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ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

ะปรากฏหน้าจ

ขโมดูล “foot

owser 

ชาการและงานทะ

0 

 หรือ 

จอการแก้ไขโม

ter menu” 

 หรือ 

ะเบียน    

หน้า 3

 

มดูล ดังภาพที
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ที่ 27 

 



โ

 

 

ขั้นตอนการ 
1) ท

โปรแกรม Fil

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

 Upload ไฟล
ทําการเชื่อมต่
leZilla จากน้ั

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

การอัพโ

ลข์้อมูลระหว่
อกับเครื่องแม

น้ัน กรอกข้อมู

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

7 
โหลดข้อมูลเข

 

 
ว่างเครื่อง PC
ม่ข่ายผ่านช่อ
ล Host, Use

 

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 
ขา้สู่เครื่องแม่

C กับ Web S
งทาง FTP 

ername, Pas

ชาการและงานทะ

0 

ม่ข่าย 

Server ผ่านช
ด้วยโปรแกรม

ssword, Port

ะเบียน    

หน้า 3

 

ช่องทาง FTP
ม FileZilla 
t ดังภาพที่ 28
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 โดยเปิด
8 



 

 

 

 

 

 

 
เมื่อเช่ือมต่อเ
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

ภาพท่ี 28 ตั

  http://a

  Usernam

  Passwo

  Port 21

 เมื่อกรอก
สร็จสมบูรณ์ 

ภาพท่ี 

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

ตัวอย่างการกร

cad.pbru.ac

me คือ ช่ือผู้ใ

rd คือ รหัสผ่

 คือ Port มา

กข้อมูลครบแ
 จะปรากฏหน้

 29 การเช่ือม

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

รอกข้อมูล Ho
 

c.th 

้ใช้ในการเข้าใ

านที่ใช้คู่กับ U

าตรฐานของ F

แล้ว คลิกที่ปุ่ม
น้าจอดังภาพที

มต่อที่เสร็จสม

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

ost, Usernam

ใช้งานผ่านช่อ

Username 

FTP อาจจะกร

ม Quickconn
ที่ 29 

มบูรณ์ด้วยโปร

ชาการและงานทะ

0 

me, Passwo

งทาง FTP 

รอกหรือไม่กร

nect เพ่ือเช่ือ

รแกรม FileZi

ะเบียน    

หน้า 3

ord, Port 

รอกก็ได้ 

อมต่อกับเครื่อ

 
illa 
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องแม่ข่าย 



 

 

 

 

 

 
2) เล

 

 

 

 
3) เ

และเลือกเมนู

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

  แสดงข้อค

  แสดงข้อม

  แสดงข้อม

  พ้ืนที่แสด
ลือกตําแหน่ง

ภาพท่ี 30

  ตําแหน่ง

  ตําแหนง
มื่อเลือกไฟล์ห
นู Upload ดัง

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

ความแจ้งว่า เ

มูลที่อยู่ในเครื

มูลที่อยู่ในเครื

ดงการถ่ายโอน
เก็บไฟล์ข้อมูล

0 การเลือกตํา

เก็บข้อมูลในเ

เก็บข้อมูลในเ
หรือโฟลเดอร์
งภาพที ่31 

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

 เช่ือมต่อเสร็จ

รื่องแม่ข่าย 

รื่อง PC ของเร

นข้อมูล 
ลตามที่ต้องกา

าแหน่งเก็บไฟ

เครื่อง PC ชอ

เครื่องแม่ข่ายท
ร์ที่ต้องการ U

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

สมบูรณ์แล้ว 

รา 

าร ดังภาพที่ 3

ฟล์ข้อมูลของโ

งเราที่ต้องกา

ที่ต้องการ Up
Upload ได้แ

ชาการและงานทะ

0 

 

30 

ปรแกรม File

ร Upload ข้

pload ข้อมูล 
แล้ว ให้คลิกข

ะเบียน    

หน้า 3

 
eZilla 

้อมูล 

 
ขวาที่ไฟล์หรือ
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โฟลเดอร์



 

 

 
4) ห

“OK” ดังภาพ
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

หากมีไฟล์เดิม
พที่ 32 

เ

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

ภาพ

มอยู่แล้ว โปรแ

ภาพท่ี 32 ห

คลิกขวา 
เลือก Upload 

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

ที ่31 ขั้นตอน

แกรมจะแจ้งว

น้าจอแจ้งว่าต้

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

นการ Uploa

ว่า ต้องการจ

ต้องการเขียนท

ชาการและงานทะ

0 

d 

ะเขียนทับไฟ

ทับไฟล์เดิมหรื

ะเบียน    

หน้า 3

 

ล์เดิมหรือไม่ 

รือไม ่
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 ให้กดปุ่ม 

 



 

 

5) เม
 

 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

มื่อ Upload 

ภาพ

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

 เสร็จสิ้น จะแ

พที ่33 หน้าจ

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

แสดงรายการ 

จอแสดงรายก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 Upload เสร็

การ Upload 

ชาการและงานทะ

0 

จสมบูรณ์ ดัง

เสร็จสมบูรณ ์

ะเบียน    

หน้า 3

ภาพที ่33 
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การส
จะเกิดขึ้นหา
ดังน้ันการสําร

ปัจจุ
ฐานข้อมูล 

 
วิธีสํารองเว็บ

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

สํารองข้อมูล
กข้อมูลเกิดก
รองข้อมูลจึงเป
บันผู้ดูแลเว็บ

บไซต์ผ่านช่อง

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

การสํา

 (backup) 
การเสียหายห ื
ป็นสิ่งที่จําเป็น
ไซต์ของสํานัก

งทาง FTP 

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

8 
ารองเว็บไซต์

 
 คือกระบวนก
รือสูญหาย โด
นอย่างย่ิง 
กมีการสํารอง

 

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 
ต์และฐานข้อมู

การเก็บสํารอง
ดยสามารถนํ

ข้อมูล 2 ส่วน

ชาการและงานทะ

0 

มูล 

งข้อมูลเพ่ือหลี
าข้อมูลที่สําร

น คือ ส่วนที่ 1

ะเบียน    

หน้า 3

ลีกเลี่ยงความ
รองไว้มาใช้งา

1 เว็บไซต์ แล
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เสียหายที่
านได้ทันที  

ะส่วนที่ 2 



 

 

การส
ของเคร่ืองแม
 

 

 

ถ่ายโอนข้อมูล
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

สํารองข้อมูลวิ
ม่ข่าย แล้วคลกิ

  เลือกตําแ

  เลือกตําแ

  คลิกขวาท
ลให้เสร็จสมบู

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

วิธีน้ี  ทําได้ใน
กขวา เลือกเม

ภาพท่ี 34 แ

แหน่งของข้อมู

แหน่งที่เก็บข้อ

ที่ไฟล์หรือโฟล
บูรณ์ 

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

นลักษณะเดียว
มนู Downloa

แสดงตัวอย่าง
 

มูลที่ต้องการด

อมูลบนเคร่ือง

ลเดอร์ที่ต้องก

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

วกันกับการ U
ad ดังภาพที่ 3

การ Backup

ดาวน์โหลด 

คอมพิวเตอร์ 

การ เลือกเมนู 

คลิกขวา 
เลือก Downlo

ชาการและงานทะ

0 

Upload เพี
34 

 เว็บไซต์ 

 PC 

 Download 

ad 

ะเบียน    

หน้า 3

ยงเลือกข้อมูล

 

 จากน้ันรอกา
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ลด้านขวา

าร 



โ

 

 

วิธีสํารองข้อ

1) ก
โดยพิมพ์ UR
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

มูล Databas

การสํารองข้อม
RL ดังน้ี http:/

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

se  

มูลในส่วนของ
//acad.pbru

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

 
ง Database 
u.ac.th/phpM

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 สามารถทําได
Ma418/ จะป

ชาการและงานทะ

0 

ด้ด้วยการเข้า
ปรากฏดังภาพ

ะเบียน    

หน้า 4

 

าระบบ phpM
พที่ 35 
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MyAdmin 



 

 

  

  
2) ก

 

 
3) เล

 
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

ภ

   กรอก

   กรอก
กดปุ่ม “ไป” จ

ลือกเมนู “ส่ง

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

ภาพที่ 35 หน้

กช่ือผู้ใช้ 

กรหัสผ่าน 
จะปรากฏหน้า

ภาพท่ี 36

ออก” จะปรา

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

น้าจอการเข้าสู
 

าจอระบบ ph

6 หน้าจอระบ

ากฏหน้าจอดั

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

สู่ระบบ phpM

hpMyAdmin

บบ phpMyAd

ังภาพที่ 37 

ชาการและงานทะ

0 

MyAdmin 

 ดังภาพที่ 36

dmin 

ะเบียน    

หน้า 4

6 
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 ก

4) หลัง

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

  เลือกวิธีก
 - รวดเร็ว
 - กําหนด

  เลือกรูปแ
กดปุ่ม “ไป” จ
จาก Backup

ภาพที

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

ภาพท่ี 37 

การส่งออก แบ
ว : แสดงเฉพา
ดเอง : แสดงตั

แบบชนิดของไ
จะปรากฏหน้า
p ข้อมูลเรียบร้

ที่ 38 หน้าจอ

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

 หน้าจอการ 

บ่งออกเป็น 2
าะตัวเลือกทีน้่
ตัวเลือกที่เป็นไ

ไฟล์ที่จะ Bac
าต่างให้เลือกท
ร้อย จะได้ไฟล

 

แสดงไฟล์ SQ

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 Backup Dat

 วิธี คือ 
น้อยที่สุด 
ไปได้ทั้งหมด 

ckup 
ที่เก็บไฟล์   
ล์ SQL ดังภาพ

QL ที่ Backup

ชาการและงานทะ

0 

tabase 

 

พที่ 38  

p เรียบร้อยแล้

ะเบียน    

หน้า 4

 
ลว้ 
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วิธีกู้คืนเว็บไซ

การก
เครื่องคอมพิว
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

ซต์ผ่านช่องท

กู้คืนข้อมูล ทํ
วเตอร์ PC แล้

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน

การกู้

ทาง FTP  

ําได้ในลักษณ
ลว้คลิกขวา เลื

ารจัดการเว็บไซต์
าลัยราชภัฏเพชรบ

ชาการและงานท

.001 

นที่เร่ิมใช ้: 18 ก

9 
กู้คืนเว็บไซต์แ

 

ณะตรงกันข้าม
ลอืกเมนู Uplo

ส์ํานักส่งเสรมิวิช
บุร ี

ะเบียน 

กรกฎาคม 2560

 
และฐานขอ้มูล

มกับการ Bac
oad ดังภาพที

ชาการและงานทะ

0 

ล 

kup คือ เลื
ที่ 39 

ะเบียน    

หน้า 4

 
ลือกข้อมูลด้าน
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นซ้ายของ



 

 

 

 

 
ถ่ายโอนข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติ
                  

ช่ือหน่วยงาน : 

หมายเลขเอกส

แก้ไขคร้ังท่ี : - 

  เลือกตําแ

  เลือกตําแ

  คลิกขวาท
ลให้เสร็จสมบู

งาน : การบริหา
        มหาวิทยา

 สาํนักสง่เสรมิวิช

าร : 60.555.32.

 วัน
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นอกเวลา  แล
าวิทยาลัยราช
ดการ/แนวปฏิ
ารางเรียน/ตา

ชาการและงาน
ละฐานข้อมูล

 และเพ่ือให้ข้อ
ครั้ง เพ่ือลดข้อ

ขนาดไฟล์มาก
ปภาพแต่ละค
ส่ไว้ใน Folde

งกฤษและไม่มี
ยในไฟล์ได้อย่

ชาการและงานทะ

0 

มีข้อมูลสารส

เบียน 
ราชภัฏเพชร
ละบัณฑิตศึกษ
ภัฏเพชรบุร ี–
บัติ/กฤษฎีกา
ารางสอบ เพ่ื

นทะเบียนเป็น
ไว้  กรณีข้อมู
อมูลที่สํารองไ
อผิดพลาดเมื่อ

กว่า 1 Mb  ห
ครั้ง 
er ที่เป็นเรื่อง

การเว้นวรรค
างชัดเจน  หา

ะเบียน    

หน้า 5

สนเทศในการส

รบุรี – ระบบ
ษา 
– ระบบทะเบี
า/ข้อบังคับ ที่
อลงประชาสั

นข้อมูลที่มีคว
มูลเสียหายหรื
ไว้ใกล้เคียงกั
อถึงเวลาที่นํา

หากว่าไฟล์รูป

งเดียวกันเพ่ือส

ค  เน่ืองจากจะ
ากต้องการเว้

55 จาก 55 

สนับสนุน

รับสมัคร

ยน 
ส่งมาจาก

สัมพันธ์ใน

วามสําคัญ
รอสูญหาย
ับปัจจุบัน
กลับไปใช้

ปภาพที่ใช้

สะดวกใน

ะทําให้ช่ือ
้นวรรคให้
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