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บทส่งท้าย 
 

การประยกุต์ใช้ SERVER กับงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 

 มาถึงจุดน้ีเราสามารถติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมือนกบัเซิร์ฟเวอร์โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ทุกประการ ปัญหา คือ แลว้เราจะน าเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองน้ีไปใชง้านอยา่งไรให้เกิด
ประสิทธิผลกบังานในโรงเรียนของเรา ก่อนอ่ืนเรามาท าความเขา้ใจคุณสมบติัของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
ของเรากนัวา่มนัสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หน่ึงเคร่ืองสามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้หลายอย่าง 
 หมายความวา่ เราติดตั้ง ลินุกส์ เสร็จเรียบร้อยสามารถโปรโมท ให้มนัเป็นเซิร์ฟเวอร์ได ้ดงัน้ี 

1. Proxy Server ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ท าให้ประหยดัแบนดว์ิทธ์ และอินเทอร์เน็ตเร็วข้ึน) ใช้
บล็อกเวบ็ไซต ์ท่ีไม่พงึประสงค ์เก็บ log file ตามพรบ. คอมพวิเตอร์ 

2. Dhcp Server  ให้บริการแจกไอพ ีแอดเดรส โดยเราไม่ตอ้งเดินไปก าหนดค่าให้เคร่ืองลูก
ข่าย 

3. Web Server ให้บริการเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน โรงเรียน สามารถมีก่ีเวบ็ไซตก์็ได ้ภายใน
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองเดียว 

4. Ftp Server ให้บริการเน้ือท่ีฝากไฟล ์ทุกประเภท 
5. Mail Server ให้บริการอีเมล ์แทน เมลต่์าง ๆ เรียกวา่มีเมลเ์ป็นของโรงเรียนเอง 
6. Samba Server ให้บริการแชร์ไฟล ์เหมือนระบบแชร์ไฟลบ์นวนิโดวส์ 
7. และอ่ืน ๆ อีกตามตอ้งการท่ีจะใชง้าน เช่น ท า E-learnnig ท า Port Florio Electronic ท างาน

ทะเบียนวดัผล ดูผลการเรียน เป็นตน้ 
 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีเราจะใชเ้คร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพียงเคร่ืองเดียวท าหน้าท่ีทุกอย่างเลยก็ได ้หรือ
เราจะแยกหนา้ท่ีให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์หน่ึงเคร่ืองท าหน้าท่ีอย่างเดียว เพื่อบริการท่ีรวดเร็ว และป้องกนั
ปัญหาวา่เม่ือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์พงั ทุกอย่างจบส้ิน ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เราใชแ้บบหลงั แยก
หนา้ท่ีกนั เม่ือเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงมีปัญหา บริการของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อ่ืน ๆ ยงัสามารถเดิน
ต่อไปไดป้กติ เราก็แกไ้ขปัญหาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ เพยีงเคร่ืองเดียว 

1. Proxy Sever 
1.1 Proxy Server เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้กบัเคร่ืองลูกข่ายภายในโรงเรียน 

โดยมีหลกัการท างานง่าย คือ ถา้เรายงัไม่มี Proxy Server เม่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย ทุกเคร่ืองเรียก
อินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองท่ี 1 เรียกเวบ็ไซต์ www.kn.ac.th เม่ือเวลา 10.0 น. ก็จะไป
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เรียกขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ www.kn.ac.th ต่อมา อีก 5 นาทีถดัมา มีเคร่ืองท่ี 2 3 – หรือมากกว่า เรียกเวบ็
เดียวกนัอีก ก็ตอ้งวิง่ไปเรียกขอ้มูลจากเวบ็ไซตแ์ห่งน้ีอีก ทุกคร้ังไป เป็นการเสียแบนด์วิธด์ ยิ่งถา้เรียก
เวบ็เดียวกนัพร้อม ๆ กนั สัก 10 เคร่ือง ถา้จะแย่ แต่ถา้เราบงัคบัให้เคร่ืองลูกข่ายทั้งหมดวิ่งไปท่ี Proxy 
Server ก่อน หมายความวา่ ลูกข่ายไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ต ไดต้รง ๆ ตอ้งไปขอบริการจาก Proxy 
Server เม่ือเคร่ืองที่ 1 เรียกขอบริการ www.kn.ac.th ในเวลา 10.00 น. Proxy Sever จะตรวจสอบใน
แคชของตนเองก่อน ว่ามีขอ้มูล www.kn.ac.th อยู่หรือไม่ ถา้ไม่มี ก็จะไปเรียกเวบ็ www.kn.ac.th เขา้
มาส่งไปให้เคร่ืองท่ีร้องขอ ขณะเดียวกนัก็ด าเนินการเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีไวใ้นแคชให้ดว้ย ในเวลาต่อมา
เม่ือมีเคร่ืองลูกข่ายเรียกเว็บเดียวกันอีก ก็จะส่งข้อมูลในแคชไปให้ โดยไม่ต้องไปใช้บริการ 
www.kn.ac.th ซ ้ าอีก แต่จะด าเนินการตรวจสอบว่า ในแคชของ Proxy Sever กบั www.kn.ac.th มี
ความทนัสมัยเท่ากันหรือไม่ ถา้ท่ากนั ก็ไม่มีการเรียกบริการออกไป แต่ถา้เปรียบเทียบแล้วมีความ
แตกต่าง ๆ ก็จะด าเนินการอพัเดท ขอ้มูลส่งไปให้เคร่ืองลูกข่ายท่ีร้องขอใหม่ เป็นตน้ 

จากหลกัการท่ีกล่าวมาน้ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ก็คือ โรงเรียนหน่ึง ๆ ไดสั้ญญาณอินเทอร์เน็ต
มาดว้ยแบนด์วิทธ์ ท่ีจ ากดั เช่น 512 k , 1 M , 2m  เป็นตน้ จ านวนตวัเลขเหล่าน้ี ตอ้งเสียเงินดว้ยราคา
แพงตามจ านวนตวัเลขท่ีสูงข้ึน ดงันั้น ถา้เราใช ้Proxy Server ในหน่วยงานของเรา แมจ้ะมีแบนด์วิทธ์
นอ้ย แต่ก็สามารถจดัสรรให้ใชง้านไดอ้ยา่งดี ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

1.2 เราสามารถใช ้Proxy Server ควบคุม ไม่ให้นักเรียนของเราเขา้เวบ็ไซต์ต่าง ๆ 
ท่ีเราไม่ตอ้งการ เช่น ควบคุมไม่ให้ใช ้msn ในโรงเรียน ควบคุมไม่ให้เล่นเกมส์ออนไลน์ในเวลาเรียน 
และอ่ืน ๆ ไดต้ามตอ้งการ อยา่งน้ีเราเรียกวา่ การบล๊อกเวบ็ไซต ์นัน่เอง 

1.3 เราสามารถใช ้Proxy Server เป็นตวัเก็บแคช หรือ log file ที่ผูใ้ชใ้นโรงเรียน
ของเราได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ เพราะในระหว่างท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาศยัการท่องเว็บโดยผ่าน Proxy Server ตัวเซิร์ฟเวอร์ จะเก็บข้อมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ว่าเป็น ไอพีแอดเดรส อะไร เวลาไหน ใช้บริการเวบ็ไซต์ อะไร ซ่ึงเราสามารถก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลไวใ้ห้ไดต้ามตอ้งการ 
 

2. Dhcp Server 
การที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของเรามีมากมายเป็น ร้อย หรือเป็นพนัเคร่ือง 

การเขา้ไปก าหนดไอพีแอดเดรส ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองอาจเป็นเร่ืองท่ีผูดู้แลไม่อยากท า เรา
สามารถให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ด าเนินการให้แทน ดว้ยการเปิดบริการ Dhcpd ให้ท างาน บริการDhcpd 
จะจ่าย ไอพแีอดเดรส ให้โดยอตัโนมติั เม่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่ายเปิดข้ึนมา 

http://www.kn.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
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แต่ขอแนะน าให้ท าบญัชีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแยกเป็นกลุ่มสาระ หรือตาม
ห้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ และก าหนดไอพ ีแอดเดรส ดว้ยตนเอง จะดีกว่า ดว้ยเหตุผล คือ หน่ึง 
เราจะมีบญัชีคอมพวิเตอร์ครบถว้นทั้งโรงเรียนอยูใ่นมือ สองเราจะรู้วา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชุดไหนอยู่ท่ี
ห้องอะไร ใครเป็นผูใ้ช้ การตรวจสอบ และตรวจเช็ค ต่าง ๆ จะเป็นผลดีมากกว่าปล่อยให้รับไอพี
แอดเดรส อตัโนมติั จากเคร่ือง Dhcp Server 

 

3. Web Server 
เม่ือเราเปิดให้บริการ Web Server หมายความว่า เราจะมีเวบ็ไซต์ของโรงเรียน โดย

ตั้งอยูท่ี่โรงเรียนของเราเอง โดยท่ีไม่ตอ้งไปฝากเวบ็ไซต์ให้ยุ่งยาก และทะลุขอ้จ ากดัดา้นความจุของ
พื้นท่ี และการบริหารจดัการ ซ่ึงปัจจุบนั เวบ็ไซต์ที่เป็นลกัษณะ lms cms ต่าง ๆ เช่น php nuke , post 
nuke , joomla และอ่ืน ๆ สามารถจดัตั้งได้ภายในไม่ถึง 15 นาที และยงัสามารถประยุกต์เขา้กบั E-
learnning ต่าง เช่น Atutor , Moodle , LearnSquare ไดอี้กดว้ย ซ่ึงมีขั้นตอนการติดตั้งไม่ยุง่ยาก และขอ้
ส าคญัใน Web Server จะมีทั้งเวบ็ไซต์โรงเรียน เวบ็ไซต์กลุ่มสาระ ระบบส านักงานอตัโนมติั ของ
กาญจนานุเคราะห์ และหลายหน่วยงานก็ใชเ้ทคนิค Web Server น้ี ดว้ย เช่นเดียวกนั หรือรวมอิเลิร์น
น่ิงต่าง ๆ ไวใ้นเคร่ืองเดียวก็ยงัได ้
 

4. Ftp Server  
ให้บริการเน้ือท่ีฝากไฟล์ ทุกประเภทคราวละมาก ๆ หมายความว่าเม่ือเราตั้งใจว่าจะ

ให้มีการรวบรวมพื้นท่ีส าหรับเก็บข้อมูลส าหรับสมาชิกของโรงเรียนทั้ งโรงเรียน ตัวอย่างของ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นกัเรียนและคุณครูทุกคนมีพื้นท่ีบน Ftp Server โดยเราเปิดบญัชีให้นับแต่
วนัแรกที่เขาเขา้เรียน ม.1 หรือ ม.4 โดยอาศยัฐานขอ้มูลจากโปรแกรม student 44 หรือ 51 และบญัชีน้ี
เขาสามารถใชง้านเน้ือท่ีบน Ftp Server ไดต้ลอดไป ถึงแมจ้บการศึกษาไปแลว้ก็ตาม เน่ืองจากว่าเรา
ประยกุต ์Ftp Server เป็น Portfolio Electronic ให้เขาดว้ย นัน่เอง 

 

5. Mail Server  
ถา้โรงเรียนไหน ตอ้งการมีอีเมล์ เป็นของตนเอง เช่น kn@kn.ac.th เป็น อีเมล์ของ

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มาช่วงระยะเวลาหน่ึง เราตอ้งตั้งบริการ Mail Server ข้ึนมาเอง เพื่อท า
หน้าท่ีรับ ส่ง เมล์ เหมือนกับ hotmail , yahoo แล้วก าหนด อีเมล์ ลกัษณะน้ีให้กบัครูทุกคน และ
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดใ้ช ้แต่ขอแนะน าว่าถา้ไม่อยากล าบาก อย่าเปิดบริการเมล์เซิร์ฟเวอร์ ใช้
เองเลยดีกวา่ ยกเวน้อยากลองความสามารถเพื่อความมนั เพราะ กาญจนานุเคราะห์เคยใชม้าประมาณ 

mailto:kn@kn.ac.th%20เป็น
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ปี หรือสองปี ส่ิงท่ียุ่งยากคือ ทางกระทรวงจะโทรมาวุ่นวายว่าเมล์ เซิร์ฟเวอร์ของเราส่งสแปม ไป
รบกวนหน่วยงานต่าง ๆ จนท าให้เราเบ่ือตอ้งปิดบริการ และหันไปใชพ้วก hotmail , yahoo ในท่ีสุด 

 

6. Samba Server 
ให้บริการแชร์ไฟล์ เหมือนระบบแชร์ไฟล์บนวินโดวส์  บริการน้ีคล้าย ๆ กับว่า

ตอ้งการให้การเก็บขอ้มูลของลูกข่าย ใชง้านเซิร์ฟเวอร์ แบบง่าย ๆ เช่น ท าเป็นไดรฟ์ E หรือไดรฟ์ อ่ืน 
ๆ บนเคร่ืองของเขาเอง (เรียกว่า map drive) แต่แทจ้ริงแลว้เก็บไวบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชร่้วมกนัได้
ดว้ย ท่ีกาญจนานุเคราะห์ เราใชง้านน้ีประยกุตใ์ชใ้นการท าคะแนนผา่นเครือข่ายจากโปรแกรม student 
44 เอา โดยให้ทุกคนช้ีเส้นทางเก็บขอ้มูลของโปรแกรม student44 มาท่ีเคร่ืองแชร์ไฟล์ตวัน้ี และท า
คะแนนเขา้มารวมกนัท่ีน่ีนัน่เอง 

โดยสรุปแลว้เราควรแยกหนา้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ของเราในการท าหน้าที่
ให้บริการต่าง ๆ เน่ืองจาก ขอ้ดี คือ 

1. ปัญหาจะถูกวินิจฉัยได้โดยง่าย และเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง เสีย  จะไม่
กระทบกระเทือนถึงบริการอ่ืน ๆ ในระบบดว้ย 

2. ไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ราคาแพง สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ธรรมดา มาด าเนินการได ้เพราะจดัหาได้ง่ายภายในโรงเรียน เรียกว่าไม่ตอ้งงอ้งบประมาณจากทาง
โรงเรียน หยบิตวัไหนมาลองท าใชดู้ก่อนก็ได ้ง่ายดี 

3. สามารถก าหนดระบบเครือข่ายได้ง่าย มีระเบียบ และรองรับการเพิ่มเติม
สัญญาณต่าง ๆ เช่น เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติไดง่้ายกวา่ดว้ย 


