คู่มือการสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลด้วย joomla 1.5
บน pirun server (pirun.ku.ac.th)

ตอนที่ 1 ขึ้นโครง
โดย แพรวพัชราพร คงพรม และ นุกูล กรยืนยงค์

ตอนที่ 2 ตกแต่ง
โดย นุกูล กรยืนยงค์

บันทึกไว้เพื่อการเรียนรู้

ในปัจจุบันการศึกษาโดยอาศัยสื่อสนเทศ โดยเฉพาะที่เป็น web based นับว่ามีความ
จําเป็น เพราะช่วยให้การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ทําได้ง่าย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา
นอกจากนั้นหลักสูตรต่าง ๆ ยังกําหนดให้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย ดังนั้น ผู้สอนที่สามารถ
สร้างโอมเพจในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน (รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่
สนใจ) ได้อีกทางหนึ่ง
อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิ์ในการมีพื้นที่บน
server เพื่อสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล บน pirun server และสามารถใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้ ทั้งที่เป็น
เอกสารที่ผลิตขึ้น หรือรวบรวมขึ้น หรือเป็นทางเชื่อมไปสู่เอกสารบนเว็บไซต์อื่น ๆ เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา
และการพัฒนานิสิต แต่หลายท่านอาจมีข้อจํากัดในการเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโอมเพจของตนเอง
และคิดว่าเป็นเรื่องยาก ซับซ้อน หรือเสียเวลามาก ซึ่งก็อาจจะเป็นจริงในระยะแรกที่ยังไม่คุ้นเคย แต่เมื่อได้
พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งจะพบว่าไม่ยาก และไม่เสียเวลา แต่กลับคุ้มค่ากว่าการผลิตเอกสารบนกระดาษ หรือสื่ออื่น
เพราะการทําเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป หากมีการปรับปรุงใหม่ก็นําเข้าไปแทนของเดิมได้ทันที จึง
สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ผู้เขียนซึ่งไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับการทําโฮมเพจมาก่อนเลย แต่พยายามศึกษาและทดลองทําด้วย
ตนเอง และพบว่าการทําโฮมเพจด้วย joomla ไม่ยาก หรือซับซ้อน สามารถอ่านจากคู่มือแล้วลงมือทําได้เลย
แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีจุดเล็ก ๆ ทีซ่ ่อนอยู่ และมักอธิบายเฉพาะในการอบรม (ทีม่ ีค่าใช้จ่าย) ทําให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองยังมีข้อจํากัดอยู่ ผู้เชียนจึงร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ทําคู่มือ
การติดตั้ง joomla บน pirun server ขึ้นในเอกสารชุดแรก และได้เขียนคําอธิบายการตกแต่งเว็บ joomla
จากประสบการณ์ของตัวเอง เป็นเอกสารชุดที่สอง และนํามารวมกันไว้เป็นเอกสารการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อเป็นแนวทางสําหรับอาจารย์ บุคลากร หรือ นิสิต ทีส่ นใจได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาโฮมเพจส่วนบุคคล บน
พื้นที่ server ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้อย่างคุ้มค่า เพราะผู้เขียนในฐานะที่เป็นคนรุ่นเก่า(วัย 60 ปี) ที่ไม่
คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากนัก และไม่มีประบการณ์ในการสร้างโฮมเพจ เว็บเพจ มาก่อนเลย ก็ยังสามารถทํา
ได้ด้วยตนเอง (ดูได้ที่ http://pirun.ku.ac.th/~fecongk/ ) โฮมเพจนี้ได้ใช้เป็นที่บรรจุเอกสารการเรียนการ
สอน รายวิชาต่าง ๆ ที่สอนอยู่ประจํา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดใช้
งานมาแล้วราว 4 ปี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554) มีจํานวนผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 100,000 ราย(ตาม IP
address) หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,000 ราย จึงเชื่อว่าท่านที่ได้ศึกษาและทําตามคู่มือนี้ จะสามารถทํา
โฮมเพจของท่านได้เองอย่างแน่นอน
นุกูล กรยืนยงค์
มีนาคม 2558

ตัวอย่างหน้าเว็บที่ได้ทําขึ้นไว้ ที่ httpp://pirun.kuu.ac.th/~fecoongk/

ตอนที่ 1 ขึน้ โครง
โดย
แพรวพัชราพร คงพรม
และ
นุกูล กรยืนยงค์

การติดตั้ง Joomla & การสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล (Pirun Server)
1. ต้องมี Account Nontri
เพื่อจัดเก็บไฟล์
2. เตรียมสื่อบันทึกข้อมูล(Handy Drive)
2.1 โปรแกรม FileZila เพื่อใช้ในการโอนไฟล์ขึ้นเว็บ
2.2 Program Joomla & Template
2.3 ข้อมูลที่ต้องการใส่เว็บไซต์ เช่น รูปภาพ ขนาดเหมาะสม
ไม่ใหญ่เกินไป รูปบุคคลที่เน้นหน้า ขนาดที่ใช้ กว้าง 80 สูง 100 pixel รูป
ทั่วไปที่ต้องการแสดง ขนาดที่ใช้ คือ 800x600 หรือ 600x480 ไม่ควรใช้รูป
ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ เพราะไม่มีประโยชน์
เครื่องมือที่จะช่วยในการตัด แต่ง ย่อขนาด ที่หาได้ง่าย และใช้ง่าย
คือ photoscape (น่าจะเป็น version 3.5) สามารถค้นหาและดาวน์โหลดมา
ใช้ได้เลยจาก internet
3 เว็บไซต์ที่สร้างต้องไม่ใช่เพื่อการใช้งานด้านธุรกิจผลประโยชน์เชิงการค้า

ขั้นตอนสร้างเว็บส่วนบุคคล บน pirun server
1. เข้าไปที่ https://pirun.ku.ac.th/main.html
ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนไว้กับ pirun ให้ลงทะเบียนเลือก sign up
ถ้าเคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้เข้าไปที่หน้าเว็บของท่าน (เลือกจากเมนู
personal homepage มุมบนขวา เลือกคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบดู)
2. ถ้ายังไม่เคยขอ SQL เพื่อใช้กับจุมล่า ก็ต้องทําเหมือนกันคือ sign up แล้ว activate
เพื่อให้ได้รับ password สําหรับ SQL

Download Joomla at : https://pirun.ku.ac.th/main.html

1.

2.

การขอบัญชีผใู้ ช้ใหม่บนเครือ่ งพิรุณเซิรฟ์ เวอร์ (How to reguest a new pirun account)
1. การขอบัญชีผู้ใช้บนเครือ่ งพิรุณใหม่ ผู้ใช้จะต้องใส่ชอื่ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครื่องนนทรี และกดปุม่
"Activate Account"
According to get a new pirun account, enter your account and password on a Nontri
Server, and then press "Activate Account" button.
2. Enable การใช้งาน ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ แล้วจะจัดส่งอีเมลตอบรับไปยังอีเมลของผูใ้ ช้ที่เครือ่ งนนทรี
ภายใน 10 นาที
The request is accepted and will take about 10 minutes processing, then will reply your
request to your nontril e-mail account.

ทําตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ ระบบจะให
password สําหรับ MySQL ซึ่งจะใชในการ

ติดตั้ง joomla

วิธีเปิด SQL >>>ให้กด Enable จะได้ Password for log in to MySQL.
ให้จด password นี้ไว้ เพราะต้องใช้เมือ่ ติดตั้ง joomla ---ใช้เฉพาะติดตั้งจุมล่าครั้งแรกเท่านั้น)

เตรียมพร้อมสําหรับการโอนไฟล์
จัดหาโปรแกรม FileZila มาติดตั้ง เพื่อใช้โอนไฟล์ไปสู่ server (ใช้ username และ password ของ nontri)

ติดตั้งจุมล่า
1. Download จุมล่า version ที่ตอ้ งการใช้ (บน pirun มี joomla 1.5.21 ไว้ให้แล้ว เป็น zip file
2. แตก zip file ออกเก็บไว้ใน folder ที่ต้องการ (ตามตัวอย่างใช้ชอื่ khainuy)
ให้ลองเปิดดูใน folder นั้น จะพบว่ามี folder อยู่ 15 folders คือ administrator cache
components images include installation languages libraries logs media module
plugins templates tmp xmlrpc และมีไฟล์ที่เป็น PHP script เป็นหลักอีกประมาณ 10+ ไฟล์
3. โดยใช้ FileZila ให้โอนสิ่งที่ได้ตามข้อ 2 ทั้งหมด เข้าไปไปที่ folder public_html ของพิรุน
ข้อสําคัญ **ก่อนจะโอนไฟล์/โฟลเดอร์ ให้ double click บน public_html จะเห็นไฟล์ชื่อ
index.html ให้แก้ชื่อไฟล์นี้เป็นอย่างอื่น เช่น index1.html ก่อน โดย Click ขวาบนชื่อไฟล์นี้ แล้ว
rename** **ตรงนี้สําคัญ เพราะเมือ่ ติดตัง้ joomla จะมี index.php เข้าไปแทนที่ไฟล์ index เดิม**
หน้าจอเมือ่ ใช้ FileZila นั้น ด้านซ้าย จะเป็นพื้นที่ของเครือ่ งคอมฯ ที่เราใช้อยู่
ด้านขวา จะเป็นพื้นที่บน pirun server
ถ้ายังไม่ connect พื้นที่ด้านขวาจะว่างเปล่า
การโอนไฟล์ไม่ยาก เพียงใช้เมาส์ลากสิ่งที่เราต้องการจากด้านซ้าย
ข้ามไปวางบนบนพื้นที่ด้านขวา แต่ตอ้ งวางให้ถูกตําแหน่ง
ถ้าท่านทําได้ถกู ต้อง ถูกไฟล์ ถูกตําแหน่ง กระบวนการติดตั้งจุมล่าจะเริ่มต้นขึ้นให้เห็นทันที
เมื่อท่านเข้าหน้า Internet แล้วเรียก URL : pirun.ku.ac.th/~fecoxxxx/ >>> ให้ดูตามคู่มือ
(ส่วนสีแดงจะเปลี่ยนไปตามชือ่ เจ้าของ)
คือพิมพ์ http://pirun.ku.ac.th/~fecoxxxx/ ลงไปนั่นเอง (อย่าลืมเปลียนส่วนสีแดงเป็นของท่านเอง)
เช่น เข้าหน้า Internet เรียก URL : pirun.ku.ac.th/~fecoppk/ (ส่วนสีแดงจะเปลี่ยนไปตามชือ่ เจ้าของ)
ตามคู่มอื ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla สําหรับ โฮมเพจส่วนบุคคล (Pirun server) ขั้นตอนนี้ทําครั้งแรกครั้งเดียว
เท่านั้น เมื่อติดตั้งจุมล่าได้สําเร็จแล้ว การจัดการเนื้อหาจะสามารถจัดการได้ทั้งจากด้านหลัง (backend) และ
ด้านหน้า (frontend) ตามความจําเป็น
เมื่อได้เว็บไซต์ ดังกล่าวมาแล้วนั้น ให้เข้าด้านหลังเว็บ URL : pirun.ku.ac.th/~fecoxxx/administrator
ตรงนี้สําคัญทีต่ อ้ งพิมพ์คําว่า administrator ลงต่อท้าย มิฉะนั้นจะเข้าทางหลังบ้านเพื่อจัดการเว็บไม่ได้

>>> ส่วนจากนี้ไป เป็นคู่มือการติดตั้งจุมล่า
ที่จะปรากฏหลังจากท่านเรียก URL : pirun.ku.ac.th/~fecoxxxx/

ขั้นตอนการติดตัง้ Joomla สําหรับโฮมเพจสวนบุคคล (Pirun Server) วิทยาเขตบางเขน
1. สามารถ download ไฟล Joomla ไดที่ https://pirun.ku.ac.th ในหมวด download

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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2 . หลังจาก download ไฟลมาแลวใหทําการแตกไฟลและ อัพโหลดขึน้ ไป server จากนั้นเริ่มการ
ติดตั้ง Joomla ไดเลย

internet explorer >>
https://pirun.ku.ac.th/~fecoXXX/installation

Start Here
3. เริ่มตนดวยเลือกภาษาทีใ่ ชในการติดตั้งจากนั้นกด ถัดไป

4. ตรวจสอบคุณสมบัติตางๆกอนการติดตั้ง แลวกด ถัดไป

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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5 . แสดงลิขสิทธิ์ กด ถัดไป

6. กรอกรายละเอียดของฐานขอมูลดังนี้
1. ชนิดฐานขอมูล เลือกเปน mysql
2 . ชื่อโฮสต กรอกชื่อ Host เปน pirundb.ku.ac.th
3 . ชื่อผูใชฐานขอมูล กรอก รหัสบัญชีเครือขายนนทรี
4. รหัสผาน กรอก รหัสผานของที่ไดจากการสมัครใชงานฐานของมูลของ Pirun Server
5 . ชื่อฐานขอมูล กรอก รหัสบัญชีเครือขายนนทรี
No 3 and 5 = fecoXXXX
6 . กด ถัดไป
No 4 = MySQL password

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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7 . การตั้งคาระบบ FTP
1 . เลือก สนับสนุน เพื่อเปดการใชงานระบบ FTP
2 . ชื่อผูใช FTP กรอก รหัสบัญชีเครือขายนนทรี
รหัสผาน FTP กรอก รหัสผานของบัญชีเครือขายนนทรี
3 . การตั้งคาขั้นสูง
- FTP โฮสต กรอก pirun.ku.ac.th
- FTP Port ใส 21
- เลือก สนันสนุน หากตองการใหJoomla บันทึกรหัสผาน FTP ไว
4 . กด คนหา FTP พาธอัตโนมัติ เพื่อคนหาของ Joomla ใน webhost หรือ Server
* หมายเหตุ หลังจากการติดตั้งเวป Joomla เรียบรอยแลวสามารแกไขการตั้งคาตางๆไดในภายหลัง

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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8 . หากการตั้งคาถูกตอง จะปรากฏพาธของ Joomla ขึ้นมาและปรากฏขอความ การกําหนดคา FTP
ถูกตอง จากนัน้ กด ถัดไป

9. จากนั้นเริ่มกรอกขอมูลตามที่ตองการแลวกด ถัดไป

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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10 . เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง ใหทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟเดอร Installation ใน server ดวยซึ่งโฟล
เดอรดังกลาวจะอยูในโฟลเดอร Joomla ที่ upload ขึ้นไป
จากนั้นสามารถเขาดูเว็บไซด หรือ สวนของผูดูแลระบบไดเลย

Open FilaZila

>> connect >>> delete of rename folder "insatallation"

open internet explorer at
https://pirun.ku.ac.th/~fecoXXXX
https://pirun.ku.ac.th/~fecoXXXX/administrator

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร

= front end
= back end

6/8

ขั้นตอนการ upload ไฟลขึ้น Joomla สําหรับโฮมเพจสวนบุคคล (Pirun Server) วิทยาเขตบางเขน
1. เขาหนาผูดแู ลเวป Joomla ดวย Username admin และ password ที่กําหนดไว

2 . เลือกเมนู Media Manager เพื่อทําการจัดการกับไฟลตางๆที่ใชในการสรางเวป Joomla

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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3 . จะปรากฏหนาโฟลเดอร ที่เก็บไฟลภาพและไฟลทใี่ ชในการตกแตงเวปของ Joomla
จากนั้นใหกดปุม Browse… เพื่อเลือกไฟลจากเครื่องที่จะทําการ upload ขึ้นไปในเวป Joomla
จากนั้นกดปุม Start Upload เพื่อทําการ upload ไฟลขึ้นเวป Jommla

4 . เมื่อ upload สําเร็จไฟลก็จะขึ้นไปอยูใน Joomla จากนัน้ ก็นําไปใชงานไดตอไป

งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตร
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**สิ่งที่ต้องทําเมื่อติดตั้ง joomla เสร็จในครั้งแรก คือ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ folder ที่มีชื่อว่า
installation ของ joomla ซึ่งก็คือ 1 ใน 15 folders เดิมที่เราโอนมาไว้ใน pirun นั่นเอง
เพราะกระบวนการติดตั้ง (installation) เสร็จแล้ว (ทิง้ ไว้มันคงจะติดตั้งซ้ําอีก แล้วเว็บก็ไม่ได้ทาํ ต่อสักที)

**สิ่งที่ต้องไม่ลืม เมื่อจะเข้า backend เพื่อไปจัดการโครงสร้างต่าง ๆ ของเว็บทุกครั้ง คือเมื่อเรียก URL
แบบเดิม แล้วให้ต่อท้ายด้วย /administrator เสมอ เช่น pirun.ku.ac.th/~fecoxxx/administrator

การปรับเปลีย่ นแก้ไขให้เว็บเป็นแบบที่เราต้องการ
1. ต้องมีเทคนิคมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง แต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการลองทํา ค่อยเป็นค่อยไป
2. ส่วนที่ควรปรับเปลี่ยนคือ template เพราะที่มใี ห้ใช้เป็นแบบสําเร็จรูป อาจไม่เหมาะกับความต้องการนัก
(ดูคําอธิบายในหัวข้อถัดไป)
3. ส่วนที่สามารถจัดหามาเพิ่มเติม (โดยการหาดาวน์โหลดมาไว้ใช้) คือ extension ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
module และ plug-in เช่น จํานวนผู้เข้าชม นาฬิกา หรือส่วนประกอบอื่น ๆ (ทีอ่ าจทําให้g;H[ดูดีขึ้น
หรือรกขึ้นก็ได้) ส่วนขยายเหล่านี้เมื่อติดตั้งแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะจะไม่ใช้ก็ได้ แค่ disable ไว้เท่านั้น
การเปลี่ยน/ดาวน์โหลด ธีม(Template) Joomla

เน้นลงไปให้กระชับว่า Free ไม่เช่นนั้นอาจจะหลงไปโหลดตัวเสียตังค์มาละจะยุ่ง อีกอย่างจะได้ไม่ตอ้ งมา
นั่งเลือก ว่าเว็บไหนฟรี ไม่ฟรี

โหลดมาแล้ว จะเป็น .zip มา
แตกไฟล์แล้วเก็บต้นฉบับไว้

ส่วนที่ต้องแก้ไข ใน template Joomla คือ
1. รูปหัวเว็บ แก้ไขได้ตามต้องการ แต่ให้คง ขนาดและชื่อรูปเดิมไว้
2. Template.php ตรงนี้เปลี่ยนที่อยู่ทตี่ ดิ ต่อ เจ้าของเว็บ จาก Joomla เป็นของเรา
3. favorites ควรเปลี่ยนโดยหารูปที่เหมาะสม เข้าที่เว็บนี้ http://www.dynamicdrive.com/
4.
มีบาง Template ควรเปลี่ยน SG (site ground) เป็น logo Eco
5. จากนั้นให้ชอื่ เดิมของ template แล้ว zip file ตามกลับเหมือนเดิม

ศัพท์ที่ควรรู้
1. โฮมเพจ (Homepage) = หน้าแรกของเว็บไซต์
2. โฮสต์ (Host หรือ hosting หรือ webhosting) = พื้นที่ ในฮาร์ดดิสของเครื่อง server ที่เว็บไซต์เราอยู่
เพื่อการเชือ่ ต่อ Internet

ตอนที่ 2 ตกแต่ง
โดย
นุกูล กรยืนยงค์

1

เอกสาารนี้ เขียนจากกประสบการณ
ณ์ที่ได้จากการฝึกทําด้วยตตนเอง ไม่ใช่เออกสารตามตํารา
นุกูล กรยืนยงค์
การจัดการหน้าเว็บ
ใในส่วนแรกได้ด้อธิบายขั้นตออนการติดตั้ง joomla
j
จนได้ homepagge หน้าแรกแลล้ว จากการเรีรียกผ่าน
web browser (เช่น Internet Exploreer) ที่ http:///pirun.ku.acc.th/~fecoXXXXX ในบางกกรณีอาจ
พบปัญหาว่า เรียกไม่ได้ (เพพราะไม่ได้เปลีลี่ยนชื่อไฟล์ inndex.html ในโฟลเดอร์
ใ
public_html ก่อน
การติดตั้งจุมลา)
ล เนื่องจากค่าเริ่มต้น(deefault) ของ pirun
p กําหนดดไว้เป็น indexx.html แต่คาเริ
่า ่มต้น
(default) ขออง joomla กํําหนดไว้เป็น index.php ก็กขอให้พิมพ์คําว่า /index..php ต่อท้ายเข้
ย าไป
ด้วย เช่น htttp://pirun.kuu.ac.th/~feccoxxxx/indexx.php ในขั้นตอนนี
น
้ให้ทําเเช่นนี้ไปก่อน (จนกว่า
จะมีการสร้างไฟล์
ง index.hhtml ขึ้นมาใชช้ซึ่งจะอธิบายยในภายหลัง)

h
ไ แล้ว จะมีหน้
ได้
ห าตาเป็นดังตัตวอย่าง เรียกว่
ก าด้านหน้า หหรือ front end
เมื่อเข้าหน้า homepage

ขั้นตอนต่อจาากนี้ เป็นขั้นตอนการสร้างเเมนูต่าง ๆ ซึ่งต้องดําเนินกาารจาก back end

2

ขั้นตอนที่ 1 log in เข้าทาาง back-endd โดยการพิมพ์พ /administrrator ต่อท้ายยบน web broowser
เช่น http://ppirun.ku.ac.tth/~fecoxxxxx/index.phpp/administrator แล้ว ennter
จะปรากฏหน้น้าจอให้ log in ดังภาพ

ใให้ log in ด้วย
ว username = admin passwordd = ตามที่กําหนดไว้
ห ตอนติดดตั้ง joomla
จะปรากฏหน้น้าจอตามภาพพ

ขั้นตอนนี้จะเเป็นเช่นนี้ทุกครั
ค ้งที่เข้าจัดกาาร web จาก back end
เมื่อ log in แล้
แ ว จะปรากฏฏหน้าจอ ดังภาพ
ภ

3

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกกลุ่มเมนู (ใน menus)
ขณะเริ่มต้น joomla
j
จะใหห้มาเฉพาะ MAIN
M MENU โดยมี
โ เมนู HOOME มาด้วยเทท่านั้น โดย home =
frontpage คือ หน้าแรกเสสมอ เราสามารถเพิ่มรายกการเมนูลงใน main menuu ต่อจากเมนู home ได้
เท่าที่ต้องการร หรือจะแยกกลุม่ ให้ชัดเจนนก็ได้
เราต้องลองจินตนาการดูวา่ จะให้เว็บขอองเรามีกลุ่มเมมนูอะไรบ้าง นอกเหนือจาก main mennu ที่จะ
อ
้อหาที่จะแสดง ต้อองไม่น้อยเกินไป เช่น
เหมาะกับการรนําเสนอ โดยยพิจารณาจากกความมากน้อยของเนื
ถ้าเป็นอาจารรย์ อาจจะมีกลุล่มเมนู ต่อไปนี้
สําหรั
ห บชั้นเรียน (cclass) สําหรั
ห บนิสิตในทีปรึ
ป่ กษา (advissee)
งานวิวิจัย (researcch)

ผลงาน (publication)

ภาพพกิจกรรม (gallery) การติดต่อ (contaact)
เครือข่
อ าย (web link)
l

ข่าวสาร (news)

ก ม่ เมนู ดังนี้
ถ้าเป็นบุคลากกรสายสนับสนนุน อาจจะมีกลุ
คู่มอการทํ
อื
างาน (m
manual)

บันทึกผลงานน (output)

เอกสสารจากการฝึกอบรม (doccument)

แบบฟอร์มทีใช้
ใ่ (form)

ภาพพกิจกรรม (gallery)

การติดต่อ (ccontact)

เครือข่
อ าย (web link)
l

ข่าวสาร (new
ws)

4

หากเว็บมีขนาาดใหญ่ อาจมีมีเมนูทั้งด้านบบน ด้านซ้าย ด้านขวา หรือมีมเมนูย่อยอีก ก็จะกําหนดเเป็น
แถวบน (toppmenu) ด้านซ้
น าย (leftmeenu) ด้านขววา (rightmennu) top-righht top-left etc.
e
ก็มีเช่นกัน สุดแต่
ด ผู้ดูแลเว็บนั
บ น้ ๆ จะกําหนดเพื
ห ่อความมเข้าใจของตนนเอง
แต่ถ้าคิดว่าจะะใส่รายการทัั้งหมดไว้ที่ main menu ก็ข้ามขัน้ ตอนนีนี้ไปได้เลย (แตต่เว็บจะไม่สวยนะ บอก
ไว้ก่อน เพราะะจะมีรายการรยาวยืดไปหมด) แนะนําว่าลองทํ
า าดูเพื่อความเข้
อ
าใจ

ไ ่ menu manager
m
เลืลือก new
เมื่อตัดสินใจไได้แล้ว ก็คลิกไปที

หน้าจอจะขึนดั
น้ งนี้

กรอกรายการรใน 2 ช่องแรรก แล้วก็ savve
แล้วก็เลือก new
n >> กรออกรายการ >>> save ทําอีกเหมื
ก อนเดิม
จนกว่าจะครบบทุกกลุ่มเมนูตามที่ตั้งใจไว้ว้
ขอย้ําว่า ช่องแรกสุด = Unnique Namee สําคัญที่สดุ เพราะจะถูกถามหาในอนาคตเวลาที่
ไ รู้จัก moduule ในตอนนี้ แต่ชื่อนี้สําคัญมากใน
ญ
joom
mla) เพราะจจะถามว่า
เรียก module มาใช้ (ยังไม่
module นี้ จะใช้
จ กับเมนูไหน?
ห จะมีรายยการที่ตรงกับชื
บ ่อที่ตั้งไว้ตรงช่องแรกนี้แหหละ มาให้เลือก
อ

5

จ นดังภาพพด้านล่าง พออครบทุกกลุ่มแล้ว ก็ไปขั้นตอนที
ต ่3
ทําครบแล้ว จะเป็

ขั้นตอนที่ 3 เลือก module ที่จะใช้งานนกับเมนูต่าง ๆ (ใน Extennsion)
Module ก็คือแบบสําเร็จรูปที่มีไว้แล้วสําหรับงานต่าง ๆ เลือกได้จากรายการ
จ
EExtension ดัังนี้
Extension >> Module Manager >> new >> เลืลือก modulee ที่ต้องการ

ใ ่นี้ให้เลือก module ชื่อ menu (บบาง version อาจเป็
ในที
อ น main menu)
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ห าจอจะเป็นดังภาพ
คลิกเลือก module นี้ หน้

ด้านซ้าย Tittle
ใ กรอกชื่อ รายการเมนู
ให้
ร
ทต้ตี่ องการลงไปตรงช่อง Titlee..... *** สิ่งที่กรอกตรงนี้จะปรากฏที่หน้าเว็บ***
ตรวจรายการรต่าง ๆ ที่ปราากฏว่าถูกต้องไไหม (เมื่อเริมมี
ม่ หลาย ๆ ราายการจะจําเป็ป็นมากขึ้น)
ด้านขวา moodule param
meter
รายการ Mennu Name จะะปรากฏรายกการให้เลือกเมนูว่า select menu คลิกกเลือกดู ว่าจะะเอาไว้เมนู
ใ ตรงนี้แหลละที่ชื่อ uniquue name ทีตัต่ ้งั ไว้ที่ menuu manager ถูกนํามาใช้งานน
ใด
ทําขั้นตอนที่ 3 ซ้ําอีกให้ครบทุ
ร ก Unique Name ของเมนู (เบื้องต้ต้นนี้แนะให้ใช้้ module ทีชืช่ ่อื menu
เหมือนกันทั้งหมด)
เสร็จแล้ว ไปเเริ่มสร้างเนื้อหา
ห (content)) ในขั้นตอนต่อไป
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** มี modulle บางรายกาารที่สามารถติดตั้งได้เลย โดดยไม่ต้องใช้ Unique
U
nam
me เพราะมี
ลักษณะเฉพาาะ เช่น module ชื่อ log in
i / most reead contentt /clock / search /visitoors
จะลองติดตั้งดูก็ได้ แนะนําให้
า เลือก log in เพราะจะไได้ใช้งานด้วย ส่วน modulle อื่น ๆ ก็ไปลอง
ทําดูเพื่อความมเข้าใจในภายยหลังได้ ถ้าทําแล้วไม่อยากกใช้ ก็ disable ไว้ ไม่ต้องลลบทิ้งก็ได้ หรือ จะ
ลบทิ้ง (delete) ก็ได้ถ้ามั่นใจว่
น าจะไม่ใช้อีก ***

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเนื้อหา (ใน conttent)
ใใน joomla เนื
เ ้อหา หรือ content
c
จะปปรากฏเป็นเรือง
่อ ๆ เรียกว่า article จะสรร้างผ่านเมนูทีท่เี รียกว่า
Article Mannager ให้เลือกรายการ coontent >> article
a
manaager >> new
w จะปรากฏหหน้าจอ
ดังนี้

t แล้วเขียนเรื
ย ่องราวลงไไปได้โดยตรง ท้ายหน้ามีรายการให้เลือก image เอาาไว้แทรก
ตั้งชื่อเรื่องที่ title
รูป pagebreeak เอาไว้แยกกหน้า readm
more เอาไว้ให้หอ่านต่อ ดังนั้นในแต่ละเรืรื่องที่เขียนจึงอาจแทรก
รูปลงไปได้ (รูรูปเล็ก ๆ ขนาาด 100 x 2000 pixels ไฟล์ล์จะได้ไม่ใหญ่เกินไป)
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พ หน้ามาลงงก่อน แล้วค่อยฝึ
อ กเรือ่ ง
ถ้าเรื่องยาวจะะแบ่งเป็นส่วน ๆ ก็ทําได้ (ขขั้นแรกก็เอาเรืรื่องสั้น ๆ ให้พอดี
ยาวภายหลัง ) เสร็จแล้ว save
s
แล้วก็เลือก new
n >> เขียนเรื
น อ่ งที่ 2 3 4 5 6 7 8.......แล้ว save แต่
แ ละเรือ่ งไว้
เรื่องราวแต่ละ article คือสิ
อ ่งที่ปรากฏบบนหน้าเว็บเมือมี
่อ การเรียกอ่าน แต่ต้องนําาเอา article ที่เขียน
ไปวางให้ตรงกกับรายการเมมนู (menu iteem) เสียก่อนในขั
น ้นตอนที่ 5

**ในรายการ content นออกจากจะมี article
a
manaager แล้ว จะปปรากฏรายกาาร section manager
m
category manager อยู่ด้วย

ทั้งสองรายกาารนี้ จะช่วยในนการจัดหมวดดหมู่ของบทคววาม (article))
คือ เราสามารรถสร้าง section ขึ้นก่อนได้ ว่าจะมีบทคความกี่ sectioon หรือ กี่ส่วน (อาจจะสอดคล้องกับ
unique nam
me ของเมนูกได้
ไ็ ) เช่น secttion สําหรับนินสิตในชัน้ เรียน
ย ก็จะตรงกักับ เมนู classses
สําหรับ category นั้น ก็จะเป็
ะ นส่วนย่อยของ
ย sectionn อีกทอดหนึง่ เช่น
ใ section สํสาหรับนิสิตในนชั้นเรียน จะะมี category (c) แยกเป็นรายวิ
ใน
ร ชา c1.สําหรับวิชา............
c2. สําหรับวิชา........
ช
c33.สําหรับวิชา........ เป็นต้น
เมื่อทํา articlle เกี่ยวกับส่วนใด
ว ก็บันทึกไว้
ก ใน sectionn และ/หรือ category
c
นั้น ๆ ได้ เมื่อจะมี
จ การ
ค้นหาภายหลัลังก็จะทําได้สะดวก**
ะ
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Icon บางอย่างที่ควรรู้ ในการสร้
ใ
างเนืนื้อหา (มีคําอธิ
อ บายอยู่ท้ายเอกสารนี้)
แทรกรูป

แทรก link เอกสาร หรือ web อื่น ๆ
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ขั้นตอนที่ 5 สร้างรายการรเมนู(menu item) เพื่อเป็ปนที่อยู่(แสดง)ของเอกสาร (ใน menus)
ถึงขั้นตอนนี้ เรามีกลุ่มเมนูนทีม่ ี modulee พร้อมแล้ว ตามขั
ต น้ ตอนที่ 3
เรามีเนื้อที่เป็น article ที่สร้
ส างไว้ตามขั้นตอนที
น
่ 4 แล้้ว
ใ ้นตอนนี้เป็ปนการนําเอาาเอกสารที่เรามีแสดงบนหน้น้าเว็บภายใต้ menu ต่าง ๆ
ในขั
ใให้กลับไปที่ menu
m manaager เหมือนขัขั้นตอนที่ 2 แต่ให้เลือกคลิกจากรายการเ
ก
เมนูที่มอี ยู่ด้านล่
น าง หรือ
เลือกที่ menu manager ก็ได้ ตามตัวอย่างในภาพเเป็นการเลือกจจาก menu m
manager

ม่
(menu item
m) ของกลุ่มเมมนูใด และคลิลิก (ในรูปเลือก main mennu)
ดูว่าเราจะเพิมรายการเมนู
คลิกแล้ว เลือก
อ new จะปปรากฏภาพดังนี
ง ้
(มีรายการให้เลือกตามการรใช้งาน ในที่นีน้ีจะใช้ articlee กับ Externnal Link และะ contact)

11

เลือก ใช้ artticle
ถ้าจะแสดงเนืนื้อความตาม article
a
ที่สร้างไว้
า ให้เลือก >>article หน้าจอจะปรากกฏดังนี้

มีทางเลือกแสสดงได้หลายแแบบ สุดแต่ว่ามีม article ในรรายการเมนูนีน้ีมากน้อยเพียงใด
1. ถ้ารายการรเมนูนี้ต้องการแสดงเป็น article เดียว เลือก >> artticle layout (ตามในรูป)
2. ถ้าต้องการรแสดงเป็น lisst ของ articlle ตาม categgory ให้เลือก category llist layout
3. ถ้าต้องการรแสดงเป็น blog ของ articcle ตาม cateegory ให้เลือก
อ categoryy blog layouut
หากเลือกตามม 1. คือเป็น article
a
เดียว ก็จะเป็นดังภาพ
ภ

ด้านซ้าย (ตามรูปบน) ให้กรอกชื
ก ่อรายการเมนูที่ต้องกการ (ชื่อนี้จะแแสดงที่หน้าเว็บบ)
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ด้านขวา (ตามมรูปล่าง) ให้เลือกเอกสารทีที่จะเชื่อมต่อกับรายการเมนูนูนี้ (เลือกจากก article ที่สร้างไว้แล้ว)

ร (ตามภาพนี้ เป็นการเลือก list)
หากเลือกตามม 2 หรือ 3 ก็จะเป็นดังภาาพ แล้วแต่กรณี

ด้านซ้าย ให้กรอกชื
ก ่อรายการเมนูที่ต้องกการ (ชื่อนี้จะแแสดงที่หน้าเว็บ)
ด้านขวา ให้เลือก categorry ที่จะเชื่อมตต่อกับรายการรเมนูนี้ (แสดงเอกสารทุกราายการ)
เมื่อ save แล้ล้ว ลอง preview ดูหน้าเว็บได้
บ (คลิก prreview ด้านบบนขวามือ)
ลองทําแล้วเปปลี่ยนรูปแบบการแสดง ตาม 1-2-3 จะเหห็นรูปแบบกาารนําเสนอที่ต่างกันไป
เราสามารถเปปลี่ยนรูปแบบบการนําเสนอไได้ โดยเลือกทีที่ปุ่ม change type
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เลือกใช้ exteernal link
มีไว้สําหรับกาารเชื่อมต่อสู่เว็บอื่น ๆ เมื่อคลิ
ค ก externaal link หน้าจอจะเป็
จ
นดังนี้

กรอกรายการร Title เป็นชือ่ หน่วยงานทีที่ต้องการแสดดง เช่น Titlee มหาวิทยาลลัยเกษตรศาสสตร์
กรอก link ของหน่วยงานนนั้น (copy มาาได้)
เชช่น link httpp://www.kuu.ac.th/newwdesign/
ต้องครบบตามรูปแบบ คือ มี http:///www. xxx..xx.xx

อ
ทําซ้ําสําหรับรายการที่ 2-33-4-5 ตามต้องการ

mponent ก่อน)
เลือกใช้ conntact (ต้องไปปทําใน com
มีไว้สําหรับกาารติดต่อเป็น email ได้โดยยตรง เฉพาะทีที่เป็นข้อความม ไม่มีเอกสารแนบ (เหมือน SMS)
ก่อนจะเลือกใใช้ contact ต้ตองไปสร้าง contact
c
cateegory ไว้ก่อน โดยเข้าไปทีที่เมนู compoonent
(ดูภาพ)
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เ ่อสร้าง conntact categoory
จาก compoonent >> coontact >> caategory คลิก >> new เพื
จะมีกี่รายการรก็สร้างไว้ เช่น ให้มี contaact categoryy ไว้เป็น 3 caategory คือ ผู้สอน อาจาารย์ที่
ปรึกษา ผู้ดแล
แู เมื่อสร้างเเสร็จแล้ว ก็กลัลบไปที่ menus ใหม่ เพื่อดํดาเนินการสร้้างรายการเมนนู (menu
item) ชื่อ กาารติดต่อโดยเลืลือก contactt (ที่ผ่านมาเราาเลือก articlee กับ externnal link)
contact จะมีมีให้เลือกเฉพาะ categoryy เท่านั้น

ทั้งหมดนี้เป็นการทํ
น าโครงร่ร่างหน้าเว็บ ที่มีหน้าตาเป็นตั
น วอักษรเกือบทั
บ ้งหมด หรืออทั้งหมด ยังไม่มีการ
สอดแทรกภาาพ อัลบั้มภาพพ หรือ เอกสสารแนบ ที่เป็น pdf doc ppt xls คงอธิบายเพิ่มเติติม
ใ องบรรยาาย และลองฝึกทําจริงบ่อย ๆ
ในห้
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ไ ใน folderss ต่าง ๆ
การสร้าง linnk ไปยังเอกสสารอื่นที่เก็บไว้
ใในกรณีทมี่ ีเอกสารที่เกี่ยวข้ข้องอยู่แล้ว เป็ป็นไฟล์ข้อมูล ทั้งที่เป็น woord excel ppowerpoint pdf หรือ
แม้แต่อัลบั้มภาพที
ภ ่ทําเป็น web album
m แล้ว เช่น เออกสารประกออบการสอนแตต่ละวิชา คู่มอื
แบบฝึกหัด ตารางข้
ต
อมูล หรื
ห อ presenttation ต่าง ๆ สามารถจัดเกก็บแยกเป็น ffolder ไว้ได้ แล้
แ วโอน
ทั้ง folder เข้ข้าไปในพื้นที่ homepage ของเรา โดยใใช้ FileZila เหหมือนการโอนน joomla ตออนที่เริ่ม
ติดตั้ง โดยเมือเชื
อ่ ่อมต่อกับ pirun serveer โดยใช้ FileeZila แล้วก็โอน
อ folder ทีท่ทําไว้เข้าไปที่
public_htm
ml ได้เลย จะมีมีกี่ folder ก็โอนเข้าไป ***มีข้อที่ต้องระะวังคือ อย่าโออนเข้าไปใน foolder
ที่มีอยู่ก่อนแล้ล้ว เพราะจะททําให้หาเอกสาารไม่พบเมื่อจะใช้
จ **
**คําแนะนํา ไฟล์เอกสาร และ folder ควรตั
ค ้งชื่อเป็นภาษาอั
น
งกฤษษ ที่สั้นกะทัดรัด และสื่อความได้
ชัดเจน แม้จะไม่ใช่ข้อกําหนดให้
ห ปฏิบัติ แต่แนะนําว่าควรทํ
า าอย่างยิยิ่ง เพื่อหลีกเลีลี่ยงปัญหาการรเรียกหา
ตาม link ที่ต้ตอ้ งการความถูถูกต้องแม่นยํา**
า
ขั้นตอนการสร้
ต
าง link จากเอกกสารบนเว็บ ไปยังเอกสารในน folder
1. ใหห้ทําแถบทับบนข้
บ อความทีจะทํ
จ่ า link เชช่น จรรยาบรรณ เมื่อต้องกการจะ link จากคํานี้
หรือื หากต้องกาาร link จากรูรูป เมื่อใส่รูปแล้
แ ว ก็คลิกบนนรูปนั้น จะมีกรอบปรากฏขึึ้น
2. เลืลือกที่สัญลักษณ์
ษ link

จากแถบเเครื่องมือ

3. จะมีกล่องข้อความให้บันทึก link เกิดขึ้น
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4. ระบุที่อยู่ของเออกสาร ถ้าเป็นเอกสารที่อยูย่นอก pirun ต้องใส่ addrress ให้ครบ
… แต่ถ้าเป็นเอกสารที่อยูย่ใน folder ทีโ่ อนไว้ใน pirrun แล้ว
(http://www. ……..)
ก็ใส่ “ชื่อ folder//ชื่อไฟล์” เช่ช่น maintextt/intro54.pddf หรือ maaintext/dataa54.xls
**กรรณีที่เป็นอัลบั้มภาพที่เป็น web
w album
m ต้อง link ด้วยไฟล์
ว
indexx.htm หรือ
indeex.html เพื่อการเข้าดูภาพพทั้งหมด เช่น trip54/indeex.html เป็นนต้น
(tripp54 คือชื่อ foolder)
หากต้องการใใส่รูปที่อยู่ใน folder
f
ที่เราโโอนไว้ใน piruun แล้ว เลือก icon รูปภาาพจากแถบเคครื่องมือ

ก็จะมีกล่องข้้อความให้ระบบุทอี่ ยู่ของรูป (image URLL)

ก็ทําเหมือนการระบุที่อยู่ของเอกสารตามข้อ 4

การสร้างอัลบับม้ ภาพ webb album
แนะะนําให้ค้นหาเคครื่องมือที่จะสสร้าง web allbum จากโปรแกรมที่ท่านนใช้อยู่ หรือจะะหาจาก
free downlooad มีให้เลือกมากมาย ยาากง่ายต่างกันไป
ไ แนะนําให้้ลองทําแค่ 5--10 ภาพก่อน

