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ท=าไมเล>อกใช�ท=าไมเล>อกใช�  Joomla!Joomla!



      ท=าไมเล>อกใช�ท=าไมเล>อกใช�  Joomla!Joomla!
• ม�ร�ปแบบการบร�หารการจAดการท�Bม�ความย>ดหยDEน ม�ตAวเล>อก และบร�หารจAดการได�
  มากพอกAบความต�องการในระดAบหนIBง
• ร�ปแบบ Template ตEาง ๆ ม�ให�เล>อกมากกวEาตAวระบบอ>Bน
• ความเร	วในการแสดงผล เม>Bอเท�ยบกAบ CMS อ>Bน ๆ JoomLa ถ>อวEาได�คะแนนระดAบต�น ๆ
• การเข�ารหAสของภาษาท�Bเปล�Bยนจาก TIS620 มาเปVน UTF-8 ซIBงในอนาคต การเข�ารหAสทาง
  ภาษาแบบ UTF-8 นEาจะใช�กAนอยEางแพรEหลายเพราะวEาเปVนการเข�ารหAสท�BเปVนมาตรฐานสากล
• การ Set Server  Os และ Database ตEาง ๆ ของระบบสามารถต�ดตA_งได�สมบ�รณaกวEา 
  CMS ตAวอ>Bนๆ
• ระบบม�การท=างานท�BเหมาะสมกAบความต�องการของเว	บไซตa IT Userclub



CMSCMS

• CMS (Content Management System ) เปVนระบบท�Bน=ามาชEวยในการสร�างและ
บร�หารเว	บไซตaแบบส=าเร	จร�ป โดยในการใช�งาน CMS นA_น ผ��ใช�งานแทบไมEต�องม�
ความร��ในด�านการเข�ยนโปรแกรม ก	สามารถสร�างเว	บไซตaได� โดย CMS จะม�
โปรแกรมประยDกตaแบบพร�อมใช�งานอย�Eภายใน เชEน  ระบบจAดการบทความและ
ขEาวสาร (News and Story), ระบบจAดการบทว�จารณa (Review),
ระบบจAดการสมาช�ก (Member), ระบบส>บค�นข�อม�ล (Search), ระบบจAดการไฟลa
ดาวนaโหลด(Download), ระบบจAดการปhายโฆษณา(Banner), ระบบการว�เคราะหa 
(Analysis) และตรวจสอบสถ�ต�ความน�ยมในเว	บไซตa (Tracking and Statistics) 
เปVนต�น



   "joomlajoomla" เปVนระบบบร�หารจAดการเว	บไซตa หร>อ CMS (Content 
Management System) ท�BชEวยให�การพAฒนาเว	บไซตaเปVนเร>BองงEาย
และรวดเร	ว สามารถต�ดตA_งใช�งานและอAพเดทข�อม�ลได�ทDกท�BทDกเวลา
ตามต�องการ โปรแกรม joomla จะแบEงเว	บไซตaออกเปVนสองสEวนหลAก ๆ 

• frontend ค>อสEวนท�Bแสดงผลให�กAบผ��เข�าชมเว	บไซตa หร>อสEวนเน>_อหาของเว	บ
ไซตaนABนเอง 

• backend ค>อสEวนการจAดการเน>_อหารวมถIงโครงสร�างของเว	บไซตa หร>อเร�ยก
วEาสEวน administrator 



--  สEวนของ สEวนของ frontendfrontend- - 



>>สEวนของ สEวนของ frontendfrontend



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – สมAครสมาช�ก

ปrจจDบAนม�จ=านวนสมาช�ก  515 คน
(ข�อม�ล ณ วAนท�B 31 มกราคม 2551)



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – ก�จกรรมท�BผEานมา



>>สEวนของ สEวนของ frontendfrontend  – Webboard



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – E-Learning



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – แนะน=าหนAงส>อ IT



>>สEวนของ สEวนของ frontendfrontend  – ห�องคอมพ�วเตอรa



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – Links ท�BนEาสนใจ



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – บทความทABวไป/สถ�ต�



>>สEวนของ สEวนของ frontend frontend – ต�ดตEอเรา



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend- - 



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend- - 

หล�งจาก Login เข�ามาในส�วน administrator จะพบส�วนประกอบต�าง ๆ 
Menubar

Infobar

Menu Icons

แสดงรายละเอ�ยดตEางๆของเว	บ



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend- - 

การเพ�BมขEาว



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend  - การเพ�BมขEาว 

การเพ�Bมหมวดหม�E หร>อ Section (Section Manager) สามารถท*าได� 2 ว.ธ0ด�งน01
ว�ธ�ท�B 1 - คล.ก Menubar แล�วเล8อกค*าส�9ง Content => Section Manager

การเพ�BมขEาว

ว�ธ�ท�B 2 - คล.กป@Aม Section Manager ท09 Menu Icons
  



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend  - การเพ�BมขEาว 



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend  - การเพ�BมขEาว 

การเพ�Bมหมวดหม�EยEอย หร>อ Category (Category Manager) สามารถท*าได� 2 ว.ธ0ด�งน01
ว�ธ�ท�B 1 - คล.ก Menubar แล�วเล8อกค*าส�9ง Content => Category Manager 

การเพ�BมขEาว

ว�ธ�ท�B 2 – คล.กป@Aม Category Manager ท09 Menu Icons
  



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend  - การเพ�BมขEาว 



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend- - 

การใสEข�อความของขEาว



--  สEวนของ สEวนของ backendbackend- - 

สามารถท*าได� 2 ว.ธ0ด�งน01
ว�ธ�ท�B 1 - คล.ก Menubar แล�วเล8อกค*าส�9ง Content => All Content Items

ว�ธ�ท�B 2 - คล.กป@Aม Content Items Manager 
ท09 Menu Icons
  





--  สEวนของ สEวนของ backendbackend  - การเพ�BมขEาว 

การใสEและแก�ไขข�อม�ลลงใน Content 
โดยจะม0กรอบท09สามารถใส�ข�อมKลสองส�วน ค8อ

ส�วนแรก Intro Text เปLนส�วนท09 Content 
Item จ*าเปLนต�องม0 อาจจะใส�ข�อมKลท�1งหมดหร8อ
ข�อความบางส�วนท09เกร.9นถMงเน81อหาใน Content 
Item ท�1งหมด 

ส�วนท09สอง Main Text เปLนส�วนท09แสดงเน81อ
หาท09เหล8อต�อจาก Intro Text ท�1งหมด
  



• Template ม0ข�1นตอนในการแก�ไขปร�บปร@งท09เข�าใจยาก ซ�บซ�อน
• การจ�ดวางต*าแหน�งของหน�าเวRบย�งม0ว.ธ0ท09แก�ไขท09ซ�บซ�อน
• Component ต�างๆ ย�งไม�สมบKรณT ซM9งม0ปUญหาเร89อง Bug อยK�

อDปสรรคในการใช�งาน joomla!



โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต
• เพ�Bมเต�มประส�ทธ�ภาพให�กAบเว	บไซตaมากขI_น เชEน Poll, Forums 
• สามารถเพ�Bม User เพ>Bอเข�ามาชEวยในการพAฒนาเว	บไซตa โดยสามารถ
  ก=าหนดส�ทธ�{ให�กAบ User ตามความเหมาะสม เชEน การเพ�Bมเต�ม Link ท�BนEาสนใจ
• เผยแพรEประสบการณaในการท=าเว	บไซตa Joomla!



ขอขอบค�ณ
• ค@ณพ.ช.ต ล0ร@�งนาวาร�ตนT (ต�อม) - Set ServerและผK�ปล@กปU[นเวRบไซตT

• ค@ณน.ต.มา เตร0ยมโพธ.\ (พ09หน@�ม) – กราฟฟ^กสวยๆ

• ค@ณเฉ.ดฉ�นทรT ราชบ@รณะ (พ09เจ) – ค@ณครKผK�สอน CMS



ค�	ม�อสร�างเว�บไซต�ด�วย Joomla!

http://www.joomlausermanual.com

ค�Eม>อภาษาไทย

EnglishManual 



แหลEงข�อม�ลแหลEงข�อม�ล

• http://joomla.bu.ac.th
• http://www.joomla.org
• http://www.cmsthailand.com



ขอบคDณคEะ


