
คู่มือการใช้งาน CS Web Hosting 
 
หมายเหตุ 

 เนื่องจากในเอกสารจะมีการอ้างถึงข้อมูล เช่น username, password หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นข้อมูล
เฉพาะของแต่ละผู้ใช้ ในรูปแบบค าสั่งที่อยู่ในกรอบจะกล่าวถึงข้อมูลเหล่านี้ในวงเล็บก้ามปู มีความหมาย
ว่า ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลส่วนนั้นที่เป็นของตนเองแทน ยกตัวอย่างเช่น [username] ก็ให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้แทน 

 เอกสารนี้จะกล่าวถึงบัญชีผู้ใช้ชื่อ demouser เป็นตัวอย่างในการเข้าใช้งาน ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนข้อมูลใน
ตัวอย่างเป็นข้อมูลของตัวท่านเอง 
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การเข้าใช้งานเว็บไซต์  
สามารถเรียกใช้งานเว็บได้โดยการอ้างอิงที่อยู่ (url) ตามรูปแบบต่อไปนี้ 

 
ยกตัวอย่าง ถ้าบัญชีผู้ใช้ คือ demouser การเรียกใช้เว็บไซต์สามารถท าได้โดยพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ ใช้ตามด้วย 
.cs.ubru.ac.th ใน browser ดังตัวอย่างในภาพ 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงการเข้าใช้งานเว็บของผู้ใช้ชื่อ demouser 

 
จากภาพที่ 1 เมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานเว็บไซต์ของตนเองได้ถูกต้องจะแสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   
 
  

[username].cs.ubru.ac.th 
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การใช้งานจัดการตั้งค่าเว็บไซต์ ด้วย DirectAdmin 
ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ DirectAdmin เป็นบริการจัดการเว็บไซต์ ด้วยการพิมพ์ url ตามรูปแบบต่อไปนี้ 

 
เมือเรียกใช้ค าสั่งถูกต้องเว็บจะมีแบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้ใช้กรอก username และ password เพ่ือยืนยันสิทธิว่าเป็นผู้
ที่จัดการเว็บนี้ ดังภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2  แสดงการเรียกใช้โปรแกรม DirectAdmin ของผู้ใช้บัญชี 
 
เมื่อ username และ password ถูกต้องเว็บจะแสดงหน้าจัดการเว็บไซต์ ดังภาพที่ 3 ผู้ใช้ตรวจสอบบริเวณวงสี
เหลืองเพ่ือให้มั่นใจว่าเราปัจจุบันเราได้ใช้ก าลังจัดการเว็บไซต์ของเราอยู่หรือไม่ 

[username].cs.ubru.ac.th:2222 
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าหลักในการจัดการเว็บ 
 
การสร้างฐานข้อมูล 

เมื่อเริ่มได้รับเว็บไซต์มาจะยังไม่มีฐานข้อมูล เพราะว่าผู้ใช้บางคนอาจจะไม่ต้องการใช้ฐานข้อมูล ผู้ ใช้ต้อง
มาสร้างฐานข้อมูลใหม่เอง ซึ่งสามารถสร้างได้ 1 ฐานข้อมูล โดยดูจาก รายละเอียดที่อยู่ฝั่งทางขวามือของหน้าจัด
หลัก DirectAdmin จากภาพที่ 4 ในวงกลมสีเหลืองจะแสดงจ านวนฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและวงกลมสีแดง
จะแสดงจ านวนฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างได้สูงสุด ซึ่งในเบื้องต้นก าหนดให้ผู้ใช้แต่ละคนสร้างได้เพียง 1 ฐานข้อมูล
เท่านั้น  

การสร้างฐานข้อมูลสามารถท าได้โดยคลิกที่เมนู “MySQL Management” ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  จุดสังเกตจ านวนฐานข้อมูล และเมนูเพ่ือสร้างฐานข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงหน้าจัดการฐานข้อมูลของเว็บ 
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จากภาพที่ 4 เมื่อคลิกที่ “MySQL Management” แล้วจะเข้ามาสู่หน้าจัดการฐานข้อมูลของเว็บดังภาพ
ที่ 5 มีจุดสังเกตที่ (1) แจ้งไว้ว่า “คุณไม่สามารถล็อกอินเพ่ือใช้งาน phpMyAdmin จนกว่าคุณจะสร้างฐานข้อมูล
ก่อน” หลายคนที่เคยใช้ฐานข้อมูลบนเว็บจะทราบอยู่แล้วว่า phpMyAdmin เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นช่วยจัดการ
ฐานข้อมูลเดิมทีเป็นอิสระกับฐานข้อมูลกล่าวคือสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องสนใจว่ามีฐานข้อมมูลอยู่แล้วเหรอ
ไม่ แต่ในบริการภายใต้ DirectAdmin จะมีเงื่อนไขพิเศษกว่านั้น คือต้องสร้างฐานข้อมูล และบัญชีผู้ใช้ส าหรับเข้า
ใช้ฐานข้อมูลซะก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน phpMyAdmin ได้ 

จุดสังเกตที่ (2) แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เรายังไม่มีฐานข้อมูลอะไรเลย และเราสามารถสร้างฐานข้อมูลได้
บริเวณจุดที่ (3) เมื่อคลิกท่ี “Create new Database” ระบบจะให้เราตั้งชื่อฐานข้อมูลและชื่อบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล
โดยจะมีค าน าหน้าชื่อ(prefix) ตรงกับ username ของเว็บ จากภาพที่ 6 ชื่อฐานข้อมูล(Database name) และชื่อ
บัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล(Database Username) จะมีค าน าหน้าเป็นชื่อเดียวกันกับ username ที่เราท าการล็อกอิน 
ตัวอย่างในเอกสารนี้ล็อกอินด้วยชื่อ demouser ค าน าหน้าชื่อฐานข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ก็จะมีชื่อ demouser_ ผู้ใช้
ต้องตั้งชื่อเพ่ิมเติมเอง ซึ่งชื่อฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกันก็ได้ แต่ในตัวอย่างตั้งชื่อเดียวกัน
เพ่ือง่ายต่อการจดจ าและใช้งาน จากตัวอย่างในภาพที่ 6 เพ่ิม db ลงในช่อง Database Name หมายความว่าเรา
ต้องการจะตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า “demouser_db” เป็นต้น ก าหนด password ให้กับบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล และ
ยืนยันด้วย password เดียวกันอีกครั้ง กรณีรหัสในช่อง Username Password และ Confirm Password ไม่
ตรงกันพ้ืนหลังจะเป็นสีแดง แต่ถ้าถูกต้องตรงกันพ้ืนหลังจะเป็นสีเขียว เมื่อถูกต้องแล้ว คลิกที่ Create เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูล และจะสรุปรายละเอียดของฐานข้อมูลดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 6  แสดงหน้าจอการสร้างฐานข้อมูล และผู้ใช้ฐานข้อมูล 

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
 
เมื่อสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะกลับมาสู่หน้าจอจัดการฐานข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาพที่ 5 และภาพ
ที่ 8 จะพบว่าจุดสังเกตที่ (1) ในภาพที่ 5 หายไป และจุดสังเกตที่ (2) ในภาพที่ 5 เปลี่ยนจาก No Data Show 
เป็นชื่อฐานข้อมูลที่สร้างข้ึนมาใหม่นั่นคือ demouser_db 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจัดการฐานข้อมูลของเว็บเมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว 
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การเข้าจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin 

ผู้ ใช้สามารถเข้าจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin สามารถท าได้ด้วยเริ่มที่หน้าหลักของ 
DirectAdmin มองไล่ลงมาด้านล่างจะพบกลุ่ม Advanced Features ให้คลิก phpMyAdmin เพ่ือเรียกใช้งาน 
ระบบจะสอบถามผู้ใช้ให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ใช้ฐานข้อมูลนั้นจริงด้วยการกรอก username และ password ของ
ฐานข้อมูลนั้น อ้างอิงจากภาพท่ี 5 

ภาพที่ 9  แสดงการเข้าใช้งาน phpMyAdmin และการพิสูจน์ทราบตัวจริง 
 

หลังจากกดปุ่มตกลงในภาพที่ 9 หาก username และ password ถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าจอ phpMyAdmin ดัง
ภาพที่ 10 ในภาพจะมีฐานข้อมูลของผู้ใช้ประกฎอยู่บริเวณที่ลูกศรชี้   
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ภาพที่ 10  โปรแกรม phpMyAdmin 
 
 


