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Introduction to Joomla 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการสรา้ง Website ดว้ยตวัเองแต่ไม่ถนดัในการ
เขยีนโปรแกรม โดยในหลกัสูตรนี้จะพูดถงึการใชง้าน Joomla ซึ่งเป็น CMS ที่
ไดร้บัความนิยมทีสุ่ดในโลก ณ ปจัจุบนันี้ โดยในหลกัสูตรนี้ จะแนะน าตัง้แต่การ
ตดิตัง้ Joomla ขึน้มาใชง้าน การปรบัแต่งค่าและการใชง้าน extensions ของ 

joomla ทีม่อียู่มากมาย จนถงึการ Deploy ขึน้ไปใชง้านบน Server จรงิๆ หลงัจากจบหลกัสูตรนี้ท่านจะม ีWebsite 
ทีจ่ะน าไปต่อยอดและใชง้านไดจ้รงิ 

 

วัตถุประสงค์: 

o เขา้ใจหลกัการเขยีนเวบ็ไซตด์ว้ยตวัเอง 
o เขา้ใจและเรยีนรูห้ลกัการใชง้านของระบบ Joomla 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o โปรแกรมเมอรม์อืใหม ่และผูเ้ริม่ตน้ การท าเวบ็ ท าบลอ็ก และ ดา้น CMS 
o ธุรกจิขนาดยอ่ม - ขนาดกลาง ทีต่อ้งการมเีวบ็ เพิม่ชอ่งทางการตลาดในโลกออนไลน์ 
o เจา้ของกจิการออนไลน์ และ ธุรกจิ E-Commerce 
o SMEs ทีก่ าลงัพฒันาสู่ E-SME 
o บุคคลากร ผูดู้แลงานดา้นเวบ็ไซต ์ขององคก์ร 
o นกัการตลาดรุ่นใหม่ E-Marketing / Internet Marketing / Online Marketing 
o ผูส้นใจ CMS, Joomla ทุกทา่น 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูภ้าษา HTML ขัน้พืน้ฐาน 
o มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาษา PHP และ MySQL ขัน้พืน้ฐาน 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 
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ราคาคอร์สอบรม: 

o 3,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic PHP and MySQL (คอรส์อบรม php พืน้ฐาน) 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Joomla Extensions 

เนื้อหาการอบรม: 

Part 1 : ภาพรวม และความเข้าใจเบือ้งต้น เก่ียวกบั Joomla 

o แนะน า ภาพรวม Joomla ภาพรวม เวอรช์ ัน่ 1.5 .16 .17 และ Joomla 2.5 ใหม่ล่าสุด 
o โครงสรา้งหลกั และส่วนประกอบ Joomla 
o เปรยีบเทยีบ ขอ้ด-ีขอ้เสยี & จุดเดน่-จุดดอ้ย ในมุมมองต่างๆ 
o เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่ง เวบ็ Joomla 1.5 1.6 1.7 และ Joomla 2.5 
o ตวัอย่างเวบ็ สวยๆ ทนัสมยั ทีส่รา้งดว้ย Joomla 1.7 และ Joomla 2.5 

Part 2 : การติดตัง้ Joomla 2.5 และการจดัการเบือ้งต้น 

o ขอ้ควรรูก้อ่นการตดิตัง้ Joomla 2.5 
o การเตรยีมระบบ Web Server จ าลองระบบดว้ย XAMPP 
o การสรา้งฐานขอ้มูล MySQL ดว้ย phpMyAdmin รองรบัก่อนตดิตัง้โปรแกรม Joomla 
o การตดิตัง้ Joomla 2.5 
o การตรวจสอบหน้าเวบ็ Joomla หลงัการตดิตัง้ และปรบัค่าเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็น 
o การปรบัแต่งค่าเบือ้งตน้ทัง้ หน้าบา้น-หลงับา้น Front-end Back-en 
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Part 3 : การปรบัแต่งค่าเบือ้งต้นก่อนสร้างเวบ็ Joomla 2.5 

o การตัง้ค่าริม่ตน้ของ Joomla 2.5 ดว้ย Global Configuration 
o การตัง้ค่าปิดปรบัปรุงหน้าเวบ็ 
o การก าหนด และปรบัค่า SEO ใหเ้วบ็ Joomla 2.5 
o การก าหนด ค าคน้ (keyword) ใหเ้วบ็ Joomla 2.5 
o การแกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มูลส่วนของผูดู้แลระบบเวบ็ (web admin) ในส่วน My Profile 

Part 4 : การสร้างบทความ เน้ือหาเวบ็ ภาพ และ ลูกเล่นในบทความแบบเวบ็สมยัใหม่ 

o ท าความเขา้ใจโครงสรา้งบทความ (เนื้อหาเวบ็จูมล่า) ของ Joomla 2.5 
o การสรา้ง และจดัการหมวดหมู่บทความ (Category) 
o การสรา้ง และจดัการเนื้อหาเวบ็ไซต ์สไตลจ์มูล่า (Article) 
o การสรา้ง และจดัการบทความหน้าแรก (Featured) 
o การเพิม่ลกูเล่นต่างๆ ใหบ้ทความ และเนื้อหาเวบ็ไซตจ์ูมล่า อาทเิชน่ 

o ภาพ ภาพนิ่ง ภาพแฟลช (Pictures & Flash Animations) 
o ภาพเคลื่อนไหว ไฟลว์ดิโีอ (VDO & YouTube) 
o ใส่เสยีง ใส่เพลง MP3 
o ใส่ภาพแกลอรี ่สไลดโ์ชวภ์าพ แบบยอดนิยมตา่งๆ (Photo Gallery & Slide Show) 
o ตดิต่อ กบัสือ่สงัคมออนไลน์ Social Network ยอดนิยม ต่างๆ เชน่ FaceBook, Twitter เป็นตน้ 

Part 5 : การสร้างเมนู และจดัการเมนู ใน Joomla 2.5 

o แนะน า ภาพรวมการใชง้านเมนูจมูล่า แบบต่างๆ 
o การสรา้งเมนูหลกั เชน่ Home, About Us, Contact Us เป็นตน้ 
o การสร้่างเมนู เชือ่มโยง ไปยงัส่วนตา่งๆ ภายในเวบ็ไซตจ์ูมลา่ (ลงิค ์ภายในเวบ็) 
o การสรา้งเมนู เชือ่มโยง ไปยงัเวบ็-บลอ็ก-สื่ออนไลน์ต่างๆ ภายนอกเวบ็ไซตจ์มูล่า (ลงิค ์ภายนอกเวบ็) 
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Part 6 : การท างานกบัส่วนเสริม Joomla 2.5 เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้เวบ็จมูล่า อาทิเช่น 

o สอนสรา้ง และจดัการระบบป้ายโฆษณา (Banner) 
o สอนสรา้ง และจดัการระบบรายชือ่ (Contacts) และสรา้งหน้าตดิต่อเรา Contect Us 
o สอนสรา้ง และจดัการระบบส่งขอ้ความส่วนตวั (Private Messages) 
o สอนสรา้ง และจดัการส่วนคน้หา (Search) 
o สอนสรา้ง และจดัการระบบสรา้งหน้าขา่ว RSS (Syndicate Component) สามารถดงึขา่วจากเวบ็ไซตอ์ื่น 

มาแสดงหน้าเวบ็จูมลา่ 
o สอนสรา้ง และจดัการกบัระบบสารบญัเวบ็ไซต ์(Web Directories) 
o การท าลงิคแ์บบ Redirect เพื่อแกไ้ขปญัหา ลงิคเ์สยี 
o การสรา้งเวบ็ไซต ์Joomla 2 ภาษา 
o การสรา้งหน้า Download เอกสาร หรอืไฟลต์่างๆ เชน่ PDF, Zip เป็นตน้ 
o การตดิตัง้ตวัเกบ็สถติ ิคนเขา้เวบ็ 
o การตดิตัง้ Google Map แผนทีอ่อนไลน์ ลงในเวบ็ 

Part 7 : การสร้าง และจดัการระบบสมาชิก 

o หลกัการเบือ้งตน้ เรือ่งสทิธใินการเขา้ถงึ ของ Joomla 2.5 
o การสรา้งระบบสมาชกิ ลงทะเบยีนสมาชกิ (Log-in และ Registration Form) 
o การก าหนดสทิธ ิการเขา้ถงึขอ้มูลของสมาชกิ ในระดบัต่างๆ 
o การเพิม่ และลบสมาชกิ โดยผูดู้แลเวบ็ 

Part 8 : การติดตัง้ และจดัการ กบัเทมเพลทของเวบ็ (Joomla Template) 

o แนะน า ท าความรูจ้กั Joomla Template 
o การใชง้าน Template แม่แบบหลกั 
o การตดิตัง้ และใชง้าน Template แม่แบบ download ต่างๆ * ม ีtemplate ฟร ีแจกใหผู้เ้ขา้อบรมทุกท่าน 
o สอนเทคนิค การเปลีย่นแปลง ปรบัแต่ง ส่วนส าคญัต่างๆ ใน Template เชน่ โลโก ้(logo) ภาพพืน้หลงั 

(background) ส ีและตวัอกัษร (Font & Color) และส่วนอื่นๆ ทีค่วรรู ้

 



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO., 
LTD. Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 5 www.itgenius.co.th 

Part 9 : การ Backup และ Upload เวบ็ Joomla ขึน้โฮสจริง (localhost to Hosting) 

o การเตรยีม backup ขอ้มูลเวบ็ เพื่อ upload ขึน้โฮสจรงิ 
o การตดิตัง้ และใชส้่วนเสรมิ เพื่อ backup ขอ้มูล 
o การ upload ขึน้โฮส และ การก าหนดคา่เบือ้งตน้ 

 


