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การใช้ Joomla 3.5x เบือ้งต้น 

 

 

Joomlaคืออะไร 

 เป็น CMS (Content Management System)ในการสรา้งเวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ 

มเีวบ็ไซต์ทีส่รา้งจาก Joomla จํานวนหลายลา้นเวบ็ไซต์ เพราะ Joomla มรีะบบการจดัการเน้ือหาบน

เวบ็ไซต์ที่มรีูปแบบสากล การปรบัแต่งหน้าตาของเวบ็ไซต์ทําได้ง่าย เพราะถูกออกแบบมาใหร้องรบักบั

เทคโนโลยกีารออกแบบเวบ็ไซตส์มยัใหม่ รองรบัการแสดงผลบนอุปกรณ์มอืถอื ทปัเลต ฯลฯ นอกจากน้ียงั

สามารถ Download Template ไดห้ลากหลาย มทีัง้แบบทีส่ามารถนํามาใชง้านไดฟ้ร ีหรอืหากต้องการ 

Template ที่มปีระสทิธิภาพ และมคีวามสวยงาม ก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้ จุดเด่นอกีจุดหน่ึงก็คอืม ี

Extension จาํนวนมากใหเ้ราสามารถนํามาประยุกตใ์ชง้าน เช่น Component, Module, Plugin มทีัง้แบบฟร ี

และแบบต้องชําระเงนิ สําหรบัเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการคอื http://www.joomla.org เป็นศูนยร์วมข่าวสาร

การ Update joomla  และคุณสามารถ download extension ต่าง ๆ ได ้

 

ข้อดีของ Joomla 

1. ตดิตัง้งา่ยไดเ้วบ็ไซตอ์ยา่งมอือาชพี 

2. ควบคุมหน้าตาเวบ็ไซตด์ว้ยเทม็เพลต 

3. สรา้งและจดัการเน้ือหาไดง้า่ย 

4. รอบรบัการทาํงานหลายๆ คนพรอ้มกนั 

5. เสถยีร ปลอดภยั อปัเดตสมํ่าเสมอ 

6. ไมต่อ้งยดึตดิกบัคอมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วรใ์ดๆ สามารถทาํงานไดทุ้กๆ เบราเซอร ์

7. มสีงัคมออนไลน์ทีม่ขีอ้มลูชว่ยเหลอืจาํนวนมาก 

8. มกีารพฒันาภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ 

9. สมบรูณ์ดว้ยโปรแกรมเสรมิทีห่ลากหลาย 

10. มกีารอพัเดทตวัโปรแกรมอยูเ่สมอเพือ่ความปลอดภยั 

 

 

Part 1 :ภาพรวมและความเข้าใจเบือ้งต้น เก่ียวกบั Joomla 
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ลกัษณะของเวบ็ไซต ์Joomla 

    Front End สว่นหน้าตาแสดงผลของเวบ็ไซตท์ีผู่เ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์สามารถเขา้มาดเูวบ็ไซตข์องเราได ้

 

 

 

 

 

Module 

เมนูการใช้งาน 

Main Menu Content 



คูม่อืการใชง้านระบบเทม็เพลต็เวบ็ไซต ์Joomla เบือ้งตน้ หน้า 3 

 

หน้าจอเวบ็ไซตผ์ูด้แูลระบบ Administrator 

 
การเข้าสู่ระบบเทม็เพลตเวบ็ไซต ์Joomla กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.เปิดเบราเซอร ์(โปรแกรมทอ่งอนิเตอรเ์น็ต) ขึน้มา พมิพ ์URL ในชอ่ง URL ดงัน้ี 

                            __________________________________________ 

** เบราเซอร ์ท่ีสามารถใช้งานได้กบัเวบ็ไซต ์Joomla ได้ทุกเบราเซอร ์ดงัน้ี 

 

                                Chome          Firefox              IE             Opera           Safari 

2. ทาํการลอ็กอนิดว้ย Username Password ของทา่น 

 

ใส่ช่ือผูใ้ช้ และรหสัผา่น 

จากนัน้คลิกปุ่ มเข้าสู่ระบบ 
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เมือ่เขา้สูร่ะบบเรยีบรอ้ยแลว้จะเขา้สูห่น้าจอผูด้แูลระบบ หรอื Administrator 

 

 

 

การเปล่ียนรหสัผา่นเพ่ือความปลอดภยั 

    
 

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบการพิมพต์วัสะกดให้ถกูต้อง  

ตวัอกัษรเลก็และใหญ่ มีผลต่อการลอ็กอินเข้าสู่ระบบ  

เมนูการใช้งาน 

คลิกเพ่ือดหูน้าเวบ็ไซต ์

เมนูลดั 

ส่วนแสดงว่าท่านทาํงานอยู่ท่ีส่วนใด 

เวอรช์ัน่ ออกจากระบบ 

Part 2 : การเซทค่าระบบต่างๆ บนเวบ็ไซต ์

1.คลิกสญัลกัษณ์ 

2.คลิก Edit Account 

3.ใส่รหสัผา่นใหม่ และ

ยืนยนัรหสัผา่น 

เม่ือเปล่ียนรหสัเรียบร้อยแล้ว ให้ทาํ

การออกจากระบบ และเข้าสู่ระบบใหม่ 

4.คลิกปุ่ ม บนัทึก&ปิด 

จาํนวนผู้เข้าระบบ 
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การตัง้ค่าระบบหลกั 

เพือ่เป็นการ Setup คา่ต่างๆ ใหก้บัเวบ็ไซตเ์พือ่ทีจ่ะทาํงานไดร้วดเรว็ขึน้ และเพือ่ใหเ้วบ็ไซตข์องเรา

รองรบักบัเทคโนโลยกีารคน้หาเวบ็ไซต ์Search Engine Optimization (SEO) โดยไปที ่ 

ระบบ -> ตัง้คา่ระบบหลกั 

 

 

 

1 

2 

3. ตัง้ค่าต่างๆ ตามต้องการ 
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4.ใส่คาํอธิบายเวบ็ไซต ์

5.ใส่คาํค้นหา 

คลิกท่ีมมุ เพ่ือยืดขยายช่อง 

การพิมพข้์อมลู 

คลิกปุ่ มบนัทึก & ปิด 

คลิกท่ีแทบ็เซิรฟ์เวอร ์เพ่ือตัง้

เวลาของเวบ็ไซต ์

ทาํการเลือกเวลา เป็น Bangkok 
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ความเข้าใจในการจดัการ Content บนเวบ็ไซต ์

 ในการจดัทาํเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมกีารออกแบบโครงการขอ้มลูในเวบ็ไซตก์่อน โดย

กาํหนดการแบ่งกลุม่ขอ้มลูเป็นกีก่ลุ่ม แต่ละกลุม่มกีลุม่ยอ่ยอกีหรอืไม ่เพือ่นําไปเป็นโครงสรา้ง

เวบ็ไซตใ์หเ้หมาะสม 

 ประเภทและโครงสรา้งของ content ใน Joomla 

1. เน้ือหา (Article) คอืขอ้มลูหรอืเน้ือหาในแต่ละหน้าของเวบ็ไซต ์

2. หมวดหมู ่(Category) คอืหมวดหมูข่อง เน้ือหา เราสามารถสรา้งหมวดหมู่

หลกัและหมวดหมูย่อ่ยไดไ้มจ่าํกดั 

 ความสมัพนัธข์องเน้ือหา (Article) และหมวดหมู ่(Category) 

 

 

 

 

 

 

 

ในการทาํใหเ้วบ็ไซตข์องทา่นสามารถคน้หาใน Google ไดง้า่ย นัน้ ระบบ Search Engine ให้

ความสาํคญักบัโครงสรา้งเน้ือหามากกวา่ หวัขอ้เน้ือหา โดยหลกัในการสรา้งหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ย ที่

ถูกตอ้งคอื <h1>,<h2>,<h3>,….. เป็นลาํดบัต่อเน่ืองไปจนถงึ <h6>โดย Search Engine จะคน้หาขอ้มลูทีม่ี

น้ําหนกัความสาํคญัตามลาํดบัจากหวัขอ้แทก็ทีก่าํหนด โดยมคีวามสาํคญัมากกวา่ขอ้ความธรรมดา 

 

Part 3 :การสร้าง บทความ เน้ือหาเวบ็ (content) 

 

 

หมวดหมู่ย่อย 1 

Sub Category 1 

หมวดหมู่ย่อย 2 

Sub Category 2 

 

หมวดหมู่ 1 

Category 1 

 

 

 

เน้ือหา 1 

Article 1 

เน้ือหา 2 

Article 2 

เน้ือหา 3 

Article 3 

ตวัอย่างการพิมพ ์คาํคน้หา คาํคน้หาที1่,คาํคน้หาที2่,คาํคน้หาที3่,.............คาํคน้หาที ่1000 

เชน่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่กสาร กรมสง่เสรมิสหกรณ์,ศนูยส์ารสนเทศ กรมสง่เสรมิสหกรณ์

,ITC CPD,ไอทกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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จากภาพ Category หรอื หมวดหมู ่เปรยีบเสมอืน โฟลเดอรท์ีไ่วเ้กบ็ขอ้มลูต่างๆ ในระบบ 

จากภาพ Article หรอื เน้ือหา เปรยีบเสมอืนไฟลต่์างๆ ทีถู่กเกบ็อยูใ่นโฟลเดอรน์ัน่เอง  

** ในการสรา้ง Content ต่างๆ ในระบบเวบ็ไซต ์Joomla นัน้ ทา่นควรจะสรา้งๆ หมวดหมูห่รอื Category 

ก่อนทีจ่ะสรา้งเน้ือหา Article เพือ่สะดวกในการจดัการการนัน่เอง 

ตวัอย่างการทาํโครงสรา้งข้อมลูเพ่ือจาํแนกเน้ือหาต่างๆ บนเวบ็ไซต ์

 

 

 

1. การสรา้งหมวดหมู่ (Category) 

   1.1 ไปทีเ่มนู เน้ือหา > หมวดหมู ่> เพิม่หมวดหมูใ่หม ่

 

 

 

 

เก่ียวกบัสหกรณ์ 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

ประวติัสหกรณ์ 

บคุลากร 

สินค้าและบริการ 

สินค้าของเรา 

บริการของเรา 
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1.2 ตัง้ชื่อหมวดหมูต่ามตอ้งการ 

 

** เอเลยีส ์คอื ชื่อทีจ่ะแสดงแทนชื่อหน้าขอ้มลูเวบ็เพจทีเ่ราสรา้งขึน้ หากเราตัง้ชื่อ เอเลยีสเ์ป็นอะไร กจ็ะไป

ปรากฏทีแ่ถบแสดง URL บนเบราเซอร ์และไวใ้ชใ้นการอา้งองิการเรยีกเวบ็เพจขึน้มาแสดง 

1.3 จากนัน้กดปุม่ บนัทกึ 

 

2. การสร้างเน้ือหา Article 

    2.1 ไปทีเ่มนู เน้ือหา > เน้ือหา > เพิม่เน้ือหาใหม ่

 

  2.2 พมิพเ์น้ือหาทีต่อ้งการ 

 

ตัง้ช่ือหมวดหมู่ตามต้องการ ใส่ช่ือ เอเลียสต์ามต้องการ 

ตัง้ช่ือเน้ือหาตามต้องการ 

พิมพข้์อมลูตามต้องการ 
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เมือ่พมิพข์อ้มลูทีต่อ้งการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เซทคา่ทางดา้นขวามอื 

 

คาํอธิบาย 

 

 

ลกัษณะการบนัทึกข้อมลู 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เลือกสถานะ  

เลือกหมวดหมู่ คือ ให้เน้ือหาน้ีอยู่ในหมวดหมู่ใด 

เลือกเด่น ให้เน้ือหาน้ีแสดงอยู่ในหน้าแรกของ

เวบ็ไซตห์รือไม่ 

- เผยแพร่ คือ ให้แสดงผลบนเวบ็ไซตไ์ด้  

- ไม่เผยแพร่ คือ ซ่อนการแสดงผลบนเวบ็ไซต ์

- คลงัเน้ือหา คือ ให้เน้ือหาน้ี ไปเกบ็อยู่ในคลงัเน้ือหา 

- อยู่ในถงัขยะ คือ ให้เน้ือหาน้ีอยู่ในถงัขยะ(ลบ) 

บนัทึกเน้ือหาน้ี กจ็ะค้างอยู่ในหน้าเน้ือหานัน้

ไม่เปล่ียนหน้าไปไหน 

บนัทึกเน้ือหาน้ี แล้วปิดหน้าเน้ือหาน้ี 

บนัทึกเน้ือหาน้ี และปิดหน้าเน้ือหาน้ี แล้วทาํการสร้าง

หน้าการสร้างเน้ือหาใหม่เปล่าๆ ให้อตัโนมติั 
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เครือ่งมือต่างๆ ในการพิมพข้์อมลู  

 

1. Font Family คอืแบบอกัษร // Font Size คอืขนาดตวัอกัษร 

2. เครือ่งการสรา้งตาราง ลบตาราง ลบแถว เพิม่แถว และผสานเซลล ์

3. เครือ่งมอื การลา้งรปูแบบต่างๆ ทีต่ดิมากบัโปรแรมอื่นเชน่ Word , Excel ,Powerpoint เพือ่ใหส้ามารถ

จดัรปูแบบขอ้มลูได ้

4. การทาํลงิคเ์ชื่อมโยงขอ้มลู 

5. การแทรก Read more หรอื อา่นเพิม่เตมิ 

 

การใช้เครื่องมือการแทรกรปูภาพ แบบท่ี 1  

1. เอา cursor เมาสไ์วต้รงจุดทีต่อ้งการแทรกรปูภาพ 

2. คลกิปุม่ใสร่ปูภาพ 

 

1 
2 

4 5 

3 

2 
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3. เลื่อน scrollbar ลงดา้นลา่งคลกิปุม่ Choose File เพือ่ทาํการเลอืกรปูสาํหรบั Upload ขอ้มลู  

4. จากนัน้กดปุม่ เริม่อพัโหลดไฟล ์

 

5. รอสกัครู ่รปูทีอ่พัโหลดจะปรากฏในชอ่งแสดงรปูตวัอยา่ง จากนัน้คลกิทีร่ปู 

6. สงัเกตุวา่เมือ่คลกิทีร่ปูแลว้ ชอ่งทีอ่ยูร่ปูม ีURL ชื่อรปูปรากฏหรอืไม ่หากไมม่ ีจะแทรกรปูทีต่อ้งการไมไ่ด ้

7. คลกิปุม่ เพิม่ในเน้ือหา 

 

 

 

 

 

3 4 

5 
7 

6 
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ผลลพัธ ์

 

 

การใช้เครื่องมือการแทรกรปูภาพ แบบท่ี 2 

1. คลกิทีส่ญัลกัษณ์ insert/modify images 

 
1 
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2. คลกิทีส่ญัลกัษณ์ Upload 

 

3. คลกิทีปุ่ม่ Browse แลว้เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการสามารถเลอืกไดห้ลายๆ ไฟลพ์รอ้มๆ กนั ชื่อไฟลจ์ะปรากฎอยู่

ทีช่อ่ง Upload 

4. คลกิปุม่ Upload เพือ่ อพัโหลดไฟลท์ีเ่ลอืก สามารถอพัโหลดไฟลไ์ด้ไม่เกิน 2MB 

 

 

 

2 

3 4 
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5. รปูทีอ่พัโหลดเสรจ็แลว้จะปรากฎอยูใ่นชองแสดงรปู  

6. คลกิทีช่ื่อรปู แลว้กดปุม่ Insert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

สามารถเซทค่าต่างๆได้ และสามารถดู

ตวัอย่างเม่ือเซทค่าเรียบร้อยแล้วได้ 
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การแทรกตารางในเน้ือหา 

1. คลกิทีส่ญัลกัษณ์ตาราง แลว้วาดชอ่งตารางตามตอ้งการ 

 

2. ตารางจะปรากฏในพืน้ทีก่ารพมิพ ์แต่ตารางจะยงัไมม่สีแีละเสน้ตาราง เราตอ้งเป็นคนกาํหนดคา่ต่างๆ 

เองตามตอ้งการ 

 

3. คลกิลากตารางใหม้คีวามกวา้งตามตอ้งการ 

 

 

 

1 

2 
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4. เซทคา่ตารางต่างๆ ใหท้าํการคลกิขวาในตารางทีต่อ้งการ  

 

 4.1 เซทคา่ทัง้ตาราง  

    

        4.2 เซทคา่ต่างๆ แต่ละชอ่งเซลส ์สามารถลากแถบดาํคลุมไดห้ลายๆ เซลส ์หรอื ทลีะเซลสก์ไ็ด ้

จากนัน้คลกิขวา เลอืก Cell > Table Cell properties 

 

Table Properties เป็นการเซทค่าทัง้ตาราง 

Cell เป็นการเซทค่าแต่ละเซลล(์ช่อง) 

เซทค่าความกว้าง, ความสงู 

ความหนาเส้นขอบ , ช่องว่าง

ระหว่างเซล 

เซทสีเส้นขอบและ สีทัง้ตาราง 

4.2 

ลากแถบดาํคลมุช่องท่ีต้องการ ถ้า

ต้องการเปล่ียนแค่ 1 ช่องให้นํา 

cursor เมาส ์วางในช่องนัน้ 
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4.3 เซทคา่ต่างๆ แต่ละชอ่งเซลตามตอ้งการ 

  

 

เครื่องมือตารางเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

เซทค่าความกว้าง, ความสงู 

ความหนาเส้นขอบ , ช่องว่าง

ระหว่างเซล 

เซทสีเส้นขอบและ สีทัง้ตาราง 

เก่ียวกบัการเพ่ิมแถว ลบแถว 

เก่ียวกบัการเพ่ิมคอลมัน์ ลบคอลมัน์ 

ผสานเซลส ์และยกเลิกผสานเซลส ์
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การใช้งานปุ่ ม Read More (อ่านเพ่ิมเติม) 

เน้ือหาทีแ่สดงทีห่น้าแรกของเวบ็ไซตจ์ะมคีวามยาวของขอ้มลูมาก หากนํามาแสดงทัง้หมด จะทาํให้

รปูแบบหน้าเวบ็ไซต ์ไมส่มดุล และไมเ่ป็นระเบยีบ ดงันัน้ปุม่ read more จงึเป็นฟงักช์ัน่ ตดัขอ้มลูทีจ่ะ

แสดงผลหน้าแรกใหแ้สดงแคบ่างสว่น และมปีุม่อา่นเพิม่เตมิขึน้มา เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านตอ้งการอา่นขอ้มลูทัง้หมด

คลกิเพือ่อา่นขอ้มลูไดห้มด วธิกีารดงัน้ี 

 

1. เอา cursor เมาสไ์วต้รงตาํแหน่งทีต่อ้งการตดัคาํเพือ่ให ้แสดงผลบางสว่นบนหน้าเวบ็ 

 

2. คลกิทีปุ่ม่ Read More 

 

3. จะปรากฏเสน้กาํหนดขอบเขตของ Read more 

 

จดุท่ีต้องการตดัข้อมลูให้แสดงหน้าแรก 

2 

เส้นแบ่ง Readmore 
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        ผลลพัธท์ีไ่ด ้

 

 

สถานะต่างๆ ของเน้ือหาในระบบ 

 

** วธิกีารเปลีย่นสถานะเน้ือหาต่างๆ ใหค้ลกิทีส่ญัลกัษณ์นัน้ไดเ้ลย 

** หากเน้ือหาใดมสีถานะ รปู เครือ่งหมายตกใจ สเีหลอืง  หมายความวา่บทความนัน้มกีารตัง้เวลาการ

แสดงผล 

** หากเน้ือหาใดมสีถานะ รปู แมกุ่ญแจเกดิขึน้  หมายความวา่ เน้ือหานัน้ มกีารบนัทกึไมค่รบถว้น 

อาจจะทาํใหเ้น้ือหานัน้แสดงผลบนหน้าเวบ็ไมส่มบรูณ์ ใหท้าํการเขา้ไปในเน้ือหานัน้แลว้ทาํการบนัทกึซํ้าอกี

ครัง้หน่ึง 

กากบาทสีแดงคือไม่เผยแพร่เน้ือหานัน้ขึน้เวบ็ไซต ์

เคร่ืองหมายถกูสีเขียวคือ เผยแพร่เน้ือหานัน้ขึน้เวบ็ไซต ์

เคร่ืองหมายดาวสีเหลือง คือ เน้ือหาน้ีเป็นเน้ือหาเด่นแสดงอยู่หน้าแรก

ของเวบ็ไซต ์

เคร่ืองหมายดาวสีขาว คือ เน้ือหาน้ีไม่ได้เป็นเน้ือหาเด่น 

ปุ่ มอ่านเพ่ิมเติมจะปรากฏขึน้มา 
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การตัง้ค่าการแสดงผลในหน้าเพจของเน้ือหา 

 เราสามารถเปิดปิดการแสดงผลในสว่นทีไ่มต่อ้งการไดห้ลายสว่น ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 

 

1. ไปทีเ่มนู ระบบ เลอืก ตัง้คา่ระบบหลกั 

2. คลกิทีเ่น้ือหา          3. ทาํการเซทคา่ไดต้ามตอ้งการ 

                                                    

 

 

 

1 

2 3 
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ผลลพัธเ์กิดจากการเซทค่า 

 

 

3. การสร้างเมนูเช่ือมโยงเน้ือหา 

การทาํเมนูเชือ่มโยงเน้ือหานัน้มกีารทาํเมนูสองแบบ 

1. การทาํ Main Menu ทีอ่ยูด่า้นบน 

2. การทาํ Sub menu ยอ่ย 

 

วิธีการสรา้ง Main Menu 

 1. ไปทีค่าํสัง่ เมนู > Main Menu > เพิม่เมนูใหม ่

 

  

 

Main Menu 

Sub Menu 

Part 4 :การสร้างเมนูเช่ือมโยงเน้ือหา 
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2. ตัง้ชื่อเมนูทีต่อ้งการในชอ่งเมนู    3. ชนิดของเมนูนัน้คลกิปุม่เลอืกสน้ํีาเงนิ 

 

 4. เลอืกชนิดเมนูทีต่อ้งการ 

4.1 ใหเ้ลอืกเน้ือหา > เน้ือหาเดีย่ว 

 

 4.2 เลอืกเน้ือหา คลกิปุม่เลอืกสเีทา 

 

2 

3 

4.1 

4.1 

4.2 
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4.3 เลอืกเน้ือหาทีต่อ้งการ โดยคลกิไปทีช่ื่อเน้ือหาทีต่อ้งการไดเ้ลย หรอืคน้หาจากชอ่งคน้หา 

 

5. คลกิปุม่บนัทกึเพือ่ทาํการบนัทกึ Main Menu 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้เมนูทีส่รา้งใหมจ่ะปรากฎขึน้ดา้นบน 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

** หมายเหตุ การสรา้ง Main menu นัน้หากตอ้งการใหเ้มนูทีส่รา้งนัน้ คลกิแลว้เชื่อมโยงไปยงัเน้ือหาที่

ตอ้งการ , ลงิคไ์ฟล ์, ลงิค ์URL ทีต่อ้งการ 

6. ทาํเมนูเพือ่ลงิคไ์ปหา URL ทีต่อ้งการ ใหค้ลกิที ่ลงิคร์ะบบ > URL ภายนอก 

 

 

 

 

4.3 

ค้นหาเน้ือหาท่ีต้องการ 

6 

6 

เมนูท่ีเพ่ิมขึน้ใหม่ 
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7. ในชอ่งลงิคใ์ส ่URL ทีต่อ้งการ ชอ่งหน้าต่างเบราเซอรเ์ป้าหมายเลอืกตามตอ้งการ 

 

โดยวธิกีารใส ่URL นัน้พมิพไ์ดด้งัน้ี 

http://www.cpd.go.th แบบน้ี ใส่ถกู               www.cpd.go.th แบบน้ีใส่ผิด 

8. คลกิปุม่บนัทกึเพือ่ทาํการบนัทกึ Main Menu 

วิธีการสรา้ง Sub Menu 

 ในการทาํ Sub Menu นัน้เราจะตอ้งสรา้ง Main Menu (เมนูแม)่ ทีอ่ยูด่า้นบนใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน 

จงึจะทาํ Sub Menu (เมนูลกู) ขึน้มาได ้

** การทาํ Main Menu สาํหรบั ทาํ Sub menu (เมนูแม่) 

1. ไปทีค่าํสัง่ เมนู > Main Menu > เพิม่เมนูใหม ่

 

 2. ตัง้ชื่อเมนูทีต่อ้งการในชอ่งเมนู    3. ชนิดของเมนูนัน้คลกิปุม่เลอืกสน้ํีาเงนิ 

 

7 

7 

2 

3 
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 4. เลอืกชนิดเมนูทีต่อ้งการ เลอืกเป็น ลงิคร์ะบบ > URL ภายนอก 

 

5. ชอ่งลงิก ์ใสเ่ครือ่งหมาย # เพือ่ใหเ้มนูแมน้ี่ ไมส่ามารถคลกิลงิคไ์ปได ้ใหเ้พยีงแคเ่อาเมาสว์างบน

เมนูแลว้จะมเีมนูลกู ปรากฏขึน้มา 

6. จากนัน้คลกิปุม่ บนัทกึ 

 

** การทาํ Sub Menu (เมนูลกู) 

1. ไปทีค่าํสัง่ เมนู > Main Menu > เพิม่เมนูใหม ่

 

4 

4 

5 
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 2. ตัง้ชื่อเมนูทีต่อ้งการในชอ่งเมนู    3. ชนิดของเมนูนัน้คลกิปุม่เลอืกสน้ํีาเงนิ 

 

4. เลอืกชนิดเมนูทีต่อ้งการ 

4.1 ใหเ้ลอืกเน้ือหา > เน้ือหาเดีย่ว 

 

 4.2 เลอืกเน้ือหา คลกิปุม่เลอืกสเีทา 

 

2 

3 

4.1 

4.1 

4.2 
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4.3 เลอืกเน้ือหาทีต่อ้งการ โดยคลกิไปทีช่ื่อเน้ือหาทีต่อ้งการไดเ้ลย หรอืคน้หาจากชอ่งคน้หา 

 

 5.ทาํการตัง้คา่เมนูลกู ทางดา้นขวามอืดงัน้ี 

 

อธิบายตวัอย่าง 

 

6. เมือ่เซทคา่เรยีบรอ้ยแลว้ กดปุม่ บนัทกึ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 

ค้นหาเน้ือหาท่ีต้องการ 

เลอืกวา่เมนูลกูทีส่รา้งน้ีจะใหอ้ยูภ่ายใต ้

เมนูแม ่ตวัใด 

สญัลกัษณ์ – (หน่ึงขดี) หมายถงึเมนูทีอ่ยู ่

Level บนสดุ 

สญัลกัษณ์ - - (สองขดี) หมายถงึ เมนูทีอ่ยู ่

Level รองลงมาจากบนสดุ 

อยู่เลเวลบนสดุ เปรียบเสมือน  

- (หน่ึงขีด) 

อยู่เลเวลรองจากบนสดุ 

เปรียบเสมือน - - (สองขีด) 

  

อยู่เลเวลอนัดบัสาม 

เปรียบเสมือน - - -(สามขีด) 
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การเปิด Option ให้เมนู Drop Down ทาํงาน 

 เน่ืองจากการทาํ เมนูทีม่กีาร Drop เมนูลงมานัน้ เราจะตอ้งทาํการเปิดการตัง้คา่บางอยา่งเพือ่ให้

เมนูนัน้ทาํงานขึน้มา ซึง่เราทาํเพยีงแคค่รัง้เดยีว 

 เมนูต่างๆ ทีอ่ยูบ่นหน้าเวบ็ไซตท์ัง้หมดนัน้เป็น โมดลูการทาํงาน ดงันัน้เราจงึตอ้งไปเปิดการตัง้คา่ 

ทีใ่นสว่นของ โมดลู (Module) 

 1. ไปทีส่ว่นเสรมิ > โมดลู 

    2. คน้หาโมดลูทีช่ื่อวา่ Main menu ในชอ่ง คน้หา

 

3. คลกิไปทีช่ือ่ Main menu 

 

4. ทาํการเปลีย่นคา่การแสดงเมนูยอ่ย เป็น ใช ่แลว้ทาํการบนัทกึขอ้มลู 

พิมพช่ื์อโมดลูลงในช่องค้นหา 

3 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การจดัรปูแบบหน้าเวบ็ไซตโ์ดยใช้เทมเพลต็เวบ็ไซต ์Joomla   

 1. เมนู > Main Menu  

 ** หากกลุ่มของเมนูใด มีสญัลกัษณ์ รปูบา้น หมายความว่า กาํหนดกลุ่มของเมนูนัน้ให้เป็น

หน้าแรกของเวบ็ไซต ์

 

 2. คลกิทีห่น้าหลกั เพือ่ทาํการเซทคา่ต่างๆ โดยสงัเกตุวา่ เมนูใดทีม่สีญัลกัษณ์ ดาว

เหลอืง จะเป็นเมนูทีเ่ป็นหน้าแรกของเวบ็ไซต ์

 

4 

2 

จดุสงัเกตดุาวเหลืองว่าเป็นหน้าแรกของ

เวบ็ไซต ์
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 3. เลอืกชนิดของเมนู โดยคลกิปุม่เลอืกสน้ํีาเงนิ 

 

 4. เลอืกชนิดของเมนู เป็น เน้ือหา > หมวดหมู ่แสดงแบบบลอ็ก 

 

5. เลอืกหมวดหมูท่ีต่อ้งการใหแ้สดงในหน้าแรก 

 

3 

4 

4 

5 
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 6. คลกิแถบ ตัง้คา่รปูแบบบลอ็ก กาํหนดคา่ต่างๆ ในการแสดงผล แลว้กดปุม่ บนัทกึ 

 

** บทความนํา คือ เน้ือหาท่ีจะแสดงผลในแนวนอน ว่าจะให้ก่ีเน้ือหาในแนวนอน 

** เน้ือหารองคือ เน้ือหาท่ีจะแสดงถดัลงมาจากบทความนํา 

** คอลมัน์คือจาํนวน คอลมัน์ ในหน้าแสดงผลของหน้าเวบ็  

ตวัอย่าง ทาํการเซทคา่ บทความนํา 2  // บทความรอง 5 // จาํนวนคอลมัน์ 3 

อธิบาย  

- บทความนํา ทาํการเซทคา่ไว ้2 จะแสดงเน้ือหาเดน่ไวใ้นลาํดบัตน้ๆเน้ือหามาแสดงผลในแนวนอน 2 แถว 

- บทความรองเซทคา่ไว ้5 จะนําเน้ือหาเดน่ ถดัมามาแสดงผล แค ่3 เน้ือหา เน่ืองจากทาํการเซทคอลมัน์

การแสดงผลไว ้3 คอลมัน์ เน้ือหาเดน่ทีเ่หลอืจะถูกแสดงในหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

โลโก้ 

เมนูการใช้งาน 

บทความนํา 

บทความนํา 

บทความรอง บทความรอง บทความรอง 

ถัดไป หน้า    1 
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การเรียงลาํดบัเน้ือหาในการแสดงผล 

1. คลกิทีส่ญัลกัษณ์ เพือ่ปลดลอ็ก การสลบัลาํดบัเน้ือหา 

 

2. จุดไขป่ลาสามจุด หน้าบทความจะเปลีย่นสจีากสเีทา กลายเป็นสดีาํ หมายความวา่ สามารถเลื่อนลาํดบั

เน้ือหาไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

1 

2 
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3. ทาํการคลกิคา้งทีปุ่ม่ไขป่ลาสามจุด แลว้คลกิเมาสเ์ลื่อนลาํดบัเน้ือหาตามตอ้งการ 

 

 

 

 

 Extension ในระบบเทม็เพลต็ Joomla คอื สว่นเสรมิต่างๆ ทีท่าํใหเ้วบ็ไซตม์ปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานมากขึน้ แบ่งประเภทของ Extension ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

โมดลู (Module) เป็นสว่นประกอบทีใ่ชใ้นการแสดงผลในหน้าเวบ็ไซต ์เปรยีบเสมอืนกล่องแต่ละ

กล่อง หรอืเป็นบลอ็กทีส่ามารถแสดงผลตดิต่อกบัผูใ้ช ้โดยโมดลูสามารถกาํหนดตําแหน่งการแสดงผลได ้

           คอมโพเน้นต ์(Component) เปรยีบเสมอืนซอฟแวรท์ีนํ่ามาตดิตัง้เสรมิเพือ่รว่มกนัทาํงานกบั 

Joomla เพือ่เพิม่ความสามารถใหก้บัเวบ็ไซต ์โดยคอมโพเน้นมคีวามซบัซอ้นมากกวา่โมดลู โดยในการ

แสดงผลและสว่นปรบัแต่ง ตอ้งปรบัแต่งการทาํงานในหน้า Administrator ตวัอยา่งเชน่ Photo Gallery, 

Guest Book 

         ปลัก๊อิน (Plug In) เป็นสว่นทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งในการตดิต่อระหวา่ผูช้มและผูด้แูลเวบ็กบั Joomla 

ปลัก๊อนิสามารถตรวจจบัขอ้มลูทีม่าจาก Joomla ตวัอยา่งเชน่ editor – TinyMCE 

         เทม็เพลต็ (Template) คอืสว่นแสดงรปูแบบของขอ้มลูในหน้าเวบ็ไซต ์เชน่ รปูรา่งหน้าตา สสีนั 

กราฟฟิก เป็นตน้ 

ทา่นสามารถ ดาวน์โหลด extension ต่างๆ เพิม่เตมิตามตอ้งการไดท้ีเ่วบ็ไซต ์

http://extensions.joomla.org/ 

คลิกแล้วลากเมาสเ์ล่ือนตามต้องการ 

Part 5 :การใช้งาน Extension ต่างๆ  

http://extensions.joomla.org/
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ผลลพัธ ์การคน้หา 

 

 

 

ใส่ช่ือ extension ท่ีต้องการค้นหา 

เลือก extension ตามประเภท 

คลิกท่ี extension ท่ีต้องการ 

ค่าใช้จ่ายของ extension 
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ตรวจสอบ extension ก่อนการดาวน์โหลด 

 

เมือ่คลกิปุม่ Download แลว้เมือ่โหลดแลว้เราจะไดไ้ฟล ์extension ต่างๆ เป็น ไฟล ์zip มา 

วิธีการติดตัง้ Extension ใน เทม็เพลต็เวบ็ไซต ์Joomla 

 1. ไปทีเ่มนูสว่นเสรมิ > การจดัการ > ตดิตัง้ 

 

 

 

 

 

แสดงประเภทว่า extension 

น้ีเป็นประเภทใด 

Support กบั Joomla 

version ใด 

ดาวน์โหลด extension 

ดตูวัอย่างการทาํงาน 
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2. คลกิทีแ่ถบ อพัโหลดแพคเกจไฟล ์ 

3. คลกิทีปุ่ม่ Choose File แลว้ทาํการเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการตดิตัง้ 

4. จากนัน้คลกิปุม่ อพัโหลด & ตดิตัง้ 

 

5. จากนัน้รอจนกวา่ ขึน้ตดิตัง้สาํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 6. เมือ่ตดิตัง้แลว้ extension ต่างๆ ทีต่ดิตัง้จะยงัไมถู่กเปิดใชง้าน เราจะตอ้งเขา้ไปเปิดการใชง้าน 

extension ต่างๆ ดว้ยตวัเอง โดยการไปทีเ่มนู ส่วนเสริม > โมดลู (extension บางตวัอาจจะเป็นปลัก๊อนิ 

ดงันัน้ตอ้งคลกิเลอืกเมนู โมดลู > ปลัก๊อนิ) 

7. คน้หาชื่อโมดลูทีต่อ้งการ 

8. คลกิเปลีย่นสถานะกากบาทสแีดง(ปิดการใชง้าน) ของ สว่นเสรมินัน้ใหเ้ป็นเครือ่งหมายถูก(เปิด

การใชง้าน) 

9. คลกิเขา้ไปในชื่อของสว่นเสรมิ เพือ่เซทคา่ต่างๆ ตามตอ้งการ 

         

 

2 

3 

7 

9 
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การติดตัง้ Template (รปูต่างหน้าตาเวบ็ไซต)์ 

Template คอื extension ชนิดหน่ึงของ Joomla เป็นรปูรา่งหน้าตาของเวบ็ไซต ์สามารถดาวน์

โหลดไดท้ัง้แบบฟร ีและไมฟ่ร ีสามารถดาวน์โหลดเพิม่เตมิไดท้ี ่เวบ็ไซต ์joomla24.com หรอื คน้หาจาก 

google วา่ template joomla 3 free 

 

 วิธีการดาวน์โหลด Template ในเวบ็ไซต ์Joomla24.com 

 

เมือ่ทาํการดาวน์โหลดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํการตดิตัง้เทมเพลตทีด่าวน์โหลด วธิกีารตดิตัง้ เทมเพลต็ 

จะเหมอืนกนัการตดิตัง้ extension ทุกประการ ในหน้าที ่34 

การเซทค่าต่างๆ ในเทม็เพลต็ 

 ไปทีเ่มนูสว่นเสรมิ > เทมเพลต 

 

เวอรช์ัน่ Joomla ท่ีใช้ได้ 

ตวัอย่างเวบ็ไซตเ์ม่ือทาํเสรจ็แล้ว 

คลิกเพ่ือดาวน์โหลด 
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รายละเอยีดหน้าการจดัการเทม็เพลต็(หน้าตาเวบ็ไซต)์  

 

 

การถอน Extension ท่ีไม่ต้องการออก 

 เราสามารถทาํการถอนการตดิตัง้ Extension ทีไ่มต่อ้งการหรอืมปีญัหาออกไปไดด้งัน้ี 

1. ไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > การจดัการ > จดัการ 

 

            2. เมือ่เขา้มายงัหน้าจดัการ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

2.1 ทาํการพมิพช์ือ่ extension ทีต่อ้งการในชอ่งคน้หา 

 2.2 คลกิเลอืก extension ทีต่อ้งการ 

 2.3 คลกิปุม่ถอนการตดิตัง้ 

 

รายช่ือเทม็เพลตท่ีมีใน

 

หากเทมเพลต็ใดคลิกดาว

เหลืองหมายถึงใช้งานอยู่ ประเภทของเทม็เพลต 

2.1 

2.2 

2.3 
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การดตูาํแหน่งต่างๆ ในระบบเทม็เพลต็ ท่ีจะสามารถวางโมดลูได้ 

ในการจดัวางโมดลูต่างๆ บนเวบ็ไซตน์ัน้ เมือ่เราตดิตัง้เทม็เพลตแต่ละตวัลงไปในระบบ Joomla นัน้ 

แต่ละเทมเพลต จะมตีําแหน่งทีส่ามารถวางโมดลูได ้แตกต่างกนั เราสามารถดตูําแหน่งบนเทมเพลต็ต่างๆ ที่

จะวางโมดลูได ้ดงัน้ี 

1. ไปทีเ่มนูสว่นเสรมิ > เทมเพลต 

 

 2. คลกิทีเ่มนูทางซา้ยมอื เทมเพลต 

 

 3. คลกิเพือ่เปิด option ในการดตูําแหน่ง Template ไปที ่ตัง้คา่พืน้ฐาน (ทางดา้นขวามอื) 

 

2 

3 
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4. คลกิเปิด ในสว่นดตูําแหน่งโมดลู จากนัน้บนัทกึและปิด 

 

5. คลกิทีด่ตูวัอยา่ง 

 

แสดงตวัอย่างตาํแหน่งต่างๆ ท่ีจะวางโมดลูได้ 

 

4 

5 

รายช่ือตาํแหน่งในเทมเพลต็ 
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การปรบัแต่งค่าต่างๆ ในเทม็เพลต 

 1. ไปทีส่ว่นเสรมิ > เทมเพลต็ 

 

 2. คลกิไปในชื่อเทม็เพลต็ทีต่อ้งการ 

 

3. คลกิแถบขัน้สงู ทาํการเซทคา่และบนัทกึ 

 

** แต่ละเทม็เพลต็มีการเซทค่าไม่เหมือนกนัดงันัน้ เทมเพลต็ตวัท่ีฟรี อาจจะมี option ใน

การเซทค่า น้อยกว่าเทมเพลต็ตวัท่ีเสียเงิน 

2 
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การวางตาํแหน่งโมดลูต่างๆ บนเทม็เพลต 

เราสามารถนําโมดลูทีต่ดิตัง้แลว้ มาวางบนหน้าเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยการกาํหนดการแสดงโมดลูทีต่อ้งการ 

โดยการกาํหนดหนดตําแหน่งของโมดลู 

1. ไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > โมดลู 

 

2. คลกิเขา้ไปในชื่อของโมดลูทีต่อ้งการเขา้ไปเซทตําแหน่ง 

 

3 เลอืกตําแหน่งทางดา้นขวามอื เลอืกตาํแหน่งทีต่อ้งการ 

 

5 

3 

ช่ือเทมเพลต็ท่ีติดตัง้ 

ตาํแหน่งต่างๆ ท่ีอยู่บนเทม็เพลต 

แสดง/ซ่อน ช่ือโมดลู 
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 4. คลกิแถบ การกาํหนดการแสดงทีเ่มนู เลอืกกาํหนดการแสดงผล วา่จะใหโ้มดลูน้ีแสดงทีห่น้าใด 

 

 5. จากนัน้กดปุม่บนัทกึและปิด 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

โมดลูท่ีเซทค่าไว้จะแสดงขึน้ตาม

ตาํแหน่งท่ีต้องการ 
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การสรา้ง Module ใหม่ตามต้องการ 

 1. ไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > โมดลู 

 

 2. คลกิทีปุ่ม่สรา้งใหม ่

 

 3. เลอืกประเภทโมดลูตามตอ้งการ ในทีน่ี่เลอืก กาํหนด HTML เอง 

 

2 

3 
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 4. ตัง้ชื่อโมดลู และกาํหนดคา่ต่างๆ 

 

ผลลพัธ ์

 

 

 

 

ตัง้ช่ือ โมดลู 

แสดงช่ือ/ซ่อนช่ือโมดลู 

ตาํแหน่งท่ีจะวางโมดลู 

พิมพข้์อมลูต่างๆ 

กาํหนดว่าโมดลูจะแสดงท่ีหน้า
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การจดัเรียงตาํแหน่งของโมดลู 

 ทา่นสามารถสลบัตําแหน่งของโมดลูทีอ่ยูใ่นตําแหน่งเดยีวกนัใหเ้รยีงลาํดบัตามตอ้งการ 

 1. ไปทีส่ว่นเสรมิ > โมดลู 

 

 2. คลกิปุม่เครือ่งมอืคน้หา 

 3. เลอืกตําแหน่งทีต่อ้งการจะเรยีงลาํดบัโมดลู 

 
ผลลพัธก์ารคน้หา 

 

2 

3 
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 4. คลกิปุม่สญัลกัษณ์การสลบัตําแหน่ง เพือ่ใหจุ้ดไขป่ลาหน้าชื่อโมดลูทาํงาน 

 5. คลกิทีส่ญัลกัษณ์จุดไขป่ลา แลว้ดงึโมดลูขึน้ลงสลบัตามตอ้งการ 

 

วิธีการแก้ปัญหาโมดลูท่ีสร้างขึน้ติดไปกบัหน้าเพจทุกหน้า 

1. ตรวจสอบว่า โมดลูท่ีสร้างขึน้หรือติดตัง้นัน้ คลิกเลือกหน้าท่ีจะแสดงผลถกูต้องหรอืไม่ 

วธิกีารตรวจสอบ 

1.1 ไปที ่เมนู สว่นเสรมิ > โมดลู 

1.2 คลกิเลอืกโมดลูทีต่อ้งการเซท 

 

1.3 คลกิทีแ่ทบ การกาํหนดการแสดงทีเ่มนู  

  1.4 แลว้ตรวจสอบวา่ กาํหนดการแสดงผล เป็นทุกหน้าหรอืไม ่หรอืคลกิเลอืกหน้าทีแ่สดงไม่

ถูกตอ้ง 

4 

5 

1.2 
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2. หากยงัแสดงผลอยู่ ให้ทาํการตรวจสอบว่าสร้างเมนูของเวบ็ไซต ์เช่ือมโยงไปยงัหมวดหมู่ของ

เน้ือหาท่ีเราสร้างขึน้แล้วหรือยงั 

 

1.4 

1.2 

ตรวจสอบว่าคลิกเลือกหน้าถกูต้อง

แล้วหรือไม่ 

โมดลูข่าวประชาสมัพนัธ ์

เน้ือหาท่ีจะเช่ือมโยงไปอยู่ใน

หมวดหมู่ ข่าวประชาสมัพนัธห์รือไม่ 
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ตามตวัอย่าง โมดลูขา่วประชาสมัพนัธเ์ป็นทีแ่สดงเน้ือหาขา่วประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้ลงิคเ์น้ือหาทีจ่ะเชื่อมโยง

ไปจะตอ้งเป็นเน้ือหาทีถู่กจดัเกบ็ในหมวดหมูข่า่วประชาสมัพนัธเ์ทา่นัน้ หากลงิคเ์น้ือหาในโมดลูขา่ว

ประชาสมัพนัธเ์ชื่อมโยงไปหาเน้ือหาในหมวดหมูอ่ื่น โมดลูขา่วประชาสมัพนัธจ์ะแสดงไปทุกหน้าเหมอืนเดมิ 

เมือ่ตรวจสอบแลว้วา่ลงิคไ์ปยงัเน้ือหาขา่วประชาสมัพนัธแ์ลว้ ใหท้าํการสรา้งเมนูเชื่อมโยง ไปยงัหมวดหมู่

ขา่วประชาสมัพนัธ ์ดงัน้ี 

 2.1 ไปทีเ่มนู เลอืก TOP หรอื Main menu แลว้เลอืกสรา้งใหม ่

 

2.2 ตัง้ชื่อเมนู เลอืกชนิดเมนู เป็น เน้ือหา > หมวดหมูแ่สดงแบบบลอ็ก หรอื ลสิรายการกไ็ด ้

2.3 เลอืกหมวดหมูท่ีต่อ้งการ 

 

 

2.1 

2.2 

2.2 

2.3 
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เมือ่คลกิทีข่า่วประชาสมัพนัธก์จ็ะไมป่รากฏโมดลูทีไ่มต่อ้งการตดิมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

เลอืกสถานเป็น ไมเ่ผยแพร ่เมนูกจ็ะไมป่รากฏบนหน้าเวบ็ 

ถา้เลอืกเป็นเผยแพร เมนูทีส่รา้งขึน้จะปรากฏบนหน้าเวบ็ 

จากนัน้ กค็ลกิปุม่บนัทกึ 
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โมดลูท่ีเก่ียวกบัข่าวประชาสมัพนัธต่์างๆ 

1. Latest News Enhanced 

เป็น extension ทีใ่ชใ้นการแสดงขา่วต่างๆ เชน่ขา่วประชาสมัพนัธ ์ขา่วกจิกรรมต่างๆ ของเวบ็ไซต ์

โดย สามารถเซทคา่ใหแ้สดงขา่วเองตามวนัหรอืรปูแบบทีต่อ้งการไดอ้ยา่งสะดวก สามารถดาวน์โหลด 

extension ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://extensions.joomla.org/extensions/extension/news-display/articles-

display/latest-news-enhanced 

1.1 เมือ่ดาวน์โหลดเสรจ็แลว้ทาํการตดิตัง้ extension โดยไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > การจดัการ > ตดิตัง้ 

1.2 เมือ่ทาํการตดิตัง้ ทาํการเปิดการใชง้าน extension ไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > โมดลู 

 

 1.3 ทาํการเปิดการใชง้าน extension  

 

1.4 คลกิที ่Lastest News Enchanced เพือ่เขา้ไปทาํการเซทคา่ต่างๆ 

1.5 คลกิทีแ่ถบ Selection 

1.6 Data Source เลอืก Articles 

1.7 Category เลอืกเหมอืนหมูท่ีต่อ้งการแสดง 

Part 6 :Extension ท่ีน่าสนใจ  

เปิดการใช้งาน 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/news-display/articles-display/latest-news-enhanced
https://extensions.joomla.org/extensions/extension/news-display/articles-display/latest-news-enhanced
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1.8 หวัขอ้ Max Count ใสต่วัเลข จาํนวนหวัขอ้ทีต่อ้งการแสดงตามตอ้งการ 

 

1.9 คลกิทีแ่ถบ Layout 

 

1.6 

1.5 

1.7 

1.9 

1.8 
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1.10 เลื่อนสกอลบ์ารล์งดา้นล่าง ดหูวัขอ้ LINKING 

1.11 หวัขอ้ Link on เลอืก Title 

1.12 หวัขอ้ Link to เลอืก Item in modal window 

 

  

 

1.13 คลกิทีแ่ถบ Body 

 

 1.14 เลื่อนสกอลบ์ารม์าทีห่วัขอ้ TEXT 

 1.15 หวัขอ้ TEXT introduction เลอืก เป็น Meta Description 

 
 

 

1.10 

1.11 

1.12 

1.15 

1.13 

1.14 
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 1.16 คลกิทีแ่ถบ การกาํหนดการแสดงทีเ่มนู วา่ตอ้งการแสดงทีห่น้าใดบา้ง 

 

 1.17 กาํหนดตําแหน่งการแสดงโมดลู ตําแหน่งทีต่อ้งการ 

 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้

 

 

 

 

1.16 

1.17 
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2. การใช้ Module Anywhere 

 เป็นโมดลูทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะแทรก โมดลูต่างๆ ทีเ่ราใชง้านลงในหน้าขอ้มลูไดต้ามตอ้งการ เรา

สามารถดาวน์โหลด Extension Module Anywhere ไดท้ี ่

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-

integration/modules-anywhere ทาํการตดิตัง้ extension Module Anywhere ใหเ้รยีบรอ้ย 

วธิกีารใชง้าน Module Anywhere 

 2.1 ทาํการเปิดเน้ือหาทีต่อ้งการแทรก โมดลู 

 2.2 คลกิทีปุ่ม่ Module 

 

2.3 เลอืก โมดลูทีต่อ้งการแทรก 

 
 

2.2 

2.3 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/modules-anywhere
https://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/modules-anywhere
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 2.4 เมือ่ทาํการแทรกโมดลูเสรจ็จะมโีค๊ดการแทรกโมดลูเขา้มา 

 

3. การใช้เครือ่งมือ TAB 

 สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่https://www.regularlabs.com/extensions/tabs ทาํการตดิตัง้ใหเ้รยีบรอ้ย 

เราสามารถใช ้TAB รว่มกนัการแทรกโมดลูต่างๆ เขา้ไปใน TAB ได ้โดยใช ้Module Anywhere 

วธิกีารใชง้าน TAB รว่มกนั Module Anywhere 

 3.1 ไปทีค่าํสัง่ สว่นเสรมิ > โมดลู 

 3.2 สรา้งโมดลูขึน้มาใหม ่คลกิทีปุ่ม่ สรา้งใหม ่

 

3.3 เลอืก กาํหนด HTML เอง 

 

2.4 

3.2 

3.3 

https://www.regularlabs.com/extensions/tabs
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3.4 ตัง้ชื่อโมดลู ในชอ่งชื่อ 

 

3.5  คลกิทีปุ่ม่ Tabs อยูท่างดา้นล่าง 

 

3.6 จะปรากฎหน้าการใสข่อ้มลู TAB 

 

 

 

 

3.4

 

3.5 
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3.7 กาํหนดคา่ต่างๆ ใน TAB ดงัน้ี 

 

3.8 เมือ่กรอกขอ้มลูหมดแลว้ คลกิทีปุ่ม่แทรกสเีขยีว 

 

3.9 จะได ้Code ของการแทรก TAB 

 

กรอกช่ือ TABข้อมูล 

คลิกให้ TAB นีเ้ป็น Default 

3.8 

TAB 1 

TAB 2 

TAB 3 
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3.10 ในสว่นของขอ้ความของคุณสามารถแทรก ขอ้ความทีต่อ้งการได ้หรอื แทรก Module ที่

ตอ้งการ หากแทรกโมดลูทีต่อ้งการสามารถแทรกไดด้งัน้ี 

 

 

3.11 เลอืก โมดลูทีต่อ้งการจะแสดงใน TAB 

 

 

 

 

 

แทรกโมดลูท่ีต้องการตรงน้ี ทาํการ

ลบข้อความออก แล้วคลิกท่ีปุ่ ม 

Module ด้านล่าง 

3.11 
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3.12 สครปิของ โมดลูทีจ่ะแทรกจะปรากฏขึน้ 

 

3.13 ทาํการเลอืกการกาํหนดการแสดงทีเ่มนู เลอืกหน้าทีต่อ้งการแสดง 

 

3.14 เลอืกตําแหน่งใหโ้มดลูทีส่รา้งขึน้ไปแสดงทีต่ําแหน่งใด 

 

3.13 

3.14 
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ผลลพัธท่ี์ได้ 

 

4. แสดงวิดีโอด้วย AllVideos 

 Allvideos เป็นปลัก๊อนิทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถนําไฟลว์ดิโีอต่างๆ มาแสดงบนเวบ็ไซตไ์ดไ้มว่า่จะเป็น

ไฟล ์flv, swf, mov, mp4, wmv ,wma และ Youtube, Google Video ดาวน์โหลดไดท้ี ่

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/multimedia/multimedia-players/allvideos  

4.1 วธิกีารใชง้าน ตอ้งทาํการ Enable ปลัก๊อนิก่อนใชง้าน โดยไปที ่

 
        

 

 

4.1 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/multimedia/multimedia-players/allvideos
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4.2 แกไ้ขสว่น Local Video Floder เป็นทีอ่ยูข่องไฟลV์ideo ทีเ่ราเกบ็ไว ้

 

 4.3. เมือ่เปิดปลัก๊อนิและอพัโหลดไฟลเ์รยีบรอ้ยแลว้ทาํการแทรก TAGขอ้มลู หากตอ้งการใส ่วดิโีอ

ในเน้ือหาใด กท็าํการแทรก Tag code ลงไปในเน้ือหานัน้ 

ตวัอย่าง ตอ้งการแทรกไฟล ์Video ประเภท FLV กท็าํการแทรกไปดงัน้ี 

{flv}ชื่อไฟลว์ดิโีอ{/flv}     เชน่  {flv}sample{/flv}      

หากเป็น Youtube สามารถแทรกได้ดงัน้ี  

          1. เปิดไฟล ์youtube ทีต่อ้งการนํามาแทรก  copy code รหสั Video มาแทรกในแทก็แสดงวดิโีอ

ดงัน้ี 

 

  

 

1 

4.2 
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 2. ทาํการพมิพข์อ้ความลงในเน้ือหาทีต่อ้งการแสดง 

 

{youtube}Qcly9NiNbmo{/youtube}  

หรอื {youtube}Qcly9NiNbmo|660|450|1{/youtube} 

หมายความวา่ แสดง youtube ไฟลน้ี์ โดยมขีนาดกวา้ง 660 pixel และสงู 450 pixel และ 1 คอืเล่นอตัโนมตั ิ

ผลลพัธ ์

 

 

2 
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5. Module นับจาํนวนผูเ้ข้าเย่ียมชมเวบ็ไซต ์Vinaora Visitors Counter 

 5.1 ดาวน์โหลด Module Vinaora Visitor Counter  แลว้ทาํการตดิตัง้ใหเ้รยีบรอ้ย ดาวน์โหลดไดท้ี ่

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/vinaora-visitors-

counter  

 

         5.2 ทาํการเปิด Module ทีต่ดิตัง้โดยการไปที ่สว่นเสรมิ -> โมดลู 

         5.3 คลกิเขา้ไปตัง้คา่ที ่Vinaora Visitor Counter 

 

           5.4 ทาํการเลอืกตาํแหน่งทีต่อ้งการแสดง Module น้ี 

 

1 

2 
3 

4 

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/vinaora-visitors-counter
https://extensions.joomla.org/extensions/extension/site-management/analytics/vinaora-visitors-counter
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        5. ทาํการกาํหนดการแสดง Moduleทีห่น้าใดบา้ง 

 

 

ผลลพัธ ์

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

5 
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Extension DJ-imageSlider  สาํหรบัทาํภาพสไลด ์

 1. เขา้เวบ็ไซต ์https://dj-extensions.com/dj-imageslider จากนัน้ คลกิ download 

 

        2. ทาํการตดิตัง้ Module DJ- ImageSlider ใหเ้รยีบรอ้ย 

        3. จากนัน้เขา้ไปจดัการ Module ทีต่ดิตัง้ ไปที ่สว่นเสรมิ -> การจดัการโมดลู 

 
 

       4. คลกิเขา้ไปที ่DJ-imageSlider 

 

      5. เขา้ไปจดัการเพิม่รปูทีจ่ะทาํสไลดใ์นระบบ โดยใหแ้สดงจากหมวดหมูท่ีเ่ราสรา้งไว ้สามารถทาํไดโ้ดย

คลกิไปที ่ 

         คอมโพเน้นท-์> DJ-ImageSlider 

1 

3 

4 
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            6.ทาํการสรา้ง Category ของสไลด ์ทีต่อ้งการ คลกิที ่Category 

 

 

7. คลกิปุม่ New เพือ่สรา้ง Category ใหม ่

 

 

5 

6 

7 
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8. ตัง้ชื่อ Category ทีต่อ้งการ  9.คลกิ Save&Close 

 

10. คลกิที ่Slide เพือ่เพิม่รปูภาพทาํ Slide 

 

11. ทาํการตัง้ชื่อ Title เลอืก Category และ เลอืกรปูที ่Slide Image โดยการกดปุม่ Select 

 

12. คลกิเลอืกรปู หากยงัไมม่รีปูทีต่อ้งการ คลกิปุม่ เริม่อพัโหลด เมื่ออพัโหลดรปูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้คลกิปุม่

เพิม่ในเน้ือหา 

8 

9 

10 

11.1 

11.2 

11.3 
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13. ตอ้งการทาํลงิคเ์ลอืก Link type และใส ่URL address ทีต่อ้งการ 

 

14. เมือ่เสรจ็แลว้ คลกิ Save&Close 

 
15. ภาพสไลดก์จ็ะปรากฎ หากตอ้งทาํเพิม่กท็าํตาม ขอ้ 11 ได ้

 

 

 

 

13 

12.1 12.2 

12.3 

14 

15 
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ทาํการเซทค่าในการแสดงโมดลู Dj-image slideshow 

1. ไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > โมดลู  

2. คลกิที ่DJ-ImageSlider 

3. Slide Source เลอืก Component 

   

 

 

เลือก Component 

เลือก รปูแบบ Slide Type 

เลือก Link Images 

ให้นํารปูจากโฟลเดอรใ์ดมาแสดง 

เลือกจาก Category ท่ีต้องการ 
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4. ทาํการเซทคา่เพิม่เตมิ และตําแหน่งทีจ่ะแสดงบนเวบ็ไซต ์

 

เลือกตาํแหน่ง

แสดงผล 

ขนาดของสไลดเ์ตม็พืน้ท่ีหรือไม่ 

เซทความกว้างตามต้องการ 

ให้แสดงทีละก่ีรปูในสไลด ์

จาํนวนสงูสดุแต่ละสไลด ์

เล่นอตัโนมติัหรือไม่ 

การหยดุและเล่นแบบใด 
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ผลลพัธ ์

 

Extension Facebook Like box 

 เป็น Module ทีใ่ชก้ดไลทแ์ฟนเพจ ทีต่นเองอยากโปรโมท สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 

http://extensions.joomla.org/ 
          1.ดาวน์โหลดและตดิตัง้ 

 

 

1 
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 2. ไปที ่สว่นเสรมิ -> การจดัการโมดลู 

 
3.ทาํการปิดการใชง้าน Module Facebook Likebox    4.คลกิเขา้ไปจดัการโมดลู Facebook 

 

5. เขา้ไปจดัการ โดยใส ่URL FACEBOOK ทีต่อ้งการ 

6. กาํหนดขนาดทีจ่ะแสดง 

7. กาํหนดตําแหน่งทีจ่ะแสดง 

 

8. เลอืกกาํหนดหน้าทีจ่ะแสดง    9.จากนัน้คลกิกาํหนดการแสดงผล   10.จากนัน้คลกิ Save&Close 

2 

5 

6 
7 
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ผลลพัธท่ี์ได้ 

 

Extension Facebook Share Botton 

       1. ดาวน์โหลด Plugin Fast Social Share ไดจ้าก 

http://storejextensions.org/extensions/fast_social_share.html แลว้ทาํการดาวน์โหลดและตดิตัง้ 

 

8 

10 

9 

1 

http://storejextensions.org/extensions/fast_social_share.html
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     2. ทาํการคลกิเขา้ไปเพือ่เปิดการทาํงาน Plug In โดยไปที ่สว่นเสรมิ -> การจดัการปลัก๊อนิ 

 

      3. คลกิเพือ่เปิดปลัก๊อนิใหท้าํงาน  

      4. จากนัน้คลกิไปทีป่ลัก๊อนิเพือ่เขา้ไปเซทคา่ 

           
                      5. ทาํการเซทคา่ต่างๆ ตามตอ้งการ 

 

 

2 

3 
4 

5 

5 
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      6. ในสว่น FB ShareMe Button ทาํการ Set เป็น Show    7.จากนัน้คลกิ Save 

 

8. เรยีกใชป้ลัก๊อนิโดย เปิดเน้ือหาทีต่อ้งการ จากนัน้พมิพค์าํวา่  {fastsocialshare}

 

6 

7 

8 
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ผลลพัธท่ี์ได้ 

 

 

Extension Simple Images Gallery สาํหรบัทาํ Gallery ภาพ 

     1. คลกิดาวน์โหลด http://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-

images/galleries/simple-image-gallery และทาํการตดิตัง้ 

 

 

1 

http://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-images/galleries/simple-image-gallery
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-images/galleries/simple-image-gallery
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2.ทาํการเปิดใชง้าน Plug In ทีต่ดิตัง้ ไปที ่สว่นเสรมิ -> การจดัการปลัก๊อนิ 

  

3. คลกิเปิดใชง้านปลัก๊อนิ Simple Image Gallery    4. คลกิเขา้ไปแกไ้ข 

 

 

          5. เลอืก ไฟลเ์ดอรท์ีต่อ้งการแสดงรปู Gallery และเซทคา่ต่างๆ 

 

2 

3 4 

5 

5 
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           6. เปิดเน้ือหาทีต่อ้งแทรก Gallery รปูภาพ    

           7. แทรก tag ลงไปดงัน้ี {gallery}ช่ือโฟลเดอรร์ปู{/gallery}  เชน่  {gallery}slider{/gallery} 

 

ผลลพัธ ์

 

7 
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การบริหารการจดัการไฟลข้์อมลูบนเวบ็ไซต ์

 1. คลกิทีส่ญัลกัษณ์ Joomla 

 2. คลกิ มเีดยี 

 

 

1 

2 
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สร้าง โฟลเดอรใ์หม่ โดยช่ือโฟลเดอรจ์ะต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

 

อพัโหลดไฟล ์

 

 

 

 

 

 

คลิก 

ตัง้ช่ือโฟลเดอร ์

คลิกปุ่ มสร้างโฟลเดอร ์

คลิก 

คลิกปุ่ ม Choose Files 

คลิกปุ่ มเร่ิมอพัโหลด 
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การลบไฟล ์

 

 

การทาํหน้าต้อนรบั หรือ Popup ก่อนเข้าเวบ็ไซต ์

 สามารถดาวน์โหลด Plug in  JH Splash Screen ไดท้ี ่เวบ็ไซต ์

https://extensions.joomla.org/extension/jh-splash-screen/ 

 

 

ทาํการตดิตัง้ Plugin JH Splash Screen โดยไปทีเ่มนู สว่นเสรมิ > การจดัการ > ตดิตัง้ เมือ่ตดิตัง้เสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ ทาํการเปิดการใชง้าน 

 โดยไปที ่เมนู สว่นเสรมิ > ปลัก๊อนิ 

คลิกเลือกไฟลท่ี์ต้องการ 

คลิกปุ่ มลบ 

https://extensions.joomla.org/extension/jh-splash-screen/
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เปิดการใช้งาน JH Splash 

Screen 

คลิกเพ่ือเข้าไปตัง้ค่า 

ตัง้ค่าเป็น Plubic เพ่ือให้

คนทัว่ไปเหน็ได้ 

เลือกประเภท Popup 

ขนาดของ Popup 

สีของ Popup 

เลือกบทความ***** 

ให้แสดงแค่ครัง้เดียวเม่ือเปิดเวบ็ 

เลือกให้แสดงท่ีหน้าหลกั 

เลือกหน้าเน้ือหาท่ีต้องการ 

ใส่ Code โปรแกรมเอง 

บนัทึกข้อมลู 

ให้แสดงเม่ือเปิดเวบ็ทุกครัง้ 
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ผลลพัทเ์มือ่เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วิธีการอพัโหลดไฟลท่ี์มีขนาดใหญ่และไม่สามารถอพัโหลดขึน้ในระบบได้ 

 ในการอพัโหลดไฟลท์ีม่ขีนาดใหญ่นัน้ทางระบบ Joomla นัน้จะอนุญาต ใหท้า่นอพัโหลดไฟลไ์ดไ้ฟล์

ละไมเ่กนิ 2 mb หากไฟลน์ัน้มขีนาดเกนิ 2 mb ขึน้ไปตอ้งทาํการอพัโหลดขึน้ google drive ของสาํนกังาน 

 วิธีการใช้ google drive  

 1. เขา้เวบ็ไซต ์google.co.th 

 

1 
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2. ทาํการลอ็กอนิเขา้สูร่ะบบ 

 

3. ทาํการคลกิทีส่ญัลกัษณ์ เปิดแอป  

4. จากนัน้คลกิที ่Drive 

 

 

 

3 
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5. จะเขา้มายงัไดรฟ์ของเรา ทาํการคลกิปุม่ New เพือ่ทาํการอพัโหลดไฟลใ์หม ่

 

6. เลอืก File upload และทาํการเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ 

 

7. รอจนกวา่อพัโหลดเสรจ็สิน้ 

 

5 
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8. เมือ่อพัโหลดเสรจ็สิน้ตอ้งการนําไฟลม์าใชง้าน เราจะตอ้ง copy ลงิคไ์ฟลใ์น google drive โดยการคลกิ

ขวาที ่ไฟลท์ีต่อ้งการ 

9. เลอืก Get Shareable link 

 

10. ทาํการ copy ลงิคไ์ฟลท์ีไ่ด ้ไปทาํการเชื่อมโยงไฟลใ์นเวบ็ไซต ์

 

 

8 9 
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การป้องกนัความปลอดภยับนเวบ็ไซตข์องเรา 

1. การซ่อนตวัจาก Hacker 

การซ่อนตวั เป็นปราการดา่นแรก เพือ่ให ้hacker คน้หาเราไมเ่จอวา่เราใช ้ Joomla! hacker มกัดจูาก 

meta generator   

ซ่อน meta generator 

  

เราสามารถซ่อน ไดโ้ดยใช ้Plugin Aimy No Generator  http://www.aimy-extensions.com/joomla/no-

generator.html 

ทาํการดาวน์โหลดและทาํการตดิตัง้ Plug In และเปิดการทาํงาน 

2. ส่วนเสริมท่ีสามารถปกป้องเวบ็ไซตจ์ากการโจมตีเบือ้งตน เช่น 

SQL Injections 

Remote URL/File Inclusions 

Remote Code Executions 

XSS Based Attacks! 

 สามารถ โหลด jHackGuard  โหลดไปตดิตัง้ 

http://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-

security/jhackguard  ตดิตัง้ และเปิดการใชง้าน 

** ข้อมลูความรู้จาก เวบ็ไซต ์joomlachannel.com 

 

http://www.aimy-extensions.com/joomla/no-generator.html
http://www.aimy-extensions.com/joomla/no-generator.html
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/jhackguard
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-security/jhackguard
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