
 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

ขัน้ตอนในกำรตดิตัง้ Windows XP  
 
1. ขัน้ตอนแรกต้องก ำหนดคำ่ใน Bios ของเคร่ืองเพ่ือตัง้คำ่ให้คอมพิวเตอร์มีกำรบู๊ตเคร่ืองจำกแผน่ 

ซีดีรอมก่อน ซึ่งกำรตัง้ค่ำใน Bios นัน้เคร่ืองแต่ละย่ีห้อหรือว่ำ Bios แต่ละรุ่นจะมีเมนูไม่
เหมือนกนัแตใ่ห้สงัเกตท่ีเมน ูBoot  

2. กำรเข้ำไปตัง้คำ่ใน Bios ให้กดปุ่ ม DEL , F1 หรือ F2 เป็นต้นแล้วแตย่ี่ห้อของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ให้ลองสงัเกตท่ีมุมด้ำนล่ำงของจอจะมีค ำอธิบำยแจ้งให้ทรำบว่ำเข้ำ Bios ด้วยกำรกดคีย์ปุ่ ม
ใด  

3. เม่ือเข้ำไปใน Bios ได้แล้วให้เข้ำไปตัง้คำ่ท่ีเมน ูBoot ให้เลือกบู๊ตล ำดบัแรกจำกซีดีรอม 
4. เม่ือก ำหนดคำ่เสร็จแล้วให้บนัทกึคำ่แล้วออกจำกหน้ำจอเมน ูBios 
5. ขณะท่ีเคร่ืองก ำลงับู๊ตอยูจ่ะมีข้อควำมแสดงขึน้มำท่ีหน้ำจอวำ่ “ Press Any Key for boot form  
       CD-ROM” 
6. ให้กดปุ่ ม Enter เพ่ือให้เคร่ืองบู๊ตเข้ำไปในแผ่นซีดีรอม 
7. หลงัจำกนัน้จะเข้ำสูห่น้ำจอแรกของกำรตดิตัง้ Windows XP 

 

 
รูปท่ี 1 หน้ำจอเร่ิมต้นกำรตดิตัง้ Windows 

 
8. จำกรูปท่ี 1 หน้ำจอแรกโปรแกรมจะโหลดไดร์เวอร์ตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นขึน้มำก่อนโดยสงัเกตจำก 
     ข้อควำมด้ำนลำ่ง 
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รูปท่ี 2 หน้ำจอเร่ิมต้นกำรตดิตัง้ Windows 

 
9. จำกหน้ำจอรูปท่ี 2 สำมำรถด ำเนินกำรได้ดงันี ้

- ถ้ำต้องกำรติดตัง้ให้กดปุ่ ม Enter เพ่ือเข้ำสูห่น้ำจอถดัไป  
- ในกรณีมีกำรติดตัง้ Windows อยูแ่ล้วและต้องกำรแก้ไขกำรกำรติดตัง้ให้กดปุ่ ม R  
- ถ้ำต้องกำรออกจำกกำรตดิตัง้ให้กดปุ่ ม F3 

 

 
รูปท่ี 3 หน้ำจอ Windows XP Licensing Agreement  

 
10. หน้ำจอรูปท่ี 3 จะอธิบำยข้อตกลงในกำรใช้โปรแกรมถ้ำยอมรับในข้อตกลงให้กดปุ่ ม F8          
 



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

 
รูปท่ี 4 หน้ำจอ Windows XP Professional Setup 

 
11. จำกรูปท่ี 4 เป็นขัน้ตอนกำรจดักำรกบัพืน้ท่ีของฮำร์ดดิสก์ เชน่ แบง่พำร์ทิชนั หรือ ลบพำร์ทิชนั    
       ของ ฮำร์ดดสิก์  

-  ถ้ำต้องกำรลบพำร์ทิชนั ท่ีต้องกำรให้กดปุ่ มตวั D ท่ีคีย์บอร์ด 
-  ถ้ำต้องกำรสร้ำงพำร์ทิชนั ท่ีต้องกำรให้กดปุ่ มตวั C ท่ีคีย์บอร์ด 
-  ถ้ำต้องกำรยกเลิกกำรติดตัง้ให้กดปุ่ ม F3 

หำกไมต้่องกำรลบหรือสร้ำงพำร์ทิชนัเพิ่ม ให้กดปุ่ ม Enter เพ่ือเข้ำสูข่ัน้ตอนกำรติดตัง้ Windows  

 
รูปท่ี 5 หน้ำจอรูปแบบกำรจัดกำรฮำร์ดสิ 
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12. จำกรูปท่ี 5 เป็นรูปแบบให้เลือกว่ำต้องกำรฟอร์แมตฮำร์ดดิสก์แบบใด ซึง่มีทัง้แบบ FAT และ  
       NTFS เม่ือเลือกได้แล้วให้กดปุ่ ม Enter ในท่ีนีจ้ะเลือกข้อแรก 
 

 
รูปท่ี 6 หน้ำจอกำรฟอร์แมตฮำร์ดดสิ 

 
13. จำกรูปท่ี 6 โปรแกรมจะฟอร์แมตฮำร์ดดสิก์จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์เม่ือครบแล้วจะเข้ำสู่ 
       หน้ำจอถดัไป 

 
รูปท่ี 7 หน้ำจอกำรก๊อปป้ีไฟล์ 
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14. จำกรูปท่ี 7 โปรแกรมก ำลงัคดัลอกไฟล์ตำ่งๆ ลงไปในฮำร์ดดสิก์ 
 

 
รูปท่ี 8 หน้ำจอ Regional and Language Options 

 
15. จำกรูปท่ี 8 เป็นกำรก ำหนดภำษำ ให้คลิกปุ่ ม Customize… เพ่ือเพิ่มภำษำ  
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รูปท่ี 9 หน้ำจอเลือกเมนูภำษำ 

 
16.  จำกรูปท่ี 9 หน้ำจอให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูLanguages  
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รูปท่ี 10 หน้ำจอตัง้ค่ำภำษำ 

 
17. จำกรูปท่ี 10 หลงัจำกคลิกเมำส์ท่ีเมน ูLanguages แล้วให้คลิกเมำส์ท่ีชอ่งส่ีเหล่ียมตำมรูปเพ่ือ 
      ติดตัง้ภำษำไทยเพิ่มเข้ำไปในระบบเม่ือเลือกแล้วให้คลิกท่ีปุ่ ม Apply  
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รูปท่ี 11 หน้ำจอตัง้ค่ำภำษำ 

 
18. จำกรูปท่ี 11 ให้คลิก แท็บ Regional Options แล้วเลือกเป็นภำษำ Thai และ Location เลือก 
      เป็น  Thailand ตำมรูป 
 

 
รูปท่ี 12 หน้ำจอตัง้ค่ำภำษำ 
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19. จำกรูปท่ี 12คลิกท่ีแทบ Advanced แล้วเลือกเป็น Thai ตำมรูป จำกนัน้คลิกท่ีปุ่ ม OK 

 
รูปท่ี 13 หน้ำจอ Personalize Your Software 

 
20. จำกรูปท่ี 13 ให้กรอกรำยละเอียดตำมต้องกำร จำกนัน้คลิกปุ่ ม Next 

 
รูปท่ี 14 Your Product Key 
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21. จำกหน้ำจอให้กรอก Product Key ท่ีทำงศนูย์คอมพิวเตอร์ได้จดัซือ้มำ 

 
รูปท่ี 15 Computer Name and Administrator Password 

 
22. จำกรูปท่ี 15 กรอกช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และถ้ำต้องกำรก ำหนดรหสัผำ่น ให้กรอกเหมือนกนั 
      สองครัง้คลิกปุ่ ม Next 
 

 
รูปท่ี 16 Date and Time Settings 
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23. จำกหน้ำจอให้ก ำหนดคำ่ Date & Time และ Time Zone จำกนัน้คลิกปุ่ ม Next  

 
รูปท่ี 17 เข้ำสู่กำรตดิตัง้โปรแกรม  

 
24. เข้ำสูห่น้ำจอกำรตดิตัง้ โปรแกรมก ำลงัแสดงเวลำท่ีใช้ในกำรตดิตัง้  

 
รูปท่ี 18 Networking Settings 

 
25. จำกรูปท่ี 18 ให้คลิกเมำส์ท่ี Typical settings จำกนัน้คลิกปุ่ ม Next > 
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รูปท่ี 19 Workgroup or  Computer Domain 

 
26. จำกรูปท่ี 19 ให้กรอกช่ือ Workgroup เชน่ CCS หรือตำมกลุม่อำคำรท่ีจะติดตัง้เคร่ืองซึง่คำ่นี ้
      สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ในภำยหลงัจำกนัน้คลิกปุ่ ม Next >  
 

 
รูปท่ี 20 หน้ำจอสุดท้ำยในกำรตดิตัง้ 

 
27. จำกรูปท่ี 20 รอจนเวลำในกำรตดิตัง้ท่ีหน้ำจอเหลือ 0 นำทีเคร่ืองจะ Restart  1 ครัง้  
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รูปท่ี 21 หน้ำจอ Display Settings 

28. จำกรูปท่ี 21 หลงัจำกเคร่ือง Restart จะเข้ำสูห่น้ำจอ Display Settings ให้คลิกปุ่ ม OK  
 

 
รูปท่ี 22 Monitor Settings 
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29. จำกรูปท่ี 22 Monitor Setting ให้คลิกปุ่ ม OK  

 
รูปท่ี 23 Welcome to Microsoft Windows 

 
30. จำกรูปท่ี 23 แสดงหน้ำจอหลงักำรติดตัง้ Windows ให้คลิกปุ่ ม Next 

 
รูปท่ี 24 Help protect your PC 
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31. จำกรูปท่ี 24 ให้คลิกเมำส์ท่ี  Not right now จำกนัน้คลิกปุ่ ม Next 

 
รูปท่ี 25 Computer connect to the Internet 

 
32. จำกรูปท่ี 25 ให้คลิกเมำส์ท่ี Skip 

 
รูปท่ี 26 Ready to register with Microsoft? 

 
33. จำกรูปท่ี 26 Ready to register with Microsoft? เลือก  No, not at this time คลิก Next 
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รูปท่ี 27 Who will use this computer? 

34. จำกรูปท่ี 27 ให้ปอ้นช่ือ เชน่ ccs_admin หรือ admin เป็นต้น จำกนัน้คลิก Next > 
 

 
รูปท่ี 28 Thank you 

 
35. จำกรูปท่ี 28 มำถึงขัน้ตอนสดุท้ำยของกำรติดตัง้ให้คลิกท่ี  Finish 
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รูปท่ี 29 หน้ำจอเร่ิมต้นหลังกำรติดตัง้ 

 
36. จำกรูปท่ี 29 เป็นหน้ำจอแรกเม่ือกำรติดตัง้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 
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ขัน้ตอนกำรตดิตัง้ไดร์ฟเวอร์ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 

หลงัจำกท ำกำรติดตัง้วินโดวน์เสร็จแล้วให้ท ำกำรตดิตัง้ไดร์ฟเวอร์ตำ่งๆ ของเคร่ืองท่ี      
วินโดวน์ไมไ่ด้ติดตัง้ให้ วิธีกำรดวูำ่เคร่ืองไมพ่บไดร์ฟเวอร์อะไรบ้ำงให้ดไูด้ดงันี ้
1. ให้คลิกเมำส์ขวำท่ี My Computer เลือก Properties โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 หน้ำจอโปรแกรม System Properties 

 
2. จำกรูปท่ี 1 ให้คลิกท่ีเมน ูHardware ตำมภำพหมำยเลข 1 จำกนัน้คลิกท่ีเมน ูDevices  

    Manager ตำมภำพหมำยเลข 2  
3. หลงัจำกคลิกเมำส์ท่ีเมน ูDevices Manager แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดงัรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2 หน้ำจอโปรแกรม Device Manager 

 
4. จำกรูปท่ี 2 จะสงัเห็นวำ่โปรแกรมวินโดวน์ไมพ่บไดร์ฟเวอร์ ซึง่ดจูำกหวัข้อ             
     Other Device ให้ท ำกำรตดิตัง้ไดร์ฟเวอร์ตำ่งๆ จนครบ เม่ือตดิตัง้ครบแล้วคำ่ตำ่งๆ ท่ีแสดงอยู่   
     ในสว่นของ Other Device จะหำยไปดงัรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 หน้ำจอโปรแกรม Device Manager  
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ขัน้ตอนกำรตดิตัง้โปรโตคอล NetBEUI  
 
 หลงัจำกติดตัง้วินโดวน์เสร็จแล้วตวัโปรแกรมวินโดวน์ยงัไมไ่ด้ตดิตัง้โปรโตคอลท่ีช่ือวำ่ 
NetBEUI ซึง่ขัน้ตอนในกำรติดตัง้มีดงันี ้ 
 
1. เปิดโปรแกรมจำกแผ่น DVD หรือจำกเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์รวมโปรแกรมส ำหรับติดตัง้กบั     
    หนว่ยงำน 
2. หลงัจำกเปิดโปรแกรมแล้วจะมีหน้ำจอดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 ไฟล์ตดิตัง้โปรโตคอล Nebui 

 
3. จำกรูปท่ี 1 ให้ท ำกำรก๊อปปีไ้ฟล์ท่ี 1 ไปไว้ในพำส c:\windows\inf ส่วนไฟล์ท่ี 2 ให้  ก๊อปปีไ้ปไว้ 
    ในพำส c:\windows\system32\driver   
4. หลงัจำกก๊อปปีไ้ฟล์ทัง้สองเสร็จแล้วให้ท ำกำรติดตัง้โปรโตคอล NetBEUI โดยกำรคลิกเมำส์ขวำ 
    ท่ี My Network Places เลือก Properties ดงัรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 หน้ำจอ My Network Places 



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

5. จำกรูปท่ี 2 หลงัจำกคลิกเมำส์ท่ีเมน ูProperties แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดงัรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 หน้ำจอ Network Connections  

 
6. จำกรูปท่ี 3 ให้คลิกเมำส์ท่ีไอคอน Local Area Connection ตำมภำพหมำยเลข 4  
 

 
รูปท่ี 4 หน้ำจอ Network Connections  

 



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

7. จำกรูปท่ี 4 ให้คลิกเมำส์ขวำท่ีไอคอน Local Area Connection เลือก Properties ตำมภำพ    
    หมำยเลข 5  
 

 
รูปท่ี 5 หน้ำจอ Local Area Connection  Properties 

 
8. จำกรูปท่ี 5 ให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูInstall… ตำมภำพหมำยเลข 6  
 

 
รูปท่ี 6 หน้ำจอ Select Network Component Type  



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

9. จำกรูปท่ี 6 ให้คลิกเมำส์ท่ี Protocol ตำมภำพหมำยเลข 7 จำกนัน้ให้คลิกท่ีเมน ูAdd… ตำม 
    ภำพหมำยเลข 8  

 

 
รูปท่ี 7 หน้ำจอ Select Network Protocol  

 
10. จำกรูปท่ี 7 ให้คลิกเมำส์เลือก NetBEUI ตำมภำพหมำยเลข 9 ตอ่มำให้คลิกเมำส์ท่ีปุ่ ม OK    
      ตำมภำพหมำยเลข 10  
 



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

 
รูปท่ี 8 หน้ำจอ Local Area Connection Properties  

 
11. จำกรูปท่ี 8 หลงัจำกตดิตัง้โปรโตคอล NetBEUI เสร็จแล้วจะมีช่ือโปรโตคอล NetBEUI  

     Protocol เพิ่มเข้ำมำดงัในภำพหมำยเลขท่ี 11 จำกนัน้ให้คลิกท่ีปุ่ ม Close ตำมภำพหมำยเลข           
      12 เป็นขัน้ตอนสดุท้ำยในกำรติดตัง้โปรโตคอล NetBEUI 



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

ขัน้ตอนในกำรตัง้ค่ำปุ่ มคีย์บอร์ดสลับแป้นพมิพ์อังกฤษ-ไทย 
 
 หลังจำกติดตัง้โปรแกรมวินโดวน์เสร็จแล้วในบ้ำงครัง้โปรแกรมยังไม่ได้ก ำหนดกำรสลับ
แปน้พิมพ์ระหว่ำงภำษำไทยกับภำษำองักฤษด้วยปุ่ ม Grave Accent (~) ซึ่งวิธีในกำรก ำหนดกำร
สลบัแปน้พิมพ์มีดงันี ้ 
 
1. ให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูStart คลิก Settings เลือก Control Panel ดงัรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 หน้ำจอโปรแกรม Control Panel 

 
2. จำกรูปท่ี 1 ให้ดบัเบิล้คลิกท่ีไอคอน Regional and Language Options ตำมภำพหมำยเลข 1  



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

 
รูปท่ี 2 หน้ำจอ Regional and Language Options 

 
3. จำกรูปท่ี 2 ให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูLanguages ตำมภำพหมำยเลข 2 จำกนัน้ให้คลิกเมำส์ท่ีปุ่ ม  
    Details…  



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

 
รูปท่ี 3 หน้ำจอ Text Services and Input Languages  

 
4. จำกรูปท่ี 3 ให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูKey Settings… ตำมภำพหมำยเลข 4  
 

 
รูปท่ี 4 หน้ำจอ Advanced Key Settings  



 

จัดท ำโดย นำยนันทชัย ไชยเสน  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 

5. จำกรูปท่ี 4 ให้คลิกเมำส์ท่ีเมน ูChange Key Sequence… ตำมภำพหมำยเลข 5  
 

 
รูปท่ี 5 Change Key Sequence 

 
6. จำกรูปท่ี 5 ให้คลิกเมำส์ท่ีปุ่ ม Grave Accent (~) ตำมภำพหมำยเลข 6 จำกนัน้ให้คลิกเมำส์ท่ี 
    ปุ่ ม OK ตำมภำพหมำยเลข 7 แล้วให้ตอบ OK ออกมำเร่ือยๆ จนมำอยูท่ี่หน้ำจอ Control Panel  
    อีกครัง้ แล้วลองทดสอบด้วยกำรกดปุ่ ม (~) ท่ีแปน้พิมพ์ดวูำ่สำมำรถสลบักำรเปล่ียนภำษำไทย 
    องักฤษได้หรือเปลำ่ 
 
 
 


