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การใชง้าน CONTROL PANEL เบือ้งตน้ 

Control panel ใชส้าํหรับการตัง้คา่เว็บไซต,์ การดสูถติกิารเขา้ถงึเว็บไซต,์ การจัดการฐานขอ้มลู 

 การล็อคอนิเขา้สู ่Control panel 

ข ัน้ตอนในการล็อคอนิเขา้สู ่Control panel 

1. เปิดเว็บบราวเซอรแ์ลว้พมิพ ์URL ของ control panel ของทา่นที ่address bar 

(https://your.domain.com:8443 ) 

2. กด ENTER เพือ่เปิดหนา้จอการล็อคอนิของ Control panel 

3. พมิพช์ือ่ทีใ่ชใ้นการล็อคอนิและรหัสผา่นในชอ่ง Login และ Password ตามลําดับ ชือ่ในการล็อคอนิจะเป็นชือ่ 
domain ของทา่น 

4. หากทา่นทําการล็อคอนิในครัง้แรก กรุณาเลอืกภาษาทีจ่ะใชใ้น control panel ของทา่นจากชอ่งให ้เลอืกภาษา 

Interface language 

   หากทา่นไดเ้ลอืกภาษาและบนัทกึไวก้อ่นหนา้นี้แลว้ใหเ้ลอืกเป็น Default 

 

5. คลกิที ่Log in 
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 Control panel's Interface 

หากทา่นล็อคอนิเขา้สู ่Control panel แลว้จะเปิดใชง้านในรูปแบบดงันี้ 

 

พมิพคํ์าทีจ่ะคน้หา (สามารถใชร้วมกบัเครือ่งหมายตา่งๆได)้ และคลกิที ่  

 

ดา้นบนของ Tool Bar มฟีงักช์นัตอ่ไปนี ้

 

 บญัชขีองฉัน  ทา่นสามารถเลอืกภาษาและรูปแบบของ Control panel และแกไ้ขขอ้มลูทีต่ดิตอ่

ของทา่น 

 ออกจากระบบ   เป็นการปิดเซสชนัของทา่น เมือ่ทา่นเสร็จสิน้การทํางานร่วมกบั Control Panel 
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ในเมนูดา้นซา้ยมฟีงักช์นัตอ่ไปนี ้

 หนา้แรก Websites & Domains สาํหรับเริม่ใชง้าน Control Panel  

 แอปพลเิคชนั Applications สาํหรับดแูละตดิตัง้โปรแกรมบนเว็บไซตข์องทา่น 

  

 การเปลีย่นขอ้มูลและรหสัผา่นของทา่น 

ข ัน้ตอนในการเปลีย่นแปลงขอ้มูลและรหสัผา่น 

1. Login เขา้มาทีห่นา้ Control panel 

 

2. คลกิเลอืก  

3. ปรับปรุงขอ้มลูของทา่นทีต่อ้งการหรอืพมิพร์หัสผ่านใหม ่และคลกิ OK  
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 การขอรหสัผา่นใหม ่(ถา้ทา่นลมืรหสัผา่นของทา่น) 

ข ัน้ตอนในการขอรหสัผา่นใหม ่

1. เปิดเว็บบราวเซอรแ์ลว้พมิพ ์URL ของ control panel ของทา่นที ่address bar 
(https://your.domain.com:8443) 

2. กด ENTER เพือ่เปิดหนา้จอการล็อคอนิของ Control panel 

3. คลกิทีล่งิค ์Forgot your password? 

4. พมิพช์ือ่ domain ของทา่นในชอ่ง Login และพมิพอ์เีมลใ์นชอ่ง Email 

5. คลกิ OK รหัสผา่นจะถกูสง่มาทีอ่เีมลข์องทา่น 
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 การต ัง้คา่รูปแบบภาษาส าหรบั Control Panel ของทา่น 
 
เพือ่เลอืกภาษาการใชง้านของแผงควบคมุ 

1. ในหนา้แรกของทา่นใหค้ลกิเลอืก  

2. เลอืกภาษาทีต่อ้งการและธมี (รูปแบบ) จากเมนู 

 

  
      3.    คลกิที ่OK  
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การตรวจสอบ HOSTING PACKAGE 

 ข ัน้ตอนในการตรวจสอบ Hosting Package 

1. ในหนา้แรกของทา่นใหค้ลกิทีแ่ท็บ Account   

2. ตรวจสอบขอ้กําหนดในการใชง้าน hosting ของทา่นทีแ่ท็บ Resources 

 
 Disk space: ผลรวมทัง้หมดของพืน้ที ่disk ในหน่วย megabytes หรอื gigabytes เพือ่จัดแบง่พืน้ทีใ่หส้ําหรับ 

เว็บไซต ์ จะไม่อนุญาตใหเ้ขยีนไฟลม์ากเกนิกวา่ขดีจํากัดทีใ่หไ้ว ้ เมือ่จะเขยีนไฟลล์งไปเกนิกวา่พืน้ทีเ่ว็บไซตท์ีม่ ี

ผูใ้ชจ้ะไดรั้บขอ้ความเตอืน "Out of disk space" 

 Traffic : แสดงจํานวนของขอ้มลูในหน่วย megabytes ทีถ่กูถา่ยโอนจาก website ของทา่นในชว่งเวลา 1 

เดอืน เมือ่เกนิขดีจํากดัจะมกีารแจง้เตอืนไปยังผูใ้หบ้รกิารของทา่นทางอเีมลแ์ละแสดง icon ใน control panel 
ดา้นซา้ยของชือ่ domain เมือ่ website ของทา่นเริม่มผีูเ้ขา้ชมมากขึน้และตอ้งการ bandwidth มากขึน้ ควร

ปรับปรุง hosting ของทา่น 

 Subdomains : แสดงจํานวนของ subdomains ทีใ่ชง้านอยู่และจํานวนทัง้หมดทีส่ามารถมอียูใ่น domain ของ
ทา่นได ้

 Domain aliases : แสดงจํานวนของ domain aliases ทีใ่ชง้านอยูแ่ละจํานวนทัง้หมดทีส่ามารถสรา้งไดบ้น 
domain ของทา่น 

 Additional FTP accounts : แสดงจํานวนของ additional FTPaccounts ทีใ่ชง้านอยูแ่ละจํานวนทัง้หมดที่

สามารถสรา้งไดบ้น domain ของทา่น 

 MySQL databases : แสดงจํานวนของฐานขอ้มูล MySQL ทีใ่ชง้านอยูแ่ละจํานวนทัง้หมดทีส่ามารถสรา้งได ้
บน domain ของทา่น 



Bizweb - User Manual 
 

 

 Page 10 of 31 

 

 Web users : แสดงจํานวนของ web pages สว่นตวัทีท่า่นสามารถกําหนดใหผู้ใ้ชค้นอืน่ทีอ่ยูใ่น domain ของ
ทา่นได ้สว่นใหญใ่ชใ้นสถาบนัการศกึษาเพือ่เป็น web pages สว่นตัวสําหรับนักเรยีนและทีอ่ยูข่อง web pagesที่

ใชอ้ยา่งเชน่ http://your-domain.com/~username 

 FrontPage accounts : แสดงจํานวนของ additional Microsoft FrontPage accounts ทีท่า่นสามารถสรา้ง
ไดบ้นdomain 

 MySQL database quota :แสดงจํานวนพืน้ทีข่องฐานขอ้มูล MySQL ทีม่อียูใ่น domain ของทา่น 

 Microsoft SQL Server databases : แสดงจํานวนของฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server ทีใ่ชง้านอยู่และ

จํานวนทัง้หมดทีส่ามารถใชง้านไดบ้น domain ของทา่น 

 Microsoft SQL Server database quota : แสดงจํานวนพืน้ทีข่องฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server ทีม่ี
อยูใ่น domainของทา่น 

 

 การตรวจสอบสทิธิใ์นการใชง้านผา่นทาง Control panel 

ข ัน้ตอนการตรวจสอบสทิธิใ์นการใชง้านผา่นทาง Control panel 

1. ในหนา้แรกของทา่นใหค้ลกิทีแ่ท็บ Account  

2. ตรวจสอบสทิธิใ์นการใชง้าน hosting ของทา่นทีแ่ท็บ Permissions  

http://your-domain.com/~username
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 Hosting Settings management: แสดงสว่นของการควบคมุ hosting account ทัง้หมดสาํหรับ เว็บไซต ์
ของทา่น 

 Anonymous FTP management : แสดงสว่นของการทีท่า่นสามารถจัดการกบั FTP directory เมือ่ผูใ้ชจ้ะ 
download และ upload ไฟล ์โดยทีไ่มทํ่าการล็อคอนิและกรอกรหัสผ่าน 

 Web statistics management : แสดงสว่นทีท่า่นสามารถจัดการ web statistics สาํหรับ domain ของทา่น
ได ้

 Log rotation management : แสดงสว่นของการทีท่า่นสามารถปรับปรุงการ cleanupและ recycling การ
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ทํางานของ log files สาํหรับ เว็บไซตs์ ของทา่น 

 Domains management : แสดงสว่นของการทีท่า่นสามารถตัง้คา่ใน domain ของทา่นได ้

 Subdomains management : แสดงสว่นของการทีท่า่นสามารถ ตัง้คา่, แกไ้ขและลบ subdomains ใน 
domain ของทา่นได ้

 Domain aliases management : แสดงสว่นของการทีท่า่นสามารถ ตัง้คา่, แกไ้ขและลบ domain aliases 
ใน domain ของทา่นได ้

 Additional FTP accounts management : แสดงสว่นของการอนุญาตใิหท้า่นเปลีย่นแปลงสทิธิ ์ สาํหรับ
เขา้ถงึพืน้ที ่web ของทา่นผา่นทาง FTP 

 

การต ัง้คา่และการบ ารงุรกัษาเว็บไซต ์

Publishing เว็บไซต ์

Publishing เว็บไซต ์ หมายถงึ การ uploading web pages, scripts และ file graphic ตา่งๆทีป่ระกอบในเว็บไซตข์อง
ทา่น โดยมวีธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 

 

 การ Uploading ไฟลผ์า่นทาง FTP 

ข ัน้ตอนในการ upload ไฟลผ์า่นทาง FTP 

1. เชือ่มตอ่ไปยัง server โดยใชโ้ปรแกรม FTP และใช ้FTP Account ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร 

2. ถา้ใช ้HTTP protocol ใหทํ้าการ Upload files และ directories ทีต่อ้งการไปไวท้ี ่Directory > httpdocs หรอื 

ถา้ใช ้SSL protocol ใหทํ้าการ Upload files และ directories ทีต่อ้งการไปไวท้ี ่Directory > httpsdocs 

3. วาง CGI scripts ไวใ้น cgi-bin directory 

4. ปิด FTP session 

 

 การเปลีย่น FTP Account ของทา่น 

ทา่นสามารถเปลีย่น Username และ Password สาํหรับ FTP Account ของทา่นได ้

ข ัน้ตอนในการเปลีย่น FTP Account 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Web Hosting Access 

2. ทําการกําหนดคา่ FTP login name และ password ใหม ่

3. คลกิ OK 
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 การ Uploading ไฟลผ์า่นทาง Control panel File Manager 

ข ัน้ตอนในการ Upload ไฟล ์ผา่นทาง Control panel File Manager 

1. ไปทีแ่ท็บ Files 

2. การสรา้งและ upload files/directories:  

 วาง Files และ directories ไวท้ี ่ directory httpdocs บน server ถา้เขา้ถงึ website ผา่นทาง HTTP Protocol 
หรอื วาง files และ directories ไวท้ี ่directory httpsdocs บน server ถา้เขา้ถงึ website ผ่านทาง SSL protocol และ
วาง CGI scripts ของทา่นไวใ้น directory cgi-bin บน server 

 การสรา้ง directory ใหม ่คลกิที ่  และเลอืก Directory 

 การสรา้งไฟลใ์หมใ่น directory ทีต่อ้งการ คลกิที ่  และเลอืก File ใหกํ้าหนดชือ่ไฟล ์ เลอืกที ่

check box ของ Use the HTML template ถา้ทา่นตอ้งการจัดการไฟลใ์นการเพิม่แท็ก html พืน้ฐานลง

ไปในไฟลใ์หม ่และ คลกิที ่OK แลว้หนา้ page จะเปิดและอนุญาตใหท้า่นใสเ่นื้อหาหรอืโคด๊ html ในไฟล์

ใหมไ่ดห้ลงัจากทีท่า่นทําเสร็จแลว้ใหค้ลกิที ่OK 

 การ upload ไฟลจ์ากเครือ่งภายในระบบ คลกิที ่  กําหนด path ของไฟลใ์หมโ่ดยพมิพท์ีช่อ่ง 

File source (หรอืใชปุ้่ ม Browseเพือ่หาทีอ่ยู่ไฟล)์ และคลกิที ่OK 

 การดหูรอืการแกไ้ข file ทีม่อียู่ใหค้ลกิทีช่ ือ่ของ file เมือ่จะแกไ้ข HTML file Control panel จะเปิดหนา้

ในการแกไ้ขให ้

 เมือ่ทา่น Upload เนือ้หาเว็บผา่นทาง File Manager หรอื FTP แลว้ control panel ของทา่นจะตัง้คา่สทิธิใ์นการ      
เขา้ถงึ files และ directories ใหโ้ดยอตัโนมัต ิ โดยทา่นสามารถแกไ้ขสทิธิ ์ (Permissions) สาํหรับใชง้าน file หรอื 

directory ไดโ้ดย 

1. ไปทีแ่ท็บ WebSites and Domains เลอืก Virtual Directory คลกิไอคอน ทีต่รงกบั file หรอื 

directory ทีต่อ้งการจะแกไ้ข Permissions  

2. จะแสดงขอ้มลู Permissionsของ file หรอื directory นัน้ และสามารถทําการแกไ้ขได ้

 การเปลีย่นชือ่ file หรอื directory ใหว้างเมา้ทีช่ ือ่ของ file หรอื directory จากนัน้คลกิทีเ่ครือ่งหมาย  และ
เลอืก Rename เพือ่เปลีย่นชือ่ใหมแ่ละคลกิ OK 

 การคดัลอกหรอืยา้ย file หรอื directory ไปอยู่ทีอ่ ืน่ 

1. เลอืก file หรอื directory ทีต่อ้งการโดยใช ้check box ทีต่รงกบั file หรอื directory ทีต่อ้งการนัน้ 

2. คลกิที ่Copy/Move 

3. กําหนดปลายทางสําหรับ file หรอื directory ทีจ่ะคดัลอกหรอืยา้ย 

4. คลกิ Copy เพือ่ทําการคดัลอกหรอืคลกิ Move เพือ่ทําการยา้ย file หรอื directory 

 การปรับปรุงวนัทีส่รา้ง file หรอื directory ใหเ้ลอืก file หรอื directory ทีต่อ้งการโดยใช ้check box ทีต่รงกบั file 

หรอื directory ทีต่อ้งการ จากนัน้คลกิที ่More และเลอืก Change Timestamp จะทําการปรับปรุงวนัทีใ่หเ้ป็นวนั
ปัจจุบนัของภายในระบบ 



Bizweb - User Manual 
 

 

 Page 14 of 31 

 

 การลบ file หรอื directory เลอืก check box ทีต่รงกบั file หรอื directory ทีต่อ้งการลบ คลกิที ่  ทํา
และคลกิที ่Yes 

 

การจดัการฐานขอ้มลู DATABASE 

การสรา้งและการน าเขา้ฐานขอ้มูล 

ข ัน้ตอนในการสรา้งฐานขอ้มูลใหมบ่น Hosting account 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Databases 

2. คลกิที ่   

3. กรอกชือ่ของฐานขอ้มูล 

4. เลอืกประเภทของฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใช ้MySQL หรอื Microsoft SQL Server แลว้คลกิ OK 
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5. ตัง้คา่ผูด้แูลฐานขอ้มลูโดยคลกิ check box ที ่Create a new database user  

6. พมิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพอืใชใ้นการเขา้ถงึขอ้มูลในฐานขอ้มลู 

7. คลกิ OK 

 

 การน าขอ้มูลเขา้สูฐ่านขอ้มูลทีม่อียู ่

ข ัน้ตอนในการน าเขา้ขอ้มูลสูฐ่านขอ้มูลทีม่อียู ่

1. คลกิที ่  Databases 

2. คลกิที ่   

3. กรอกชือ่ของฐานขอ้มูล 

4. เลอืกประเภทของฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการใช ้MySQL หรอื Microsoft SQL Server แลว้คลกิ OK 

5. ตัง้คา่ผูด้แูลฐานขอ้มลูโดยคลกิ check box ที ่Create a new database user 

6. พมิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพือ่ใชใ้นการเขา้ถงึขอ้มูลในฐานขอ้มลู และ คลกิ OK 

7. คลกิที ่  Webadmin แลว้หนา้จอของ phpMyAdmin (หรอื phpMSAdmin) เครือ่งมอืในการจัดการฐานขอ้มูลจะ

เปิดขึน้ในหนา้ตา่งใหม่ 

8. คลกิทีเ่มนู   

9. เลอืก file ทีม่ขีอ้มลูทีต่อ้งการอยูแ่ละคลกิ Go 

10. คลกิทีล่งิค ์Insert data from a text file 

       การจัดการฐานขอ้มูลและขอ้มลูทีใ่ช ้MySQL หรอื Microsoft SQL ของผูใ้ชห้รอืใชเ้ครือ่งมอืในการจัดการฐานขอ้มลูของ 

web ผา่นทาง Control panel control panel ก็ไดโ้ดยไปที ่(Home > Databases >Database name > 

WebAdmin) 

 

 การสรา้ง User Account ของฐานขอ้มูล 

ข ัน้ตอนในการสรา้ง User Account ของฐานขอ้มูล 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Databases  

2. คลกิทีแ่ท็บ Users 

3. คลกิที ่   
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4. พมิพช์ือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพือ่ใชใ้นการเขา้ถงึขอ้มูลในฐานขอ้มลู  

5. เลอืก Database ทีต่อ้งการให ้User นีเ้ขา้ถงึและ คลกิ OK 

 

 การเปลีย่นรหสัผา่นของผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล 

ข ัน้ตอนในการเปลีย่นรหสัผา่น 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Databases  

2. คลกิที ่Link User Management 

 

3. คลกิทีช่ ือ่ฐานขอ้มลูทีต่อ้งการ รายการของผูใ้ชง้านฐานขอ้มูลจะเปิดขึน้ 

4. คลกิทีแ่ท็บ Users และเลอืกชือ่ของผูใ้ชง้านฐานขอ้มลูทีต่อ้งการเปลีย่นรหัสผ่าน 

5. พมิพร์หัสผา่นใหม ่และ คลกิ OK 
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 การลบผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล 

ข ัน้ตอนในการลบผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล          

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Databases  

2. คลกิทีแ่ท็บ Users  

3. เลอืก check box ทีต่รงกบัชือ่ผูใ้ชง้านฐานขอ้มลูทีต่อ้งการจะลบ 

 

4. คลกิที ่Remove  

5. คลกิ Yes เพือ่ยนืยันการลบ 

 

 การลบฐานขอ้มูล 

ข ัน้ตอนในการลบฐานขอ้มูล 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains > คลกิที ่  Databases  

2. เลอืก check box ทีต่รงกบัฐานขอ้มลูทีท่า่นตอ้งการลบ ถา้ check box เป็นสเีทาแสดงวา่ม ีapplication ใชฐ้าน     
ขอ้มลูนัน้อยู ่และทา่นจะลบไดก็้ตอ่เมือ่ทําการถอนการตดิตัง้ application นัน้ออกไปกอ่น 
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3. คลกิที ่Remove 

4. คลกิ Yes เพือ่ยนืยันการลบ 
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การตดิต ัง้ APPLICATIONS 

ข ัน้ตอนในการตดิต ัง้ Applications บน เว็บไซต ์

1. ไปทีห่นา้ Applications > จะแสดงรายการของ Applications ทีส่ามารถตดิตัง้บนเว็บไซต ์

2. คลกิที ่Featured Applications ทีเ่มนูดา้นซา้ย จะแสดงรายการของ applications ทีน่ยิมตดิตัง้ ถา้ตอ้งการดคููม่อื

ของ Site application ใหค้ลกิทีช่ ือ่ของ Application จะแสดงสว่นชว่ยเหลอื หรอืคูม่อืของ Site Application  

 

3. กําหนด version ของ application ทีท่า่นตอ้งการตดิตัง้โดยคลกิที ่Select another version 

4. คลกิทีไ่อคอน Install ในบาง Application จะกําหนดใหต้อ้งยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร โปรดอา่น
ขอ้ความโดยละเอยีดกอ่น ยอมรับและดําเนนิการตอ่ 

5. กําหนดการสรา้งลงิคเ์พือ่ลงิคไ์ปที ่interface ของ application ทีต่ดิตัง้ และทีอ่ยูข่อง application บนหนา้ Home 
page ใน control panel 

6. กําหนดสทิธิใ์นการตดิตัง้และขอ้มลูตา่งๆที ่application รอ้งขอ และคลกิ OK เพือ่ส ิน้สดุการตดิตัง้ 

 

 การเปลีย่นแปลงคา่ทีต่ดิต ัง้หรอืการเปลีย่นรหสัของผูด้แูล application 

ข ัน้ตอนในการเปลีย่นแปลง 

1. ไปทีห่นา้ Applications > คลกิที ่Manage My Applications 

2. คลกิทีช่ ือ่ของ Application ทีต่อ้งการ 

3. คลกิที ่  ทําการเปลีย่นแปลงเรยีบรอ้ยแลว้คลกิ OK 
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 การถอนการตดิต ัง้ Application 

ข ัน้ตอนในการถอนการตดิตงั Application 

1. ไปทีห่นา้ Applications > คลกิที ่Manage My Applications 

2. คลกิ Remove ทีช่ ือ่ของ Application ทีต่อ้งการลบ 

3. คลกิ Yes เพือ่ยนืยันการลบ application จะถกูเอาออกไปพรอ้มทัง้ลบฐานขอ้มูลออกจาก server ดว้ย 

 

 

การจดัการโครงสรา้งของ เว็บไซต ์ดว้ย SUBDOMAINS 

 การต ัง้คา่ Subdomains 

ข ัน้ตอนในการสรา้ง Subdomains 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains  

2. คลกิที ่  

3. พมิพช์ือ่ subdomain ทีต่อ้งการโดยทีช่ ือ่ subdomain สามารถใชเ้ป็น ตวัอักษร,ตวัเลขและเครือ่งหมายขดีสัน้ ๆ   
(-) (มคีวามยาวสงูสดุ 63 ตวัอักษร) และชือ่ subdomain จะตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตัวอักษร และชือ่ subdomainจะเป็น

แบบ case insensitive (คํานงึถงึตวัอักษรตวัเล็กตวัใหญ)่  
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4. คลกิ OK 

 

 ข ัน้ตอนในการต ัง้คา่ Subdomains 

1. ไปทีห่นา้ Websites & Domains คลกิที ่Hosting Settings ขา้งชือ่ Subdomain 
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2. พมิพช์ือ่ subdomain ทีต่อ้งการโดยทีช่ ือ่ subdomain สามารถใชเ้ป็น ตวัอักษร,ตวัเลขและเครือ่งหมายขดีสัน้ ๆ   
(-) (มคีวามยาวสงูสดุ 63 ตวัอักษร) และชือ่ subdomain จะตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตัวอักษร และชือ่ subdomainจะเป็น

แบบ case insensitive (คํานงึถงึตวัอักษรตวัเล็กตวัใหญ)่  

3. กําหนดภาษาโปรแกรมทีใ่ชใ้นการพัฒนา เว็บไซต ์ของทา่นหรอืภาษาโปรแกรมทีจ่ะใหร้องรับโดยสามารถเลอืกได ้

จากกลุม่ของ services แลว้เลอืกภาษาทีต่อ้งการ ใช ้ select all หรอื clear all ในการเลอืกทัง้หมดหรอืเคลยีร์
ทัง้หมดจากภาษาทีม่อียู่ 

4. ถา้ ASP.NET ของ domain นัน้ถกู disabled อยูค่อืไมเ่ปิดใหใ้ชง้าน ดงันัน้เมือ่ทา่นสรา้ง subdomain ขึน้มา 

ASP.NET ของ Subdomain บน subfolder นัน้จะเป็น disabled ดว้ย แตถ่า้ ASP.NET ของ domain นัน้ถกู 
enabled อยูค่อืเปิดใหใ้ชง้าน ดงันัน้เมือ่ทา่นสรา้ง subdomain ขึน้มา ASP.NET ของ Subdomain บน subfolder 

นัน้จะเป็น enabled ดว้ย 

5. เพือ่เสร็จสนิการกําหนดใหค้ลกิ OK อาจตอ้งใชเ้วลาประมาณ 48 ชัว่โมงเพือ่ให ้Subdomain ใหมอ่ยใูนระบบของ 

Domain name และใหผู้ใ้ชง้าน internet สามารถใชง้านได ้

6. ในการดตูัวอย่างเนือ้หาเว็บไซตข์อง Subdomain บน Home page ใหค้ลกิที ่Subdomains แลว้คลกิทีไ่อคอน  
ของเว็บไซตท์ีต่รงกบั Subdomain ทีต่อ้งการดตูวัอย่างเนือ้หา 
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 การดขูอ้มูลของเนือ้หา เว็บไซต ์ทีอ่ยูใ่น subdomain 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains  

2. คลกิที ่  Open ทีต่รงกบัชือ่ subdomain ทีต่อ้งการดตูัวอยา่ง 

 

 การลบ Subdomains 

ข ัน้ตอนในการลบ Subdomains 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains  

2. คลกิทีช่ ือ่ subdomain ทีต่อ้งการทําการลบ 

3. คลกิ Remove Subdomain 

4. คลกิ Yes เพือ่ยนืยันการลบ 

 

  หมายเหต ุเมือ่ดําเนนิการลบเสร็จแลว้จะทําให ้subdomain และเนือ้หา เว็บไซต ์ของ subdomain นัน้ถกูลบออกจาก 
server ดว้ย 

 

การต ัง้คา่ DOMAIN ALIASES ส าหรบัเว็บไซต ์

ถา้ทา่นไดเ้ชา่พืน้ทีโ่ดเมนเนมไวแ้ลว้ แลว้ตอ้งการทีจ่ะใชอ้กีโดเมนเนมหนึง่ใหใ้ชข้อ้มลูเดยีวกบัโดเมนทีท่า่นไดเ้ชา่พืน้ทีไ่วก็้
สามารถทําไดโ้ดยทําเป็นแบบ Domain Aliases 

ข ัน้ตอนวธิกีารต ัง้คา่ Domain Aliases 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains  

2. คลกิที ่  

3. พมิพช์ือ่โดเมนเนม (Domain Aliases) ทีต่อ้งการ อย่างเชน่ alias.com ชือ่โดเมนเนมเป็นไดท้ัง้ตัวอักษรและตวัเลข

แตต่อ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 63 ตัวอักษร 
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4. เลอืกที ่check box ของ Mail ถา้ทา่นตอ้งการให ้Email ทีส่ง่มาที ่Email addresses ทีอ่ยู่ภายใต ้ domain alias 
ใหส้ง่มาที ่ Email addresses ทีอ่ยูภ่ายใตโ้ดเมนเนมจรงิๆของทา่น ตัวอย่างเชน่ ทา่นม ี Email address ชือ่ 

mail@yourdomain.com แลว้ทา่นก็ไดทํ้าการตัง้คา่ alias สําหรับโดเมนเนม สมมตุวิา่เป็นโดเมนเนมชือ่ alias.com 

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะรับเมลม์าที ่   mailbox ของทา่นคอื mail@yourdomain.com เมือ่มอีเีมลส์ง่มาที ่
mail@alias.com ใหเ้ลอืกที ่check box Mail 

5. เลอืกที ่check box > Web service 

6. คลกิ OK 

 

 การแกไ้ขการต ัง้คา่ตา่งๆของ Domain Aliases 

ข ัน้ตอนวธิกีารเปลีย่นแปลงคา่ทีต่ ัง้ไวส้ าหรบั Aliases 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domains  

2. คลกิทีช่ ือ่ Domain Aliases ทีท่า่นตอ้งการ 

3. เปลีย่นแปลงแกไ้ขคา่ตา่งๆทีต่ัง้ไวแ้ลว้คลกิ OK 
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 การลบ Domain Aliases 

ข ัน้ตอนวธิกีารลบ Aliases ออกจาก Domain 

1. ไปทีห่นา้ WebSites & Domain 

2. คลกิทีช่ ือ่ domain ทีต่อ้งการทําการลบ 

3.  คลกิ Remove Domain Alias 

4. คลกิ Yes เพือ่ยนืยันการลบ 

 

การต ัง้คา่ PERMISSIONS ส าหรบั FILE และ FLODER 

ข ัน้ตอนการต ัง้คา่และการเปลีย่นแปลงแกไ้ขคา่ Permissions 

1. ไปทีห่นา้ Files  

2. แสดง Folder ทัง้หมดทีม่ใีน Server 

3. คลกิที ่Folder ทีใ่ชเ้ก็บขอ้มลูเว็บไวใ้นทีน่ี้คอื Folder httpdocs 

 

4. คลกิทีไ่อคอน  ทางขวาของชือ่ File หรอื Folder ทีต่อ้งการแกไ้ขและเลอืก Change Permissions 

5. เปิดหนา้จอ Setting up Access Permissions เพือ่ทําการแกไ้ข Permissions สาํหรับ File หรอื Folder ทีต่อ้งการ 

6. ทีฝ่ั่ง Group or user names ใหค้ลกิเลอืกที ่Control panel IIS User (IUSR_yourdomain) 



Bizweb - User Manual 
 

 

 Page 28 of 31 

 

7. ทีฝ่ั่ง Permissions for IUSR_ yourdomain ใหค้ลกิเลอืก checkboxes ทีอ่ยูใ่ตค้อลมัภแ์ถว Allow โดยใหเ้ลอืกติ๊ก
ใหต้รงกบั Permissions ทีต่อ้งการกําหนดให ้ เชน่ถา้ตอ้งการให ้ File หรอื folder นัน้ Write ไดก็้ใหต้ิ๊กที ่

checkboxes ใน คอลมัภ ์Allow ทีต่รงกับ Write เป็นตน้ 

 

8. แลว้คลกิทีปุ่่ ม OK 

9. เสร็จสิน้การเปลีย่น Permission สาํหรับ File หรอื Folder ทีต่อ้งการ 

 

ในกรณีทีทํ่าการเปลีย่น Permissions สาํหรับ folder แลว้ตอ้งการให ้file/ folder ทัง้หมดทีอ่ยูใ่น folder นัน้ๆ เปลีย่น 
Permissions ตามไปดว้ยใหทํ้าดงันี ้ในหนา้ Setup Access Permissions 

1. ติ๊กเลอืก checkboxes หนา้ขอ้ความ Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this 
object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined here. 

2. ติ๊กเลอืก checkboxes หนา้ขอ้ความ Replace permission entries on all child objects with the entries shown 
here. 

3. แลว้คลกิทีปุ่่ ม OK 

4. เสร็จสิน้การเปลีย่น Permission สาํหรับ Folder ทีต่อ้งการแลว้ และ file/ folder ทัง้หมดทีอ่ยูใ่น folder นัน้ๆก็จะ
เปลีย่น Permissions ตามไปดว้ย 
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การตรวจสอบสถติกิารใชง้านเว็บไซต ์

เป็นการตรวจดสูถติกิารเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องเรา 

ข ัน้ตอนในการตรวจสอบสถติกิารใชง้าน เว็บไซต ์

1. ในหนา้แรกของทา่นใหค้ลกิทีแ่ท็บ Statistics 

2. คลกิที ่  Data Transfer Statistics 

3. การตรวจสอบสถติขิองการเขา้ใชง้าน web pages, การ downloaded files หรอืการ uploaded files  

 

 การตรวจสอบสถติกิารถา่ยโอน web pages จาก เว็บไซต ์ผา่นทาง hypertext transfer protocol (HTTP) 
คลกิที ่Web Stats 

 การตรวจสอบสถติกิารถา่ยโอน files ผา่นทาง file transfer protocol (FTP) คลกิที ่FTP Stats 

 การตรวจสอบการใช ้bandwidth ใน 1 เดอืนคลกิทีT่raffic History 

 การตรวจสอบการใชง้าน bandwidth ผา่นทาง FTP , Web และการใชบ้รกิารเมล ์ใน domain คลกิที ่Traffic 

History 
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             อกีทางเลอืกหนึง่คอืทา่นสามารถเขา้มาตรวจดสูถติกิารเขา้ใชง้าน เว็บไซต ์ ไดท้าง URL https://your-
domain.com/Control panel-stat โดยใช ้Username+Password ของ FTP สาํหรับ Login เขา้ใชง้าน 
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การตรวจสอบ LOG FILES และต ัง้คา่การกูค้นื LOG FILES 

Log Files คอื การเก็บขอ้มลูรายงานทกุการ connections ทีต่ดิตอ่มายัง Server เพือ่เขา้ใชง้านเว็บไซต ์

ข ัน้ตอนในการตรวจสอบเนือ้หาของ log file หรอืการ download log file 

1. คลกิที ่  Logs จะแสดงรายการของ log file 

 การกําหนดจํานวนบรรทดัของ log file ทีท่า่นตอ้งการด ู ใหพ้มิพจํ์านวนเลขลงไปในชอ่งทีอ่ยูใ่ตก้ลุม่ 
Preferences 

 การตรวจดเูนือ้หาของ log file ใหค้ลกิที ่Dropdown All logs และเลอืก Manage Log Files 

 

 การ download log file ใหค้ลกิ icon  ทีต่รงกับ file ทีต่อ้งการ 

 

 

 


