
 
 
 

หลักสูตร Joomla Admin & WorkShop 
(Version 1.5.x) 

 
 หลักสูตร Joomla Admin & WorkShop เปนหลักสูตรที่เสริมทักษะดานการสรางเว็บไซตใหกับผูเรียน โดยที่ผูเรียนไม
จําเปนตองมีพื้นฐานทางดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซตมากอน  ไมจําเปนตองเขียนโคดภาษาโปรแกรมเปน แตถาหาก
พอทราบพื้นฐานภาษา HTML เล็กนอยก็จะพอเปนประโยชนในการเรียน, แมผูเรียนจะยังไมมีความรูทางดาน Web Server, 
ความรูทางดานฐานขอมูล แตเม่ือเรียนจบหลักสูตรนี้แลว ทานจะสามารถมองภาพออกวา เว็บไซตที่จัดทําขึ้นดวยโปรแกรม 
Joomla นั้นมีการทํางานอยางไร และทานจะจัดการกับมันอยางไรไดบาง 
 หลักสูตรนี้ไมเนนใหทานตองเขียนภาษา HTML แตจะเนนใหทานใชองคประกอบของ Joomla เปน และเอาหลัก
พื้นฐานทางภาษา HTML แบบเบสิคมาประกอบการจัดทําเว็บไซต ซ่ึงจะทําใหทานสามารถปรับแตงแกไขเว็บไซตไดตาม
ตองการในระดับหนึ่ง โดยที่ทานไมจําเปนตองไปเรียนเขียนโปรแกรมใด ๆ เลย ทานก็สามารถนํา Joomla มาจัดสรางเว็บไซต
ใหเหมือนมืออาชีพได เนื่องจากระบบของ Joomla เองนั้นมีความปลอดภัยอยูในตัวเองระดับที่คอนขางดี ประกอบกับ 
Extension ที่จะมาเสริมการแสดงผลหนาเว็บไซตของทานไดอีกมากมาย เพียงแคทานคนหาและติดต้ังมันเขากับ Joomla ก็จะ
ไดลูกเลนที่เพิ่มเติมมากขึ้นอยางงาย ๆ เพียงแคคลิก คลิก คลิก 
 เนื้อหาในหลักสูตรทั้งหมด จะไดเรียนรูและทําความเขาใจกับการใชงานแทบจะทุกเมนู และเกือบทุกพารามิเตอรที่
ทานอาจจะเคยสงสัยวาทําไมมันถึงมีมากมาย และจะใชงานมันอยางไร จะจัดระเบียบหนาเว็บไซตไดอยางไร พิมพบทความ
แลวหายไปไหน จะจับมาแสดงในหนาเพจที่เราตองการไดอยางไร เทคนิคการจํากัดการเขาถึงบทความตาง ๆ การจัดหมวดหมู
ของเมนูล้ิงค การจัดการแสดงผลองคประกอบบนหนาเว็บไซต การปองกันสแปม และเพิ่มความปลอดภัยใหกับเว็บไซต 
Joomla ของทาน รวมถึงเนื้อหานอกเหนือจาก Joomla เชน ทําอยางไรเว็บไซตของทานจึงจะติดอันดับการคนหาจาก Google 
ซ่ึงเปน Search Engine ที่มีผูนิยมใชงานมากที่สุด รวมทั้งการเก็บสถิติผูเขาใชงานเว็บไซตของทานแบบละเอียดยิบ 
 นอกจากนั้น ปญหาที่พบกับผูใชงาน Joomla มากที่สุด แตเปนปญหา “ตกมาตาย” กันทั้งนั้น คือการ Backup และ 
Restore Joomla ไมวาจะเปนการยาย Joomla จากโฮสเกา ไปโฮสใหม หรือการนํา Joomla ที่สรางไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของตนเองขึ้นออนไลนบน Server จริง ทานจะทําอยางไร, การนํา Joomla ของทานพกพาไปไดทุกที่ เปดใชงานไดทุกเวลา ซ่ึง
เหมาะสําหรับนําเว็บไซตที่ไดพัฒนาไปเสนอใหลูกคาชมไดงาย และรวดเร็ว อีกทั้งผูสอนเองมีความรูเร่ืองดาน 
Troubleshooting เก่ียวกับ Web Hosting และดาน Server ในแพลตฟอรม Windows และ Linux ซ่ึงความรูที่ทานจะไดรับ จะ
ไมอยูเพียงแคส่ิงที่เรียกวาเว็บไซต แตทานจะไดรับความรูรอบขางที่ใกลเคียงเพื่อนําไปใชแกปญหาในดานการจัดทํา Joomla 
ของทานอีกดวย 

ในระหวางการเรียน ทานจะไดพบกับ Case Study เก่ียวกับ Error บางอยางที่อาจไมสามารถหาคําตอบได แตดวย
ประสบการณ ผมสามารถหาวิธีแกไขใหทานได ดังนั้นนอกจากหัวขอที่ทานคิดวาอาจจะเปนส่ิงที่ไมสําคัญ แตประสบการณของ
ผูสอนจะทําใหทานทราบที่มา ที่ไปของปญหา และวิธีแกไขไดอยางถูกตอง 
 



 
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ : 
 ผูที่ไมมีประสบการณทางดาน Joomla มากอนเลย 
 ผูที่เคยจัดทําเว็บไซตประเภทเอกสาร HTML มากอน แลวตองการจะปรับเปล่ียนทั้งหมดมาใช Joomla 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูประกอบอาชีพ ที่สนใจในการพัฒนาเว็บไซตอยางงายโดยไมตองเขียนโปรแกรม 
 มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เชน เปดเว็บไซต สงอีเมล พิมพไฟลงาน เปนตน 
 ผูสนใจที่จะเริ่มหัดสรางเว็บไซตทุกทาน 

 
 
หัวขอการสอน วันที่ 1 

 ทําความเขาใจเก่ียวกับ Hosting และ Domain Name 
 ตรวจสอบความพรอมของ Hosting 
 ติดต้ัง Web Server จําลอง ทําความรูจักกับ localhost และ phpMyAdmin 
 ขั้นตอนการติดต้ัง Joomla 
 ตรวจสอบหลังการติดต้ัง Joomla 
 Permission คืออะไร สําคัญอยางไรกับ Joomla 
 แนะนํา Global Configuration 
 แนะนําและใชงาน Media Manager 
 ทําความเขาใจกับ User Manager ในเร่ืองของ   Group และ Access Level 
 ทําความเขาใจกับการสราง Section, Category, Article 
 สราง Article , กําหนด Front Page และ Parameter ที่สําคัญ 
 ประเภทของเมนูล้ิงค 
 การสมัครสมาชิกหนาเว็บไซต 
 กําหนดสิทธิ์การเขาถึง Article และเมนูล้ิงค 
 Extension คืออะไร ทําอะไรไดบาง 
 ความแตกตางของ Component, Module, Plugin 
 การติดต้ัง Extension และขอผิดพลาดที่ควรระวัง 
 ทดสอบการใชงาน Extension ตางๆ 
 ความยืดหยุนของ Module บนหนาเว็บไซต 
 ติดต้ังไฟลภาษาไทยของ Joomla 
 การสง Message ใหกับผูใชงานระดับสูง 
 การสง Mass Mail ใหกับผูใชงานหลายคนพรอมกัน 
 การสรางหนา Contact Us 

 



หัวขอการสอน วันที่ 2 
 เพิ่มความสามารถให Editor (เคร่ืองมือชวยเขียนบทความ) และสอนการใชงาน Editor 
 ฝกการจัด Article ใหสวยงาม นาอาน 
 สวนประกอบของ Template หนาตาเว็บไซต 
 ติดต้ังและแกไข Template เบื้องตน 
 ติดต้ังโปรแกมจัดการดาวนโหลด 
 ติดต้ังโปรแกรมจัดการ Gallery รูปภาพ 
 ติดต้ังโปรแกรมจัดการ VDO 
 ติดต้ังโปรแกรม  Webboard 
 การอัพเดตแพ็คเกจ Joomla 
 ปองกัน SPAM ใหกับ Joomla 
 การทําให Joomla ปลอดภัย 
 การซอนหนา Administrator 
 เปล่ียน URL เปนภาษาไทย 
 โปรโมทเว็บไซต 
 การทํา Sitemap และการแกไขปญหาระหวาง Sitemap กับ Webboard ที่เกิด Error ขึ้น 
 รูจักกับ Google  Webmaster Tool 
 วิธีลบ URL ออกจากผลลัพธการคนหาของ Google 
 Backup และ Restore ใหเหมือนเดิมทุกอยาง 
 ติดต้ัง Joomla ลงบน Flash Drive พกพาไปไดทุกที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิทยากร 

 
ช่ือ-สกุล : ประสิทธิ์ จึงเจริญพรเดช (น็อต) 
นามแฝง : avalance 
เว็บไซตสวนตัว : www.pcnott.com 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา คณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
ปจจุบัน ทํางานตําแหนง System Engineer ใหกับบริษัทเอกชน 
 
Certified : 

Radhat Certified Technician (605011854337899) 
Cisco Certified Network Associate 
Microsoft Certified System Administrator: Security 
Microsoft Certified System Administrator 
Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Support Technician 
MCTS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 
MCTS: Microsoft Windows Vista 

 
ประสบการณการทํางานโดยคราว : 

วิทยากรอบรมการใชงาน Joomla ใหกับหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
วิทยากรอบรมการใชงาน Joomla ใหกับหนวยงานภายใน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
วิทยากรอบรมการใชงานเว็บไซตสําเร็จรูปการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
วิทยากรอบรมการใชงาน Joomla ประจําใหกับบริษัท Hosting แหงหนึ่ง 
Troubleshooting Joomla Solution 
Implement & troubleshooting  Windows Server Hosting 
Support Web Hosting, Mail Hosting 
Developer Desktop Software 
Graphic Designer 

 


