
การสร้างเวบ็ไซต์ด้วย
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Joomla คอือะไร?
Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา

(Content Management System : CMS) บนเวบ็ไซต์ เพือ่
ช่วยในการอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยาก
ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมี
ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็
สามารถจัดท าเวบ็ไซต์ด้วยตัวเองได้
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Content Management System หรือ CMS คือ 
ระบบบริหารการจัดการเนือ้หา CMS ส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้
เรียกงานทางด้านเว็บไซต์จึงเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบบริหาร
จัดการเวบ็ไซต์ 

CMS คอือะไร?
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Frontend คือส่วนทางด้านหน้าของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
Homepage Webpage และ Link ต่าง ๆ ผู้ใช้งานทั่วไป และสมาชิก
ของเวบ็ไซต์ทุกคนสามารถมองเห็น หรือเยีย่มชมได้
Backend คอืส่วนที่ใช้ในการควบคุม Website มีเพยีงคนบางกลุ่ม
เท่าน้ันที่สามารถเข้าใช้งานในส่วนนีไ้ด้ เช่น Admin และสมาชิกที่
ได้รับอนุญาต (ทมีงานผู้มีหน้าที ่เพิม่ แก้ไข เปลีย่นแปลงเวบ็ไซต์)

CMS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
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ประโยชน์ของ CMS
ควบคุมรูปแบบของเวบ็ไซต์ได้ดี (ฟอนต์ สไตล์     การจัดวางเลย์เอาต์)

อปัเดตเวบ็ไซต์ได้จากทุกๆ ที่

ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script

รองรับการท างานจากผู้ใช้หลายคนได้พร้อมๆ กนั

การจัดการเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีระบบ ง่ายต่อการดูแล

ไม่เสียเวลาในการสร้างเวบ็ไซต์มาก ช่วยลดก าลงัคนและค่าใช้จ่ายในการ
สร้างและดูแลเว็บไซต์

มีโปรแกรมเสริมให้เลอืกน ามาประยุกต์ใช้งานกบัเวบ็ไซต์น้ันๆ
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ตัวอย่างของโปรแกรม CMS

Joomla

Mombo

Drupal

Word press

phpBB
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ท าไมต้องเป็น Joomla!
ฟรี, ติดตั้งง่าย

ควบคุมหน้าตาเวบ็ด้วย Template

สร้างและจัดการเนือ้หาได้ง่าย

รองรับกบัการท างานหลายๆ คนพร้อมๆ กนัได้

 เสถียร ปลอดภัย update ได้สม ่าเสมอ

ไม่ต้องยดึตดิกบัคอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ

มสัีงคมออนไลน์ทีม่ข้ีอมูลช่วยเหลอืจ านวนมาก

มผู้ีพฒันาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมทีห่ลากหลาย
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ความต้องการของระบบในการติดตั้ง Joomla2.5

Software Recommended Minimum More information

PHP* 5.3 + 5.3.4+ http://www.php.net

MySQL** 5.0.4 + 5.0.4+ http://www.mysql.com

Apache***
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)

2.x + 2.x+ http://www.apache.org

Microsoft IIS**** 7 7 http://www.iis.net
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2. การติดตั้ง Joomla ใช้งานบนพืน้ทีเ่วบ็ไซต์จ าลอง   หลงัจากออกแบบเสร็จกอ็พัโหลดขึน้เว็บไซต์จริง
    ข้อดี

1. ไม่เสียเวลาในการรอดูผลลพัธ์
2. ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตอนเร่ิมโครงการ โดยการเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซตท้ิ์งไวใ้หสิ้นเปลือง และ

ประหยดัค่าบริการอินเตอร์เน็ต ในการเพิ่มเน้ือหาและปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซต ์
  ข้อเสีย

1. ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ และระบบฐานขอ้มูล
2. ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงัจากระบบของเวบ็ไซตเ์ซิร์ฟเวอร์และ

ฐานขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัระบบท่ีเราจาํลองไว้

1.  การติดตั้ง Joomla ใช้งานบนพืน้ทีเ่วบ็ไซต์จริง 
     การติดตั้งแบบน้ีจะเหมาะสาํหรับผูใ้ชท้ัว่ไปท่ีไม่อยากเจอปัญหาท่ีซบัซอ้น ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียดงัน้ี
     ข้อดี 
     1. ช่วยใหเ้ราเห็นผลไดท้นัที

2. สามารถทดสอบและแกไ้ขปัญหาไดก่้อนท่ีจะทาํงานจริงทั้งหมด ซ่ึงมกัจะพบกบัปัญหาเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับ
ภาษาไทย หรือส่วนการทาํงานบางส่วนใชภ้าษาไทยไม่ได ้ดงัน้ี เราสามารถใหผู้ดู้แลระบบของโฮสตช่์วยแกไ้ขปัญหาใหเ้ราได ้
ซ่ึงไม่ตอ้งมาเสียเวลาแกไ้ข หรือปรับแกง้านทีหลงัใหเ้สียเวลา

ข้อเสีย
1. การทาํงานจะชา้เพราะตอ้งเช่ือมต่อผา่นอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเหมาะกบัอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2. ตอ้งใชค่้าใชจ่้ายเร่ิมตน้โครงการท่ีสูง เพราะตอ้งเช่าพื้นท่ี และติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

การติดตั้ง Joomla! เพือ่ใช้งาน
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การติดตั้ง Web Server จ าลอง
การติดตั้ง AppServ 2.5.10 

AppServ รุ่น 2.5.10 มีรายละเอยีดดังนี้
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6
MySQL 5.0.51b
phpMyAdmin 2.10.3 

• สามารถ Download  ตัวติดตั้ง ได้ที่ 
http://www.appservnetwork.com
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ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง

1. ดบัเบิลคล๊ิกappserv-win32-x.x.x.exe เพ่ือติดตั้ง AppServ บนเคร่ืองPC

2. คล๊ิก Next จะพบกบัหนา้จอ ประกาศเร่ืองลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเป็น ลิขสิทธ์ิแบบ GNU/GPL License
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ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)

3. I Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธ์ิแลว้ กจ็ะเขา้สู่หนา้เลือกโฟลเดอร์ และไดร์ฟ 
ท่ีจะติดตั้ง ในท่ีน้ีเป็น C:\AppServ
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4. คล๊ิกNext จะเขา้สู่หนา้เลือก คอมโพเนน้ท่ีจะติดตั้ง ในท่ีน้ีคล๊ิกใหห้มดทุกตวั

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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5. คล๊ิก Next หนา้ Server Information

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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พิมพ ์ localhost

ใหใ้ส่ email ของเราไป

Port  80

คล๊ิก Next

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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6. การตั้งค่า MYSQL

ใส่ Password

ยนืยนัรหสั Password อีกคร้ัง

เลือกเป็น UTF-8 

คล๊ิก Install  

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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7. โปรแกรมกาํลงัทาํการติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวา่งนี ้หาก Windows มี
การสอบถามเร่ืองการ Block โปรแกรม ให้คลิก Unblock โปรแกรมจะถกู
ติดตัง้อยา่งสมบรูณ์

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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8. เม่ือติดตั้งจนครบ 100 % ระบบจะถามวา่ จะเร่ิมให ้Apache และ MySQL ทาํงานหรือไม่

คลิ๊ก Finish

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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9. เม่ือติดงเสร็จ ใหเ้ปิด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox  ท่ีช่อง address bar
พิมพ ์http://localhost/       ถา้ข้ึนหนา้จอ AppServ ดงัภาพแสดงวา่พร้อมใชง้านได้

ช่อง Address พมิพ์  localhost

ขั้นตอนการตดิตั้ง Web Server จ าลอง(ต่อ)
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โครงสร้างของ Folder

เกบ็ ฐานข้อมูล  (MySQL)

เกบ็ File Joomla 
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การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin 

กรณีจ าลองเคร่ือง PC ของเราเองเป็น Web server 
เปิด Browser ทีช่่อง Address bar พมิพ์ http://localhost/phpMyadmin 

คลกิ Gousername  พมิพ์  root

password  พมิพ์ 1234

แล้วกดปุ่ม OK 22



การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin (ต่อ) 

1. พิมพช่ื์อฐานขอ้มูล (ในที่นีข้อตั้งช่ือเป็น joomla_db)
2. คล๊ิกปุ่ม สร้าง
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10. Copy โฟลเดอร์ Joomla จากเคร่ืองไปใส่ไวใ้นพาส                                                           
**กอ้ปป้ีวางใหถู้กตอ้ง

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla
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ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)

11. เปิด Browser ท่ี address ใหพ้ิมพ ์http://localhost/joomla 

1. เลอืกภาษาที่ใช้ในการ
ติดตั้ง ในที่นีข้อเลอืกเป็น
ภาษาไทย

2 คลกิ ต่อไป
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ให้คลิก ต่อไป เพ่ือไปขัน้ตอนถดัไป 

3. คลกิ ต่อไป

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)
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หน้านีเ้ป็นการบอกถงึลขิสทิธ์ิการใช้งาน Joomla! CMS ให้คลิก ต่อไป  

4. คลกิ ต่อไป

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)
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พมิพ์ root

พมิพ์ localhost
Password 1234

คลกิ Next

ในสว่นนีใ้ห้ใสร่ายละเอียดเก่ียวกบัฐานข้อมลู

joomla_db
ค าน าหน้าตารางให้เปลีย่น

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)

28



สว่นของการก าหนดคา่ FTP  ยงัไมใ่ช้งานวา่งไว้ไมต้่องต้องกรอก จากนัน้ 
คลิกปุ่ ม ต่อไป 

คลกิ ต่อไป

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)
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ใส่ช่ือเวบ็ไซต์ ก าหนดช่ือตามต้องการ 

ใส่ E-mail ของผู้ดูแลระบบ 

ใส่รหัสผ่านในการเข้าระบบของผู้ดูแลระบบ
ยนืยนัรหัสผ่าน

ถา้ติดตั้งขอ้มูลตวัอยา่งกใ็หค้ล๊ิกท่ี ติดตั้งขอ้มูลตวัอยา่ง แต่ในท่ีน้ี
ไม่ตอ้งคลิก เพราะไม่ติดตั้งขอ้มูลตามตวัอยา่ง

คลิก๊ ต่อไป

ในสว่นนีเ้ป็นการตัง้คา่เวบ็ไซต์ 

กรอกช่ือ ผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)
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ในสว่นนีเ้ป็นขัน้ตอนสดุท้าย  เสร็จสิน้

ช่ือผูดู้แลระบบ 
ใหจ้ดไวด้ว้ยนะ
เด๋ียวลืม

แล้วคลกิเพือ่ดูหน้า
เวบ็ไซต์

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)
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เปิด Browser ท่ี address ใหพ้ิมพ ์http://localhost/joomla 

การเปิดใช้งานโปรแกรม Joomla

หนา้ตวัอยา่งเพจ Joomla ท่ีได้
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การเข้าสูห่น้าผู้ดแูลระบบ กรณีใช้เคร่ือง PC จ าลองท าเวบ็ไซต์   ให้เปิด Browser 
ขึน้มา ท่ีช่อง address ให้พิมพ์   http://localhost/โฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บ
Joomla/administrator

ใส่รหัสผ่าน

พมิพ์ช่ือผู้ดูแลระบบ

การเข้า – ออกระบบ ผู้ดูแลระบบ(admin) 
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สว่นประกอบของหน้าผู้ดแูลระบบ

ต้องการออกจากระบบให้คลกิที่
Logout หรือ ออกจากระบบ

การเข้า – ออกระบบ ผู้ดูแลระบบ(admin) (ต่อ) 
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การติดตั้งภาษาไทยให้กบั Joomla
ให้ท าการ Login เข้าหน้า admin

1.คลกิเมนู Extentions -> 
Extension Manager

2.คลกิเมนู เรียกดู
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การติดตั้งภาษาไทยให้กบั Joomla!(ต่อ)
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การติดตั้งภาษาไทยให้กบั Joomla! (ต่อ)

5. คลกิที ่Extensions > Language Manage

หมายเหตุ setภาษาไทยส าหรับผู้ดูแล คลกิที่แถบ installed-administrator  เลอืก ภาษาไทย > คลกิ ที่ปุ่ม 
Default 37



การติดตั้งภาษาไทยให้กบั Joomla! (ต่อ)
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)

การตั้งค่าเบ้ืองตน้ทาํการ Login เขา้หนา้ back end  ของระบบ 

1. คลิกที่ ตัง้ค่าคอนฟิกหลัก หรือไปที่ เมนู  เวบ็ >>  การตัง้ค่าคอนฟิก
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)
การกาํหนดค่าการทาํงานขั้นพ้ืนฐานในเวบ็ไซต ์มีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี
ตั้งค่าหน้าเวบ็  กาํหนดค่าในการแสดงเน้ือหาบนหนา้เวบ็ไซต์
• ช่ือเวบ็ กาํหนดช่ือของเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะแสดงในไตเติลบาร์ของเวบ็ผูดู้แล
• ปิดเวบ็ช่ัวคราว กาํหนดใหปิ้ดเวบ็ไซตช์ัว่คราวเม่ือมีการปรับแต่งหรือแกไ้ขเวบ็ไซต์
• ข้อความเมื่อ Offline กาํหนดขอ้ความท่ีใชแ้สดงแทนเน้ือหาเวบ็ เม่ือเราสั่งปิด
เวบ็ไซตช์ัว่คราว โดยใหเ้ลือกท่ี ใช้ข้อความที่ก าหนดเอง และกาํหนดขอ้ความท่ีจะให้
แสดงเม่ือทาํการปิดเวบ็ไซต ์ในช่อง ข้อความเมื่อปิดเว็บ
• ตัวช่วยเขียนเนือ้หา  เลือกเอดิเตอร์(ตวัช่วยเขียนเน้ือหา)ท่ีใชใ้นการสร้างเน้ือหาเวบ็
• ระดบัสมาชิก ระดบัของผูท่ี้สามารถเขา้ชมเน้ือหาและเมนูในเวบ็ไซต ์เช่น Public ทุก
คน หรือ Registered เฉพาะสมาชิกท่ีไดล้งทะเบียนเท่านั้น
•จ านวนแสดงต่อหน้า ความยาวของรายการท่ีใหแ้สดงในหนา้เวบ็ผูดู้แล
• จ านวนเนือ้หาที่ส่งออก จาํนวนหวัขอ้ของเน้ือหาท่ีเปิดใหเ้วบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดดึ้งไป
แสดงบนเวบ็
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)
•อเีมลทีแ่นบใน RSS ใหเ้ลือกดึงเน้ือหาจากอีแมลแอดเดรสของผูเ้ขียนแต่ละคน
(Author E-mail) หรือจากอีเมลแอดเดรสของผูช้มทุกคนในเวบ็ไซต(์Site Email)
ตั้งค่าเมต้าดาต้า กาํหนดแทก็ Meda ท่ีแสดงคาํอธิบายของเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีผลต่อการ
คน้หาของเสิร์ชเอนจิน
•ค าอธิบายเวบ็ คาํอธิบายเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ไม่ควรเกิน 20 คาํ
•ค าส าคญั คาํสาํคญัท่ีส่ือความหมายและช่วยคน้หาเวบ็ไซต ์โดยจะตอ้งคัน่แยกระหวา่ง
คาํดว้ยเร่ืองหมายคอมมา(,)
•ลขิสิทธ์ิเนือ้หา แสดงช่ือบทความในโคด้ Meta
•แสดงช่ือผู้เขียน แสดงช่ือผูเ้ขียนบทความในโคด้ Meta
•แสดงเวอร์ช่ันจูมล่า แสดงรุ่นของ Joomla ท่ีใชท้าํเวบ็ไซตน้ี์ในโคด้ Meta 
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)

ตั้งค่า SEO กาํหนดค่าตามมาตรฐานการทาํงานของเสิร์ชเอนจิน(SEO)
•เปลีย่น URLs เป็นแบบอ่านง่าย กาํหนดให ้URL ของหนา้เวบ็รองรับการคน้หาของ
เสิร์ชเอนจิน
•ใช้ Apache mod_rewrite กาํหนดตรวจจบัและเขียน URL ของหนา้เวบ็ข้ึนใหม่ เพ่ือ
ช่วยในการคน้หาของเสิร์ชเอนจิน
•ใส่ .html ต่อท้าย URL ใส่นามสกลุของหนา้เวบ็ลงในส่วนทา้ยของ URL
•Unicode Aliases เป็นการเลือกแสดงช่ือ URL เป็นนามแฝง หรือแปลงเป็นภาษา 
Unicode
•ใส่ช่ือเวบ็ลงในทุกหน้า มีช่ือหนา้เวบ็เพจ็ตอนเร่ิมตน้ หรือตอนจบเพจ
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)

คลิกท่ีแถบไซต ์แกไ้ขเฉพาะบางส่วนท่ีจาํเป็นเท่านั้น

ให้ใส่ค าอธิบายเกีย่วเวบ็ไซต์ ไม่ควรเกนิ 20 ค า

ให้ใส่ค าส าคัญที่ส่ือความหมายและช่วย
ค้นหาเวบ็ไซต์ โดยจะต้องคัน่แยกระหว่างค า
ด้วยเคร่ืองหมายคอมมา (,)

กรณต้ีองการปิดเวบ็ไซต์ช่ัวคราวเลอืก ใช่ ไม่ปิด 
เลอืก ไม่

คลกิทีแ่ถบ ไซต์ คลกิ บนัทกึ
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การปรับตั้งค่า Global Configuration (ตั้งค่าระบบหลกั)

อธิบาย และแกไ้ขเฉพาะบางส่วนท่ีจาํเป็นเท่านั้น
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การจดัการและระดบัการเข้าถึง (User Manager) 

กลุ่มผู้ชมเวบ็ไซต์ (Front End User)  
กลุ่มผู้ชมเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นสมาชิก (ถ้าเราไม่ได้เปิดให้สมคัรสมาชิกได้กจ็ะไม่มีผู้ชม)  แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม

Registered User : สามารถ login เข้าเวบ็ไซต์ และดูข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ผู้ดูแลเวบ็ก าหนด
สิทธ์ิไว้เท่าน้ัน

    Author : ดูข้อมูล และสร้างบทความได้ แต่บทความน้ันต้องได้รับการอนุมตัิจากสมาชิกกลุ่ม 
Publisher ก่อนแสดงในเวบ็ไซต์ 

     Editor : ดูข้อมูล สร้างบทความได้ และยงัแก้ไขบทความของผู้อืน่ได้ด้วย แต่หากเป็น
บทความใหม่ต้องได้รับการอนุมตัิจากกล่ม Publisher ก่อน 

 Publisher : ดูข้อมูล สร้างบทความได้ แก้ไขบทความของผู้อืน่ได้ และมเีป็นผู้ตัดสินใจอนุมตัิว่า
จะให้บทความของสมาชิกกลุ่ม Auther และ Editor แสดงในเวบ็ไซต์หรือไม่ 
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กลุ่มผู้ดูแลเวบ็ไซต์ (Back End User)
เป็นกลุ่ม User ท่ีมีสิทธ์ิ login ไปยงัหนา้บริหารจดัการเวบ็ไซตเ์พื่อเขา้ไปปรับแต่ง 
แกไ้ขค่าการทางานต่างๆ ของเวบ็ไซต ์เช่น การจดัหมวดหมู่เน้ือหา, การเปล่ียน template หนา้ตาเวบ็, 
การinstall|uninstall component และสามารถสร้าง user ใหม่ได้
Manager  : ผูจ้ดัการ กลุ่มน้ีอนุญาตใหถึ้งการสร้างขอ้มูล และระบบขอ้มูลอ่ืน ๆ ทางดา้นหลงัเวบ็ไซต ์
พวกเขาสามารถเขา้สู่ระบบผา่นอินเตอร์เฟสผูดู้แลระบบแต่สิทธิของตนเองและการ เขา้ถึงถูกจาํกดั 
ในการจดัการเน้ือหา พวกเขาสามารถสร้างหรือแกไ้ขเน้ือหา, การเขา้ใชบ้างส่วนเฉพาะคุณสมบติั
เช่นเพิ่มการลบและแกไ้ขหนา้และเมนูแต่พวก เขาไม่มีการเขา้ถึง "Mechanics" ของ Joomla
เช่นการจดัการผูใ้ชห้รือความสามารถในการติดตั้งองคป์ระกอบหรือโมดูล
Administrator : ผูดู้แลระบบ กลุ่มน้ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึงฟังกช์นัการบริหารสูงสุด 
ผูดู้แลระบบมรสิทธ์ิในการจดัการผูใ้ช้ สามารถเขา้ถึงตั้งค่าในการติดตั้ง/ลบ คอมโพเนน้ท ์โมดูล ปลัก๊อิน 
สามารถเขา้ถึงและดูสถิติเวบ็ไซต ์ส่ิงท่ีพวกเขาไมาสามารถดาํเนินการไดคื้อ ติดตั้ง เทมเพลต
Super Administrator : ผูดู้แลระบบแบบซุปเปอร์ กลุ่มน้ีอนุญาตใหเ้ขา้ถึงการจดัการฟังกช์ัน่ทั้งหมด

47



จดัการไฟล์มีเดยี

เนือ้หาทีน่ าเสนอบนเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยไฟล์ประเภทต่าง เช่น 
ไฟล์ doc,pdf,ภาพ และไฟล์ภาพเคลือ่นไหวแบบแฟลช หากเราต้องการน าภาพ
ไปสร้างเป็นเนือ้หาใหม่บนเวบ็ เราจ าเป็นจะต้องสร้างโฟลเดอร์ส าหรับเกบ็ภาพ เพือ่
จะสามารถเรียกภาพเหล่าน้ันไปใช้งานต่อไป

เข้าสู่การจดัการไฟล์มีเดยี
ทีห่น้าผู้ดูแลระบบ   เข้าไปทีเ่มนู  เนือ้หา > จัดการรูป/ไฟล์
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หน้าแสดง การจดัการมีเดีย

ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการ

แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ที่เราเลือก

เลือกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ใช้
เกบ็ไฟล์และมเีดีย

ส่ังอัดโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์

เข้าไปเลือกไฟล์ในเคร่ือง
เพื่ออัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์

กรอบใส่ช่ือโฟลเดอร์ที่สร้างเพิ่มเตมิ

จดัการไฟล์มีเดยี
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จดัการไฟล์มีเดยี

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ส าหรับเกบ็ไฟล์
การสร้าง Folder ใน joomla 2.5 เร่ิมโดย ไปท่ี เนือ้หา > จดัการรูป/ไฟล์

ถ้าจะลบกค็ลิกที่กากบาทสีแดง

**ช่ือโฟลเดอร์ต้องใช้อกัษรองักฤษ 
ห้ามใช้ภาษาไทย จากนัน้คลิก 
สร้างโฟลเดอร์
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จดัการไฟล์มีเดยี

เปิดและอพัโหลดไฟล์ไปเกบ็ในโฟลเดอร์
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จดัการไฟล์มีเดยี
เปิดและอพัโหลดไฟล์ไปเกบ็ในโฟลเดอร์  (ต่อ)

หมายเหตุ**ไฟล์ที่จะอัพโหลดขึน้ไปต้องตัง้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้
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การลบโฟลเดอร์และไฟล์มีเดยี
ทีห่น้าผุ้ดูแล  เข้าไปเมนู เนือ้หา > จัดการรูป/ไฟล์

จดัการไฟล์มีเดยี
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การสร้างบทความ

สามารถแบ่งบทความได ้3 แบบดงัน้ี
1. บทความท่ีไม่อยูใ่นหมวดหมู่(Uncategory) เหมาะกบับทความท่ีเน้ือหาเป็น
เอกเทศตายตวั และไม่เปล่ียนแปลงบ่อย ไดแ้ก่ 
       - เก่ียวกบัสาํนกังาน เช่น ประวติั, บุคลากร, วิสัยทศัน์ , บุคลากร เป็นตน้
       - แผนท่ี  แสดงท่ีตั้งและภาพแผนท่ีสาํหรับการเดินทางมาติดต่องาน
2. บทความจดัตามหมวดหมู่(Category) เช่น หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพนัธ์ ไว้เกบ็
ข่าวต่างๆ, หมวดหมู่ภาพกจิกรรม ใช้เกบ็ภาพกจิกรรม, หมวดหมู่ดาวน์โหลด แยกเป็น
หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ โปรแกรม คู่มอื  และมบีทความภายใต้(ดูภาพประกอบในสไลด์
ต่อไป)
3. บทความหนา้แรก (Featured Article) เป็นบทความเด่นท่ีนาํเสนออยูบ่น
หนา้แรกของเวบ็ไซต์
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ข่าวประชาสัมพนัธ์

ภาพกจิกรรม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดคู่มือ

หมวดหมู่หลัก

หมวดหมู่ระดบที่ 1

เนือ้หาข่าวที่ 1

เนือ้หาข่าวที่ 2

เนือ้หาข่าวที่ 3

โครงสร้างการสร้างบทความแบบหมวดหมู่

ภาพกจิกรรม 1

โปรแกรม Joomla

โปรแกรม Appserv

คู่มือ Joomla2.5
คู่มือ Joomla3.0

การสร้างบทความ(ต่อ)
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2.คลกิเรียกดู เลือกไฟล์

3.คลิกอัพโหลด&ตดิตัง้

1.ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการโมดลู

ติดตั้งเคร่ืองมือช่วยเขยีนเนือ้ห  JCE Editer
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ติดตั้งเคร่ืองมือช่วยเขยีนบทความ  JCE Editer (ต่อ)

4.ตดิตัง้ส าเร็จ ปรากฎหน้าจอดังภาพ
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ติดตั้งเคร่ืองมือช่วยเขยีนเนือ้หา  JCE Editer (ต่อ)

5.ไปset ค่า  ไปที่เมนู ไซต์ > ตัง้ค่าระบบหลัก 

เลือก Editer-JCE 
แล้วบันทกึ &ปิด

6.เวลาสร้างบทความใหม่ จะปรากฎเคร่ืองมือขึน้มาเพิ่มเตมิให้
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การสร้างบทความคงทีไ่ม่อยู่ในหมวดหมู่
1. ถ้ายงัไม่ Login ให้ท าการ Login ก่อนการสร้างบทความ
2. Control Panel เลอืกเมนู Content > Article Manager > Add New Article หรือ 

คลกิทีปุ่่ม Add New Article

เร่ิมต้นการสร้างบทความ
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3. ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ของบทความ ดงัภาพ
4. ให้ก าหนดข้อมูลลงในช่องต่าง ๆ

เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
การสร้างบทความคงทีไ่ม่อยู่ในหมวดหมู่(ต่อ)
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เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
3. ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ของบทความ
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อธิบายแต่ละส่วน
ส่วนที่ 1
• ช่ือ(Title) คือช่ือบทความที่แสดงบนหน้าเวบ็ เราสามารถก าหนดเป็นภาษาไทยได้
• เอเลยีส์(Alias) เป็นช่ืออ้างองของบทความน้ัน จะใส่หรือไม่ใส่กไ็ด้ ถ้าไม่ใส่ระบบจะ

วนัที่ที่สร้างบทความมาใส่แทนให้
• หมวดหมู่(category) คือหมวดหมู่ของบทความน้ัน ซ่ึงมรีายการหมวดหมู่ บทความ

ให้เลอืก
• สถานะ(Status) คอืข้อก าหนดในการเผยแพร่บทความ เช่น เผยแพร่  ไม่เผยแพร่
• การเข้าถึง(Access) คือข้อก าหนดในการเข้าถึงบทความ > Publis : เห็นได้ทุกคน
        Register : เฉพาะสมาชิกที่ login เท่าน้ัน  Special : เฉพาะผู้ดูแล
• เนือ้หาเด่น(Featured) หมายถึงให้น าบทความน้ันมาแสดงที่แรกด้วยหรือไม่ มี 2 

ตัวเลอืกคือ Yes:แสดงหน้าแรก ถ้า No: ไม่แสดงหน้าแรก

เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
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ส่วนที่ 2  ส าหรับใส่เนือ้หาต่าง ส่วนเนือ้หาทีส่ าหรับเขียนรายละเอยีดของ
บทความหรือที่เรียกว่า editor ซ่ึงจะมปุ่ีมส าหรับให้เราจัดการรูปแบบคล้ายกบั
โปรแกรม Word 

เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
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ส่วนที่ 3 
เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)

ก าหนดวนัและเวลาในการเปิด-ปิดบทความ

วัน-เวลาที่เขียนบทความ
วัน-เวลาในการเปิดแสดงบทความ
วัน-เวลาในการปิดแสดงบทความ

เลือกช่ือคนเขียนบทความ
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)

ก าหนดการท างานในบทความ 
เป็นการกาํหนดแสดงรายละเอียดต่างๆ ในบทความ
 เช่นปุ่มไอคอนการทาํงาน และลิงกต่์างๆ โดยมีค่า
กาํหนดคือ
ใช้ค่าหลัก : ค่าหลกัท่ีตั้งไวใ้ชก้บัทุกบทความ
ซ่อน :  ซ่อนการทาํงานของส่วนนัน่ๆไม่ใหแ้สดง
แสดง : ใหแ้สดงส่วนนั้นๆ
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เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
4. เมือ่กรอกรายละเอยีดต่างๆครบแล้ว คลกิ บันทกึ

ปรากฎช่ือบทความขึน้มา
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ถ้าต้องการให้บทความแสดงที่หน้าแรกให้คลิกที่คอลัมน์
เนือ้หาเด่น ให้เป็นดาวสีฟ้า

คลิก ดูหน้าเว็บไซต์เพื่อดูผลลัพธ์

เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ สร้างบทความ 
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เร่ิมต้นการสร้างบทความ (ต่อ)
อธิบายหน้าการจัดการเนือ้หา

ส าหรับเลอืก

แสดงช่ือบทความ

เผยแพร่หรือหยุด
เผยแพร่บทความ

แสดงหน้าแรก
หรือไม่แสดงหน้าแรก

อยู่หมวดหมู่อะไร

การเรียงล าดบับทความ
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การลบบทความ

เนือ้หาทีถู่กลบจะถูกเกบ็อยู่ในถังขยะ 
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การแทรกรูปภาพในบทความ

คลกิเมาส์ตรงจุดที่จะแทรกภาพ   แล้วคลกิที่ใส่รูปภาพ

ผลลพัธ์การแทรกรูปภาพ
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1.หลงัจากเข้าสู่ขั้นตอนสร้างบทความใหม่แล้ว กก็ าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบับทความน้ัน ๆ 

2. ทีส่่วนของ Editor ให้เร่ิมเขยีนส่วนทีจ่ะให้เป็นบทความแล้วคลกิที่ปุ่ม อ่านเพิม่เติม
ด้านล่าง 

การเขยีนบทความเกร่ินน า

เลอืกต าแหน่งทีต้่องการคัน่ 
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3.จากนัน้กพ็มิพ์รายละเอียดของบทความนัน้ ลงไปถัดจากเส้นคั่นบทน า

การเขยีนบทความเกร่ินน า (ต่อ)

หลังจากคลิกอ่านเพิ่มเตมิปรากฎเส้นขัน้ปะสีแดง
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การเขยีนบทความเกร่ินน า (ต่อ)

4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนบทเกร่ินน า
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การสร้างลงิก์ดาวน์โหลด ในบทความ
1.หลงัจากเข้าสู่ขั้นตอนสร้างบทความใหม่แล้ว กก็ าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบับทความน้ัน ๆ
2. พมิพ์ข้อความทีต้่องการท าลงิก์     แดรกเมาส์คลุมข้อความดงักล่าว  แล้วกดลงิก์ 

3.

4.
5.

6.
7.

8.
74



การสร้างลงิก์ดาวน์โหลด ในบทความ(ต่อ)

9.เมือ่เสร็จแล้วจะปรากฎผลดงัภาพ

75



การสร้างหมวดหมู่(Category)ส าหรับเกบ็เนือ้หา

หมวดหมู ่หรือ category ของเนือ้หาหรือบทความตา่งๆ ใน joomla 2.5 ใช้ใน
กรณีท่ีเรามีเนือ้หาหลายๆ เนือ้หาท่ีเป็นประเภทเดียวกนั และต้องการเก็บไว้ในหมวด
เดียวกนั เช่น ข่าว,สถิติคดี เม่ือมีข่าว หรือสถิติคดีแตล่ะปีก็เอาไปเก็บไว้ท่ี 
หมวดหมู ่ เพ่ืองา่ยตอ่การค้นหา  หรือการเลือกอา่นข่าวสาร

คลิกที่ เนือ้หา > จัดการหมวดหมู่ > เพิ่มหมวดหมู่ใหม่
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การสร้างหมวดหมู่(Category)ส าหรับเกบ็เนือ้หา (ต่อ)

กรอกข้อมูลต่างๆ
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การสร้างหมวดหมู่(Category)ส าหรับเกบ็เนือ้หา (ต่อ)

เวลาเราสร้างเนือ้หาใหม่ เราก็จะได้ category หรือหมวดหมู่ไว้เกบ็
เนือ้หาเป็นหมวดๆ ไป
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การสร้างกลุ่มเมนู
1. คลกิเมนู > จัดการเมนู

แสดงช่ือแถบเมนูทัง้หมด

คลกิเข้าไปจัดการรายการแต่ละเมนู

ค าส่ังที่ใช้จัดการแถบเมนู
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การสร้างกลุ่มเมนู(ต่อ)

ใส่ช่ือ กลุ่มเมนู
ช่ือเมนูภาษาอังกฤษ
ค าอธิบาย

3. กรอกรายละเอียดในช่องให้ครบ แล้วคลิก บันทกึ&ปิด
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การสร้างกลุ่มเมนู(ต่อ)
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การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ

1.คลกิที่เมนู >Main Menu

2.คลกิ สร้างใหม่
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การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ (ต่อ)

3.คลกิเข้าไปเลือกชนิดเมนู

4.เลือก เนือ้หาเดียว

6.เลือก บทความที่ต้องการ

5.ใส่ช่ือเมนุ

7.คลิก บันทกึ& ปิด
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การสร้างเมนูเข้าสู่บทความ (ต่อ)

แสดงผลการสร้างเมนู
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1.คลกิที่เมนู >Main Menu

2.คลกิ สร้างใหม่

การสร้างเมนูเข้าสู่หมวดหมู่(Category)
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การสร้างเมนูเข้าสู่หมวดหมู่(Category) (ต่อ)

3.คลกิเข้าไปเลือกชนิดเมนู

4.ใส่ช่ือเมนู

5.เลือก หมวดหมู่

6.คลกิ บันทกึ &ปิด
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การสร้างเมนูเข้าสู่หมวดหมู่(Category) (ต่อ)

แสดงผลการสร้างเมนูเข้าสู่หมวดหมู่
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เมนชูนิดนีใ้ช้ส าหรับการเช่ือมโยงไปยงัเว็บเพจอ่ืน ๆ ทัง้ที่อยู่ในเวบ็ไซต์เดียวกนัและตา่ง
เว็บไซต์กนั โดยมีแนวทางการสร้าง ดงันี ้ ตวัอย่าง เราต้องการสร้าง เมน ูLink หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
ขัน้ตอน การสร้าง 
1. ไปที่  เมนู > Main Menu> เพิ่มเมนูใหม่

2.คลกิเข้าไปเลือกชนิดเมนู

3.ใส่ช่ือเมนู

4.พมิพ์ URL

5.คลิกบันทกึ&ปิด

การสร้างเมนูลงิค์ไปเวบ็ไซต์ภายนอก
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การสร้างเมนูลงิค์ไปเวบ็ไซต์ภายนอก (ต่อ)

จะได้ Menu ดังภาพ 
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ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการเทมเพลต

ก็จะมาท่ีหน้าการจัดการเทมเพลตจะ เหน็วา่เทมเพลตมี 2 ประเภท คือ 1. เทมเพลต
ส าหรับผู้บริหาร ก็คือส าหรับ administrator เข้าไปจดัการ หรือบริหารเวบ็ไซต์
นัน่  2. เทมเพลตส าหรับไซต์  คือเทมเพลตท่ีแสดงด้านหน้าเวบ็ไซต์  ส าหรับผู้ เข้าชม
เวบ็ไซต์ทกุคน ท่ี ค่าเร่ิมต้น  เทมเพลตไหนมีรูปดาว ติดอยู่ เทมเพลตนัน้คือเทมเพลตคา่
เร่ิมต้นของเวบ็ไซต์  สว่นเทมเพลตไหน ท่ีรูปเคร่ืองหมายถกูสีเขียว อยูต่รงค าวา่ ใช้งาน 
เทมเพลตนัน้ คือเทมเพลตท่ีถกูเลือกใช้งานเฉพาะบางเมน ู หรือเฉพาะงาน  แตไ่มใ่ช่คา่
เร่ิมต้นของเวบ็ไซต์

การตั้งค่าเทมเพลตให้เทมเพลตหลกั
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การตั้งค่าเทมเพลตให้เทมเพลตหลกั (ต่อ)

จากนัน้คลิกค าว่า ใช้เป็นเทมเพลตหลัก ซึง่อยูข่วามือข้างบน  (ค าวา่ เทม
เพลตคา่เร่ิมต้นและเทมเพลตหลกั  คือความหมายเดียวกนัในบทความนี)้

การเปลี่ยนเทมเพลต ให้มีเคร่ืองหมายถกูด้านหน้าเทมเพลตนัน้ ๆ
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การติดตั้งเทมเพลตเพิม่เตมิ (ต่อ)

1. ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการสว่นเสริม

2.คลกิเรียกดู เลือกไฟล์
เทมเพลต

3.คลิกอัพโหลด&ตดิตัง้
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การติดตั้งเทมเพลตเพิม่เตมิ (ต่อ)

เรียกดเูทมเพลตได้ที่เมนู ส่วนเสริม >การจัดการเทมเพลต จะเจอเทม
เพลตที่ตดิตัง้ลงไป
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การเปลีย่นการจดัเรียงบทความหน้าเวบ็ไซต์

ถ้าต้องการเปลี่ยนการจดัเรียงบทความหน้าแรกของเวบ็ไซต์มีวิธีการท าดงันี ้

1. เข้าไปที่  เมนู ->Main Menu  
คลกิเลือก หน้าแรก(home)
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การเปลีย่นการจดัเรียงบทความหน้าเวบ็ไซต์ (ต่อ)

2. เม่ือคลิกเข้าเมนูแล้ว ให้แก้ไขในส่วนตัวเลือกเค้าโครง ดูรูปประกอบ 
แล้วแก้ไขค่าตามต้องการ   เสร็จแล้วกด บันทกึ
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การเปลีย่นข้อความไตเติล้เพจ(title page)

ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อความไตเติล้เพจ มีวิธีการท าดงันี ้

ถ้าต้องการเปล่ียนข้อความไตเติล้เพจนี ้

1. เข้าไปที่  เมนู ->Main Menu  
คลิกเลือก หน้าแรก(home)
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การเปลีย่นข้อความไตเติล้เพจ(title page) (ต่อ)

2. คลิกที่ ตัง้คา่การแสดงผล  ช่องช่ือหน้า กรอกข้อความตามต้องการ   
 เสร็จแล้วบันทกึ แล้วดูหน้าเวบ็ไซต์
ข้อความกจ็ะเปล่ียนตามที่เรากรอกเข้าไปแล้ว 

ผลจากการเปลี่ยนข้อความ
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Extensions คือ

โปรแกรมสว่นเสริมซึง่จะช่วยให้การท างานของโปรแกรมหลกั  แบง่ 3 ประเภท

• 1. โมดลู(Module) เป็นโปรแกรมเสริมท่ีช่วยในการดงึข้อมลูจากฐานข้อมลู
ภายในและภายนอก มาน าเสนอผา่นหน้าเวบ็ ในเวบ็ท่ีเราเหน็จะแบง่เป็น Block 
หรือวา่ Module ตา่งๆ   จะมีการก าหนดต าแหน่งที่จะวาง Module วา่จะ
วางท่ีต าแหน่งใดของหน้าเวบ็ เช่น ด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา

• 2. คอมโพเนนท์ (Component) เป็นสว่นประกอบส าเร็จรูปท่ีถกูออกแบบมา
ให้ช่วยท างานพิเศษเพิ่มเติม และใช้งานง่าย เช่น ป้ายโฆษณา,การติดต่อ,การ
ค้นหา และเว็บลิงค์

• 3.ปลัก๊อิน(Plugin) เป็นฟังก์ชนัใช้ท างานร่วมกบัสว่นตา่งๆ ใน Joomla
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2.คลกิเรียกดู เลือกไฟล์

3.คลิกอัพโหลด&ตดิตัง้

การติดตั้ง ส่วนเสริม(Extensions) ต่างๆ

วิธีการติดตัง้สว่นเสริมตา่งๆ  โมดลู, คอมโพเนนท์,ปลัก๊อิน, ภาษา,เทมเพลต
ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการโมดลู
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การถอนการติดตั้งโปรแกรมส่วนเสริมต่างๆ

วิธีถอนการติดตัง้สว่นเสริมต่างๆ  โมดลู, คอมโพเนนท์,ปลัก๊อิน, ภาษา,เทมเพลต
ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการโมดลู
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การปรับแต่งโมดูลท าความรู้จกักบัโมดูล

ไปที่ สว่นเสริม > การจดัการโมดลู

หน้าจอการจดัการโมดลู

ส าหรับกรองข้อมูล
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การปรับแต่งโมดูลท าความรู้จกักบัโมดูล (ต่อ)

ช่ือ : รายช่ือโมดูลท่ีสร้างข้ึนมา
สถานะ : กาํหนดและแจง้สถานะวา่โมดูลน้ี     กาํลงัทาํงาน หรือ     ปิดการทาํงาน
ต าแหน่ง : ตาํแหน่งการจดัวางโมดูล ซ่ึงแต่ละเทมเพลตจะแตกต่างกนัไปและ
สามารถเคล่ือนยา้ยได้
เรียงล าดบั : หมายเลขบอกลาํดบัของโมดูลท่ีถกูจดัวางอยูใ่นเวบ็ไซตใ์นตอนน้ี
ชนิด : ประเภทของโมดูล
แสดง : บอกใหท้ราบวา่โมดูลน้ีทาํงานอยูใ่นหนา้ใดบา้ง ไดแ้ก่
               ท้ังหมด : ท างานอยู่ทุกหน้า

ไม่แสดง : ยงัไม่ได้ก าหนด
เฉพาะหน้าท่ีเลือก : ท างานอยู่ในเฉพาะหน้าท่ีเลือก
ในทุกหน้ายกเว้นหน้าท่ีเลือก : ทุกหน้ายกเว้นหน้าท่ีเลือก
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การปรับแต่งโมดูลท าความรู้จกักบัโมดูล (ต่อ)

การเข้าถึง : เปิดโมดูลน้ีใหใ้ครเขา้ถึงไดบ้า้ง
Publis : ใครเข้ามาในเวบ็ไซต์กเ็ห็นการท างานและใช้งานโมดูลนี้
Registered : เฉพาะสมาชิกและล็อกอินเข้ามาก่อน

ภาษา : ภาษาท่ีใชก้บัโมดูลน้ี
ไอด(ีID) : หมายเลขประจาํโมดูล ทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูล
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ต าแหน่งโมดูลในเทมเพลต
1.ที่หน้า การจัดการเทมเพลต ให้คลิกที่แถบ เทมเพลต

2.คลกิตัง้ค่า

3.คลิก เปิด แล้วกด บันทกึ&ปิด

4.คลกิ ดูตัวอย่าง แสดงต าแหน่ง
โมดูลที่วางในเทมเพลต
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ต าแหน่งโมดูลในเทมเพลต(ต่อ)
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การสร้างโมดูล

1.ไปท่ี สว่นเสริม>กรจดัการโมดลู    คลิก สร้างใหม่

2.ปรากฏหน้าจอให้เลือก
ประเภทโมดูลที่ต้องการ 
เช่น เมนู
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3.ปกรอกรายละเอียดและเลือกในช่องต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้ว บันทกึ

การสร้างโมดูล (ต่อ)

ช่ือโมดูล

เลือกต าแหน่ง
วางโมดูล

แสดงช่ือโมดูล

เปิดใช้งานโมดูล

บุคลเข้าถงึได้

เลือกแสดงโมดูลนีใ้นหน้าใดบ้าง ในตัว
หย่างแสดงทุกน้า

เลือกจะให้เมนู
ไหนแสดง
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การสร้างโมดูล (ต่อ)
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1.ไปท่ี สว่นเสริม>กรจดัการโมดลู  แล้วคลิก สร้างใหม่

2.ให้เลือกประเภทโมดูล 
ก าหนด HTML เอง

การสร้างโมดูลแบบ ก าหนด HTML เอง
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3.ปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียด
การสร้างโมดูลแบบ ก าหนด HTML เอง(ต่อ)

กรอกช่ือโมดูล

เลือกต าแหน่งวางโมดูล

110



4.กรอกเนือ้หา  และก าหนดวา่จะให้โมดลูแสดงท่ีเมนใูดบ้าง      
เสร็จแล้วกดปุ่ ม บนัทกึ และ ดหูน้าเวบ็ไซต์

การสร้างโมดูลแบบ ก าหนด HTML เอง(ต่อ)

ใส่เนือ้หาที่ต้องการที่น่ี

เลือกว่าจะให้โมดูลแสดง
ที่เมนูใดบ้าง
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การสร้างโมดูลแสดงสถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์
1. เลือกท่ี ส่วนเสริม > การจัดการส่วนเสริม   คลิกที่เลือก เรียกดู
เลือกโมดลู  Vinaora_visitors_counter_2.5  คลิก อัพโหลด&ตดิตัง้
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2. เม่ือติดตัง้เสร็จ โมดลูจะปรากฏที่เมน ูการจดัการโมดลู 
ช่ือ vinaora visitors counter    ให้คลิกโมดลูขึน้มาแก้ไข

การสร้างโมดูลแสดงสถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์(ต่อ)
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3. ให้แก้ไขช่ือ,   เลือกต าแหน่งวางโมดลูสถิติผู้ เข้าชมเวบ็ไซต์,
แก้ไขข้อความให้เป็นภาษาไทย,   ก าหนดการแสดงผล  เสร็จแล้ว บันทกึ

การสร้างโมดูลแสดงสถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์(ต่อ)
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การสร้างโมดูลแสดงสถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์(ต่อ)

ผลการสร้างโมดูลสถติิ
การเข้าชมเวบ็ไซต์
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การเปลีย่นรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

1. ไปที่เมนู ไซต์ > ข้อมูลส่วนตัวของฉัน

2. แก้ไขรหัสผ่านใหม่ตามต้องการ แล้วบันทกึ  
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ท าระบบ Download ใน Joomla ด้วย PhocaDownload 

1. install Phoca Download โดยเริม่จาก Click ที ่ Extensions => Extensions Manager

2. คลกิที ่ Browse  เลอืก ไฟล ์ แลว้ คลกิ upload & install
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3 . Click ที ่ Install เพือ่ท าการตดิตัง้
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4. Click ท่ี Control Panel
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5. Click ที ่ Option (อยูต่รงมุมขวาบน) และจากนั้นให้ Click ที ่ Display

120



ก าหนดคา่ตา่งๆ ให้กบั Phoca Download

Filename or Title เป็นการก าหนดชือ่
External Download Link เป็นการก าหนดรปูแบบของการเปิด Page การ 

Download 

Display Downloads จ านวนผู้ Download

Display Description รปูแบบการแสดงค าอธบิายของไฟล์
Display Main Category Description แสดงค าอธบิายของ Category หรอืไม่
Display Detail Button ก าหนดวา่ต้องการแสดงปุ่ ม Details หรอืไม่
Display New Icon ก าหนดวา่ต้องการแสดง Icon New หรอืไม ่ ถ้า

ก าหนดให้เป็น 0 คอืไมแ่สดง หรอืต้องการให้แสดงก็ให้พมิพว์นัที่
ลงไป 

Display Hot Icon ก าหนดจ านวนการ Download เทา่ใด จงึม ี Icon 

Hot ขึน้มา
Display Most Download Files ก าหนดวา่ต้องการแสดงไฟลท์ีถ่กู 
Download มากทีสุ่ดหรอืไม่
Display File View ก าหนดวา่ต้องการดไูฟลก์อ่นหรอืไม่
Display Date Type รปูแบบการแสดง วนั  
6. ก าหนดคา่เรียบร้อยให้ คลกิ ท่ี Save & Close 
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7. สร้าง Categories ขึน้มา  คลิกท่ี  Category  > คลิกท่ี New
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กรอกรายละเอียด แล้วคลิก Save & Close
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8. การ Upload โดยให้ click ท่ี Files

9. Click ท่ี Multiple  add
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10. การ Upload Files
Click ท่ี Multiple Upload 
Click ท่ี Add Files เพ่ือเลือกไฟล์
Click ท่ี Start Upload เพ่ืออพัโหลดไฟล์
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11. เลือก category (ตามที่สร้างไว้) คลิกเลือก ไฟล์ที่ต้องการ upload
12. คลกิ Save & Close 
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แฟ้มที่ต้องการ Download ดังภาพ 
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สร้างเมน ูเพื่อรองรับการ Download
คลิกท่ี   Menu Manager: Menu Items > เลือกท่ี New 
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สร้างเมน ูเพื่อรองรับการ Download
คลิกท่ี   Menu Manager: Menus > เลือกท่ี New 

กรอกรายละเอียด ในส่วนของ Menu Details 
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คลิกท่ี   Menu Manager: Menus Item > เลือกท่ี New 
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คลิก select 
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เลือก List of Files (Category View)  
สัง่ Save & Close > คลิกท่ี  view site 
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ผลลพัธ์ ท่ีได้จากการสร้าง ให้ Download  
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ปล๊ักอนิแสดงแผนที่จาก Google Maps

1. เข้าเว็บ Google แล้วเลือกแผนท่ี

พมิพใ์นช่อง ค้นหา เช่นต้องการหา ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภเิษก  คลกิปุ่ มค้นหา
2.คลกิทีบ่นัทกึ
แผนทีข่องฉัน 
คลกิ เลอืก 
บนัทกึ
3.คลิกที่ปุ่ ม Link
4. เลือก ก าหนด
เองและแสดง
ตวัอย่างแผนท่ีฝังไว้
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5.คดัลอกและวาง HTML นีเ้พ่ือฝังใน
เวบ็ไซต์ของคณุ 
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เข้าหน้า Administrator ของ joomla และ สร้าง Article
คลิกท่ี HTML หรือ <>
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คลิกท่ี View site จะได้ผลลพัธ์ ดงัภาพ 
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การสร้างโมดูลแสดงสถติกิารเข้าชมเวบ็ไซต์

1. เลือกท่ี Extension > เลือก Browse เลือก Module คลิก 
Upload & install
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2. คลิก Module ท่ีติดตัง้มา (ช่ือ vinaora_visitors_counter) 
คลิก ท่ี Edit 

139



ก าหนดคา่ Title  ในที่นีเ้ลือก สถิติผู้ เข้าชมเวบ็ไซต์
Position            เลือกต าแหน่ง 
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ภาคภนวก 



[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

3. คียร์หสัผา่นใหม่ท่ีช่อง รหสัผา่นใหม่ และ ยนืยนัรหสัผา่นใหม่  จากนั้น กด บันทกึ  เป็น
อนัเสร็จเรียบร้อย 

 
 

 การน า Joomla! ขึน้ Server จริง 
หลาย ๆ ท่านอาจจะนัง่ท าเวบ็ในเคร่ืองตนเองโดยใชโ้ปรแกรม web server ติดตั้งในเคร่ือง

ก่อน เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการปรับแต่งและไม่ค่อยยุง่ยากเหมือน ท าใน host จริง ๆ เสร็จ
แลว้ท าการอพัโหลดข้ึน host ในทีเดียวเลย ในคร้ังน้ี เราลองมาอพัโหลดเวบ็ ท่ีท าโดยสคริป joomla 
จากเคร่ืองตนเองข้ึน hosting  

1.ก่อนอ่ืนก็ท าการ export ฐานขอ้มูลของ joomla ท่ีท  าไวใ้นเคร่ืองออกมาก่อน เปิดเวบ็เบรา
เซอร์ข้ึนมา  ท่ีช่อง Address พิมพ ์http://localhost/phpmyadmin   แลว้จะปรากฏหนา้จอข้ึนมา ใหใ้ส่ 
User และ password ของฐานขอ้มูล  แลว้กดปุ่ม ตกลง 

 
 

http://localhost/phpmyadmin


[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

2. เมนูซา้ย ให ้เลือกฐานขอ้มูลของ joomla และท าการคลิกท่ีเมนู ส่งออก(export) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

3. ก็จะมาสู่หนา้น้ีจดัการเลือกท่ี select all เพื่อเลือกท่ีจะน าฐานขอ้มูลทั้งหมดออกมา 
จากนั้น คลิกเลือก Add DROP TABLE / DROP VIEW  เลือกท่ี SQL เลือกท่ี ส่งมาเป็นไฟล์ 
จากนั้นกด ลงมือ 

 

จะข้ึนหนา้ต่างให ้Save ไฟล ์ (ถา้ใช ้Firefox จะข้ึนหนา้จอใหบ้นัทึกดงัภาพ) 

                                            

โปรแกรมจะท าการดาวน์โหลดไฟล ์ฐานขอ้มูล ใหเ้ราเก็บไวใ้นเคร่ืองก่อน (ไฟล ์*.sql) 
 



[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

4. จากนั้น เปิด Browser ข้ึนมาอีก ท่ีช่อง Address ใหพ้ิมพ ์ https://www.phpago.ago.go.th ท าการ แลว้
ท าการ กรอก Username และ Password  กดปุ่ม GO  เพื่อลอ็กอินเขา้ phpmyadmin ของ host  

 

การเขา้จดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม phpmyadmin ของแต่ละ host จะแตกต่างกนั แลว้แต่ control 
panel ท่ีทาง host เลือกใช ้  
               5. เม่ือลอ็กอินเขา้ phpmyadmin เรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการ import ฐานขอ้มูล ดว้ยเมนู import ดงัรูป

 

https://www.phpago.ago.go.th/


[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

กดปุ่ม เรียกดู (Browse) เลือกไฟล ์SQL ท่ีเซฟไวต้ามขั้นตอนขา้งตน้ จากนั้นกด GO เพื่อ
น าเขา้ฐานขอ้มูล 

 

 
6.  แกไ้ขไฟล ์configuration.php ท่ีอยูใ่น Joomla   วธีิคือเปิดโฟลเดอร์ สคริป joomla ท่ีเรา

จะท าการอพัโหลดข้ึนบน host จากนั้นหาไฟล ์configuretion.php เลือกเปิดดว้ยโปรแกรม text 
editor อะไรก็ได ้(Dreamweaver, Notepad, Edit plus) 

 
 
 
 



[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

 
ท าการแกไ้ข โดยหาบรรทดัท่ีมีค าดงัต่อไปน้ีดงัต่อไปน้ี 

 

 
 หากไม่รู้พาทของ host ก็สามารถดูไดด้งัน้ี 
- ท าการสร้างไฟล ์php ข้ึนมา 1 ไฟล ์ท าใน notepad ก็ได ้ใส่สคริป php น้ีลงไป 

 
เซฟ เป็นช่ือ phpinfo.php แลว้ท าการอพัโหลดข้ึน host เรียกตาม url 
(http://www.youdomain.com/phpinfo.php) ท าการหาพาทไดใ้นนั้น 
 

เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ save ไฟล ์configuration.php ท าการอพัโหลดข้ึน host จริง  
7. โดยใชโ้ปรแกรม FTP 

 

//เปลีย่นเป็นพาทไดเรกทอร่ีของ Host 
//เปลีย่นเป็นพาทไดเรกทอร่ีของ Host 

//ช่ือโฮสต์(Host) 
//ช่ือผู้ใช้ฐานข้อมูล 

//รหัสผ่านฐานข้อมูล 

// ช่ือฐานข้อมูล 

“XXXXXXXX” 

http://www.youdomain.com/phpinfo.php


[พิมพข์อ้ความ] 
 

คู่มือติดตั้งและใชง้าน Joomla! 

 

อพัโหลดสคริปไฟล ์joomla ทั้งหมดข้ึนบน host เป็นอนัเสร็จส้ิน  
 
*** การอพั โหลด joomla จากเคร่ืองข้ึน host ใชเ้พียงการแกไ้ขไฟล ์configuretion.php เพียงไฟล์
เดียว ส าคญัตอ้งใส่พาท ช่ือฐานขอ้มูล ช่ือผูใ้ชฐ้านขอ้มูลและรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง 
 
 

 
 
 
 




