหนาที่รับผิดชอบ 

โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระหนาที่ของหนวยงาน 

  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดมีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต เพื่อใหบริการ ทัง้บุคคลภายใน และภายนอก ใหมีความทันตอการเปลี่ยนแปลงขาวสารในปจจุบัน 
โดย  
  ป 2540 ไดมีการใชเทคโนโลยีแบบอินเตอรเน็ต โดยเชื่อมตอแบบ ip-star ขนาดความเร็ว 64 Kbps 
ไปยังผูใหบริการอินเตอรเน็ต และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 2 หอง  
  ป 2544 ไดมีการขยายสญัญาณ แบบ Ethernet 10 Mbps โดยมีการเชาสัญญาณ ขนาด 128 Kbps  
  ป 2548 ไดมีการเพิ่มชองสัญญาณ เปน 100 Mbps และลิ้งคสํารอง 30 Mbps โดยมีอาคารเรียนรวม 
จํานวน 2 อาคารและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 5 หอง และมกีารขยายเครือขายใหครอบคลมุ ทั้ง
หอพักนักศกึษาและสัญญาณตามช้ันอาคารเรียนรวม  
  ป 2552 ไดมีการขยายสัญญาณเพิ่มอีกจํานวน  4 อาคาร และไดทําการขยายเครือขายใหครอบคลุม
ทั้ง 4 อาคาร 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หวัหน้าศนูย์คอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

งานซ่อมบํารุง 

ธุรการ,การเงิน.พัสดุ 

พฒันาเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

พฒันาระบบสารสนเทศ 



บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 บทบาทหนาที่ : รับผิดชอบบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลยั แบงเปนสวนตางๆ ดังนี ้

1. บรหิารจัดการทําปายประกาศขาวประกอบเว็บไซต 
ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
(1) รับขอมูลเนื้อหา 
(2) เตรียมขอมูลและภาพประกอบ (บางหนวยงานจะมีภาพแบนเนอรมาใหดวย) 
(3) จัดทําแบนเนอร 
(4) ตรวจเซ็คขอมูลและความถูกตอง 
(5) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 

2. บรหิารจัดการเมนหูลัก 
ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
(1) เพิ่ม/ลบ/แกไข รายการตางๆ ในเมนูหลัก 
(2) เชื่อมลงิค ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
(3) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 

3. บรหิารจัดการประกาศขาว 
หนวยงานผูใหขอมลู มีหนาที่ สงขอมลูขาวที่ตองการประชาสัมพันธใหผูดูแลเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
(1) รับขอมูลขาว จากหนวยงาน 
(2) เรียบเรียงเนื้อหา 
(3) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 

4. บรหิารจัดการเมนูขอมลูบริการและ Download 
ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
(1) เพิ่ม/ลบ/แกไข รายการตางๆ ในเมนู ขอมูลบรกิาร /Download 
(2) เชื่อมลงิค ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
(3) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 

5. บรหิารจัดการภาพกจิกรรม 
  งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ รวบรวมไฟลรูปภาพกจิกรรมตางๆ และอพัขึ้นเซริฟเวอร ของฝาย
ประชาสมัพันธ  
  ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
  (1) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอความ ในหนาเว็บมหาวิทยาลัย 
  (2) เชื่อมลงิค ไปยังเว็บฝายประชาสมัพันธ 
  (3) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 

6. บรหิารจัดการ ภาพบริการออนไลน 
  ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
  (1)  เพิ่ม /ลบ /แกไขขอความ ในหนาเว็บมหาวิทยาลัย 
  (2) เตรียมขอมูล และออกแบบ ไอคอน  
  (3) เชื่อมลงิค ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
  (4) อัพโหลดขอมลูขึ้นเซริฟเวอร 



7. ตรวจสอบการเชื่อมลิงคเว็บไซต ภายในโดเมนเนม มหาวิทยาลัยฯ (.reru.ac.th) 
  ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ดังนี ้
  (1) เตรียมรายการลงิค (Link) ที่ตองการตรวจสอบ 
  (2) ตรวจสอบสถานะลงิค (Link) ถามีสถานะผิดปกต ิ
  (3) แยกลิงค (Link) ที่มีสถานะผิดปกติตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหต ุ
  (4) ดําเนินการแกไข 
  (5) ทดสอบผลหลังจากการดําเนินการแกไข  

8. อัพโหลดไฟลขอมูล ระหวางเครื่อง PC กับ Web Server ผานชองทาง FTP  
  ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ การอพัโหลดไฟลขอมูล ระหวางเครื่อง PC กับ Web Server 
ผานชองทาง FTP 

9. สํารองขอมลูเว็บไซต 
  การสํารองขอมูล คือ กระบวนการเกบ็ขอมลูไวเพื่อใหพรอมใชในกรณีที่จําเปนตองมีการกูขอมลู
กลับมาจากเหตกุารณขอมลูสญูหาย เครื่องเซริฟเวอรเกิดการพัง หรือถูกโจมตจีากผูไมหวังดี ดังนั้นการสํารอง
ขอมูลจําเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในองคกร 
  ผูดูแลเวบ็ไซตมหาวิทยาลัย มหีนาที่ เกบ็สํารองขอมูลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยไวเพื่อใหพรอมใช
งานไดตลอดเวลา ปจจุบันสํารองไวใน เครื่อง Backup  

 
บทบาทหนาที่ : รับผิดชอบ บริหารจัดการ DNS มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

  DNS server มีหนาที่แปลงชื่อ Domain เปนหมายเลข ip ของ Server ตางๆ ตามที่ผูใหบริการ
ตั้งคอไว ซึ่ง DNS Server ถือเปนลําดับความสําคัญสงูสุดเกีย่วกับความเสถียรภาพของระบบ เพราะเมือ DNS 
Server นั้นลม ก็จะทําใหไมสามารถแปลงชื่อ Domain เปน IP ได และก็จะทําให User ไมสามารถติดตอ หรือ
ใชงาน Internet ภายในองคกรนั้นๆได  
  ผูดูแลบรหิารจัดการ DNS มีหนาที่ดังนี ้
  (1) เพิ่ม /ลบ/แกไข ช่ือโดเมนเนม  
  (2) ตรวจสอบการทํางานของ DNS ในทุกๆ 1 สัปดาห 
  (3) ตรวจสอบการทํางานของ DNS Slave เมือ DNS Master ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และ
สามารถทํางานทดแทนได 

 
บทบาทหนาที่ : รับผิดชอบ บริหารจัดการ Network Management 
บรหิารจัดการ Network Management  คือ การเฝาระวัง ทดสอบ ตรวจเช็คสถานภาพ คอนฟก 

และควบคุมทัง้ฮารดแวรและซอฟตแวรของเครือขาย เปนหนาที่ของผูบรหิารเครือขาย โดยทั่วไปเครือขายนั้น
จะอยูกระจัดกระจายไปทั่ว ทําใหยากตอการที่จะรวบรวมขอมูล หรือจัดการอปุกรณเครอืขายที่อยูหางไกลจาก
ที่ทํางาน 

ผูดูแลบรหิารจัดการ Network Management มีหนาที่ดังนี ้
(1) การเฝาระวงั ทดสอบ ตรวจเช็คสถานภาพ คอนฟก และควบคุมทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร

ของเครือขาย 
(2) ดูแลและตรวจสอบการทํางานระบบเน็ตเวิรกและอปุกรณตาง ๆ ที่เชื่อมตอกบัเน็ตเวิรกทํางาน

ตามปกติหรือมีขอผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น 



(3) มองเห็นภาพรวมการทํางานและประสทิธิภาพการทํางานของระบบเน็ตเวิรกและเหตุการณ
ตาง ๆ ไดอยางงาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
  1. ดานการปฏิบัติการ 
  (1) บรหิารจัดการเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  (2) บรหิารจัดการ DNS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  (3) บรหิารจัดการ Network Management ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  2. ดานการวางแผน 
  วางแผนการปฏิบัติงานดานการบริหารการจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัย การบรหิารจัดการ DNS การ
บรหิารจัดการ Network Management  ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิทีก่ําหนด 
  3. ดานการประสารงาน 
  (1) ประสานการทํางานรวมกันกบั หนวยงาน/คณะ ที่ใหขอมูล/ขาวสารในการประชาสมัพันธเพือ่ให
เกิดความรวมมอื และผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ําหนด 
 (2) ประสานงานรวมกันกบั ผูดูแลเครือขายของแตละคณะ /หนวยงาน 
  4. ดานการบรกิาร 
  (1) ถายทดความรู เกี่ยวกับงานที่ดูใหผู บุคลากรในหนวยงาน 
 

  



แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 

การบริหารจัดการเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่องขาวประชาสัมพันธ ขาวรับสมัครงาน ขาวจัดชื้อจัด
จาง ขาวกิจกรรม ขาวสัมมนา/อบรม ขาวทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น 

รับข้อมลูข่าว 

หน่วยงานสง่ข้อมูลข่าว 

เรียบเรียงเนื �อหา 

เตรียมข้อมลูประกอบ 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

แก้ไข/ปรับปรุง 

อัพโหลดขอมูลขึ้น
เซิรฟเวอร 

สิ �นสดุ 

ไม่ถกู 

ถกู 



การบริหารจัดการเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง การจัดการปายประกาศขาว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น หน่วยงานสง่ข้อมูลข่าว 

รับข้อมลูข่าว 

เรียบเรียงเนื �อหา 

ออกแบบแบนเนอร์ 

แก้ไข/ปรับปรุง 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

อัพโหลดขอมูลขึ้น
เซิรฟเวอร 

สิ �นสดุ 

ข้อมลูภาพประกอบ 

ไม่ถกู 

ถกู 



การบริหารจัดการเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง บริหารจัดการเมนูขอมลูบริการและ Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น 

ลงิค์ไปยงัเว็บไซต์ 

แก้ไข/ปรับปรุง 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

อัพโหลดขอมูลขึ้น
เซิรฟเวอร 

เพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการ 

สิ �นสดุ 

ถกู 

ไม่ถกู 



การบริหารจัดการเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง บริหารจัดการภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น ฝ่ายประชาสมัพนัธ์อพัภาพกิจกรรม 

รับข้อมลูภาพ 

เรียบเรียงเนื �อหา 

ปรับขนาดรูปภาพ 

แก้ไข/ปรับปรุง 

ตรวจสอบ

ข้อมลู 

อัพโหลดขอมูลขึ้น
เซิรฟเวอร 

ข้อมลูภาพประกอบ 

สิ �นสดุ 

ลงิค์ไปยงัเว็บไซต์ 

ไม่ถกู 

ถกู 



การบริหารจัดการเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง บริหารจัดการอัพโหลดขอมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ�มต้น 

เลอืกตําแหน่งที�จะ 

Upload 

แก้ไข/ปรับปรุง 

ตรวจเช็คสถาน 

การโอนขอมูล 

เข้าโปรแกรม FTP 

อัพโหลดขอมูลขึ้น
เซิรฟเวอร 

สิ �นสดุ 

Upload ข้อมลู 

ผิดปกติ 

ปกติ 



การบริการจัดการ DNS เรือ่ง การเพิ่มชื่อ โดเมนเนม ภายใต .reru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถกู 

ถกู 

ไม่ถกู 

ถกู 

เริ�มต้น 

ทําการ login ผู้ใช้งาน 

เข้าโปรแกรม putty 

Login สาํหรับ admin 

เพิ่ม/ลบ/แกไข 

สิ �นสดุ 

ตรวจเช็ค
ชื่อผูใชงาน 

ตรวจเช็ค 
ชื่อ admin 

ตรวจเช็ค
ความถูกตอง 

ไม่ถกู 

ถกู 



การบริหารจัดการ Network Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ได้ 

เริ�มต้น 

แจ้งเตือน 

ปญหาที่
แกไขแลว 

เหตกุารณ์ 

การแก้ปัญหา 

ใชงานไดปกติ 

สิ �นสดุ 

ระบปัุญหา 

ได้ 



บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนในการบริหารจัดการเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในรูปแบบภาษาไทย แบง
สวนบรหิารจัดการออกเปน 7 สวน 1.การบริหารจัดการเมนหูลัก 2.การบริหารจัดการปายประกาศขาว 3. การ
บรหิารจัดขาวประกาศตางๆ 4.การบรหิารจัดการภาพกิจกรรม 5.การบรหิารจัดการบริการออนไลน 6.การ
จัดการขอมูลบริการและ Download 7.การบริการจัดการอพัโหลดขอมูล 

1. ขั้นตอนการจัดการบริหารเมนูหลัก www.reru.ac.th 

 

รูปภาพที่ 3.1 

 

ทําการ login เขาระบบจัดการเว็บมหาวิทยาลัย ที่ URL https://www.reru.ac.ht/administrator ดัง
รูปภาพที่ 3.2 

 
รูปภาพที่ 3.2 

 

ทําการกรอก ช่ือผูใช และรหสัผาน สําหรับเขาระบบการจัดการเว็บไซต ดังรูปภาพที่ 3.3 

 

รูปภาพที่ 3.3 

 



เมือทําการการ login ระบบสําเรจ็จะเขามาหนาบรหิารจัดการเว็บไซต ดังรูปภาพที่ 3.4 

 

รูปภาพที่ 3.4 

เลือกที่ เมนู จะมรีายการ การจัดการเพิม่เมนูใหม ซึง่สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ในสวนของเมนหูลัก ซึ่งมีการ
แยกเปนหมวดหมู ดังรูปภาพที่ 3.5 

 

รูปภาพที่ 3.5 

การเพิม่ ลบ แกไข รายการเมนหูลัก โดยการเลอืกไปที่ Main Menu Thai  ซึ่งจะปรากฏ รายการเมนหูลกั 
ขึ้นมา ซึ่ง เราสามารถ แกไข หรือตองการเพิม่ เมนู ใน ลิสต ดังรูปภาพที่ 3.6 



 

 

รูปภาพที่ 3.6 

2. ขั้นตอน การบริหารจัดการปายประกาศขาว 
  สวนนี้เปนการปายประกาศขาว เปนสไลด เมือทําการ login เขาระบบมาแลว เราจะทําการนําปาย
ประกาศขาว อัพข้ึนเว็บมหาวิทยาลัยฯ ไปที่ > สวนเสรมิ >โมดูล > slider ดังรูปภาพที่ 3.7 และ 3.8 

 
รูปภาพที่ 3.7 

 
รูปภาพที่ 3.8 

 



ทําการเลือก > select images ดวยรูปภาพที่ 3.9 และทําการเลือกไฟลภาพที่เราตองการ จะอัพโหลดขึ้นปาย
ประกาศขาว ดังรปูภาพที่ 3.10 

 
รูปภาพที่ 3.9 

 

 
รูปภาพที่ 3.10 

เมือทําการอัพโหลดภาพเสรจ็ ก็จะปรากฏรูปภาพทเีรา ไดเลอืก ข้ึนมาโชวในหนา โมดูล กด Edit เพื่อทําการ 
เพิ่ม ลงิคเนื้อหา ดังรปูภาพที่ 3.11 และรูปภาพที่ 3.12 

 
รูปภาพที่ 3.11 

 

 



 
รูปภาพที่ 3.12 

เมือทําการ อัพโหลดและ แกไขขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็ทําการ บันทึก ขอมลู ดังรปูภาพที่ 3.13 เสร็จสิ้นการ
ประกาศปายขาว 

 
รูปภาพที่ 3.13 

 

3.ขั้นตอนการบริหารจัดการขาวประกาศ เชน ขาวประชาสัมพันธ ขาวรับสมัครงาน ขาวประกวดราคา ฯ 

สําหรับการประกาศขาว ใหไปที่ >เนื้อหา > เพิ่มเนื้อหาใหม ดังรูปภาพที่ 3.14 

 
รูปภาพที่ 3.14 

 



เมือทําการเพิ่มเนื้อหาใหม จะปรากฏหนาตาง ดังรปูภาพที่ 3.15  ก็จะทําการเพิ่มเนื้อหาขาวประกาศ  

 
รูปภาพที่ 3.15 

โดยจะทําการเพิ่มดังนี ้
ชื่อ คือ หัวขอขาวที่จะประกาศ  > เอลียส ปลอยใหเปนคาอตัโนมัติ ดังรูปภาพที่ 3.16 

 
รูปภาพที่ 3.16 

สามารถเพิ่มเนื้อในชอง วาง ดังรปูภาพที่ 3.17 หรือจะทําการเพิม่รปูภาพเขามา โดยไปที่ > รูปภาพ > 
browse > ทําการเลือกรูปภาพทีจ่ะเอาขึ้นมาแสดง แลว กด เริ่มอัพโหลด ดังรปูภาพที่ 3.18 

 
รูปภาพที่ 3.17 

 

 
รูปภาพที่ 3.18 

 

 



 

รูปภาพที่ 3.19 

เมือทําการอัพโหลดรปูภาพ ไดตามที่ตองการ ก็ทําการลงิคเนื้อหา โดยไปที่ > แทรกลงิค ดังรปูภาพที่ 3.20 

 
รูปภาพที่ 3.20 

ทําการเพิ่ม เนื้อหาทีจ่ะลงิคไปยังขอมูลที่ทําไว หรือ ไปยังเวบ็ไซตที่ตองการจะลิงค ดังรปูภาพที่ 3.21 

 
รูปภาพที่ 3.21 

 

 

 



สถานะ >เผยแพร   
หมวดหมู > ใหทําการเลือก หัวขอทีเ่รา จะทําการประกาศ เชน ขาวประชาสัมพันธ ขาวรับสมัครงาน ดัง
รูปภาพที่ 3.22 

 
รูปภาพที่ 3.22 

เมือทําการเพิ่มขอมลูเสร็จแลว ไปที่ รูปและลงิค > สําหรับสวนนี้ จะเปนรูปภาพที่ขึ้นดวยหนาหัวขอเรือง ดัง
รูปภาพที่ 3.23 โดยข้ันตอน ก็จะทําการเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไวแลวทําการอัพโหลดข้ึนมา 

 
รูปภาพที่ 3.23 

 



 
รูปภาพที่ 3.24  

เมือทําการอัพโหลดรปูภาพสําหรบัหัวเรื่องเสรจ็เรียบรอย กจ็ะทําการบันทึกขอมลูดังรูปภาพที่ 3.24 

 

4.ขั้นตอนการบริหารจัดการภาพกิจกรรม 
ขั้นตอนในการเพิม่ภาพกิจกรรม โดยเลือก >เนื้อหา >เพิ่มเนื้อหาใหม ดังรูปภาพที่ 3.25 

 
รูปภาพที่ 3.25 

ทําการเพิ่มชื่อกจิกรรม ดังรูปภาพที่ 3.26 และเพิ่มเนื้อหาเกีย่วกับกิจกรรม ดังรปูภาพที่ 3.27 

 
รูปภาพที่ 3.26 

 

 
รูปภาพที่ 3.27 



เมือมีขอมูลที่เยอะ ก็จะทําการลิงคขอมลู ดังรปูภาพที่ 3.27 และทําการเพิม่ ลิงคทีจ่ะทําการใหขอมลูลงิคไป 
ดังรูปภาพที่ 3.28   

 
รูปภาพที่ 3.28 

ทําการเพิ่ม ในเมนู เนือ้หา เสรจ็กจ็ะทําการเพิ่มรปูภาพสําหรับหัวเรื่อง โดยไปที ่> รูปและลงิค ดังรูปภาพที่ 
3.29 และเลือกรปูภาพที่จะทําการอัพโหลด ดังรูปภาพที่ 3.30 > รูปภาพที่3.31 >รูปภาพที3่.32 > รูปภาพที่
3.33 แลวทําการบันทกึและปด  

 
รูปภาพที่ 3.29 

 

 
รูปภาพที่ 3.30 

 

 
รูปภาพที่ 3.31 

 



 
รูปภาพที่ 3.32 

 

 
รูปภาพที่ 3.33 

 

5.ขั้นตอนการบริหารจัดการบริการออนไลน 

สําหรับขั้นการบริหารจัดการบริการออนไลน โดยไปที่ สวนเสริม >โมดูล >บริการออนไลน 

 
รูปภาพที่ 3.34 

 

 
รูปภาพที่ 3.35 

 

 

 



 
รูปภาพที่ 3.36 

โดยรูปภาพไอคอน นั้น ผูจัดทําไดทําการตกแตง บนโปรแกรม Photoshop ดังรปูภาพที่ 3.37 

 
รูปภาพที่ 3.37 

เมือไดรปูภาพไอคอนที่ตองการ กจ็ะทําการ ใสรปูภาพดังรูปภาพที่ 3.38 > รูปภาพที่ 3.39 > รูปภาพที่ 3.40 

 
รูปภาพที่ 3.38 

 

 



 
รูปภาพที่ 3.39 

 

 
รูปภาพที่ 3.40 

ทําการเพิ่มลิงค เลือก >แทรก/แกไขลิงค ดังรปูภาพที่ 3.40 และเพิม่ ลิงคเนื้อหา ดังรูปภาพที่ 3.41 

 
รูปภาพที่ 3.41 

เมือทําการเพิ่งลิงคและขอมลูเสรจ็เรียบรอย ก็ทําการ บันทกึ และปด  

 

 

 

 



6.ขั้นตอนการจัดการขอมูลบริการและ Download 

 
รูปภาพที่ 3.42 

ขั้นตอนการจัดการขอมลูบริการและ download ไปที่ > เมนู > ขอมูลบริการ > เพิ่มเมนูใหม ดังรปูภาพที่ 
3.42 และสรางใหม ดังรูปภาพที่ 3.43 

 

รูปภาพที่ 3.43 

ทําการเพิ่มชื่อเมนู ดังรปูภาพที่ 3.44 ชนิดเมนู > เลือกเปน ลิงคภายนอก >ลิงค ใหใส ลิงคขอมลูทีเ่ราจะทํา
การลงิคไปนั้นๆ เมือเสรจ็เรียบรอย ก็ทําการบันทึกและปด 

 
รูปภาพที่ 3.44 

 

 



7.ขั้นตอนการบริการจัดการอัพโหลดขอมูล 

 
รูปภาพที่ 3.45 

ดังรูปภาพที่ 3.45 

Host คือ www.reru.ac.th  
Username คือ รหสัชื่อผูใช 
Password คือ รหสัผาน 
Port คือ โปโตคอลที่ server ทําการเปดใหเขาใชงาน ดังภาพที ่
เมือทําการ login ผานเขามาแลวจะปรากฏ ขอมูล ดังภาพที ่

 
รูปภาพที่ 3.46 

ดังรูปภาพที่ 3.46 ดานซาย จะเปนขอมลูทีอ่ยูในเครื่องของผูเขาใช ดานขวา จะเปนขอมูลฝง server  

 

8. ขั้นตอนปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ DNS 

DNS server มีหนาที่แปลงชื่อ Domain เปนหมายเลข ip ของ Server ตางๆ ตามที่ผูใหบริการตัง้คอไว ซึ่ง 
DNS Server ถือเปนลําดบัความสําคัญสูงสุดเกี่ยวกบัความเสถียรภาพของระบบ เพราะเมือ DNS Server นั้น
ลม ก็จะทําใหไมสามารถแปลงช่ือ Domain เปน IP ได และก็จะทําให User ไมสามารถติดตอ หรือใชงาน 
Internet ภายในองคกรนั้นๆได ดังรปูภาพที่ 3.47 ทําการเขาระบบ DNS ของมหาวิทยาลัยฯที่ URL 
https://192.198.10.4:10000 

 

รูปภาพที่ 3.47 

 

 

 

 



จะเขาหนา webmin สําหรบัผูบรหิารจัดการ ทําการ login ดังรูปภาพที่ 3.48 

 
รูปภาพที่ 3.48 

เมือทําการ login สําเร็จ จะเขามาในหนาที่ System information  

 
รูปภาพที่ 3.49 

เราจะทําการเพิม่ URL ภายใต .reru.ac.th ไปที่ > server > bind dns server ดังรูปภาพที่ 3.50 

 
รูปภาพที่ 3.50 

 

 

 



ทําการเลือก reru.ac.th ดังรปูภาพที่ 3.51 

 
รูปภาพที่ 3.51 

 

ไปที่ address เพิ่มจะทําการเพิ่ม url ดังรูปภาพที่ 3.52   

 
รูปภาพที่ 3.52 

รูปภาพที่ 3.53 name ใสชื่อ url  และ address คือ ip server ที่เราทําการ ฝากเว็บไซตนั้นๆไวดวย ดัง
รูปภาพที่ 3.54 

 
รูปภาพที่ 3.53 



 

 
รูปภาพที่ 3.54 

เมือทําการเพิ่ม url ในสวน ของ ip 4  เสรจ็แลวกจ็ะมาทําการเพิ่ม ipv6 โดยไปที่ ipv6 address ดังรูปภาพที่ 
3.55  name และ address ดังรปูภาพที่ 3.56 

 
รูปภาพที่ 3.55 

 

 
รูปภาพที่ 3.56 

เมือทําการเพิ่มเสร็จแลวก็ทําการออก ดังรูปภาพที่ 3.57 

 
รูปภาพที่ 3.57 

ทําการเลือก setup DNSSECKey เปนการเขารหสัสําหรบั url และ DNS ใหมีความเชื่อถือมากขึ้น ดังรูปภาพ
ที่ 3.58  

 
รูปภาพที่ 3.58 



โดยการ เลือก Re-sing zone ดังรปูภาพที่ 3.59 

 
รูปภาพที่ 3.59 

ทําการบันทึก ขอมลู ดังรปูภาพที่ 3.60 

 
รูปภาพที่ 3.60 

 
รูปภาพที่ 3.61 

 

 

9. ขั้นตอนปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ Network Management 

บรหิารจัดการ Network Management  คือ การเฝาระวัง ทดสอบ ตรวจเช็คสถานภาพ คอนฟก 
และควบคุมทัง้ฮารดแวรและซอฟตแวรของเครือขาย เปนหนาที่ของผูบรหิารเครือขาย โดยทั่วไปเครือขายนั้น
จะอยูกระจัดกระจายไปทั่ว ทําใหยากตอการที่จะรวบรวมขอมูล หรือจัดการอปุกรณเครอืขายที่อยูหางไกลจาก
ที่ทํางาน 
 ดังรูปภาพที่ 3.62 เปน url monitor สําหรับ บอกสถานการณทํางานของ server 

 
รูปภาพที่ 3.62 

 

 



ดังรูปภาพที่ 3.63  เปนหนาสําหรบั login เขาไปบรหิารจัดการ เพิ่ม ลบ server สําหรับ monitor 

 
รูปภาพที่ 3.63 

 

 
รูปภาพที่ 3.64 

 
รูปภาพที่ 3.65 

 



ดังรูปภาพที่ 3.66 เปนการเพิ่ม server ที่เราตองการตรวจสอบสถานะ การทํางาน 

 
รูปภาพที่ 3.66 

ดังรูปภาพที่ 3.67 ทําการเลือก โปโตคอล สําหรบั ตรวจสถานะ > ดังรูปภาพที่ 3.68 

 
รูปภาพที่ 3.67 

 
รูปภาพที่ 3.68 

 

 

 



ดังรูปภาพที่ 3.69 กราฟรายงานการทํางานของ server ที่เราทําการเพิ่มขอมลูเขาไป 

 
รูปภาพที่ 3.69 

 

ดังรูปภาพที่ 3.70 จะทําการ ดูสถานะ การทํางานของ server โดยเขา https://uptime.reru.ac.th/ 

 

รูปภาพที่ 3.70 

 

 

 

 

 

 



ดังรูปภาพที่ 3.71 monitor แสดงสถานะ ของ server เมือ server down จะมีการรายงาน สถานะเปนสสีม 
ซึ่งสามารถทําใหเรา ทราบไดวา ณ ตอนนี้ server เครื่องไหนที่มีการ down  

 
รูปภาพที่ 3.71 

 

10. ขั้นตอนระบบงาน เรื่อง Cacti 

 
รูปภาพที่ 3.72 

 
รูปภาพที่ 3.73 

 

 
รูปภาพที่ 3.74 



 

 
รูปภาพที่ 3.75 

 

 
รูปภาพที่ 3.76 

 

 
รูปภาพที่ 3.77 

 



 
รูปภาพที่ 3.78 
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