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บทท่ี 1 

การเตรียมการส าหรับติดต้ังโปรแกรม smss 

 โปรแกรม SMSS หรือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา จริงๆ แล้วสามารถติด
เคร่ืองใช้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือโน้ตบุ้ค ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ แต่
เราต้องจ าลอง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบที่สามารถให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ได้ก่อน นั่นก็คือใช้
โปรแกรม ประเภทจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Appserv หรือ Xampp 
เป็นต้น 
 ในการอบรมคร้ังนี้เราจะใช้โปรแกรม Appserv-win32-8.6.0 มาจ าลองเคร่ืองกัน โดยมีขั้นตอน

ด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ติดต้ัง appserv-win32-8.6.0 

ขั้นที่ 2 ติดต้ังฐานข้อมูลของ Smss 

ขั้นที่ 3 เร่ิมต้นใช้งานระบบ Smss 

มาเริ่มต้นกันต้ังแต่ การติดต้ัง appserv-win32-8.6.0 

1. คัดลอกไฟล์ appserv-win32-8.6.0 จากแผ่นซดีี ในโฟลเดอร์ต้นฉบับ ไปวางไว้ที่ desktop 

2. ดับเบ้ิลคลิกขึ้นมา เพื่อติดต้ัง 

3. คลิกที่ next เพื่อด าเนินการต่อ 

 

4. คลิกที่ I Agree 
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5. คลิกที่ Browse… เลือกไปที่ไดรฟ์ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ ไดรฟ์ c:\  แนะน าให้เลือก ไดรฟ์ d:\ ให้

เหมือนกันทุกคน ได้ง่ายต่อการท างาน 
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6. Ok 

7. แล้วคลิกที่ Next 

 
 

 

8. คลิกที่ next 
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9. คลิกที่ next 

 
 

10. ใส่ พาสเวิร์ด 12345678 ทั้งสอง ช่อง แล้วคลิกที่ Install 
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11. นั่งรอ ห้ามบ่น 

 
 

12. คลิกที่ Finish 
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13. ถ้ามีหน้าต่างข้ึนมา ถาม ให้คลิกที่ Allow access 

14. เสร็จส้ินกระบวนการติดตั้ง AppServ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบระบบด้วยการเปิด เว็บเบร้าเซอร์ แล้วเรียก http://localhost/ ถ้าได้หน้าตาแบบนี้ 

แปลว่า โอเคแล้ว 

http://localhost/%20ถ้า
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15. คัดลอกโฟลเดอร์ smss จากโฟลเดอร์ต้นฉบับ ในแผ่นซีดี ไปไว้ที่ d:\AppServ\www\ 
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16. เปิดเบร้าเซอร์ เรียกไปที่ http://localhost/phpMyAdmin 

 

http://localhost/phpMyAdmin
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17. Username: root  password: 12345678 แล้วคลิกที่ Go 

 
18. ต่อไปคลิกที่ New ในช่อง Databse name  

ใส่ smss 
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ในช่อง Collection เลือก ไปที่ utf8_unicode_ci 

 
19. เสร็จแล้ว คลิกที่ Create 
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20. ต่อไปคลิกที่ Import 
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21. คลิกที่ เลือกไฟล์ 
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22. แล้วเลือก ไฟล์ SQL_DATA_smss_4_12 ในแผ่นซีดี(อยู่ในโฟลเดอร์ต้นฉบับ ) เพื่อ open 

ขึ้นมา 
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23. แล้วคลิกที่ Go 

นั่งรอสักครู่ ใจเย็นๆ 
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24. ถ้าขึ้นแบบนี้ เป็นอันเสร็จพิธีจัดการกับฐานข้อมูล  
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ต่อไปทดลองเรียกใช้ได้แล้ว http://localhost/smss/ 

 
25. username:admin pass:1234 

จบครับ 


