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Introduction to Joomla 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ด้วยตัวเองแต่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยในหลักสูตร

นี้จะพูดถึงการใช้งาน Joomla ซึ่งเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยในหลักสูตรนี้ จะแนะน า
ตั้งแต่การติดตั้ง Joomla ขึ้นมาใช้งาน การปรับแต่งค่าและการใช้งาน extensions ของ joomla ที่มีอยู่มากมาย จนถึง
การ Deploy ขึ้นไปใช้งานบน Server จริงๆ หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะมี Website ที่จะน าไปต่อยอดและใช้งานได้
จริง 

 
วัตถุประสงค์ 

 เข้าใจหลักการเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 
 เข้าใจและเรียนรู้หลักการใช้งานของระบบ Joomla 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 โปรแกรมเมอร์มือใหม่ และผู้เริ่มต้น การท าเว็บ ท าบล็อก และ ด้าน CMS 
 ธุรกิจขนาดย่อม - ขนาดกลาง ที่ต้องการมีเว็บ เพ่ิมช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์ 
 เจ้าของกิจการออนไลน์ และ ธุรกิจ E-Commerce 
 SMEs ที่ก าลังพัฒนาสู่ E-SME 
 บุคคลากร ผู้ดูแลงานด้านเว็บไซต์ ขององค์กร 
 นักการตลาดรุ่นใหม่ E-Marketing / Internet Marketing / Online Marketing 
 ผู้สนใจ CMS, Joomla ทุกท่าน 

 

ความรู้พื้นฐาน 

 มีความรู้ภาษา HTML ขั้นพ้ืนฐาน 
 มีความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP และ MySQL ขั้นพ้ืนฐาน 
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คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า 

 Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พ้ืนฐาน) 
 

คอร์สต่อเนื่องที่แนะน า 

 Joomla Extensions 
 

ระยะเวลาในการอบรม 

 12 ชั่วโมง (2วัน) 

 

ราคาคอร์สอบรม  

 3500 บาท (ราคานี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

วิทยากรผู้สอน 

 อาจารย์โอบสิน  เสริมสุธีอนุวัฒน์ 

 

เนื้อหาการอบรม 

Part 1 : ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla 

 แนะน า ภาพรวม Joomla ภาพรวม เวอร์ชั่น 1.5 .16 .17 และ Joomla 2.5 ใหม่ล่าสุด 
 โครงสร้างหลัก และส่วนประกอบ Joomla 
 เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย & จุดเด่น-จุดด้อย ในมุมมองต่างๆ 
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เว็บ Joomla 1.5 1.6 1.7 และ Joomla 2.5 
 ตัวอย่างเว็บ สวยๆ ทันสมัย ที่สร้างด้วย Joomla 1.7 และ Joomla 2.5 
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Part 2 : การติดตั้ง Joomla 2.5 และการจัดการเบื้องต้น 

 ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง Joomla 2.5 
 การเตรียมระบบ Web Server จ าลองระบบด้วย XAMPP 
 การสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin รองรับก่อนติดตั้งโปรแกรม Joomla 
 การติดตั้ง Joomla 2.5 
 การตรวจสอบหน้าเว็บ Joomla หลังการติดตั้ง และปรับค่าเบื้องต้นที่จ าเป็น 
 การปรับแต่งค่าเบื้องต้นทั้ง หน้าบ้าน-หลังบ้าน Front-end Back-en 

Part 3 : การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla 2.5 

 การตั้งค่าริ่มต้นของ Joomla 2.5 ด้วย Global Configuration 
 การตั้งค่าปิดปรับปรุงหน้าเว็บ 
 การก าหนด และปรับค่า SEO ให้เว็บ Joomla 2.5 
 การก าหนด ค าค้น (keyword) ให้เว็บ Joomla 2.5 
 การแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลส่วนของผู้ดูแลระบบเว็บ (web admin) ในส่วน My Profile 

Part 4 : การสร้างบทความ เนื้อหาเว็บ ภาพ และ ลูกเล่นในบทความแบบเว็บสมัยใหม่ 

 ท าความเข้าใจโครงสร้างบทความ (เนื้อหาเว็บจูมล่า) ของ Joomla 2.5 
 การสร้าง และจัดการหมวดหมู่บทความ (Category) 
 การสร้าง และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สไตล์จูมล่า (Article) 
 การสร้าง และจัดการบทความหน้าแรก (Featured) 
 การเพ่ิมลูกเล่นต่างๆ ให้บทความ และเนื้อหาเว็บไซต์จูมล่า อาทิเช่น 

 ภาพ ภาพนิ่ง ภาพแฟลช (Pictures & Flash Animations) 
 ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ (VDO & YouTube) 
 ใส่เสียง ใส่เพลง MP3 
 ใส่ภาพแกลอรี่ สไลด์โชว์ภาพ แบบยอดนิยมต่างๆ (Photo Gallery & Slide Show) 
 ติดต่อ กับสื่อสังคมออนไลน์ Social Network ยอดนิยม ต่างๆ เช่น FaceBook, Twitter เป็นต้น 
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Part 5 : การสร้างเมนู และจัดการเมนู ใน Joomla 2.5 

 แนะน า ภาพรวมการใช้งานเมนูจูมล่า แบบต่างๆ 
 การสร้างเมนูหลัก เช่น Home, About Us, Contact Us เป็นต้น 
 การส้ร่างเมนู เชื่อมโยง ไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์จูมล่า (ลิงค์ ภายในเว็บ) 
 การสร้างเมนู เชื่อมโยง ไปยังเว็บ-บล็อก-สื่ออนไลน์ต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์จูมล่า (ลิงค์ ภายนอกเว็บ) 

Part 6 : การท างานกับส่วนเสริม Joomla 2.5 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เว็บจูมล่า อาทิเช่น 

 สอนสร้าง และจัดการระบบป้ายโฆษณา (Banner) 
 สอนสร้าง และจัดการระบบรายชื่อ (Contacts) และสร้างหน้าติดต่อเรา Contect Us 
 สอนสร้าง และจัดการระบบส่งข้อความส่วนตัว (Private Messages) 
 สอนสร้าง และจัดการส่วนค้นหา (Search) 
 สอนสร้าง และจัดการระบบสร้างหน้าข่าว RSS (Syndicate Component) สามารถดึงข่าวจากเว็บไซต์อ่ืน มา

แสดงหน้าเว็บจูมล่า 
 สอนสร้าง และจัดการกับระบบสารบัญเว็บไซต์ (Web Directories) 
 การท าลิงค์แบบ Redirect เพ่ือแก้ไขปัญหา ลิงค์เสีย 
 การสร้างเว็บไซต์ Joomla 2 ภาษา 
 การสร้างหน้า Download เอกสาร หรือไฟล์ต่างๆ เช่น PDF, Zip เป็นต้น 
 การติดตั้งตัวเก็บสถิติ คนเข้าเว็บ 
 การติดตั้ง Google Map แผนที่ออนไลน์ ลงในเว็บ 

Part 7 : การสร้าง และจัดการระบบสมาชิก 

 หลักการเบื้องต้น เรื่องสิทธิในการเข้าถึง ของ Joomla 2.5 
 การสร้างระบบสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก (Log-in และ Registration Form) 
 การก าหนดสิทธิ การเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก ในระดับต่างๆ 
 การเพ่ิม และลบสมาชิก โดยผู้ดูแลเว็บ 

Part 8 : การติดตั้ง และจัดการ กับเทมเพลทของเว็บ (Joomla Template) 
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 แนะน า ท าความรู้จัก Joomla Template 
 การใช้งาน Template แม่แบบหลัก 
 การติดตั้ง และใช้งาน Template แม่แบบ download ต่างๆ * มี template ฟรี แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน 
 สอนเทคนิค การเปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง ส่วนส าคัญต่างๆ ใน Template เช่น โลโก้ (logo) ภาพพ้ืนหลัง 

(background) สี และตัวอักษร (Font & Color) และส่วนอื่นๆ ที่ควรรู้ 

Part 9 : การ Backup และ Upload เว็บ Joomla ขึ้นโฮสจริง (localhost to Hosting) 

 การเตรียม backup ข้อมูลเว็บ เพื่อ upload ขึ้นโฮสจริง 
 การติดตั้ง และใช้ส่วนเสริม เพื่อ backup ข้อมูล 
 การ upload ขึ้นโฮส และ การก าหนดค่าเบื้องต้น 


