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บทคัดย่อ 

 
 ระบบการแชร์ไฟลแ์ชร์เดิมของบริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ ประเทศไทย จ ากดั มหาชน 
ซ่ึงใชง้านระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 พบวา่ไม่มีการก าหนดปริมาณของไฟล์ท าให้เกิดการ
สะสมของไฟล์ขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นบนระบบ  ขาดการตรวจสอบท าให้ไม่ทราบการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ี
เกิดข้ึนกบัไฟล ์นอกจากน้ีการมอบหมายใหแ้ผนกไอทีเป็นผูจ้ดัการสิทธ์ิการเขา้ถึงไฟล์แทนเจา้ของไฟล ์
อาจก่อใหเ้กิดการสูญหายของขอ้มูลหรือการคดัลอกขอ้มูลได ้
 จากข้อด้อยดังก ล่าว จึงได้ มีแนวคิด ท่ีจะจัดท าระบบการแชร์ไฟล์ ข้ึนใหม่โดยใช้
ระบบปฏิบติัการวินโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2016  ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวา่ระบบท่ีจดัท าข้ึน สามารถรองรับ
การก าหนดใหเ้จา้ของไฟลมี์สิทธ์ิในการบริหารจดัการไฟล์ของตนเอง เช่น การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล 
การก าหนดปริมาณไฟล์และแจง้เตือนเม่ือปริมาณไฟล์มีมากกว่าท่ีก าหนดไว ้และการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัไฟลไ์ด ้
 
ค าส าคัญ  :  การตรวจสอบไฟล ์/ การจดัการไฟล ์ / สิทธ์ิการเขา้ถึงไฟล ์
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) (Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) Public Company Limited) เป็นบริษทัที่ให้บริการดา้นซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ
แนะน าการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ทั้งรายบุคคลทัว่ไป และลูกคา้ ดว้ยรูปแบบธุรกิจที่ตอ้งการ
ความรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูลในการจัดเก็บขอ้มูลและเขา้ถึงขอ้มูลของฝ่ายงานต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ บริษทัจึงน าระบบการแชร์ไฟล์เขา้มาใช้งานเพื่อจดัเก็บ
ขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงระบบการแชร์ไฟล์ที่ใชง้านอยู่ท  างานบนระบบปฏิบติัการวินโดว์
เซิร์ฟเวอร์2008 (Windows Servers 2008) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบตัิการที่เอนด์ออฟไลน์(End of Line) 
รวมถึงพบว่าการจดัการสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล ควบคุมปริมาณพื้นที่ในการจดัเก็บไฟล์ และการ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกบัไฟล์ยงัไม่เหมาะสม เช่น แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู ้
ก  าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงแทนเจา้ของไฟล์ ไม่มีการจ ากัดพื้นที่ในการจดัเก็บไฟล์ รวมถึงไม่มีการ
จดัเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกบัไฟล ์จึงท าใหมี้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

 เพื่อลดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลจากสาเหตุดงักล่าว  แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัและผูจ้ดัท  าจึงมีแนวความคิดที่จะพฒันาระบบการแชร์ไฟล์ที่ท  างานบน
ระบบปฏิบตัิการวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์2016  (Windows Servers 2016) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบตัิการที่มีความ
ทนัสมัยกว่าระบบปฏิบติัการวินโดวเ์ซิร์ฟเวอร์2008  รวมถึงการจดัการสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
ควบคุมปริมาณพื้นที่ในการจดัเก็บไฟล์ และการควบคุมการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์เพื่อให้
ขอ้มูลมีความปลอดภยัมากขึ้น 

 1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพือ่ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการจากวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 เป็นวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 2016 เพือ่รองรับระบบการแชร์ไฟลท์ี่พฒันาขึ้น 

 1.2.2 ปรับปรุงและจดัการสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลของระบบการแชร์ไฟลข์องผูใ้ชง้าน 

 1.2.3 ควบคุมการพื้นที่การจดัเก็บขอ้มูลไฟลข์องผูใ้ชง้าน  

 1.2.4 จดัเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกบัไฟล ์(Audit Log)  
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1.3 ขอบเขตและความสามารถของโครงงาน 
1.3.1   ระบบการแชร์ไฟลท์  างานบนระบบปฏิบตัิการวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์2016 
1.3.2   การก าหนดสิทธ์ิ การจ ากัดพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ และการจัดเก็บข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้ นกับไฟล์ด าเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 
1.3.3   ระบบการแชร์ไฟล์ที่พฒันาจะท างานควบคู่ไปกับระบบการแชร์ไฟล์เดิมของ

บริษทั 

1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ       

1.4.1   มี ระบบไฟล์แช ร์ที่ ท  า ง านบนระบบปฏิบัติก ารที่ มี ความทันสมัยกว่ า
ระบบปฏิบตัิการเดิม 
1.4.2   เจา้ของไฟลส์ามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงไฟลไ์ดด้ว้ยตนเอง  
1.4.3   มีจ  ากดัพื้นที่การจดัเก็บไฟลท์  าใหล้ดการสะสมของไฟลท์ี่ไม่จ  าเป็นในระบบ 
1.4.4   สามารถตรวจสอบผูท้ี่ท  าการเปล่ียนแปลงกบัไฟล์ได ้ท  าให้ทราบว่าพนักงานคน
ใดเป็นผูส้ร้าง แกไ้ข เคล่ือนยา้ย คดัลอกหรือลบไฟลข์อ้มูลนั้น  
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงโปรแกรม เทคโนโลย ีและฟังก์ชัน่การท างานต่างๆ ที่ศึกษาคน้ควา้
จากแหล่งต่างๆ เพือ่น าไปใชใ้นการพฒันาระบบการแชร์ไฟล ์ 
 

2.1 วเีอม็แวร์อเีอสเอก็ซ์ไอเวอร์ช่ัน 6.50 (VMware ESXi 6.5.0) 

  เป็นเทคโนโลยีเสมือนที่ท  าให้เคร่ืองแม่ข่ายเคร่ืองหน่ึงสามารถมีระบบปฏิบติัการอยู่
ภายในไดม้ากกว่าหน่ึงระบบปฏิบติัการ โดยใช้วิธีการสร้างชั้นการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ทาง
กายภาพ (Hardware)  กับระบบปฏิบัติการ(Operating Systems) ซ่ึงเ รียกว่าไฮเปอไวเซอร์ 
(Hypervisor) เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการท าให้ระบบปฏิบตัิการหลายตวัในเคร่ืองสามารถใชง้าน
ทรัพยากรต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2 เวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine)  

คือระบบปฏิบตัิการที่ท  าให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจ าลองการท างานของคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืนๆ เปรียบเสมือนวา่มีคอมพิวเตอร์หลายๆเคร่ืองหรือมากกว่านั้นใชง้านซ้อนกนัอยูภ่ายใน
คอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว แต่ในที่น้ีจ  าเป็นตอ้งตรวจสอบทรัพยากรภายในเคร่ืองหลกัดว้ยว่ามี
ทรัพยากรเพยีงพอที่จะน าไปแบ่งใหเ้คร่ืองยอ่ยภายในใชห้รือไม่ ยกตวัอยา่งเช่นหน่วยความจ าหลกั
และหน่วยความจ ารองและหน่วยความจ าและอ่ืนๆอีกด้วย โดยที่เคร่ืองหลักจะถูกเรียกฟิสซิคอร์ 
(Physical )หรือเรียกอีกอย่างว่าโฮสต ์(Host) ส่วนเคร่ืองที่ท  างานอยูบ่นเคร่ืองหลักจะถูกเรียกว่า
เกสต ์(Guset) 

2.3 รีโมทเดสก์ทอ็ปคอนเนคช่ัน (Remote Desktop Connection) 

 เป็นโปรแกรมควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระยะไกลเป็นหน่ึงในความสามารถของ
ระบบปฏิบติัการวินโดวต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยที่ความสามารถของโปรแกรมน้ีคือสามารถ
ล็อคอิน (Log in) เขา้ไปควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆที่ตอ้งการไดโ้ดยสามารถมองเห็นหน้าจอ
และควบคุมหรืออ่ืนๆไดเ้ปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เคร่ืองที่ถูกควบคุมอยูน่ั้นเป็นเคร่ืองของตนเอง
สามารถควบคุมไดห้มดไม่วา่จะเป็นเคร่ืองแม่ข่ายหรือเคร่ืองลูกข่าย 
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2.4 วนิโดวส์เพาเวอร์เชลล์ (Windows PowerShell ISE)  

เป็นหน่ึงในความสามารถอีกอย่างหน่ึงที่ติดมากับวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัโดยเพาเวอร์เชลล์นั่นเป็นภาษาเชลล์สคริปตท์ี่ไมโครซอฟตส์ร้างขึ้นมาให้ผูดู้แลระบบบน
วนิโดวใ์ชส้ัง่ให้เคร่ืองท างาน โดยใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการวินโดวแ์ละอีกหลายโปรแกรมซ่ึง
ดีกว่าการใช้ค  าสั่งในดอส (Dos) โดยที่เพาเวอร์เชลล์น้ีมากับระบบปฏิบติัการวินโดว์ท  างานอยู่
บนเน็ตเฟรมเวร์ิก (Net Framework) และต่อมาเม่ือมีเน็ตคอร์ (Net Core) ส าหรับระบบปฏิบตัิลีนุกซ์ 
(Linux) จึงท าใหมี้เพาเวอร์เชลล์บนระบบปฏิบตัิการลีนุกซ์ด้วย จากจุดเร่ิมตน้ที่ใชช่้วยสั่งงานผ่าน
คอมมานไลน์ (Command Line) และแบทไฟล์ (Batch File) ซ่ึงก็คือเพาเวอร์เชลล์สคริปต์ไฟล ์
ต่อมาการท างานของไมโครซอฟตเ์กือบทุกอยา่งสามารถรองรับเพาเวอร์เชลล์แลว้ท าให้ไม่ตอ้งยดึ
ติดกับจียูไอ (GUI) หรืออินเทอร์เฟซ (Interface)มากนัก จึงช่วยให้การท างานเป็นออโตเมติก 
(Automatic) มากขึ้น ดงันั้นการท างานอะไรก็ตามที่ตอ้งท าซ ้ าๆหลายๆคร้ังหรือตอ้งท าเป็นประจ า 
ผูใ้ช้งานควรเขียนพาวเวอร์สคริปต์เพื่อน ามารัน ซ่ึงจะช่วยให้การท างานเร็วขึ้ นและลดความ
ผดิพลาด 

2.5 ไฟล์แอนด์สตอเรจเซอร์วสิ (File and Storage Service) 

เป็นเซอร์วิสของระบบปฏิบตัิการวินโดวห์รือคอมพิวเตอร์ที่ท  าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ทรัพยากร
ต่างๆซ่ึงได้แก่หน่วยหน่วยประมวลผล หน่วยความจ าหลักหน่วยความจ าส ารอง ฐานขอ้มูลและ
โปรแกรมต่างๆเป็นตน้ในระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน(LAN) มกัจะเรียกคอมพิวเตอร์เคร่ืองแม่ข่ายหรือ
ผูใ้ห้ทรัพยากรในระบบเครือข่ายระยะไกลที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือมินิคอมพิวเตอร์เป็น
ศูนยก์ลางของเครือข่ายวา่ โฮสตค์อมพวิเตอร์ (Host Computer) และเรียกเคร่ืองที่ขอใชท้รัพยากรว่า
ลูกข่าย (Client) 

2.6 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์รีซอร์ทแมนเนเจอร์ (File Server Resource Manager: FSRM) 

เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการจดัการควบคุมการใชง้านพื้นที่ของการแชร์ไฟล์ เช่นการก าหนด
พื้นที่ของการแชร์ไฟล์ ว่าให้ใครใชพ้ื้นที่ไดม้ากน้อยแค่ไหนและยงัสามารถก าหนดหรือควบคุม
ชนิดของไฟล์ที่ตอ้งการให้เก็บได ้ยกตวัอยา่งเช่นไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอหรือรูปว่าตอ้งการจะจดัเก็บ
เฉพาะไฟลท์ี่มีนามสกุลใดบา้ง  และยงัเป็นตวัช่วยก าหนดความสามารถในการเขา้ถึงไฟล์รวมถึงยงั
มีรายงานการใชง้านของสโตเรจ (Storage) อีกดว้ย 
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2.7 อเีวนต์วิวเวอร์ (Event Viewer) 

เป็นเคร่ืองมือของระบบปฏิบัติการวินโดวท์ี่แสดงข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมด โดย
รายละเอียดจะแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ส าคญัหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบปฏิบติัการวินโดว์
ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือท าการรันโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงและพบวา่ระบบท างานผิดปกติหรือระบบ
ไม่ท างานไปตามปกติ หรือมีการอพัเดตภายในระบบปฏิบติัการวนิโดวแ์ลว้พบวา่มีความผิดปกติไม่
สามารถอพัเดต ส่ิงที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จากภายในอีเวนตว์ิวเวอร์ ซ่ึงมี
ประโยชน์ในตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและหาข้อผิดพลาดของระบบปฏิบติัการวินโดว์และ
โปรแกรมอ่ืนๆได้เพราะท าให้ทราบขอ้มูลที่แน่นอนว่าปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นจาก
สาเหตุใด 
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บทที ่3 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
      ช่ือสถานประกอบการ  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์  กิมเอ็ง  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) (Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public 
Company Limited) 

      ทีต่ั้งสถานประกอบการ  อำคำรส ำนกังำนดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 20-21 เลขท่ี
999/9 ถนนพระรำม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
10330 

   WWW.MAYBANK-KE.CO.TH 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถำนประกอบกำร 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) Public Company Limited) เป็นบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นน ำของประเทศไทย 
บริษทัฯให้บริกำรดำ้นซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละแนะน ำกำรลงทุนในหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคำ้ทั้งรำยบุคคล
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ทัว่ไป และลูกคำ้สถำบนั โดยสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยบริกำรท่ีหลำกหลำยและครบ
วงจรด้วยประสิทธิภำพในงำนบริกำรและควำมทุ่มเทเอำใจใส่พร้อมเลือกจงัหวะในกำรลงทุนท่ี
เหมำะสมใหแ้ก่ลูกคำ้ บริษทัฯถือหุน้ใหญ่ โดยกลุ่มเมยแ์บงกป์ระเทศมำเลเซีย ซ่ึงกลุ่มเมยแ์บงก์เป็น
กลุ่มธุรกิจท่ีมีธุรกิจหลกั คือ ธนำคำรเมยแ์บงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ธนำคำร
เมยแ์บงกเ์ป็นธนำคำรท่ีเนน้กลุ่มลูกคำ้สินเช่ือรำยยอ่ยและธุรกิจขนำดใหญ่และมีควำมเช่ียวชำญใน
ธุรกิจวำณิชธนกิจ 
 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กร 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 กำรจดักำรและบริหำรงำนขององคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ผูช่้วยผูดู้แลระบบ โดยมีหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย
ดงัน้ี 
 3.4.1 จดัท ำเอกสำรฮำเดนน่ิง (Hardening) ซ่ึงเป็นเอกสำรท่ีใช้ในกำรตรวจสอบและ
แกไ้ขควำมปลอดภยัของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
 3.4.2 กำรจดัท ำเอกสำรคู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม เช่น กำรใชง้ำนไฟลแ์ชร์ 
 3.4.3 กำรใหบ้ริกำรผูใ้ชโ้ดยใชแ้อฟทีฟไดเรกทอรี (Active Directory) 
 3.4.4 กำรพฒันำระบบกำรแชร์ไฟล ์
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณนิธิพร สะและสกุล ต ำแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดักำรแผนกไอที 
 คุณวรุณ โชคสิทธิกร ต ำแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดักำรแผนกไอที 

 
3.6 ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
 ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนเร่ิมวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2561 
 

3.7 แผนการด าเนินงาน 
 3.7.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน 
 สอบถำมควำมต้องกำรจำกพนักงำนท่ีปรึกษำว่ำ ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนใดบ้ำงท่ีบริษทั
ตอ้งกำรใหมี้ในระบบกำรแชร์ไฟลท่ี์จะพฒันำ และศึกษำควำมรู้ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำโครงงำน 
 3.7.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
 วิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของระบบ ซ่ึงพบว่ำระบบจะตอ้งสำมำรถจดักำรสิทธ์ิกำรแชร์
ไฟลไ์ด ้ควบคุมปริมำณไฟลใ์นระบบและสำมำรถตรวจสอบไฟลไ์ด ้ 
 3.7.3 ออกแบบระบบงำน 
 ออกแบบกำรท ำงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 1.กำรจดัเตรียมเคร่ืองแม่ข่ำยเพื่อรองรับระบบแชร์ไฟลท่ี์จะพฒันำ 
 2. ก ำหนดปริมำณไฟลแ์ละกำรแจง้เตือนเม่ือปริมำณไฟลเ์กินกวำ่ท่ีก ำหนด 
 3. ก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงไฟล ์และก ำหนดกำรตรวจสอบใหก้บัไฟล ์

 3.7.4 พฒันำระบบ 
 1.กำรจดัเตรียมเคร่ืองแม่ข่ำยเพื่อรองรับระบบแชร์ไฟล์ท่ีจะพฒันำ โดยท ำกำรติดตั้ง
โปรแกรมวีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอ เวอร์ชัน่ 6.50 (VMware  (ESXi) version 6.5.0) เพื่อจ ำลองกำร
ท ำงำนของเคร่ืองแม่ข่ำย จำกนั้นท ำกำรติดตั้งระบบปฏิบติักำรวนิโดวร์เซิร์ฟเวอร์ 2016 
 2. ก ำหนดปริมำณไฟล์และกำรแจง้เตือนเม่ือปริมำณไฟล์เกินกว่ำท่ีก ำหนด โดยกำร
ติดตั้งไฟลแ์อนดส์ตอเรจเซอร์วสิ ( File And Storage Service) จำกนั้นเขียนและรันสคริปต ์(Scripts) 
เพื่อสร้ำงโฟลเดอร์(Create Folder)  ก ำหนดปริมำณ(Create Quota)  และแชร์โฟลเดอร์และ (Share 
Folder)  
 3. ก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงไฟล์ และ ก ำหนดกำรตรวจสอบให้กบัไฟล์ โดยกำรก ำหนด
สิทธ์กำรเขำ้ถึง กำรแชร์ไฟล ์และกำรตรวจสอบไฟล์ใหแ้ต่ละไฟล ์
  3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 
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  ทดสอบผลทั้งส่วนของกำรพฒันำระบบแชร์ไฟลโ์ดยผูพ้ฒันำและกำรผลกำรท ำงำนของ
ระบบแชร์ไฟลโ์ดยผูใ้ช ้
 3.7.6 จดัท ำเอกสำร 
 จดัท ำเอกสำรรำยงำนสหกิจศึกษำเพื่อรำยงำนควำมเป็นมำของปัญหำ หลกักำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนกำรพฒันำโครงงำน ผลกำรทดสอบ สรุปและขอ้เสนอแนะของโครงกำรระบบแชร์ไฟลท่ี์
พฒันำ 
  3.7.7 แผนกำรด ำเนินงำน 
วำงแผนด ำเนินงำนและก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 

                              
                               ตำรำงท่ี 3.3 ตำรำงแผนกำรด ำเนิน

 
ท่ี 

 
หวัขอ้งำน 

2561 
พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 

1 ศึกษำเก่ียวกบัโครงงำนท่ีสถำนประกอบกำรมอบหมำยให้     
2 น ำเสนอหวัขอ้โครงงำนกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ     
3 ศึกษำโปรแกรมวเีอม็แวร์ อีเอสเอก็ซ์ไอ เวอร์ชัน่ 6.50     
4 ศึกษำโปรแกรมระบบปฏิบติักำรวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์     
5 ติดตั้งวีเอม็แวร์ อีเอสเอก็ซ์ไอ เวอร์ชัน่ 6.50 และลง

ระบบปฏิบติักำรระบบปฏิบติักำรวนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 
    

6 ศึกษำโปรแกรมสคริปตเ์พำวเ์วอร์เชลล์(Scripts PowerShell 
)และเขียนสริปตใ์นกำรสร้ำงโฟลเดอร์ (Create Folder ) 
กำรสร้ำงโควตำ้ (Create Quota ) กำรแชร์ไฟล ์( Share File) 

    

7 ทดสอบสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงไฟล ์( Permission ) กำรแชร์ไฟล ์
(Share ) กำรตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟล ์
(Auditing Log)  

    

8 ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผดิพลำดท่ีเกิดข้ึนก่อนส่งมอบ
โครงงำนใหก้บับริษทั 

    

9 จดัท ำรูปเล่มรำยงำนสหกิจศึกษำ     
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3.8 เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ 
 ฮาร์ดแวร์ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์     1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์      1 เคร่ือง 
 
 ซอฟต์แวร์ 
 - วเีอม็แวร์ (VMware)    1 ชุด  

 - ระบบปฏิบติักำรวนิโดว ์2016    1 ชุด 
 

 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากการทดสอบพบว่าผลการปฏิบติังานตามโครงงานเป็นไปตามความตอ้งการท่ีบริษทั
ก าหนดไว ้แต่เน่ืองจากขอ้มูลของโครงงานบางส่วนเป็นส่ิงท่ีบริษทัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการ
น าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงน าเสนอผลการปฏิบติังานการท างานจริงของระบบการ
แชร์ไฟลม์าเพียงบางส่วนเท่าท่ีบริษทัจะอนุญาตใหส้ามารถเผยแพร่ไดเ้ท่านั้น  

4.1 การท างานของระบบ 

 เร่ิมตน้การท างานของการจดัท าระบบแชร์ไฟล์คือการออกแบบระบบแชร์ไฟล์ จากนั้นรัน
สคริปต์บนเพาเวอร์เชลล์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ทั้งหมดท่ีบริษทัตอ้งการ รันสคริปต์บนเพาเวอร์เชลล์เพื่อ
สร้างโควตา้ตามจ านวนโฟลเดอร์ทั้งหมดท่ีสร้างข้ึน และรันสคริปต์บนเพาเวอร์เชลล์เพื่อเปิดการแชร์
ไฟล์ให้กับโฟลเดอร์ หลังจากนั้น ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง การแชร์ไฟล์ และการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟลข์องแต่ละไฟล ์  

4.2 การออกแบบโครงสร้างของระบบแชร์ไฟล์ 

 เน่ืองจากโฟลเดอร์ท่ีตอ้งเปิดเป็นแชร์ไฟล์ทั้งหมดท่ีบริษทัตอ้งการมีจ านวนหลายโฟลเดอร์ 
และเพื่อป้องกนัไดร์ฟ (drive) เสียหายจากการรวมโฟลเดอร์ท่ีเปิดเป็นแชร์ไฟล์ไวใ้นไดร์ฟเดียว จึงท า
ใหก้ารออกแบบใหไ้ดร์ฟมีหลายไดร์ฟ เพื่อจะกระจายโฟลเดอร์ท่ีเปิดเป็นแชร์ไฟล์เขา้สู่ไดร์ฟท่ีสร้างไว้
หลายไดร์ฟ และเพื่อใหง่้ายต่อการตั้งค่าการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง การแชร์ไฟล์ และการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟล์ โดยจะท าการตั้งค่าการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟล์ไวท่ี้
ไดร์ฟทุกไดร์ฟ และจะท าการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ และสิทธ์ิการเขา้ถึงไวท่ี้โฟลเดอร์ท่ีอยู่ภายใต ้ไดร์ฟ 
เพื่อท าง่ายต่อการตั้งค่าการแชร์ไฟลท์ั้งหมด ดงัรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี 4.1 การออกแบบโครงสร้างของระบบแชร์ไฟล์ 

4.3 การสร้างไฟล์ทีเ่กบ็รายช่ือโฟลเดอร์ 

 การพิมพร์ายช่ือโฟลเดอร์ทั้งหมดท่ีตอ้งการสร้าง การก าหนดโควตา้และเปิดใชง้านเป็นแชร์
ไฟลไ์วบ้นโปรแกรมโน๊ตแพด ( Notepad)  และบนัทึกไฟลไ์วเ้พื่อน าไปใชใ้นการอิมพอร์ท (Import) เขา้
มาใช้ในการรันสคริปต์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ สร้างโควตา้ให้กบัโฟลเดอร์ และเปิดใช้งานเป็นแชร์ไฟล์
ต่อไป ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.2 รายช่ือโฟลเดอร์ 

4.4 การรันสคริปต์เพือ่สร้างโฟลเดอร์ 

 หลงัจากออกแบบโครงสร้างของระบบเสร็จส้ินแลว้ ให้ท าการแบ่งไดร์ฟไวต้ามท่ีออกแบบไว้
ทั้งหมด 4 ไดร์ฟโดยท าการสร้างโฟลเดอร์ไวภ้ายใตไ้ดร์ฟไดร์ฟละ 1 โฟลเดอร์ จากนั้นท าการเขียน
สคริปต์สร้างโฟลเดอร์ข้ึนมา เพื่อใช้รันโดยสคริปต์ซ่ึงจะช่วยไม่ให้ใช้เวลาส้ินเปลืองในการสร้าง
โฟลเดอร์ท่ีมีอยูม่ากมาย ดงัรูปท่ี 4.3 

 โดยสามารถอธิบายการท างานของค าสั่งในสคริปตไ์ดด้งัน้ี 

 บรรทดัแรก ใหท้  าการเซตโลเคชัน่ (Set Location)  

 บรรทดัท่ีสอง ท าการสร้างโฟลเดอร์ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเพิ่มสิทธิให้ช่ือของผูดู้แลระบบ
สามารถจดัการสิทธ์ิการเขา้ถึงของแชร์ไฟลท่ี์อยูภ่ายในไดอ้ยา่งสะดวก 

 บรรทดัท่ีสาม คือการเซตโลเคชัน่ท่ีไปภายในของโฟลเดอร์ท่ีอยูภ่ายใตไ้ดร์ฟ 

 บรรทดัท่ีส่ีและหา้ คือการสร้างโฟลเดอร์และเซตโลเคชั่นเช่นกัน ในกรณีท่ีโฟลเดอร์ท่ี
ตอ้งการสร้างใหม่ไม่มีอยู่ในไฟล์ท่ีจะอิมพอร์ตเขา้มา หากไม่มีโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการสร้างใหม่แลว้ หรือ
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อีกนยัหน่ึงคือรายช่ือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการจะสร้างทั้งหมดอยูภ่ายในไฟล์ท่ีจะใชอิ้มพอร์ตทั้งหมดแลว้ให้
ท าการลบบรรทดัท่ีส่ีและหา้ไดท้นัทีและเขา้สู่บรรทดัท่ีหกทนัที 

 บรรทดัท่ีหก คือเขา้สู่การอิมพอร์ตไฟล์ท่ีมีรายช่ือโฟลเดอร์ทั้งหมดท่ีตอ้งการจะสร้าง
แลว้จากนั้นใชค้  าสั่งวนลูป ( Loop ForEach) เพื่อสร้างโฟลเดอร์แบบหน่ึงต่อหน่ึง หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ
เม่ือเขา้สู่ค  าสั่งวนลูปแลว้ จะท าการอ่านโคด๊บรรทดัท่ีเจด็ 

  บรรทดัท่ีเจด็ คือค าสั่งสร้างโฟลเดอร์ตามรายช่ือท่ีอิมพอร์ตเขา้มาทีละช่ือจนกว่าจะ
ครบเป็นอนัเสร็จส้ินกระบวนการสร้างโฟลเดอร์ และเม่ือเสร็จแลว้ให้ไปจดัการท่ีไดร์ฟอ่ืนๆไดท้นัที
โดยท าการเปล่ียนไดร์ฟและไฟลท่ี์อิมพอร์ตในสคริปต ์ 

 

รูปท่ี 4.3 สคริปตเ์พื่อสร้างโฟลเดอร์ 

4.5 การรันสคริปต์เพือ่สร้างโควตาให้กบัโฟลเดอร์ 

 การเขียนสคริปต์และท าการรันสคริปต์เพื่อก าหนดโควตาให้กบัโฟลเดอร์ ซ่ึงสคริปต์ทั้งหมด
จะมีการใชง้านเหมือนกนัทั้งหมดโดยมีการเปล่ียนค าสั่งเพียงแค่บรรทดัท่ีแปดและบรรทดัท่ีเกา้เท่านั้น 
รวมถึงมีการใชค้  าสั่งวนลูปเช่นเดิม ดงัรูปท่ี 4.3 
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 โดยค าสั่งในบรรทดัท่ีแปดจะบ่งบอกว่า “$temp1” คือตวัแปรท่ีใช้ในการเซตโลเคชั่นและ
บรรทดัท่ีเกา้จะบอกวา่ใหก้ าหนดโควตา้ให้กบัโฟลเดอร์ตามโลเคชัน่ท่ีโค๊ดบรรทดัท่ีแปดไดก้ าหนด ซ่ึง
ในท่ีน้ีก าหนดใหจ้ านวนโควตา้คือ  5 จิกะไบต ์(GB) ต่อ 1 โฟลเดอร์ดว้ยค าสั่งวนลูป 

 จากรูปท่ี 4.3 และ 4.4 จะเห็นไดว้า่ตวัโฟลเดอร์ท่ีจะน าไปใชง้านแชร์ไฟล์ในรูปท่ี 4.3 นั้น มี
เพียงแค่โฟลเดอร์เท่านั้น แต่เม่ือรันสคริปตก์ารก าหนดโควตา้แลว้ในรูปท่ี 4.4 จะเห็นไดว้า่ โฟลเดอร์ท่ี
จะเปิดใช้งานเป็นการแชร์ไฟล์จะมีการก าหนดโควตา้เพื่อควบคุมปริมาณการใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปิดใชง้านการแชร์ไฟลใ์หก้บัโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ 

 

 

รูปท่ี 4.4 สคริปตเ์พื่อสร้างโควตา้ใหก้บัโฟลเดอร์ 

 

4.6 การรันสคริปต์เพือ่เปิดใช้งานแชร์ไฟล์ให้กบัโฟลเดอร์ทั้งหมด 

 จากนั้นให้ท าการเขียนสคริปตแ์ละท าการรันสคริปต์เพื่อเปิดใชง้านแชร์ไฟล์ให้กบัโฟลเดอร์
โดยสคริปตท์ั้งหมดจะมาการใชง้านเหมือนกนัทั้งหมด โดยมีการเปล่ียนค าสั่งเพียงแค่บรรทดัท่ีแปดและ
บรรทดัท่ีเกา้เท่านั้นและใชค้  าส่งวนลูป เช่นเดิม โดยค าสั่งในบรรทดัท่ีแปดจะบ่งบอกวา่ “$temp2” คือ
ตวัแปรท่ีใชใ้นการเซตโลเคชัน่ และบรรทดัท่ีเกา้จะบอกว่าให้เปิดใชง้านแชร์ไฟล์ให้กบัโฟลเดอร์ตาม
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โลเคชั่นท่ีโค๊ดบรรทัดท่ีแปดได้ก าหนดให้ด้วยค าสั่งวนลูปดังรูปท่ี 4.5  และจากรูปจะเห็นได้ว่า
โฟลเดอร์นั่นมีการก าหนดโควต้าควบคุมปริมาณการใช้งานแล้วและมีการเปิดใช้งานเป็นแชร์ไฟล์
เรียบร้อยแลว้ เม่ือเสร็จส้ินการเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ให้กบัโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเขา้สู่
ขั้นตอนการคอนฟิก ( Configuration) สิทธ์ิการเขา้ถึง การแชร์ไฟล์ และการตรวจสอบการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกบัไฟลใ์นขั้นตอนถดัไป 

 

รูปท่ี 4.5 สคริปตเ์พื่อเปิดใชง้านแชร์ไฟลใ์หก้บัโฟลเดอร์ 

4.7 การคอนฟิกสิทธ์ิการเข้าถึงให้กบัการแชร์ไฟล์ 

 การคอนฟกสิทธ์ิการเขา้ถึงเป็นขั้นตอนท่ีจะจดัการกบัขอ้มูลทีละโฟลเดอร์ เม่ือจะท าการคอน
ฟิกจะเห็นไดว้่าแต่ละโฟลเดอร์จะมีช่ือของผูดู้แลระบบอยู่แลว้ เน่ืองมาจากผูดู้แลระบบไดท้ าการเพิ่ม
สิทธ์ิไวท่ี้โฟลเดอร์ดา้นบนซ่ึงก็คือโฟลเดอร์ท่ีอยูภ่ายใตไ้ดร์ฟนัน่เอง  โดยรายช่ือของผูดู้แลระบบจะอยู่
ภายในชั้นท่ีสองและแชร์ไฟลอ์ยูช่ั้นท่ีสามโดยอาศยัความสามารถของการสืบทอด ( Inheritance )  

 จากนั้นให้ท าการเพิ่มสิทธ์ิให้กับพนักงานท่ีต้องการให้เข้าถึงการแชร์ไฟล์น้ี โดยความ
ตอ้งการของบริษทัในส่วนน้ี คือใหท้  าการจดัการลบรายช่ือพนกังานออกทั้งหมดและให้คงเหลือไวเ้พียง
คนๆเดียว คือหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าสาขาเท่าท่ีมีสิทธ์ิในการจดัการกบัโฟลเดอร์ท่ีได้ท าการแชร์ 
พร้อมกบัท าการเปล่ียนสิทธ์ิความเป็นเจา้ของ (Owner) ของไฟล์ให้เป็นช่ือของหัวหน้าแผนกหรือ
หวัหนา้สาขาดว้ย ดงัรูปท่ี 4.6 



17 
 

 

 

รูปท่ี 4.6 การคอนฟิกสิทธ์ิการเขา้ถึง 

4.8 การคอนฟิกการแชร์ไฟล์ 

ในส่วนของการคอนฟิกการแชร์ไฟล์ตอ้งก าหนดให้มี 2 กลุ่มรายช่ือท่ีมีสิทธ์ิในการแชร์ไฟล์
ตามความตอ้งการของบริษทั ดงัรูปท่ี 4.7 ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มหน่ึง เรียกว่า “Authentication”  คือรายช่ือกลุ่มของพนกังานทั้งหมดท่ีอยู่ในบริษทั โดย
ก าหนดใหมี้สิทธ์ิเป็น “Change” คือใหทุ้กคนสามารถเขา้ใชง้านการแชร์ไฟลไ์ดต้ราบท่ีมีรายช่ืออยูใ่นฝ่ัง
สิทธ์ิการเขา้ถึง คือตอ้งรอให้หวัหนา้แผนกหรือหวัหนา้สาขาท าการเพิ่มรายช่ือเขา้ไปในสิทธ์ิการเขา้ถึง
ก่อนถึงจะสามารถเขา้ใชง้านการแชร์ไฟลไ์ด ้โดยจะมีสิทธ์ิท่ีจะสร้างลบหรือแกไ้ขไฟลห์รือโฟลเดอร์ได้
ตามสิทธ์ิท่ีถูกก าหนดเอาไวเ้ท่านั้น 

กลุ่มท่ีสอง คือรายช่ือของหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าสาขาซ่ึงถือว่าเป็นเจา้ของไฟล์ ซ่ึงเป็นผู ้
ก  าหนดสิทธ์ิใหก้บักลุ่มท่ีหน่ึง 
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รูปท่ี 4.7 การคอนฟิกการแชร์ไฟล์ 

4.9 การคอนฟิกการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัไฟล์ให้กบัการแชร์ไฟล์ 

 การคอนฟิกการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับไฟล์ โดยก าหนดให้เป็นแบบ “ 
Everyone” คือพนกังานทุกคนในกลุ่มของ “Authentication”   จะตอ้งถูกตรวจสอบการกระท าการใดๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไฟล์ตามความตอ้งการของบริษทั แต่เน่ืองจากไดท้  าการเซตคอนฟิกการ
ตรวจสอบเปล่ียนแปลงไวท่ี้ไดร์ฟทุกไดร์ฟเรียบร้อยแลว้ จึงท าให้การตรวจสอบจะท าโดยอตัโนมติัตาม
สิทธ์ิการสืบทอดดงัรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.8 การคอนฟิกการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟล ์

4.10 การตรวจสอบการเปลีย่นแปลงในการแชร์ไฟล์ด้วยอเีวนต์ววิเวอร์  

 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดกบัโฟลเดอร์หรือไฟล์ท่ีเกิดข้ึน จะกระท ากบั
ทุกคนท่ีอยูใ่นกลุ่มของ “Authentication”  โดยถา้พนกังานมีการท าเหตุการณ์ใดๆ ก็จะมีการตรวจสอบ
เกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงในแทบ (Tab) ของ “Security” ของอีเวนต์วิวเวอร์จะแสดงขอ้มูลของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะของหน่ึงต่อหน่ึง คือหน่ึงบรรทดัต่อหน่ึงเหตุการณ์ โดยจะแสดงตั้งแต่สถานท่ีเกิด
เหตุการณ์ ใครเป็นผูก้ระท าเหตุการณ์ วนัท่ีกบัเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ และการกระท าในเหตุการณ์ เช่น 
การสร้าง การแกไ้ข และการลบท่ีกระท ากบัโฟลเดอร์หรือไฟล ์ดงัรูปท่ี 4.9  รูปท่ี 4.10 และ 4.11 
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รูปท่ี 4.9 การตรวจสอบการสร้างโฟลเดอร์หรือไฟลท่ี์เกิดข้ึนภายในการแชร์ไฟล ์

 

 

รูปท่ี 4.10 การตรวจสอบการลบโฟลเดอร์หรือไฟลท่ี์เกิดข้ึนภายในการแชร์ไฟล ์
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รูปท่ี 4.11 การตรวจสอบการแกไ้ขโฟลเดอร์หรือไฟลท่ี์เกิดข้ึนภายในการแชร์ไฟล์ 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

            
 ผลจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) ในต าแหน่งผูช่้วยดูแลระบบ  ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server 
System) ระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และระบบต่างๆที่จ  าเป็นต่อใชง้านภายในบริษทั 
โดยสามารถสรุปผลและขอ้เสนอแนะของผลการปฏิบตัิงานเป็น 2 ส่วนหลกัๆไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการน าระบบการแชร์ไฟล์ที่ไปทดสอบการใช้งาน พบว่ามีผลสรุป ข้อจ ากัดและ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.1.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

ระบบการแชร์ไฟล์ที่พฒันาขึ้น สามารถน าไปใช้ควบคู่กับระบบการแชร์ไฟล์เดิมของ
บริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสม  คือ ระบบการแชร์ไฟลท์ี่พฒันาขึ้นสามารถท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการ
เก็บขอ้มูลเพื่อท าให้มีความสะดวกในการถ่ายโอนขอ้มูลของผูใ้ชง้านได้บริษทัได้   โดยไดมี้การ
ปรับปรุงส่วนของการก าหนดโควตา้ใหก้บัไฟลเ์พือ่ลดการสะสมของขอ้มูลที่ไม่จ  าเป็นและไม่ให้ใช้
พื้นที่ในดิสก์มากเกินไป ส่วนในดา้นความปลอดภยั (Security) ไดก้ าหนดผูใ้ชง้าน (User ) มีสิทธ์ิ
เปรียบเสมือนผูดู้แลระบบ (Admin) ของไฟล์เพื่อให้สามารถจดัการไฟล์( Manage) ไดด้ว้ยตนเอง 
รวมถึงสามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ในล็อก (Log) เพื่อให้ทราบว่าการ
เคล่ือนไหวของไฟลใ์นระบบการแชร์ไฟล์ 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการที่ไดน้ าระบบการแชร์ไฟลท์ี่พฒันาขึ้นไปใหผู้ใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้าน  พบว่าแมจ้ะ
มีคู่มือการใชง้านระบบแต่ผูใ้ชง้านที่ไม่ไดอ้ยูใ่นสายงานดา้นไอที ยงัมีความสบัสนและไม่คุน้เคยใน
ล าดับขึ้ นตอนของการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึง  เน่ืองจากเดิมผูใ้ช้งานในแผนกไอทีจะเป็น
ผูด้  าเนินการให้ รวมถึงการก าหนดสิทธ์ิของระบบการแชร์ไฟล์ที่พฒันาขึ้น ตอ้งมีการก าหนดการ
เข้าถึงทั้งในส่วนของไฟล์และการเข้าถึงในระดับของผูใ้ช้งานอ่ืนๆ ว่าตอ้งการให้ผูใ้ช้งานใด
สามารถเขา้ถึงการไฟลใ์ดไดแ้ละสามารถเขา้ถึงไดใ้นระดบัใด 
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

ในการเร่ิมตน้ใช้งานในช่วงแรกๆ ควรให้พนักงานในแผนกไอทีไปให้ค  าปรึกษาอย่าง
ใกลชิ้ด จนกวา่ผูใ้ชง้านจะมีความคุน้เคยต่อการใชง้านระบบ และสามารถใชง้านระบบการแชร์ไฟล์
ใหม่ที่พฒันาขึ้นไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
 

5.2 สรุปผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา พบวา่มีขอ้ดี ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. ไดศ้ึกษาและฝึกทกัษะการใชง้านโปรแกรม เอเอสเอ็ม2017คอนโซล  (ASM 2017 

Console) เพือ่รีโมท (Remote) เขา้ไปแกปั้ญหาใหก้บั ผูใ้ชง้าน 
2. ได้ศึกษาฝึกทักษะการใช้งานแอคทีฟไดเรคทอร่ียูสเซอร์แอนด์คอมพิวเตอร์

(Active Directory Users and Computers) เพือ่แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชง้าน  
3. ได้ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้งาน วินโดวเ์ซิร์ฟเวอร์อพัเดตเซอร์วิส  (Windows 

Server Update Service : WSUS ) และวิธีอพัเดทแพทช์ (Update Patch) ผ่าน
เซิร์ฟเวอร์ 

4. ไดต้รวจสอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
5. ไดศึ้กษาและฝึกทกัษะการลงวเีอ็มแวร์อีเอสเอ็กซ์ไอเวอร์ชัน่ 6.5.0 
6. ไดศ้ึกษาและฝึกทกัษะการใชง้านและวธีิลงระบบปฏิบตัิการและเซอร์วิสให้เคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์ 
7. ไดศ้ึกษาและฝึกทกัษะการเขียนสริปตบ์นวนิโดวส์เพาเวอร์เชลล์ 
8. ไดศ้ึกษาและฝึกทกัษะการใชง้านไฟลแ์อนดส์ตอเรจเซอร์วสิ  
9. ไดศ้ึกษาและฝึกทกัษะการใชง้านไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์รีซอร์ทแมนเนเจอร์ 
10. ไดศึ้กษาและฝึกทกัษะการใชง้านค าสัง่ที่ใชใ้นการเขา้ถึงไฟล์ และการทดสอบกบั

ระบบการแชร์ไฟลท์ี่สร้างขึ้น 
11. ได้ศึกษาและฝึกทักษะการใช้งานอีเวนต์วิวเวอร์ และวิธีการตรวจสอบการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในล็อก 
12. ไดฝึ้กทกัษะการท างานร่วมกบัคนในทีม 
13. ท าใหเ้ขา้ใจระบบการท างานในบริษทัและสามารถน าไปใชใ้นประยกุตใ์ชใ้นการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
14. ท าใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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15. ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในองคก์ร 
16. ไดฝึ้กการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลและสถานประกอบการที่ปฏิบติังาน       

 
5.2.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาที่พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

การท าเอกสารฮาเดนน่ิงนั้นตอ้งจดัท าทุกคร้ังที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ แต่พบว่าในบาง
ช่วงเวลาการจดัท าเอกสารฮาเดนน่ิงเกิดการคัง่คา้ง เน่ืองจากยงัไม่มีผูรั้บผดิชอบการจดัท าเอกสารฮา
เดนน่ิงที่ชดัเจนท าใหบ้างคร้ัง ท าใหบ้างช่วงเวลาพนกังานตอ้งไปปฏิบติังานหลกัของตนเองที่ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้สร็จส้ินก่อนถึงจะมาจดัท าเอกสารฮาเดนน่ิง 
 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

ควรมีการมอบหมายให้มีพนักงานที่รับผิดชอบการจดัการท าเอกสารฮาเดนน่ิงโดยตรง 
แทนการก าหนดใหพ้นกังานที่มีเวลาวา่งจากปฏิบติังานหลกัของตนเองมาจดัท าเอกสาร 
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ภาคผนวก ก  

การติดตั้งโปรแกรมทีเ่กีย่วข้อง 



 

 

การติดตั้งโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง 

การติดตั้ง VMware  (ESXi) version 6.5.0 ด้วย USB 

ทาํการบูทยูเอสบีแฟลชไดร์เขา้กบัเคร่ืองเคร่ืองแม่ข่ายจากนั้นจะปรากฎหัวขอ้ให้ให้ทาํการเลือกบน

หนา้จอในหนา้การตั้งค่าโดยอตัโนมติัให้ให้ทาํการเลือกหวัขอ้ อีเอสเอก็ซ์เวอร์ชัน่6.5.0 จากนั้นกดไปท่ี

ปุ่ม Enter 

 

รูปท่ี ก.1 หนา้ต่างการตั้งค่า 

หลงัจากให้ทาํการเลือกการบูทผ่านแฟลชไดร์ระบบจะทาํการติดตั้งซ่ึงตอ้งใช้เวลาโหลดโดยใช้เวลา

ประมาณ5-6วนิาทีดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 

รูปท่ี ก.2 หนา้ต่างการโหลดเพื่อเขา้สู่การติดตั้ง 



 

 

เม่ือทาํการโหลดเสร็จแลว้ให้ทาํการกดไปท่ีปุ่ม Enter เพื่อให้ทาํการเลือก Apply option and Boot เสร็จ

ส้ินการบูท 

 

รูปท่ี ก.3 Boot Option 

เม่ือทาํการบูทเสร็จส้ินแล้ว จากนั้นจะเขา้สู่หน้าจอการติดตั้งไฟล์ท่ีจาํเป็นสําหรับ vmware esxi เขา้สู่ 

Memory ของเคร่ืองแม่ข่ายดงัภาพดา้นล่างน้ี 

รูปท่ี ก.4 การติดตั้ง 



 

 

เม่ือส้ินสุดขั้นตอนขา้งต้นแล้วจะปรากฏหน้าต่างดงัรูป ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนการบูตระบบ VM 

Kernel จาก Memory ของเคร่ืองแม่ข่าย 

 

รูปท่ี ก.6 หนา้ต่างการบูตระบบ 

เร่ิม ก ระบ วน การติดตั้ ง  VMware vSphere Hypervisor (ESXi) version 6.5.0 ให้ ก ดปุ่ ม  Enter  เพื่ อ

ดาํเนินการต่อ 

 

รูปท่ี ก.7 เร่ิมกระบวนการติดตั้ง  



 

 

ในขั้นตอนน้ีตอ้งใหท้าํการเลือก Storage ท่ีตอ้งการติดตั้ง VMware  (ESXi) version 6.5.0  

 

รูปท่ี ก.8 storage ท่ีตอ้งการติดตั้ง 

ใหท้าํการเลือกภาษา US แลว้กดปุ่ม Enter เพื่อดาํเนินการต่อ 

 

รูปท่ี ก.9 การใหท้าํการเลือกภาษาท่ีใช ้

  



 

 

ตั้งรหสัผา่นใหก้บั Root เพื่อเขา้ใชใ้นการจดัการ VMware แลว้กดปุ่ม Enter เพื่อดาํเนินการต่อ 

 

รูปท่ี ก.10 หนา้ต่างการตั้งรหสัผา่น 

กดปุ่ม F11 เพื่อยนืยนัการติดตั้ง VMware (ESXi) version 6.5.0 

 

รูปท่ี ก.11 หนา้ต่างการยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม VMware (ESXi)  



 

 

เร่ิมกระบวนการติดตั้ง VMware (ESXi) version 6.5.0 ลงบน เคร่ืองแม่ข่าย 

 

รูปท่ี ก.12 เร่ิมการติดตั้งโปรแกรม VMware (ESXi) 

หลงัจากติดตั้งเสร็จส้ินแลว้ใหก้ดท่ีกดปุ่ม Enter เพื่อ Reboot เคร่ืองแม่ข่าย 

 

รูปท่ี ก.13 หนา้ต่างขั้นตอน Reboot  



 

 

เร่ิมกระบวนการ Reboot 

 

รูปท่ี ก.14 เร่ิมกระบวนการ Reboot 

หลงัจาก Reboot จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป โดยโปรแกรมจะบูตอตัโนมติัภายในเวลา 5 วินาที หรือกดปุ่ม 

Enter เพื่อบูตทนัที 

 

รูปท่ี ก.15 หนา้ต่างหลงัจาก Reboot 



 

 

เขา้สู่การดาวน์โหลดโปรแกรม VMware (ESXi) version 6.5.0 

 

รูปท่ี ก.16 หนา้ต่างการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี ก.17 หนา้ต่างการบูตโปรแกรม 



 

 

 

เสร็จส้ินกระบวนการติดตั้ง VMware (ESXi) version 6.5.0 

 

รูปท่ี ก.18 หนา้ต่าง VMware (ESXi) 

กดปุ่ม F2  เพื่อเขา้สู่หนา้ Customize System/View Logs หลงัจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Authentication 

Required ให้  Login เข้าสู่ ระบบเพื่ อตั้ งค่ าเน็ตเวิ ร์คโดยให้ใส่  Login Name และ ของ“root” และ 

Password ท่ีตั้งค่าไวเ้บ้ืองตน้ 

 



 

 

รูปท่ี ก.19 หนา้ต่าง Customize System/View Logs 

เม่ือ Login แลว้จะเขา้สู่หนา้ System Customization ดงัรูป 

 

รูปท่ี ก.20 หนา้ต่างหลงัจากท่ี Login 

ในการตั้งค่า Network นั้นให้ใหท้าํการเลือกท่ีแถบเมนู Configure Management Network 

 

รูปท่ี ก.21 หนา้ต่างเมนูการตั้งค่าเน็ตเวร์ิค 



 

 

ในหน้าต่าง Configure Management Network ให้ทําการเลือกท่ีแถบเมนู  IPv4 Configuration เพื่ อ 

Config IP ไวใ้ชเ้ปิดใชง้านจดัการ VMware บน Browser ดงัรูป 

 

รูปท่ี ก.22 หนา้ต่าง Configure Management Network 

ในหน้าต่าง IPv4 Configuration ให้ให้ทําการเลือกท่ี Set static IP address and network configuration 

และทําการกําหนด IP Address , Subnet Mask และ Default Gateway ท่ีต้องการ ดังรูป หลังจากท่ี

กาํหนดค่าทุกอยา่งเสร็จแลว้ให ้กดปุ่ม Enter  

 

รูปท่ี ก.23 ขั้นตอนในการตั้งค่า IP,Subnet,Gateway 



 

 

เม่ือกลบัสู่หน้า Configure Management Network ให้กดปุ่ม ESC  เพื่อออกจากการตั้งค่า Network โดย

จะปรากฏหนา้ต่าง Confirmเพื่อยนืยนัการตั้งค่าใหก้ดปุ่มYเพื่อยนืยนัการตั้งค่าทั้งหมด 

 

รูปท่ี ก.24 หนา้ต่างการยนืยนัการตั้งค่า IP 

เม่ือยืนยนัการตั้ งค่า Network แล้ว จะกลับมาสู่หน้า System Customization ให้ทําการ Restart เพื่อ 

Confirm IP ท่ีได ้Config เอาไวโ้ดยกดท่ีปุ่ม Restart และ กดท่ี F11 เพื่อยนืยนัการ Restart 

 

รูปท่ี ก.25 แสดงหนา้ต่างยนืยนัการ Restart 



 

 

 

เม่ือทาํการ Restart เสร็จส้ินแลว้ระบบจะแสดงหน้าต่างท่ีแสดง IP ท่ีถูก Config ไวก่้อนน้ีให้ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและเสร็จส้ินกระบวนการติดตั้ง VMware ESXi 6.5.0  

 

รูปท่ี ก.26 หนา้ต่างเม่ือตั้งค่าเน็ตเวิร์คเสร็จส้ินและทาํการ Restart เรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเข้าไปใช้งานจัดการเคร่ืองแม่ข่ายโดย VMware ผ่าน Web Browser 

หลงัจากติดตั้ง VMware ลงบนเคร่ืองแม่ข่ายเสร็จส้ินแลว้ให้ทาํการต่อสายแลนให้กบัเคร่ืองแม่ข่ายเขา้

กบัเคร่ืองลูกข่ายและตั้ง IP ในเคร่ืองลูกข่ายให้อยู่ในวงเดียวกบัเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อทาํการล็อกอินเขา้ใช้

งานโปรแกรม VMware ESXi 6.5.0 ผา่น Web Browser เพื่อเขา้ไปจดัการบริหารเคร่ืองแม่ข่าย 

 

รูปท่ี ก.27 หนา้ลอ็คอินการเขา้ใชง้านโปรแกรม VMware ESXi 6.5.0 

หนา้จอแสดงรายละเอียดทรัพยากรของเคร่ืองแม่ข่ายทั้งหมด 

 

รูปท่ี ก.28 หนา้ต่างรายละเอียดทรัพยากรของเคร่ืองแม่ข่ายทั้งหมด 



 

 

ขั้นตอนการสร้าง Virtual machines ให้ให้ทาํการเลือกเมนู Select create type จากนั้นให้ทาํการเลือกท่ี 

Create a new virtual machine กดปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป 

 

รูปท่ี ก.29 หนา้ต่างขั้นตอนการสร้าง Virtual machines 

ทําการตั้ งช่ือ Virtual machine ท่ีจะสร้างเพื่อให้ทราบว่าเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจะทําการสร้างข้ึนใช้เพื่อ

วตัถุประสงคใ์ดและทาํการให้ทาํการเลือกระบบปฏิบติัการและเวอร์ชัน่ของระบบปฏิบติัการเม่ือทาํการ

ตั้งช่ือเสร็จแลว้ กดปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป 

 

รูปท่ี ก.30 หนา้ต่างขั้นตอนการตั้งช่ือและใหท้าํการเลือกระบบปฏิบติัการเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจะสร้าง 

ให้ทาํการเลือก Storage ท่ีต้องการติดตั้งระบบปฏิบติัการ  เสร็จแล้วคล๊ิกปุ่ม Next เพื่อไปยงัขั้นตอน

ถดัไป 



 

 

 

รูปท่ี ก.31 หนา้ต่างการใหท้าํการเลือก Location เพื่อจดัเก็บเคร่ืองแม่ข่ายท่ีสร้างข้ึนลงบน Storage 

เขา้สู่หนา้ Customize setting เพื่อกาํหนดขนาดทพัยากรท่ีใชส้ร้างเคร่ืองแม่ข่ายโดยท่ีตอ้งกาํหนดหลกัๆ

คือ CPU , Memory , Hard disk เป็นตน้ หลงัจากนั้นกดท่ีปุ่ม Finish 

 

รูปท่ี ก.32 หนา้ต่างขั้นตอนการกาํหนดทรัพยากรของเคร่ืองแม่ข่าย 

เสร็จส้ินกระบวนการเคร่ืองเม่ข่ายบน VMware เพือ่นาํมาใชง้าน 



 

 

 

รูปท่ี ก.33 แสดงหนา้ต่างเคร่ืองแม่ข่ายท่ีถูกสร้างข้ึน 

ข้ันตอนการติดตั้ง Window เคร่ืองแม่ข่าย 2016 

เตรียม image file ของ Window เคร่ืองแม่ข่าย เพื่อท่ีจะอพัโหลดเขา้ storage ของเคร่ืองแม่ข่าย  

 

รูปท่ี ก.34 หนา้ต่างขั้นตอนการเตรียม image file ของ OS เขา้สู่เคร่ืองแม่ข่ายท่ีสร้างข้ึน 

ขั้นตอนการติดตั้ง Window Server 2016 ลงบนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีสร้างข้ึนบน VMware 



 

 

    
รูปท่ี ก.35 หนา้ต่างขั้นตอนการติดตั้ง Window เคร่ืองแม่ข่าย 2016  บน VMware 

เขา้สู่หนา้ต่างการใหท้าํการเลือกภาษาและเวลาและแป้นคีบอร์ดใหก้บัระบบปฏิบติัการ 

 
รูปท่ี ก.36 หนา้ต่างใหท้าํการเลือกภาษาและเวลาและภาษาบนแป้นคีบอร์ด 

คล๊ิก Install now เพื่อทาํการติดตั้งระบบปฏิบติัการลงบนเคร่ืองแม่ข่าย 



 

 

 

รูปท่ี ก.37 หนา้ต่างขั้นตอนการติดตั้ง Windows เคร่ืองแม่ข่าย 2016 บน VMware 

เขา้สู่หนา้ต่างการให้ทาํการเลือก Version ของระบบปฏิบติัการโดยแบ่งเป็น 2 แบบ ให้ให้ทาํการเลือก

คือ Standard และ Datacenter โดยในท่ีน้ีจะใหท้าํการเลือกใชแ้บบ Standard x64 

 

รูปท่ี ก.38 หนา้ต่างขั้นตอนการใหท้าํการเลือกรูปแบบของระบบปฏิบติัการ 

เขา้สู่หนา้ต่างขอ้ตกลงในการใชง้านใหท้าํการใหท้าํการเลือก I accept the license terms จากนั้นกด Next 

เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 



 

 

 
รูปท่ี ก.39 แสดงหนา้ต่างยนืยนัขอ้ตกลงในการใช ้

เขา้สู่หนา้ต่างใหใ้ห้ทาํการเลือกวา่จะทาํการติดตั้งหรืออปัเกรดระบบปฏิบติัการใหท้าํการใหท้าํการเลือก 

Custom Install Windows only ( Advance ) เพื่อติดตั้งเพียงอยา่เดียว 

 
รูปท่ี ก.40 หนา้ต่างทางเลือกหากตอ้งการลงระบบปฏิบติัการหรืออปัเกรด 



 

 

ใหท้าํการเลือก Drive จากนั้นกด Next 

 
รูปท่ี ก.41 หนา้ต่างการเลือก Drive ท่ีตอ้งการลงระบบปฏิบติัการ 

รอการติดตั้งระบบปฏิบติัการจนเสร็จส้ิน 

 
รูปท่ี ก.42 หนา้ต่างกระบวนการติดตั้ง 



 

 

เม่ือติดตั้งเสร็จส้ินแลว้จะเขา้สู่หนา้จอโหลดเพื่อเขา้ระบบปฏิบติัการ 

 
รูปท่ี ก.43 หนา้ต่างโหลดเพื่อเขา้เตรียมเขา้สู่ Windows  

สร้าง user และ password  ของผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี ก.44 แสดงหนา้ต่างขั้นตอนการสร้าง User ของผูดู้แลระบบ 



 

 

เขา้สู่หนา้ต่างระบบปฏิบติัการของเคร่ืองแม่ข่าย  

 

รูปท่ี ก.45 หนา้ต่างระบบปฏิบติัการท่ีติดตั้งลงบนเคร่ืองแม่ข่าย  

ข้ันตอนการติดตั้ง File And Storage Service และ File เคร่ืองแม่ข่าย Resource Management 

คล๊ิกท่ี Add roles and features 

 
รูปท่ี ก.46 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 



 

 

คล๊ิกท่ี Role based or feature-based installation และ กด Next 

 
รูปท่ี ก.47 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 

ใหท้าํการเลือก Virtual Hard Disk และ กด Next 

 
รูปท่ี ก.48 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 



 

 

ต๊ิกท่ี File And Storage Service และใหท้าํการเลือก File เคร่ืองแม่ข่าย และ File เคร่ืองแม่ข่าย Resource 

Manager และกด Next 

 
รูปท่ี ก.49 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 

กด Next 



 

 

 
รูปท่ี ก.50 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 

กด Install 

 
รูปท่ี ก.51 แสดงหนา้ต่างแสดงการติดตั้ง Role File And Storage Service 



 

 

เขา้สู่หนา้ Service File And Storage Service 

 
รูปท่ี ก.52 แสดงหนา้ต่าง Service ของ File And Storage Service 

เขา้สู่หนา้ Tools File เคร่ืองแม่ข่าย Resource Manager 

 
รูปท่ี ก.53 แสดงหนา้ต่าง Tools ของ File เคร่ืองแม่ข่าย Resource Manager



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
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รูปท่ี ข.1 ทาํการเตรียมเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อทาํการติดตั้ง VMware ESXi เพื่อนาํมาใชใ้นการจดัการเคร่ือง

แม่ข่ายบนเคร่ืองลูกข่ายผา่น Web Browser 

 

 

รูปท่ี ข.2 ทาํการสร้างเคร่ืองแม่ข่ายบน VMware ผา่น Web Browser 
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รูปท่ี ข.3 ทาํการสร้างโฟลเดอร์กาํหนดโควตา้ใหก้บัโฟลเดอร์และเปิดใชง้านไฟลแ์ชร์ใหก้บัโฟลเดอร์ 

 

 

รูปท่ี ข.4 การนิเทศงานสหกิจศึกษาคร้ังท่ี 1 
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รูปท่ี ข.5 การนิเทศงานสหกิจศึกษาคร้ังท่ี 2 
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