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คู่มือการจัดท าเว็บไซต์ใหม่ส าหรับหน่วยงาน 

1. การสร้างฐานข้อมูล 
1.1 เข้าไปยัง http://cim.rmutsv.ac.th/phpmyadmin จะปรากฏ ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ 

หมายเลขท่ี 1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน 
หมายเลขท่ี 2 กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูล 
หมายเลขท่ี 3 กดปุ่ม Go หรือกดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

1.2 การสร้างฐานข้อมูลใหม่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ใหม่ ดังภาพที่ 2  

 

ภาพที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลใหม่ 

หมายเลขท่ี 1 กรอกชื่อฐานข้อมูล(regis) ที่ต้องการสร้าง 
หมายเลขท่ี 2 กดที่ปุ่ม Create ก็จะได้ฐานข้อมูลใหม่(regis) เพ่ือไว้ในการรองรับการ

ติดตั้ง Drupal 7 ในขั้นตอนต่อไป 
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2. การแบ่งพื้นที่บนเว็บไซต์  
2.1 เข้าไปยังโปรแกรม Puttyเป็น โปรแกรม Telnet เป็นโปรแกรมเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูล ส่ง

ชุดค าสั่งแบบ Command Line จากเครื่องลูก Client เพ่ือที่จะเข้าไปจัดการในเครื่องแม่ 
Server ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 การกรอกข้อมูลเพื่อท าการลงชื่อเข้าใช้งาน 
หมายเลขท่ี 1 เลือกที่ Session 
หมายเลขท่ี 2 กรอกชื่อโดเมนของวิทยาลัยฯ 
หมายเลขท่ี 3 ใส่ค่า Port ให้เป็น 222 
หมายเลขท่ี 4 เลือก Connection type ให้เป็น SSH 
หมายเลขท่ี 5 กดปุ่ม Open เพ่ือเข้าไปยังหน้า Login 

 

2.2 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าไปจัดการบนเครื่อง Server ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 การกรอกชื่อผู้ใช้ 
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2.3 ท าการเพ่ิมผู้ใช้งาน(regis) บน FTP โดยการใช้ค าสั่ง Adduser ตามด้วยชื่อผู้ใช้งาน แล้วกด
ปุ่ม Enter ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 การเพ่ิมผู้ใช้งานบน FTP 

2.4 ท าการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
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2.5 ท าการแก้ไฟล์ default เพ่ือแบ่งพ้ืนที่บนเว็บไซต์ ใช้ค าสั่ง vi/etc/apache2/sites-
available/default แล้วกดปุ่ม Enter ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 การแก้ไฟล์เพื่อแบ่งพ้ืนที่บนเว็บไซต์ 

2.6 จากภาพที่ 7 เมื่อกด Enter แล้วจะปรากฏดังภาพที่ 8 ให้กด E เพ่ือท าการแก้ไขไฟล์  

 

ภาพที่ 8 กด E เพ่ือท าการแก้ไขไฟล์  
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2.7 เมื่อกด E แล้วจะปรากฏหน้าจอของไฟล์ที่ต้องแก้ไข ดังภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 หน้าจอของไฟล์ที่ต้องแก้ไข 

2.8 เพ่ิม Alias /regis (เป็นชื่อของผู้ใช้งาน)"/home/regis(เป็นชื่อของโดเมน)/public_html"    
ดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 การเพ่ิม regis บนพื้นที่เว็บไซต์ 
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2.9 จากนั้นกดปุ่ม ESC แล้วใช้ค าสั่ง :WQ เพ่ือท าการบันทึก ดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 การบันทึกการแก้ไขไฟล์ 

2.10 ท าการ Restart apache เพ่ือท าการอัพเดทข้อมูลการแบ่งพ้ืนที่บนเว็บไซต์ ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 การ Restart apache 

 หลังจากเสร็จกระบวนการในการแบ่งพ้ืนที่บนเว็บไซต์ ก็จะได้โดเมนใหม่ขึ้นมาโดยมีชื่อต่อ
จากชื่อโดเมนหลักของวิทยาลัย คือ cim.rmutsv.ac.th/regis และมีผู้ใช้งานคือ regis ตามท่ีได้ตั้งไว้
เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนการติดตั้งต่อไป 
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3. การติดตั้ง Drupal-7 
Drupal-7 เป็นโปรแกรมเว็บไซต์ส าเร็จรูปที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการจัดท าเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน 

โดยจะมีข้ันตอนการติดตั้ง ดังนี้ 
3.1 ดาวน์โหลด Drupal รุ่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ http://drupal.org/download เลือกดาวน์โหลด

รุ่นใหม่ล่าสุดจะเป็นเวอร์ชั่น 7.43  
 

3.2 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จะมีชื่อเป็น drupal-7.43.zip ให้แตกไฟล์ เราจะได้ไดเร็กทอรี่ชื่อ 
drupal-7.43 ดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 13 แสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา 

3.3 เปิดโปรแกรม Winscp ขึ้นมาเพ่ือท าการลงชื่อเข้าใช้ FTP ดังภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 14 เปิดโปรแกรม Winscp ขึ้นมาเพ่ือท าการลงชื่อเข้าใช้ FTP 
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หมายเลขท่ี 1 เลือกที่ New site 
หมายเลขท่ี 2 เลือก File protocol เป็น FTP 
หมายเลขท่ี 3 ใส่ Host name เป็น cim.rmutsv.ac.th 
หมายเลขท่ี 4 ใส่ค่า Port number เป็น 21 
หมายเลขท่ี 5 กรอกชื่อผู้ใช้งานที่ได้ตั้งไว้ 
หมายเลขท่ี 6 กรอกรหัสผ่าน 
หมายเลขท่ี 7 กด Login เพ่ือท าการเข้าไปยัง FTP server ของวิทยาลัยฯ 

3.4 เมื่อเข้ามาบน FTP server แล้วให้ท าการย้ายไฟล์ไป Server ย้ายไฟล์ของ drupal ไปยัง   
ไดเร็กทอรี่ส าหรับวางเว็บไซต์ในเซิร์ฟเวอร์ (home/regis/public_html) ดังภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 15 การย้ายไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ด้วยโปรแกรม FTP 

หมายเลขท่ี 1 ไดเร็กทอรี่จากเครื่องของเรา 
หมายเลขท่ี 2 ไดเร็กทอรี่บนเครื่อง Server 
หมายเลขท่ี 3 ต าแหน่งของไดเร็กทอรี่บน Server 

 

 

1 2 
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3.5 การเปลี่ยนไฟล์ default.settings.php เป็น settings.php ในไดเร็กทอรี่ home/regis/ 
sites/default (regis คือ ไดเร็กทอรี่ส าหรับวางเว็บไซต์ในเซิร์ฟเวอร์)  ดังภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 16 การเปลี่ยนไฟล์ default.settings.php เป็น settings.php 

3.6 การก าหนดสิทธิ์ไฟล์ในไดเร็กทอรี่ sites ให้เป็นแบบ 777 ทั้งหมด ดังภาพที่ 17 และ 18 
1) คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วกด Properties ดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วกด Properties 
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2) การก าหนดสิทธิ์ไฟล์ในไดเร็กทอรี่ sites ให้เป็นแบบ 777 ทั้งหมด ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 การก าหนดสิทธิ์ไฟล์ในไดเร็กทอรี่ sites ให้เป็นแบบ 777 ทั้งหมด 

3.7 เมื่อย้ายไฟล์ drupal ไปยังไดเรกทอรีส าหรับวางเว็บไซต์ในเซิร์ฟเวอร์ และสร้างฐานข้อมูล        
เปิดเว็บบราวเซอร์และพิมพ์ url ของเว็บไซต์ http://cim.rmutsv.ac.th/regis แล้วจะแสดง
หน้าเว็บไซต์ส าหรับการติดตั้ง drupal ขึ้นมาให้เลือก Standard แล้วคลิกที่ปุ่ม Save and 
continue  ดังภาพที่ 19 

 

ภาพที่ 19 การติดตั้ง drupal 

http://cim.rmutsv.ac.th/regis
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3.8 ให้เลือกภาษาในการติดตั้งเลือก  English แล้วคลิกท่ีปุ่ม Save and continue ดังภาพที่ 20 

 

ภาพที่ 20 เลือกภาษาในการติดตั้ง 

3.9 การตั้งค่า database ดังภาพที่ 21 

 

ภาพที่ 21 การตั้งค่า database 

หมายเลขท่ี 1 กรอกชื่อของ database ที่ได้สร้างไว้ 
หมายเลขท่ี 2 กรอกชื่อผู้ใช้ database  
หมายเลขท่ี 3 กรอกรหัสผ่าน database 
หมายเลขท่ี 4 กดปุ่ม Save and continue เพ่ือท าการบันทึกการตั้งค่า 

1 

2 

3 
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3.10 การ install profile ดังภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 22 การ install profile  

3.11 การกรอกข้อมูลต่างที่จ าเป็นของเว็บไชต์ ดังภาพที่ 23 

 

ภาพที่ 23 การกรอกข้อมูลต่างที่จ าเป็นของเว็บไชต์ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



13 
 

หมายเลขท่ี 1 กรอกชื่อของเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 2 กรอก E-mail ของเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 3 กรอกชื่อของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 4 กรอก E-mail ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 5 ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 6 เลือกประเทศเป็น Thailand 
หมายเลขท่ี 7 การเลือกโซนเวลาเป็น 
หมายเลขท่ี 8 กดปุ่ม Save and continue เพ่ือท าการบันทึกการตั้งค่า 

 

3.12 คลิกท่ี visit your new site เพ่ือเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ ดังภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 คลิกท่ี visit your new site เพ่ือเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ 
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3.13 แสดงหน้าเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ การติดตั้ง Drupal เสร็จสมบูรณ์ ดังภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 25 แสดงหน้าเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ 

 เมื่อการติดตั้ง Drupal 7 เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้หน้าเว็บใหม่ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเข้าไปแก้ไขข้อมูลและโครงสร้างของเว็บไซต์ต่อไป 
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