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ระบบสมาชิกเว็บไซต์ (RMUTL Web Hosting)
RMUTL Web Hosting

ระบบบริ การ Web
Hosting ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ

สําหรับเว็บโฮสติ ง ทีแข็งแกร่ง
มีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่องานหนัก และไม่ต้องกังวลเกียวกับ
การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ งานได้ ง่าย
หากท่านสมัครเป็ นสมาชิกของเรา ท่าจะสามารถใช้ บริ การต่าง ๆ ได้ ดงั นี 
•

กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล เพือ นําเสนอผลงาน

•

จัดรูปแบบโครงสร้ างของหน่วยงาน เพิมลดรายชือบุคลากรภายในหน่วยงานได้

•

ประกาศข่าวสาร กิจกรรมผ่านหน้ าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ

•

สามารถใช้ ระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

•

สร้ างเว็บไซต์สว่ นตัว หรื อของหน่วยงานได้ (ขึ นอยูก่ บั รูปแบบการสมัคร)

ซึง การใช้ งานระบบ RMUTL Web Hosting
osting มีรายละเอียดดังนี 
•

ชือเว็บไซต์จะเป็ นชือทีทาํ การสมัครมา ดังตัวอย่าง http://uname.rmutl.ac.th

•

โอนย้ ายข้ อมูลผ่านวิธี FTP ซึง สะดวกและรวดเร็ว

•

พื นทีจดั ทําเว็บไซต์เริ มต้ นที 500 MB และหากมีความจําเป็ นในการใช้ งานเพิมเติม สามารถขยายได้

•

ใช้ Mysql 5 เป็ นฐานข้ อมูล

•

ใช้ PhpMyAdmin สําหรับจัดการฐานข้ อมูล

•

รองรับการใช้ งานภาษา hmtl และ php 5

•

เก็บสถิตกิ ารใช้ งานไว้ 90 วัน (พื นทีสว่ นนี  ไม่นบั รวมกับเว็บไซต์)

•

มีระบบรักษาความปลอดภัย

•

มีระบบสํารองกระแสไฟฟ้ า รวมไปถึงเครื องผลิตกระแสไฟฟ้ า จึงมัน ใจได้ วา่ สามารถเรี ยกใช้ งานเว็บไซต์ได้
ตลอดเวลา
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การติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์
การติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยป้องกันข้ อมูลทีติดต่อระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลและเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย ซึง โดยปกตินนการส่
ั
งข้ อมูลระหว่างเครื องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลและเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยจะ
เป็ นลักษณะ Clear Text คือ เป็ นตัวหนังสือทีสามารถดักจับได้ โดยง่าย การติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยในการ
เข้ ารหัสตัวหนังสือทีสง่ มาเป็ นตัวอักษรทีเราไม่สามารถเข้ าใจได้ (แล้ วแต่วธิ ีในการเข้ ารหัส) แต่เครืองคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคลและเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยจะเข้ าใจคําสัง หรื อตัวอักษรทีสง่ ออกมาได้ อย่างถูกต้ อง
ขันตอนการติ

ดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์
เข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา (http://www.rmutl.ac.th) ทีเมนูด้านซ้ ายมือ

•

หัวข้ อ บริ การสําหรับบุคลากรภายใน ให้ คลิก> ที “สมัครสมาชิกเว็บไซต์” หรื อ “เข้ าสูร่ ะบบสมาชิกเว็บไซต์”

ขอเริ มต้ นจากเบราเซอร์ Internet Explorer 7 หากยังไม่เคยทําการติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับเว็บ

•

โฮสติงค์ทีมหาวิทยาลัยฯ เปิ ดให้ มาบริ การ มาก่อน จะพบกับการแจ้ งเตือนว่ามีข้อผิดพลาด แต่ไม่ต้องตกใจครับ
ให้ ทําการคลิก> ที “Continue With this website (Not Recommend)”
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ที Address Bar จะพบกับการแจ้ งเตือนว่า “Certificate Error” ให้ ทําการคลิก> ทีข้อความนัน แล้ วคลิก> ที

•

“View Certificates”

จะปรากฎหน้ าต่างของการติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะบอกรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี 

•

o
o
o

Issued to :
Issued by :
Valid From :

www.rmutl.ac.th
www.rmutl.ac.th
27/3/2552 to 25/3/2562

หากพบว่าข้ อมูลไม่ตรง ให้ ทําการแจ้ งสํานักวิทยบริ การฯ เพือจะได้ ตรวจสอบต่อไป แต่หากข้ อมูลถูกต้ อง
แล้ วให้ ทําการคลิก> ที “Install Certificate…” เพือเริ มการติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์
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•

จะปรากฎหน้ าต่างต้ อนรับให้ ทาํ การคลิก> ที Next เพือทําขันตอนถั

ดไป

•

เมือมาถึงหน้ าต่างของการนําเข้ าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะมี 2 ตัวเลือกคือ
o

Automatically select certificate store based on the type of certificate

เลือกตําแหน่งทีจ ะติดตังแบบอั

ตโนมัติ
o

Place all certificates in the following store

เลือกแบบกําหนดเอง
ซึง ในทีนี เราจะเลือกการติดตังแบบไหนก็

ได้ ครับ แต่เพือให้ เกิดความเข้ าใจและเป็ นรูปแบบเดียวกันกับการติดตัง
ใบรับรองที มทร.ล้ านนา มีไว้ บริการ จึงขอเลือกแบบกําหนดเองครับ

•

หลังจากนันให้
 เลือกตําแหน่งของไฟล์ทีจะติดตัง โดยคลิก> ที Browse….

•

แล้ วเลือกตําแหน่งทีจ ะติดตังคื
 อ Trusted Root Certification Authorities แล้ วคลิก> OK
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ตรวจสอบความถูกต้ องของตําแหน่งทีจะติดตังอี
 กครัง ต้ องเป็ น Trusted Root Certification Authorities

•

เพียงเท่านัน เมือเลือกตําแหน่งทีถ กู ต้ องแล้ ว ให้ คลิก> Next เพือทําขันตอนต่

อไป
•

เสร็ จสิ นกระบวนการนําเข้ าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ คลิก> ที Finish

•

แต่เนืองจากตําแหน่งทีเราทําการติดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์ครัง นี  เกียวข้ องกับ Trusted Root
Certification Authorities

ซึง เป็ นการยอมรับข้ อมูลทุกอย่างของเว็บไซต์ทีเราทําการติดตัง ซึง ไม่สมควร

กระทําแบบนี กับเครื องแม่ขา่ ยทีไม่ใช่ของ มทร.ล้ านนา จึงมีหน้ าต่างยืนยันว่าต้ องการทีจ ะติดตังจริ
 งหรื อไม่ ใน
ทีนี  เราต้ องการใช้ งานและสามารถยืนยันถึงเครื องแม่ขา่ ยได้ ชดั เจน ให้ คลิก> ที Yes เพือตอบยืนยันการใช้ งาน

จะมีหน้ าต่างแจ้ งให้ ทราบว่า กระบวนการทังหมดเสร็

จสิ นอย่างสมบูรณ์ คลิก> ที OK เพือปิ ดหน้ าต่าง

•
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•

ต่อไปให้ ตอบตกลงหน้ าต่างทีเปิ ดค้ างไว้ ทงหมด
ั
แล้ วปิ ดเบราเซอร์ ทกุ อันทีเปิ ดค้ างไว้

•

ทําการเปิ ดเบราเซอร์ ขึ นมาใหม่อกี ครัง หนึง แล้ วเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
(http://www.rmutl.ac.th) ทีเมนูด้านซ้ ายมือ หัวข้ อ บริ การสําหรับบุคลากรภายใน ให้ คลิก> ที “สมัครสมาชิก

เว็บไซต์” หรื อ “เข้ าสูร่ ะบบสมาชิกเว็บไซต์”
จะพบว่า ไม่มีการแจ้ งปั ญหาการใช้ งานอีกต่อไป ซึง วิธีการนําเข้ าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบนี  จะมีผลกับการ

•

ใช้ งานเบราเซอร์ Chrome ด้ วย
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การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ (ประเภทบุคลากรและหน่ วยงานภายใน)
เพือการใช้ งานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย การดําเนินการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ (ประเภทบุคลากรและหน่วยงาน
ภายใน) ของ มทร.ล้ านนา ต้ องผ่านขันตอนการติ

ดตังใบรั
 บรองอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน และต้ องมีเครื องพิมพ์สาํ หรับการ
พิมพ์บนั ทึกข้ อความจากหน้ าเว็บไซต์
ขันตอนการสมั

ครสมาชิกเว็บไซต์
เข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา (http://www.rmutl.ac.th) ทีเมนูด้านซ้ ายมือ

•

หัวข้ อ บริ การสําหรับบุคลากรภายใน ให้ คลิก> ที “สมัครสมาชิกเว็บไซต์”
การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี 

•

o

ประเภทหน่วยงานภายใน


ประกาศข่าวบนเว็บไซต์ของ มทร.ล้ านนา



ใช้ งานระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์



จัดการบริ หาร เพิม / ลบ บุคลากรของหน่วยงาน (มีผลกับระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)



สร้ างเว็บไซต์ของหน่วยงาน



ได้ รับรหัสสมาชิกระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นรหัสเดียวกันกับสมาชิกเว็บไซต์ โดย
อัตโนมัติ

o

ประเภทบุคลากรภายใน


ประกาศข่าวบนเว็บไซต์ของ มทร.ล้ านนา



ใช้ งานระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์



สร้ างข้ อมูลจําเพาะส่ วนบุคคล ซึง จะช่วยให้ การค้ นหาข้ อมูลจากภายนอกเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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•

เลือ นหน้ าเว็บไซต์ลงมา จะมีตวั เลือกโดยแยกประเภทการใช้ งาน ให้ ทําการคลิก> เลือกรูปแบบทีต้องการ

•

จะปรากฎหน้ าเว็บไซต์ทีเป็ นฟอร์ มบันทึกข้ อความ ให้ กรอกข้ อมูลตามรายการทีกําหนด (กรุ
( ณาสังเกตุประภทของ
หน่วยของการสมัคร ทีจะระบุวา่ หน่วยงานภายในหรื อบุคลากรภายใน)

ข้ อควรระวังในการกรอกข้ อมูล

•

o

สังกัดเขตพืน+ ที- ต้ องเลือกให้ ตรงกับเขตพื นทีทีสงั กัด

o

รหัสผู้ใช้ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษ และควรเป็ นตัวเล็ก เพราะมีผลต่อการเรี ยกใช้ งานฐานข้ อมูล

o

ที-อยู่อีเมล์ ต้ องเป็ นข้ อมูลทีถกู ต้ อง ซึง จะเป็ นช่องทางการส่งรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ของเว็บไซต์ไป
ให้
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เมือกรอกข้ อมูลครบตามทีต้องการแล้ ว ให้ เลือ นหน้ าเว็บไซต์มาลงด้ านล่าง จะมีปมุ่ “ส่ส่งข้ อมูล” ให้ ทําการคลิก> ที

•

ปุ่ มนัน เพือส่งข้ อมูลเข้ าฐานข้ อมูล และ สัง พิมพ์ออกทางเครื องพิมพ์

จากนันให้
 นําเอกสารทีพิมพ์ออกมา ส่งตามสายงาน (ตามแผนผังด้ านล่าง) โดยเฉพาะเว็บไซต์ประเภทบุคลากร

•

ภายใน ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มาพร้ อมกัน
ประเภทหน่ วยงานภายใน
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สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการสมัครว่าได้ ผา่ นขันตอนการอนุ

มตั ิหรื อไม่ได้ จากหน้ าเว็บไซต์เดิม โดยคลิก> ทีปมุ่

•

“ตรวจสอบผลการสมัครสมาชิก”

***กําลังดําเนินการ

เมือผ่านขันตอนการอนุ

มตั ิ ระบบจะทําการส่งข้ อมูลไปยังจดหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทีได้ ระบุไว้ ในขันตอน


•

การสมัคร โดยรหัสสมาชิกและรหัสผ่านทีได้ รับใครครัง นี  สามารถใช้ ได้ ทนั ทีกบั
o

การใช้ งานผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้ านนา

o

โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูล (FTP)

o

ฐานข้ อมูล สําหรับสร้ างเว็บไซต์ (ชือฐานข้ อมูลและชือรหัสสมาชิกจะเหมือนกัน)

o

เฉพาะหน่วยงานภายใน จะได้ รับการสร้ างรหัสสมาชิกระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ ซึง ใน
เบื องต้ น จะใช้ รหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดเดียวกัน แต่รหัสผ่านสามารถเปลีย นเองได้ ภายหลัง (เปลีย น
เฉพาะระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่รวมถึงเว็บไซต์)

เมือได้ รับรหัสสมาชิกและรหัสผ่านแล้ ว (ถ้ ายังไม่ได้ รับรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ให้ ติดต่อทีสาํ นักวิทยบริ การฯ

•

เพือทําการตรวจสอบ) ให้ เข้ าไปแก้ ไขรหัสผ่านเพือความสบายใจในการใช้ งาน โดยเข้ าไปทีเว็บไซต์ของ มทร.
ล้ านนา แล้ วคลิก> ที “เข้ าสูร่ ะบบเว็บไซต์สมาชิก” แล้ วกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านทีได้ รับ หลังจากนันให้
 เลือก
ประเภทของสมาชิก ซึง ต้ องตรงกับประเภททีได้ ทําการขอไว้ ก่อนหน้ านี 
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เมือเข้ าสูร่ ะบบสมาชิกเว็บไซต์ มทร.ล้ านนา แล้ วจะมีเมนูตา่ ง ๆ ทีม ีไว้ บริ การสําหรับสมาชิกเว็บไซต์ โดยมีลาํ ดับ

•

ดังต่อไปนี 
o

หน้ าแรกสมาชิก

o

เปลีย นรหัสผ่าน


การเปลีย นแปลงนี จะมีผลต่อรหัสผ่าน ในการเข้ าสูร่ ะบบ (1)เว็บสมาชิก, (2)FTP พื นที
เว็บไซต์ และ (3)ฐานข้ อมูล MySql เท่านัน ซึง ไม่มีผลต่อระบบอีเมล์ของท่านแต่อย่างใด

o

ข้ อมูลจําเพาะบุคคล


เป็ นประวัติสว่ นบุคคล ทีต้องการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ เพือการค้ นหาข้ อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก

o

แก้ ไขข้ อมูล *


o

ใส่รูปถ่าย *


o

การจัดการฐานข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม phpMyAdmin

วิธีใช้ พื นทีทําเว็บไซต์


o

ส่วนนี จะแสดงผล อันเนืองมาจากการเพิมข้ อมูลจาก “หน่วยงานภายใน”

จัดการฐานข้ อมูล


o

รูปถ่ายทีจะแสดงผลใน “ข้ อมูลจําเพาะบุคคล”

หน่วยงานทีเกียวข้ อง *


o

การแก้ ไขข้ อมูล “ข้ อมูลจําเพาะบุคคล”

คูม่ ือการใช้ โปรแกรมโอนย้ ายข้ อมูลเบื องต้ น

ระบบรับส่งเอกสาร **


เข้ าสูร่ ะบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง รองรับการใช้ งานการส่งเอกสารผ่านอินเตอร์ เน็ต
สามารถติดตามกระบวนการ และผลการอนุมตั ิ/พิจารณาได้ ทนั ที

o

ออกจากระบบ


ออกจากระบบ และปิ ดหน้ าต่างเบราเซอร์ ทเี ปิ ดใช้ งานในขณะนี 

ส่วนแตกต่าง ของประเภทหน่วยงานภายใน กับประเภทบุคลากรภายใน คือ

•

o

จะมีสว่ นของ “บุคลากรภายใน” ซึง เป็ นการเพิม /เอาออก รายชือของบุคลากรภายในสังกัด

o

ไม่สามารถใช้ งานระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพราะ ต้ องให้ บคุ ลากรเท่านันที
 เป็ นผู้สง่ และจะออก
ในนามหน่วยงามได้ ต้องผ่านหัวหน้ าหน่วยงาน ซึง จะเป็ นไปตามระบบเหมือนบันทึกข้ อความทัว ไป
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