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Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต  

(Creating and Editing Custom Templates) 

 

หลกัสูตรการสรา้งและปรบัแต่ง Template ของ Joomla ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้จนถงึ
ประยุกตใ์ชง้าน โดยเนื้อหาจะเริม่ตัง้แต่การออกแบบโครงสรา้งเพจดว้ย CSS 
การเขยีนโค๊ด template ดว้ย HTML และการตดิตัง้เขา้สู ่joomla ในคอรส์นี้จะ
ประยุกตก์ารใชง้านเทคนิคข ัน้สูงดว้ย ทัง้การออกแบบโครงสรา้ง template หลาย 

ๆ คอลมัน์ในเทมเพลตเดยีวกนั และการวางเนื้อหาต่าง ๆ ทีน่่าสนใจลงบน template ทีส่รา้งขึน้ 

วัตถุประสงค์: 

 เขา้ใจการออกแบบ Temlate บน joomla ส าหรบัผูเ้ริม่ตน้จนถงึประยุกตใ์ชง้าน 
 สามารถออกแบบ template ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตวัเองได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

 ผูเ้ริม่ตน้ใชง้าน Joomla  
 บุคลากรและเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดูแลเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาดว้ย joomla 
 ผูท้ีม่คีวามสนใจใน Joomla ทุกท่าน 
 ผูส้นใจการสรา้ง template ไวใ้ชง้านเองบน joomla 

ความรู้พืน้ฐาน: 

 เขา้ใจภาษา html พืน้ฐานมาบา้ง (ถา้ไม่มกีจ็ะมกีารแนะน าให)้ 
 ตดิตัง้ตัง้/ถอนโปรแกรมพืน้ฐานบน windows & mac ได ้
 ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตพืน้ฐานเป็น 
 มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษา php อยู่บา้ง (ถา้ไมม่จีะมกีารปรบัพืน้ฐานให)้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 
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ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Introduction to Joomla 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Basic HTML5 and CSS3 (คอรส์ html 5 และ css 3 พืน้ฐาน) 

เนื้อหาการอบรม: 

บทน ำ (Introduction) 

o แนะน าเครือ่งมอืส าหรบัใชใ้นการพฒันา Template Joomla 
o แนะน ารุ่นของ joomla ในปจัจุบนั (About Joomla! versions) 

1. ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบั Joomla Templates (Understanding Joomla Template) 

o Joomla templates ทีค่วรรู ้
o เขา้ใจเกีย่วกบัไฟลข์อง Joomla 
o เรยีนรูไ้ฟล ์index.php ใน Joomla 
o เรยีนรูก้ารใชง้านไฟล ์XML 

2. แปลงไฟล ์HTML ไปเป็น Template ของ Joomla 

o สรา้งไฟล ์Template เป็น html และไฟลต์วัอย่าง 
o แปลงไฟล ์index.html ไปเป็น index.php 
o ใช ้Module และ Component ในการแทรกโค๊ด 
o สรา้งไฟล ์XML ใหม ่
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o เปลีย่นภาพ favicon บน title 
o สรา้งไฟลแ์พคเกจส าหรบัการตดิตัง้เป็น ZIP Package เพื่อง่ายตอ่การใชง้าน 

3. เร่ิมติดตัง้ Joomla Template ด้วยไฟลแ์พคเกจท่ีเตรียมไว้ 

o ตดิตัง้ package ไฟล ์
o ปรบัแต่ง modules และโลโกใ้หล้งตวั 
o แกไ้ขปญัหาทีอ่าจพบจากการตดิตัง้ 

4. กำรท ำงำนกบัไฟล ์CSS, index.php และ Joomla 

o เรยีนรูก้ารใช ้Firefox Web Developer toolbar เพื่อแกไ้ข CSS 
o เรยีนรูก้ารใชง้าน Firefox Firebug ส าหรบั Debug CSS และ JavaScript 
o เรยีนรูก้ารใชเ้ครื่องมอืดูดส ีColorZillar 
o การใชง้าน Dreamweaver CC กบั Joomla  
o การใชง้าน Filter บน Dreamweaver CC กบั Joomla 

5. เขียน Style (หน้ำตำ) Joomla Template แรกของคณุ 

o เขยีน Style ส่วนของเมนูดา้นบน 
o เขยีน Style ส่วนของลงิค ์
o เขยีน Style ส่วนของเมนูดา้นซ้าย 
o เขยีน Style ส่วนของ footer 
o เขยีน Style ส่วนของ sidebar ดา้นขวา 
o เขยีน Style ส่วนอืน่ ๆ เชน่ category list , blog,contact list , contact form, breadcrumb, login, gallery 

และอื่น ๆ  

6. เทคนิคกำรปรบัแต่ง Template ขัน้สงู 

o ก าหนด optional regions ใน Joomla Template 
o แสดง module ภายในเนื้อหา 
o การเขยีน Template แบบลดั 
o การออกแบบ module แบบลดั 
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7. กำรเพ่ิมแก้ไข Templae Style โดยยกเว้นท่ีหน้ำ Home Page 

o อะไรคอื Template style 
o การแกไ้ข XML ไฟล ์
o แกไ้ขไฟล ์index.php 
o สรา้งไฟล ์CSS ใหม ่ดว้ยเทคนคิลดั 

8. ท ำ Workshop ทบทวนเน้ือหำทัง้หมดผ่ำนมำ 

o ท า workshoop ออกแบบ template ทีน่่าสนใจ และใชง้านจรงิ 

 


