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การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การทบทวนระบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์” 
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 
 

 
1. การ download (การน าไฟล์ตา่งๆ จาก server ลงเคร่ืองผู้ใช้งาน กรณีที่ใช้โปรแกรม FPT) 

1) โปรแกรมที่ใช้ในการแนะน าคือ โปรแกรม WS_FTP ซึง่สามารถโหลดได้ที่
http://www.agri.cmu.ac.th/download/detail.asp?id=49080068 เลอืก Run เพื่อติดตัง้โปรแกรม 

2) ท าการติดตัง้โปรแกรม ให้  Next ไปเร่ือยๆ จนโปรแกรมติดตัง้แล้วเสร็จ  (บางกรณีเคร่ืองจะถามให้ 
Restart เคร่ืองให้ท าการ Restart เคร่ือง) 

3) เปิดโปรแกรมที่ไอคอน                       บน desktop หลงัจากนัน้จะมีหน้าจอการตัง้คา่ เพื่อติดตอ่กบั Server 
FTP ให้ปิดหน้าตา่งนีไ้ป  
 4) หน้าตา่งใช้งานเพื่อเช่ือมตอ่กบั Server FTP จะมีรายละเอียดดงันีด้งันี ้

 
  เคร่ืองผู้ใช้งาน            เคร่ือง server 

 

ส่วนที่  เป็นชื่อเคร่ือง Server FTP ที่จะใช้ในการติดต่อ ในช่องนีใ้ห้ใส่ค่า web.agri.cmu.ac.th 

ส่วนที่  เป็นชื่อ User ของผู้ใช้งานในการเข้าสู่  Server ในช่องนีใ้ห้ใส่ค่า …… (User name) 

ส่วนที่  เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่  Server ในช่องนีใ้ห้ใส่ค่า …… (Password) 

ส่วนที่  เป็นช่องทางในการติดต่อกับ Server ให้ใส่ค่า 21 (แล้วกด Go) 

ส่วนที่  จะเป็นข้อมูล เอกสาร แฟ้ม ที่อยู่ภายในของเคร่ืองผู้ใช้งาน (ด้านซ้าย) 

ส่วนที่  จะเป็นข้อมูล เอกสาร แฟ้มที่อยู่ภายในเคร่ือง Server FTP (ด้านขวา) 

5) เข้าไป folders ช่ือ web / ให้ copy folders ช่ือ sar จากหน้าตา่ง  server (ด้านขวา) แล้ววางลงในหน้าตา่ง
ของเคร่ืองผู้ใช้งานตรง  drive ที่ต้องการ  เช่น drive C: หรือ desktop (ด้านซ้าย ) ซึง่ใน folders ชื่อ sar จะมี folders ยอ่ย
ช่ือ 2552 มีไฟล์เดิมของ sar ปี 2552 และ folders ยอ่ยช่ือ 2553 มีไฟล์ใหมข่อง sar ปี 2553 

การจัดการกับระบบ server  

http://www.agri.cmu.ac.th/download/detail.asp?id=49080068
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2. การ download (การน าไฟล์ตา่งๆ จากเคร่ือง server ลงเคร่ืองผู้ใช้งาน กรณีที่ไมม่ีโปรแกรมประเภท FTP) 
1) เปิด My Computer หรือ Computer (บน desktop) 
2) ในช่อง Address ให้พิมพ์ ftp://web.agri.cmu.ac.th กด Enter 
 

 
 
3) พิมพ์ Username ......... และ Password ......... ที่ก าหนดให้ แล้วกด Log On จะปรากฏหน้าตา่งของ server 

(ปรับยอ่หน้าตา่งเป็นขนาดคร่ึงจอภาพ และให้อยู่ด้านขวาของจอ) 
4) เปิด drive ที่ต้องการ เช่น drive C: หรือ desktop ของเคร่ืองผู้ใช้งาน  (ปรับยอ่หน้าตา่งเป็นขนาดคร่ึงจอภาพ 

และให้อยูด้่านซ้ายของจอ) 

 
  เคร่ืองผู้ใช้งาน     เคร่ือง server 

                       ให้เลือก drive ที่ต้องการก่อน download 

 

5) จากหน้าตา่ง  server (ด้านขวา) ให้ copy folders ช่ือ sar แล้ววางลงในหน้าตา่งของเคร่ืองผู้ใช้งานตรง  
drive ที่ต้องการ ซึง่ใน folders ชื่อ sar จะมี folders ยอ่ยช่ือ 2552 มีไฟล์เดิมของ sar ปี 2552 และ folders ยอ่ยช่ือ 2553 
มีไฟล์ใหมข่อง sar ปี 2553 

  

เลอืก 

desktop 

เลอืก folders  

sar 
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3. การ upload (การน าไฟล์ตา่งๆ จากเคร่ืองผู้ใช้งานลงเคร่ือง server) 
1) หลงัจากปรับปรุงแก้ไขไฟล์ตา่งๆ ของ sar ในเคร่ืองผู้ใช้งานแล้ว 
2) กรณีที่ใช้โปรแกรม FTP ทางโปรแกรมจะบนัทกึคา่การเช่ือมตอ่ไว้ให้และจะท าการเช่ือมตอ่ให้หลงัจากเปิด

โปรแกรม  (ในกรณีที่ไมม่ีโปรแกรมประเภท FTP ท าตามข้อ  1)-4) ของการ download) เพื่อให้ปรากฏหน้าตา่งของเคร่ือง
ผู้ใช้งานและหน้าตา่งเคร่ือง server 

3) ให้ copy folders ช่ือ sar / 2553 หรือเฉพาะไฟล์ที่แก้ไขหรือไฟล์ใหมจ่ากเคร่ืองผู้ใช้งานลง server ใน folders 
ช่ือ web / sar 

 
  เคร่ืองผู้ใช้งาน     เคร่ือง server 

                      ให้เลือก folders ให้ตรงกันก่อน upload  
 
 

 
1. การเปิดแก้ไขไฟล์ .htm ด้วยโปรแกรม word บนเคร่ืองผู้ใช้งาน (กรณีที่ไม่มีโปรแกรมท าเว็บอื่นๆ) 

เปิดจากช่ือไฟล์ ให้คลกิเมาส์ด้านขวาตรงช่ือไฟล์ แล้วเลอืกเมน ูแก้ไข (edit) 
2. การเชื่อมโยง File/URL (Links) ในไฟล์ .htm บนเคร่ืองผู้ใช้งาน การเช่ือมโยง ม ี2 แบบ คือ 
    1) เช่ือมโยงตรงจดุวา่งที่ต้องการ คลกิเมาส์ด้านขวาตรงจดุที่ต้องการ / เลอืกการเช่ือมโยงหลายมิต ิ
    2) เช่ือมโยงบนข้อความ เลอืกข้อความที่ต้องการ / คลกิเมาส์ด้านขวาตรงแถบข้อความ /เลอืกการเช่ือมโยง

หลายมิต ิ
 

 
  

ข้อพึงระวัง 
1) การเช่ือมโยง File ให้เช่ือมโยงช่ือ File ที่ต้องการ ห้ามเชื่อมโยงชื่อ folders 
2) การเช่ือมโยง URL (Address) ให้เชื่อมโยงเข้าถงึเร่ือง/หัวข้อที่ต้องการโดยตรง ไมต้่องให้ค้นหาอีก 

การจัดการกับไฟล์ .htm บนเคร่ืองผู้ใช้งาน 

เลอืกfolders 
sar/2553 

เลอืก folders  
sar/2553 



4 

ตัวอย่างการเชื่อมโยงหลายมิตเิอกสาร 

1. ให้เลอืกข้อความหรือรูปภาพอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2. คลกิที่เมน ูแทรก 

3. แล้วคลกิ การเช่ือมโยงหลายมิต ิ

 

4. คลกิเลอืก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู ่

5. คลกิเลอืก โฟลเดอร์ปัจจบุนั 

6. เลอืก ไฟล์ที่ต้องการ 

7. คลกิปุ่ ม เฟรมเป้าหมาย เลอืกหน้าตา่งใหม ่และคลกิตัง้เป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับทกุการเช่ือมโยง 

(ท าครัง้แรกครัง้เดียวในแตล่ะไฟล์) 

8. คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

 

7 

8 
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ตัวอย่างการเชื่อมโยงหลายมิต ิURL 

1. ให้เลอืกข้อความหรือรูปภาพอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2. คลกิที่เมน ูแทรก 

3. แล้วคลกิ การเช่ือมโยงหลายมิต ิ

 

4. คลกิเลอืก แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู ่

5. กรอก URL ท่ีต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม เฟรมเป้าหมาย เลอืกหน้าตา่งใหม ่และคลกิตัง้เป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับทกุการเช่ือมโยง 

(ท าครัง้แรกครัง้เดียวในแตล่ะไฟล์) 

7. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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