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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ບົດທີ 1.  
Joomla! 

ກູ່ ອນທີູ່ ຈະລງົຕດິຕັງ້ ແລະ ລງົມໃືຊງ້ານ Joomla! ເຮາົມາທ າຄວາມຮ ຈ້ກັກບັ Joomla! ວູ່ າມນັແມູ່ ນຫຍງັ ຈດຸ
ເລີູ່ ມຕົນ້ຂອງ joomla!! ມີທີູ່ ມາທີູ່ ໄປແບບ ແລະ ເວັບໄຊແບບໃດທີູ່ ສາມາດນ າ Joomla!! ມາພັດທະນາໄດເ້ຫດໃດ 
Joomla! ຈືູ່ ງໄດກ້າຍມາເປັນ CMS ທີູ່ ຄອງໃນ ແລະ ໄດຮ້ບັການຮອງຮບັຈາກຜ ໃ້ຊງ້ານທົູ່ ວໂລກ. 

I. Joomla!  
Joomla! ເປັນລະບົບບ ລິຫ ານຈັດກ ານ ເວັບໄຊ  ຫຼື  ເອີ ້ນກັນວູ່ າ CMS (Content Managerment 

System) ທີູ່ ຊູ່ ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງ ແລະ ບ ລຫິານຈດັການຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຂືນ້ 
Joomla! ເປັນ CMS ແບບ open source ສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊງ້ານໄດຟ້ຣ ີ

ຕວົຢູ່ າງ ຄວາມສາມາດທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍຂອງ Joomla! ເຮາົຈ ຶູ່ ງນ າໄປປະຍຸກໃຊງ້ານໄດຫຼ້າຍຮ ບແບບອກີທງັຜ ພ້ດັທະນາ 
Joomla! ຍງັອອກແບບລະບບົບ ລຫິານຈດັການມາໃຫໃ້ຊງ້ານໄດງູ້່ າຍເຮດັໃຫຜ້ ໃ້ຊງ້ານສາມາດຕດິຕັງ້ ແລະ ເປີດເວບັໄຊຂືນ້
ມາເວບັໜືູ່ ງພາຍໃຕໄ້ລຍະເວລາສັນ້ໆ ຊູ່ ວຍປະຢັດເວລາໃນການດ ແລຮກັສາເວບັໄຊ ແລະ ລດົຄູ່ າໃຊຈູ້່ າຍເມືູ່ ອທຽບກບັການ
ຈດັເວບັໄຊດວ້ຍໂຕເອງ. 

ກູ່ ອນທີູ່ ຈະມ ີCMS ໃຫເ້ຮາົໄດໃ້ຊງ້ານທຸກມືນ້ ີໃ້ນຍຸກທ າອດິຂອງການສາ້ງເວບັໄຊ ເວບັມາສເຕ ີຫຼ ືຜ ທ້ີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງ
ເວບັໄຊຂືນ້ມາຈກັເວບໜືູ່ ງ ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮ ທ້າງດາ້ນພາສາ HTML ເພືູ່ ອຂຽນໂຄສທງັໝດົ ແລະ ເມືູ່ ອຂຽນແລວ້ກ ູ່ ຕອ້ງ
ອບັໂຫຼດ file ຂືນ້ໄປຫາເວບເຊວີເີພືູ່ ອອບັເດດຂ ມ້ ນໃນເວບັ 

ໃນໄລຍະຫຼງັໆຈະມຊີອບແວທີູ່ ຊູ່ ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການພດັທະນາເວບັໄຊຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: Dreamweaver 
ທີູ່ ຊູ່ ວຍໃນການຂຽນເວບັໄຊສະດວກຂືນ້ມກີານສະແດງຜນົເປັນແບບ GUI ຊູ່ ວຍຫຸຼດການຂຽນໂຄສະທີູ່ ບ ູ່ ຈ າເປັນ ແຕູ່ ການດ 
ແລເວບັໄຊຊືູ່ ງລວມໄປເຖງິ ການປູ່ ຽນແປງ ແລະ ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນຕູ່ າງໆກ ູ່ ຍງັຄງົຫຍຸງ້ຍາກເວບັມາສເຕຈີະຕອ້ງເສຍເວລາແກໄ້ຂຂ 
ມ ນ ແລະ ອບັໂຫຼດຂືນ້ໄປຫາເຊເີວໃີໝູ່ ທຸກຄັງ້ ອກີທງັຍງັຕອ້ງກວດສອບເວບັໄຊຂອງຕນົເອງສະເໝວີູ່ າມກີານໃຊງ້ານເປັນ
ແບບໃດມລີິງ້ທີູ່ ຂຽນໂຄສະລງົໄປແລວ້ບ ູ່ ສາມາດຄຣິກລິງ້ໄປຍງັໜາ້ທອືູ່ ນ ຫຼ ືເວບັໄຊອືູ່ ນບ ູ່ ໄດ ້ເມືູ່ ອເຖິງເວລາທີູ່ ຕອ້ງປັບປຸງ
ໂຄງສາ້ງຂອງເວບັໄຊ ຫຼ ືຕອ້ງປູ່ ຽນແປງແກໄ້ຂຂ ມ້ ນໃໝູ່  ຫຼ ືຕອ້ງເພີູ່ ມເມນ ໃໝູ່  ກ ູ່ ອາດເຖງິຂັນ້ຕອ້ງເຮດັເວບັໄຊໃໝູ່ ທງັເວບ 
ຍງັບ ູ່ ນບັລວມມປັນຫາທີູ່ ເກດີຂືນ້ເຮດັໃຫເ້ວບມາສເຕຕີອ້ງເສຍເວລາເປັນມືໄ້ປກບັການບ ລຫິານຈດັການເວບັໄຊເພືູ່ ອພອ້ມໃຫ ້
ບ ລກິານແກູ່ ລ ກຄາ້ 

ຈາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຈດັການບ ລຫິານເວບັໄຊ ຈຶູ່ ງໄດມ້ກີານພດັທະນາລະບບົ CMS ຂືນ້ມາເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຫຸຼດພາລະ 
ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກູ່ ຜ ດ້ ແລເວບັໄຊ ສາມາດປູ່ ຽນແປງ ຫຼ ືແກໄ້ຂຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊໄດຢູ້່ າງງູ່ າຍໆໂດຍຜ ໃ້ຊງ້ານ 
CMS ບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງມີຄວາມຮ ທ້າງດາ້ນເທັກນກິ ບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງອັບໂຫຼດ file ເປັນ ແລະ ບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງຮ ຈ້ກັພາສາ 
HTML ກ ູ່ ສາມາດໃຊ ້CMS ສາ້ງເວບັໄດ ້ດວ້ຍຂ ດ້ຂີອງ CMS ນີເ້ອງເຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາເວບັໄຊໃນປະຈບຸນັເປັນໄປ
ດວ້ຍຄວາມສະດວກວູ່ ອງໄວ ແລະ ມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂືນ້. 

II. ຄວາມສາມາດຂອງ Joomla! 
ເຮາົສາມາດນ າ Joomla! ໄປປະຍຸກໃຊງ້ານໄດຫຼ້າກຫຼາຍຕັງ້ແຕູ່ ເວບັໄຊນອ້ຍໆ ໄປຈນົເຖງິເວບັໄຊຂະໜາດໃຫຍູ່ ທີູ່ ມກຸີູ່ ມ

ຜ ໃ້ຊຈ້ ານວນຫຼາຍມາໃຊງ້ານຮູ່ ວມກນັ ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: 
 ເວບັໄຊສູ່ ວນໂຕ ຫຼ ືບ໊ອກ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ເວບັໄຊຂອງອງົກອນ ແລະ ໜູ່ ວຍງານລດັຖະບານ ບ ລສິດັເອກະຊນົຕູ່ າງໆ 
 ເວບັໄຊອນິທາເນດັສ າຫຼບັໃຊງ້ານພາຍໃນອງົກອນ 
 ເວບັໄຊ e-Commerce 
 ເວບັໄຊ (portal) 
 ເວບັໄຊຊຸມຊນົ 
 ເວບັໄຊແອບັພເິຄຊນັຕັງ້ແຕູ່ ຂະໜາດນອ້ຍໄປຈນົເຖິງຂະໜາດໃຫຍູ່ ເຊັູ່ ນ: ລະບບົບ ລຫິານຈດັການເອກະສານ

ແບບຟອມຕູ່ າງໆ, ຫອ້ງສະແດງພາບ, ຟ ລມັ(forum),  ແຊດັລ ມ(chat room) ປະຕທິນິນດັໝາຍ, ລະບບົແຈງ້
ປະກາດຂູ່ າວສານເປັນຕົນ້ 

ນອກຈາກຕວົຢູ່ າງທີູ່ ກູ່ າວມາເບືູ່ ອງຕົນ້ແລວ້ເຮາົຍງັສາມາດນ າ Joomla! ໄປປະຍຸກໃຊງ້ານເວບັໄຊໃນລກັຊະນະອືູ່ ນໆໄດໂ້ດຍ
ບ ູ່ ຈ າກດັເອີນ້ວູ່ າ: Joomla! ມຄີວາມສາມາດທີູ່ ຈະຮອງຮບັງານເວບັໄຊໄດທຸ້ກຮ ບແບບ. 

III. ຂ ໍ້ດີຂອງ Joomla! 
ສະຫຸຼບໄດວູ້່ າການນ າ Joomla! ມາໃຊງ້ານມຂີ ດ້ ີຫຼ ືຈດຸເດັູ່ ນທີູ່ ໃສ າຄນັຫຼາຍປະການໄດແ້ກູ່ : 

 ໃຊງ້ານໄດຟ້ຣ ີ
Joomla! ເປັນ CMS ແບບ open source ຜ ໃ້ຊສ້າມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ໃຊມ້ງານໄດຟີ້ໂດຍບ ູ່ ຕອ້ງເສຍຄູ່ າໃຊຈູ້່ າຍໃດໆ
ທງັນັນ້ ຊູ່ ວຍຫຸຼດຄູ່ າໃຊຈູ້່ າຍໃນການພດັທະນາເວບັໄຊ ລວມໄປເຖງິຄູ່ າໃຊຈູ້່ າຍໃນການດ ແລຮກັສາ. 

 ຕດິຕັງ້ໃຊງ້ານງູ່າຍ 
ພຽງແຕູ່ ກດົກ ູ່ ສາມາດຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານ Joomla! ໄດທ້ັນທີໂດຍໂຄງສາ້ງທີູ່ ອອກແບບມາໃຫໃ້ຊງ້ານງູ່ າຍ ຜ ໃ້ຊງ້ານ 
Joomla! ບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງມຄີວາມຮ ທ້າງດາ້ນການຂຽນໂປຣແກຣມດວ້ຍພາສາຕູ່ າງໆ ກ ູ່ ສາມາດສາ້ງເວບັໄຊໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ 
ອກີທງັຍງັສາມາດນ າ Joomla! ໄປປະຍຸກສາ້ງເວບັໄຊໄດທຸ້ກປະເພດ. 

 ມ ີExtension ເສມີການເຮດັວຽກທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍ 
Joomla! ຖືເປັນ CMS ແບບ Extensionເສມີການເຮດັວຽກເປັນອນັດບັຕົນ້ໆບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນ ຄອມໂພຣເນັນ້, ໂມດ ນ, 
ປ໊ັກອນິ ແລະ ເທມເພສຕູ່ າງໆ ໂດຍມກຸີູ່ ມຜ ພ້ດັທະນາທົູ່ ວໂລກຮູ່ ວມກນັສາ້ງ extension ເຫຼົູ່ ານີສ້ າຫຼບັໃຊງ້ານຮູ່ ວມກບັ 
Joomla! ໂດຍສະເພາະອກີທງັ extension ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ກ ູ່ ສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊງ້ານໄດຟີ້ບ ູ່ ມຄີູ່ າໃຊຈູ້່ າຍ. 

 ມ ີ Community ຂະໜາດໃຫຍູ່  
ເນືູ່ ອງຈາກເປັນ CMS ທີູ່ ໄດຮ້ັບຄວາມນຍິມົສ ງ Joomla! ຈ ືູ່ ງມກຸີູ່ ມຜ ໃ້ຊງ້ານຂະໜາດໃຫຍູ່ ທີູ່ ມ ີຈ ານວນເພີູ່ ມຂືນ້

ເລືອ້ຍໆ ທີູ່ ຄູ່ ອຍໃຫກ້ານຊູ່ ວຍເຫຼອືເຮາົຈ ືູ່ ງໝັນ້ໃຈໄດວູ້່ າເມ ືູ່ ອໃຊ ້Joomla! ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນແນູ່ ນອນ ເພາະມຜີ ໃ້ຊງ້ານອກີເປັນຈ າ
ນວນຫຼາຍທີູ່ ໃຊ ້Joomla! ເຊັູ່ ນດຽວກນັ ແລະ ພອ້ມຈະໃຫຄ້ວາມຊູ່ ວຍເຫຼອືໃນຮ ບແບບຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ: ຜູ່ ານທາງຟ ລມັຂອງ 
Joomla! ເອງ, ຜູ່ ານທາງລະບບົ mailing list ຫຼ ືການຮູ່ ວມໂຕຂອງຜ ໃ້ຊງ້ານຕູ່ າງໆຊືູ່ ງມກີານພບົປະກນັຈດັກດິຈະກ າແບບ
ເປັນໄລຍະ. 

 ມຄີວາມປອດໄພສ ງ 
ດວ້ຍເພາະ Joomla! ເປັນ CMS ທີູ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົໃຊງ້ານກນັຢູ່ າງແພູ່ ຫຼາຍດັູ່ ງນັນ້ໂອກາດທີູ່ ມຜີ ບ້ ູ່ ປະສງົຄວາມ

ຫວງັດຈີະເຂົາ້ມາໂຈມຕເີວບັໄຊທີູ່ ສາ້ງດວ້ຍ Joomla! ກ ູ່ ມຫຼີາຍຂືນ້ເຊັູ່ ນກນັ ທາງທີມພດັທະນາ  Joomla! ຄດິໜັກຕ ູ່
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ບນັຫານີ ້ຈ ືູ່ ງມກີານອບັເດດຂ ມ້ ນລງົທາງດາ້ນ security ຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝຊີືູ່ ງລວມໄປເຖງິການອອກເວຊີນັ ຫຼ ື patch ທີູ່
ມກີານແກໄ້ຂຊູ່ ອງໂວຕູ່ າງໆ. 

 
ແຕູ່ ທີູ່ ສ າຄນັຄໂືຄງສາ້ງຂອງ Joomla! ໄດອ້ອກແບບໃຫມ້ລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນໂຕຢ ູ່ ແລວ້ ໂດຍມກີານກ າ

ນດົສດິການໃຊງ້ານຂອງຜ ໃ້ຊຫຼ້າຍລະດບັ ເຮດັໃຫໝ້ັນ້ໃຈໄດວູ້່ າ ເວບັໄຊທີູ່ ພດັທະນາໂດຍ Joomla! ມຄີວາມປອດໄພສ ງ.  
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມສິູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ຄວນເບິູ່ ງຂາ້ມຄ:ື ຜ ດ້ ແລ ຫຼ ືຜ ທ້ີູ່ ກູ່ ຽວຂອງກບັເວບັໄຊທີູ່  Joomla! ຕອ້ງໝັູ່ ນຕດິຕາມຂ ມ້ ນ

ຂູ່ າວສານຈາກເວບັໄຊ Joomla! (http://www.joomla!.org) ຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝ ີແລະ ຕອ້ງຄອຍອບັເດດ Joomla! 
ຕາມຄ າແນະນ າຈາກທມີຜ ພ້ດັທະນາດວ້ຍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joomla.org/
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
ບົດທີ 2. 

ການລົງມ ຕິດຕັໍ້ງ Joomla! 
ໃນບດົນີເ້ຮາົຈະມາຕດິຕັງ້ຊອບແວທີູ່ ຈ າເປັນເພືູ່ ອກຽມພອ້ມສ າຫຼບັການຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານ Joomla! ໂດຍຖາ້ເຮາົ

ມເີຊເີວຂີອງໂຕເອງ ຫຼ ື ໂຮສ ທີູ່ ເຊົູ່ າບ ລກິານຢ ູ່ ແລວ້ກ ູ່ ອບັໂຫຼດ file ໄປໄວໃ້ນເຊເີວເີພືູ່ ອທດົສອບການໃຊງ້ານຕວົຈງິໄດເ້ລຍີ 
ແຕູ່ ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມແນະນ າໃຫທ້ດົສອບການເຮດັວຽກຂອງ Joomla! ໃນເຄືູ່ ອງຂອງຕນົເອງເສຍກູ່ ອນໂດຍໃຊໂ້ປຣ
ແກຣມ XAMPP ຊືູ່ ງຈະແນະນ າໃນບດົນີເ້ພືູ່ ອຝຶກຄວາມຄຸນ້ເຄຍີໃນການໃຊງ້ານ ຈນົໄດຜ້ນົຕາມທີູ່ ຕອ້ງການແລວ້ຈືູ່ ງອບັ
ໂຫຼດໄປໄວໃ້ນເຊເີວຈີງິ. 

l. ກຽມຄວາມພ້ອມຊອບແວທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊຸ້ 
ກູ່ ອນທີູ່ ຈະຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານ ຂ ໃຫກ້ວດສອບຄວາມພອ້ມຂອງເຄືູ່ ອງທີູ່ ຈະຕດິຕັງ້ວູ່ າມຊີອບແວຈ າເປັນຕອ້ງໃຊຄ້ບົ

ຖວ້ນແລວ້ຫຼຍືງັ ເນືູ່ ອງຈາກ Joomla! ເປັນ CMS (Content Managrerment System) ທີູ່ ຂຽນຂືນ້ມາດວ້ຍພາສາ 
PHP ຂັນ້ຕ ູ່ າຂອງ Joomla! ມດີັູ່ ງນີ:້ 

 ເວບັເຊເີວ ີApache ເວຊີນັ 2 ຂືນ້ໄປ 
 PHP ເວຊີນັ 5.3.1 ຂຶນ້ໄປ 
 ລະບບົຈດັຖານຂ ມ້ ນ MySQL ເວຊີນັ 5.1 ຂືນ້ໄປ 
ເມືູ່ ອໄດຂ້ ມ້ ນ Joomla! ແລວ້ເຮາົສາມາດຕດິຕັງ້ໄດ ້2 ວທິຄີ:ື ລງົມຕືດິຕັງ້ໂປຣແກຣມແຕູ່ ລະໂປຣແກຣມຈນົຄບົດວ້ຍ

ຕນົເອງ ຊືູ່ ງວທິນີີອ້າດຈະຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການຄອນຟິກໃຫໂ້ປຣແກຣມເຫຼົູ່ ານີເ້ຮດັວຽກຮູ່ ວມກນັ ແລະ ອາດຈະເບິູ່ ງຊບັຊອ້ນ
ສ າຫຼບັມໃືໝູ່  ມອີກີວທິ ີ1 ທີູ່ ຂ ແນະນ າກ ູ່ ຄ ືການຕດິຕັງ້ຊຸດໂປຣແກຣມທີູ່ ໄດລ້ວບລວມໂປຣແກຣມເຫຼົູ່ ານີເ້ຂົາ້ໄວດ້ວ້ຍກນັເຮດັ
ໃຫສ້າມາດຕດິຕັງ້ໄດພ້ຽງໂປຣແກຣມດຽວກ ູ່ ຈະໄດໂ້ປຣແກຮມຄບົທງັໝດົ ຊຸດໂປຣແກຣມນີທ້ີູ່ ວູ່ າກ ູ່ ຄ ື XAMPP ນັນ້ເອງ 

XAMPP ເປັນຊຸດໂປຣແກຣມທີູ່ ໄດລ້ວມລວມເອາົໂປຣແກຣມຍອດນຍິມົເຊັູ່ ນ: Apache, PHP, MySQL ລວມ
ເຂົາ້ເປັນໂປຣແກຣມຊຸດດຽວກນັ, ດັູ່ ງນັນ້ພຽງເຮາົສາມາດຕດິຕັງ້ XAMPP ກ ູ່ ຈະໄດໂ້ປຣແກຣມເຫຼົູ່ ານີມ້າທງັໝດົ ຊືູ່ ງນບັວູ່ າ 
XAMPP ຊູ່ ວຍຫຸຼດຄວາມວຸນ້ວາຍໃນການຕດິຕັງ້ XAMPP ເໝາະສ າຫຼັບມໃືໝູ່  ຜ ທ້ີູ່ ບ ູ່ ມຄີວາມຮ ທ້າງດາ້ນເຕກັນກິ ກ ູ່
ສາມາດຕດິຕັງ້ເອງໄດຢູ້່ າງງູ່ າຍດາຍ. ຕວົຢູ່ າງໃນນີຈ້ະນ າສະເໜີການຕດິຕັງ້ໂດຍນ າໃຊ ້XAMPP ໃນ  Window ເປັນຫຼກັ  
ນອກຈາກນີ ້XAMPP ຍງັຮອງຮບັລະບບົປະຕບິດັການອືູ່ ນໆອກີດວ້ຍບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນ Linuk, Solaris, Mac OS X 

ນອກຈາກ XAMPP ແລວ້ຍງັມໂີປຣແກຣມອືູ່ ນໆໃນລກັຊະນະດຽວກນັໂດຍໄດລ້ວບລວມເອາົ Apache, PHP ແລະ 
MySQL ເຂົາ້ໄວດ້ວ້ຍກນັເຊັູ່ ນ:  

 AppServ ເປັນໂປຣແກຣມທີູ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຫຼາຍໃນບາ້ນເຮາົສາມາດດາວໂຫຼດໄດຈ້າກ 
http://www.appservnetwork.com 

 WAMP ເປັນອກີໂປຣແກຣມທີູ່ ໜາ້ສນົໃຈ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດຈ້າກ http://wampserver.com 
II. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັໍ້ງ XAMPP 

ສາມາດດາວໂຫຼດ XAMPP ເວຊີນັລູ່ າສຸດໄດຈ້າກ http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 
ໂດຍຄຣກິເລອືກລະບບົປະຕບິດັການທີູ່ ຕອ້ງການໃຊງ້ານໃນນີຈ້ະຍກົຕວົຢູ່ າງການຕດິຕັງ້ໃນ Window ໃຫເ້ລອືກດາວໂຫຼດ 
file ແບບ Installer ພາຍໃນ file XAMPP 1.8.1 ປະກອບໄປດວ້ຍໂປຣແກຣມດັູ່ ງນີ ້

http://www.appservnetwork.com/
http://wampserver.com/
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 Apache 2.4.3 
 MySQL 5.5.27 
 PHP 5.4.7 
 phpMyAdmin 3.5.2.2 
 FileZilla FTP Server0.9.41 
 Tomcat 7.0.30 
ຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າໃນ XAMPP ນອກຈາກຈະມ ີApache, MySQL ແລະ PHP ແລວ້ຍງັມ ີphpMyAdmin 

ທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງມເືອາົໄວຊູ້່ ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກ  ໃນການສາ້ງ ແລະ ຈດັການຖານຂ ມ້ ນຜູ່ ານເວບັ ນອກຈາກນັນ້ຍງັມ ີ
FileZilla FTP Server ແລະ  Tomcat ຊືູ່ ງບ ູ່ ໄດກູ້່ າວເຖງິ ແຕູ່ ກ ູ່ ເປັນໂປຣແກຣມທີູ່ ມປີະໂຫຍດເອີນ້ວູ່ າ  XAMPP ໄດ ້
ກຽມເຄືູ່ ອງມມືາໃຫຄ້ບົຖວ້ນສມົບ ນ ຫຼງັຈາກດາວໂຫຼດ file XAMPP ສ າເລດັແລວ້ໃຫດ້ບັເບິນ້ຄຣກິທີູ່  xampp-
win321.8.1-VC9-installer.exe ເພືູ່ ອເລີູ່ ມຕດິຕັງ້ຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 
1. ກູ່ ອນຕດິຕັງ້ຈະພບົໜາ້ຕູ່ າງແຈງ້ເຕອືນວູ່ າບ ູ່ ຄວນຕດິຕັງ້ XAMPP ລງົໃນ C:\Program File (x86) ເນືູ່ ອງຈາກ

ອາດມບີນັຫາໃນການເຮດັວຽກຫາກເຄືູ່ ອງທີູ່ ຕດິຕັງ້ນັນ້ໄດເ້ປີດໃຊງ້ານຟີເຈ ີUAC (User Access Control) ໃນ
ທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸມ OK. 

 
2. ເຂົາ້ສ ູ່ ໜາ້ຕູ່ າງການຕດິຕັງ້ XAMPP ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸມ Next 

 
3. ເລອືກ Component ວູ່ າຕອ້ງການຕດິຕັງ້ຫຍງັແນູ່ ຄູ່ າ default ນັນ້ຖືກກ ານດົໃຫເ້ລອືກຕດິຕັງ້ໝົດທຸກຢູ່ າງ

ແລວ້ຄຣກິທີູ່ ປຸມ Next 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

 
4. ເລອືກໄດເລັກເທີຣີ ສ າຫຼັບການຕດິຕັງ້ XAMPP ໂດຍຄູ່ າ default ຈະຢ ູ່ ທີູ່   c:\xampp ແລວ້ຄຣິກທີູ່ ປຸມ 

Next 
 

 
 

5. ໂປຣແກຣມ XAMPP ຈະເລີມ້ການຕດິຕັງ້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 
 

6. ເມືູ່ ອຕດິຕັງ້ສ າເລດັແລວ້ກ ູ່ ຈະສະແດງຂ ມ້ ນໃຫຮ້ ແ້ລວ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸມ Finish 
 
 

 

 
 

7. ຈາກນັນ້ໜາ້ຕູ່ າງຄວບຄຸມການເຮດັວຽກ (Control Panel) ຂອງ XAMPP ຈະສະແດງຂືນ້ມາໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ 
Start ຂອງ Apacche ແລະ  MySQL ເພືູ່ ອ Start ການທ າງານ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 
 

ຈາກໜາ້ຕູ່ າງຂອງ XAMPP Control Panel ຈະເຫນັເປັນສະຖານະການເຮດັວຽກຂອງແຕູ່ ລະໂປຣແກຣມ ໂດຍ
ຈະມ ີ Apache, MySQL ຊືູ່ ງສາມາດຄຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ Start ຫຼ ື ປຸູ່ ມ Stop ການເຮດັວຽກລວມເຖງິການກວດສອບ
ສະຖານະການເຮດັວຽກຂອງແຕູ່ ລະໂປຣແກຣມໄດຈ້າກໜາ້ຕູ່ າງນີ ້ ແລະ ຫາກຕອ້ງການໃຫໂ້ປຣແກຣມທງັສອງ Start 
ອດັຕະໂນມດັທຸກຄັງ້ທີູ່ ເປີດເຄືູ່ ອງໃຫຄ້ຣກິ Config ທີູ່ ມຸມຂວາໃນໜາ້ Control Panel ຈາກນັນ້ຈະພບົໜາ້ຕູ່ າງ 
Configuration Of Control Panel ໂດຍໃຫກ້າເຄືູ່ ອງໝາຍ  ທງັ Apache, MySQL ແລວ້ຄຣກິ Save 

 
 

 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
ຫາກປິດໜາ້ຈ   XAMPP Control Panel ນີໄ້ປແລວ້ກ ູ່ ຈະສາມາດເປີດຂືນ້ມາໃໝູ່ ໄດໂ້ດຍຄຣກິໄອຄອນ XAMPP ໃນ 
Task bar ທີູ່ ມຸມຂວາດາ້ນລຸູ່ ມຂອງ Window 
III.  ປັບແຕ່ງຄ່າຈ າເປັນກ່ອນໃຊຸ້ງານ XAMPP 

ເມືູ່ ອຕດິຕັງ້ XAMPP ແລວ້ໃຫເ້ປີດບາວເຊຂີືນ້ມາແລວ້ພມິ http://localhost ຫຼ ືhttp://125.0.0.1 ເພືູ່ ອທດົ 
ສອບການເຮດັວຽກຂອງ XAMPP ໂດຍເມືູ່ ອເປີດໜາ້ນີເ້ປັນຄັງ້ທ າອດິຈະຖກື redirect ໄປຍງັເວບ 
http://localhost/xampp/php ເວບເພສນີຈ້ະໃຫເ້ລອືກພາສາທີູ່ ຕອ້ງການໃຊງ້ານ ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣກິທີູ່ ເລອືກພາສາອງັກດິ
ຊືູ່ ງຢ ູ່ ເມນ ທາງຊາ້ຍສຸດ 

 

 
ເມືູ່ ອເລອືກພາສາອງັກດິແລວ້ກ ູ່ ຈະປາກດົໜາ້ຈ ຫຼກັຂອງ XAMPP ຊືູ່ ງຖໄືດວູ້່ າເປັນສ ນລວມການເຮດັວຽກຂອງໂປຣ

ແກຣມທງັໝດົໃນ XAMPP ສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລລະບບົເລຍີກ ູ່ ເປັນໄດ ້ເຮາົສາມາດກວດສອບສະຖານະການເຮດັວຽກເບິູ່ ງຄູ່ າ
ຄອນຟິກຕູ່ າງໆ ລວມໄປເຖງິການເອີນ້ໃຊທ້ ນຢູ່ າງເຊັູ່ ນ phpMyAdmin ສ າຫຼບັບ ລຫິານຈດັການຂ ມ້ ນໃນ MySQL ແລະ
ສິູ່ ງສ າຄນັທີູ່ ສຸດທີູ່ ຕອ້ງເຮດັຫຼງັຕດິຕັງ້ກ ູ່ ຄ ືການກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານກູ່ ອນທີູ່ ຈະໃຊງ້ານ XAMPP ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າກູ່ ອນ
ຕດິຕັງ້ XAMPP ແລວ້ເຮາົສາມາດເປີດເຂົາ້ມາຍງັໜາ້ຈ ຫຼກັຂອງ XAMPP ໄດໂ້ດຍບ ູ່ ຕອ້ງໃຊລ້ະຫດັຜູ່ ານເລຍີຊືູ່ ງຖວືູ່ າເປັນ
ສິູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ປອດໄພເພາະຄນົອືູ່ ນອາດເປີດເຂົາ້ມາໃຊງ້ານໄດ.້ 
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http://localhost/
http://125.0.0.1/
http://localhost/xampp/php
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
ນອກຈາກນີເ້ຮາົຈະຕອ້ງກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານໃນ MySQL ໂດຍໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ເມນ   Security ທີູ່ ຢ ູ່ ທາງຝັູ່ ງຊາ້ຍມກື ູ່ ຈະພບົໜາ້
ຈ   XAMPP SECURITY ຊືູ່ ງຈະສະແດງສະຖານະຂອງຄວາມປອດໄພ ຂອງໂປຣແກຣມ XAMPP ໂດຍໃນຕອນນີ ້

ເຮາົຍງັບ ູ່ ໄດກ້ ານດົຄູ່ າຫຍງັໄວເ້ລຍີ ດັູ່ ງນັນ້ໃນຊູ່ ອງ Status ຈະເຫນັສະຖານະຂອງລະບບົ UNSECURITY ໃຫຄ້ຣິກ
ທີູ່ ລິງ້ດາ້ນລຸູ່ ມເພືູ່ ອເຂົາ້ສ ູ່ ໜາ້ຈ ກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານ. 

 

ໃນໜາ້ຈ ສ າຫຼບັກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານນີ ້ເປັນສູ່ ວນທີູ່ ໃຫຜ້ ດ້ ແລລະບບົລະຫດັຜູ່ ານຂອງ MySQL ແລະ  XAMPP ໄດ ້
ເອງໂດຍການຕດິຕັງ້ MySQL ຕາມຄູ່ າ default ຈະມຢີ ເຊ ີroot ທີູ່ ຖກືສາ້ງຂືນ້ແຕູ່ ຍງັບ ູ່ ໄດກ້ ານດົລະຫດັຜູ່ ານໄວໃ້ຫກ້ ານດົ
ລະຫດັຜູ່ ານລງົໄປແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ  Password changing 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

ເມືູ່ ອກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານຂອງ MySQL ແລວ້ XAMPP ຈະແຈງ້ສະຖານະວູ່ າກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານແລວ້ຮຽບຮອ້ຍ
ໃຫ ້restart ການເຮດັວຽກຂອງ  MySQL ອກີຄັງ້ໃຫຍ້ອ້ນກບັໄປທໜີາ້ຈ  XAMPP Control Panel ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ  
Stop ແລະ  Start ໃນສູ່ ວນຂອງ MySQL 

ຖດັມາເປັນການສາ້ງ account  ຂອງ XAMPP ໃຫກ້ ານດົຊືູ່ ຢ ເຊ ີ ແລະ ກ ານດົລະຫດັຜູ່ ານແລວ້ຮຽບຮອ້ຍ
ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Make safe the XAMPP directory ໂດຍ  XAMPP ຈະສະແດງສະຖານະວູ່ າກ ານດົຊືູ່ ຢ ເຊ ີແລະ 
ລະຫດັຜູ່ ານແລວ້ ເມືູ່ ອເຖງິຂັນ້ຕອນນີ ້ ຫາກເປີດບຣາວເຊໜີາ້ຫຼກັຂອງ  XAMPPແລະເປີດຂືນ້ມາໃໝູ່  ຈະຕອ້ງລະບຸຊືູ່

ລະຫດັຜູ່ ານຕາມທີູ່ ກ ານດົໄວກູ້່ ອນຈງືສາມາດເຂົາ້ໃຊງ້ານໃນໜາ້ຫຼກັຂອງ  XAMPP 

 

IV. ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນກ່ອນຕິດຕັໍ້ງ Joomla!  
ກູ່ ອນທີູ່ ຈະຕດິຕັງ້ Joomla! ໃນຫວົຂ ຖ້ດັໄປຈະຕອ້ງສາ້ງຖານຂ ມ້ ນ ສ າຫຼບັເກບັຕາຕະລາງ ແລະ ຂ ມ້ ນຕູ່ າງໆ 

ກນັກູ່ ອນໂດຍໃຊ ້phpMyAdmin ຕາມຂັນ້ຕອນຕ ູ່ ໄປນີ:້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

- ໃນໜາ້ຈ ຫຼກັຂອງ XAMPP ໃຫຄ້ຣິກທີູ່ ເມນ  phpMyAdmin ຊືູ່ ງຢ ູ່ ໃນໝວດ  Tools ຈາກນັນ້ຈະມໜີາ້ຕູ່ າງ
ໃຫລ໊້ອກອນິໃຫພ້ມິຊືູ່ ຢ ເຊເີປັນ root ໃຫໃ້ສູ່ ລະຫດັຜູ່ ານຕາມທີູ່ ເຄຍີກ ານດົໄວ ້ແລວ້ຄຣກິ Go 

 

 

 
 

 
 

- ເມືູ່ ອເຂົາ້ມາຍງັໜາ້ຫຼກັຂອງ phpMyAdmin ແລວ້ໃຫຄ້ຣິກທີູ່ ແທບັ Databases ທີູ່ ດາ້ນເທິູ່ ງເພືູ່ ອເປີດໄປຍງັໜາ້ຈ 
ສ າຫຼບັສາ້ງຖານຂ ມ້ ນໃໝູ່  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

  

- ຫຼງັຈາກນັນ້ເຮາົຈະເຫນັໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງຖານຂ ມ້ ນໃໝູ່ ໃຫໃ້ສູ່ ຊືູ່ ຖານຂ ມ້ ນທີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງໃໝູ່ ລງົໃນຊູ່ ອງ Create 
Databases  ໃນທີູ່ ນີສ້ມົມຸດວູ່ າເຮາົຕອງ້ການສາ້ງ ຖານຂ ມ້ ນຊືູ່  Joomla! ໃຫພ້ມິຊືູ່ ນີລ້ງົໄປ ແລວ້ຄຣກິ Create 
ຊືູ່ ງເມ ືູ່ ອສາ້ງແລວ້ຈະເຫນັຊືູ່ ຖານຂ ມ້ ນ Joomla!  ສະແດງຢ ູ່ ທາງດາ້ນຊາ້ຍຂອງໜາ້ຈ . 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

V. ການດາວໂຫຼດ Joomla!  

ຫຼງັຈາກຕດິຕັງ້ XAMPP ພອ້ມກບັສາ້ງຖານຂ ມ້ ນເປັນທີູ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເຮາົສາມາດດາວໂຫຼດ Joomla! ເວີ
ຊນັລູ່ າສຸດໄດທ້ີູ່ ເວບັໄຊ  http://www.joomla!.org Joomla! ຈະສະແດງຂ ມ້ ນເວຊີນັລູ່ າສຸດພອ້ມລິງ້ໃຫຄ້ຣກິດາວໂຫຼດ 
ຊືູ່ ງຈະມທີງັລິງ້ທີູ່ ດາວໂຫຼດ ຟາຍຕດິຕັງ້ເວຊີນັເຕມັ ແລະ ຟາຍສ າຫຼບັອບັເກຣດ ຈາກເວຊີນັກູ່ ອນໃນທີູ່ ນີໃ້ຫໂ້ຫຼດຟາຍເວຊີນັ
ເຕມັ (Full Packet)  ຄຟືາຍ Joomla!_3.6.4-Stable-Full_Packet.zip ມາເກບັໄວໃ້ນເຄືູ່ ອງໃຫບ້ນັທກຶເກບັຟາຍ
ໄວໃ້ນ C:\xampp\htdocs ຊືູ່ ງເປັນ default path ຂອງເວບັ ໄດເຣກັເທຣີີ ແລວ້ຖາ້ເຫນັ Joomla! ເວຊີນັໃໝູ່ ກວູ່ າ
ກ ູ່ ຄຣກິເລອືກເວຊີນັລູ່ າສຸດໄດເ້ລຍີ ເມືູ່ ອດາວໂຫຼດຟາຍແລວ້ໃຫ ້extract ຟາຍທີູ່ ດາວໂຫຼດນີໄ້ວໃ້ນ ໄດເຣກັເທຣີີ ດຽວກນັ
ດວ້ຍໂປຣແກຣມເຊັູ່ ນ: Winzip, WinRAR ຫຼ ື 7-zip ເປັນຕົນ້ກ ູ່ ຈະໄດໄ້ດເຣກັເທຣີີຊືູ່  Joomla!_3.0.2-Stable-
Full_Packet ຊືູ່ ງຢ ູ່ ໃນ C:\xampp\htdocs ຈາກນັນ້ໃຫປູ້່ ຽນຊືູ່ ໄດເຣກັເທຣີເີປັນ Joomla! ເພືູ່ ອໃຫງູ້່ າຍຕ ູ່ ການໃຊງ້ານ. 

 

 

VI. ການລົງມ ຕິດຕັໍ້ງ Joomla!  
ສ າຫຼບັການຕດິຕັງ້ Joomla! ມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  

- ຂັນ້ຕອນທ ີ1 : ໃຫເ້ປີດເວບັບຣາວເຊຂີືນ້ມາແລວ້ພມິ http://localhost/joomla! ສງັເກດວູ່ າ path (ຈະເປັນ
ໄປຕາມຊືູ່ ໄດເຣັກເທຮີທີີູ່ ໄດສ້າ້ງໄວກູ້່ ອນໜາ້ນີ)້ ຈະປະກດົໜາ້ທ າອດິຂອງການຕດິຕັງ້ Joomla! ໂດຍດາ້ນເທງິສຸດຈະມ ີ
List bok ໃຫເ້ລອືກພາສາທີູ່ ໃຊໃ້ນການຕດິຕັງ້ຊືູ່ ງ default ກ ູ່ ຈະເປັນພາສາໃຫເ້ຮາົເລອືກຕາມທີູ່ ຕອ້ງການ ໃນໜາ້ນີຈ້ະເປັນ
ໜາ້ທີູ່ ກ ານດົຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັເວບັໄຊຊືູ່ ງມຂີ ມ້ ນສ າຄນັທີູ່ ຕອ້ງລະບຸໄວ.້ 

- Site name ແມູ່ ນຊືູ່ ຂອງເວບັໄຊທີູ່ ເຮາົຈະສາ້ງ 
- Description ແມູ່ ນຄ າອະທບິາຍ ເວບັໄຊ 
- Administrator ແມູ່ ນອເີມວຂອງຜ ທ້ີູ່ ສາ້ງເວບັໄຊ 
- Administrator username ແມູ່ ນຊືູ່ ທີູ່ ຜ ດ້ ແລລະບບົຈະຕອ້ງໄດ ້login ເຂົາ້ໜາ້ຄວບຄຸມເວບັໄຊ 
- Administrator password ແມູ່ ນລະຫດັຜູ່ ານຂອງຜ ດ້ ແລລະບບົທີູ່ ຈະຕອ້ງໄດ ້login . 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ2:  ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັແທບັຖານຂ ມ້ ນຊືູ່ ງເປັນການກ ານດົຄູ່ າຄອນຟິກກູ່ ຽວກບັຖານຂ ມ້ ນໂດຍມພີຣາຣາ
ມເິຕທີີູ່ ສ າຄນັດັູ່ ງນີ ້:້  

- ຊະນດິຂອງຖານຂ ມ້ ນຄ:ື ໃຫເ້ລອືກເປັນ MySQLi  
- ຊືູ່ ໂຮສ ລະບຸຊືູ່ ໂຮສຂອງຖານຂ ມ້ ນໃນທີູ່ ນີກ້ ານດົເປັນ loalhost  
- ຊືູ່ ຜ ໃ້ຊຖ້ານຂ ມ້ ນ ຊືູ່  username ຂອງ MySQL ໃນທີູ່ ນີກ້ ານດົເປັນ root  
- ລະຫດັຜູ່ ານຂອງ MySQL ຕາມທີູ່ ກ ານດົໄວໃ້ນໜາ້ຈ ກບັປັບແຕູ່ ງຄູ່ າຂອງ XAMPP  
- ຊືູ່ ຖານຂ ມ້ ນ ລະບຸຊືູ່ ຖານຂ ມ້ ນຖານທີູ່ ສາ້ງໄວໃ້ນ phpMyAdmin  ໃນທີູ່ ນີຄ້ ືJoomla! ພຣາຣາມເິຕສີູ່ ວນທີູ່ ເຫຼອື

ສາມາດປະໄວເ້ປັນຄູ່ າ default ໄດ ້. 

ໃນກ ລະນຕີດິຕັງ້ XAMPP ໃຫກ້ ານດົຊືູ່ ໂຮສເປັນ localhost ໄດເ້ລຍີ ແຕູ່ ຫາກຕດິຕັງ້ໃນໂຮສຈງິກ ູ່ ຈະມກີານກ ານດົ
ຊືູ່ ໂຮສທີູ່ ຕູ່ າງອອກໄປ ຊືູ່ ງທາງຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານຈະແຈງ້ຂ ມ້ ນໃຫຮ້ ວູ້່ າຕອ້ງກ ານດົເປັນຫຍງັລວມເຖງິຊືູ່ ຜ ໃ້ຊຖ້ານຂ ມ້ ນ ແລະ 
ລະຫດັຜູ່ ານທີູ່ ໃຊໃ້ນການຕດິຕ ູ່  ແລະ ເມືູ່ ອກ ານດົລາຍລະອຽດຄບົແລວ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ “Next“ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

- ຂັນ້ຕອນສຸ ທາ້ຍຄແືທບັພາບລວມເປັັນການກ ານດົວູ່ າຕອ້ງການຕດິຕັງ້ຂ ມ້ ນຕວົຢູ່ າງຫຼບື ູ່ ຄູ່ າ default ຄບື ູ່ ຕດິຕັງ້ໃຫ ້
ລະໄວເ້ປັນຄູ່ າ default ນີສູ້່ ວນດາ້ນລຸູ່ ມຂອງໜາ້ຈ ຈະເປັນການກວດສອບຄວາມພອ້ມຂອງລະບບົວູ່ າຊອບແວຕູ່ າງໆ ທີູ່

ຈ າເປັນຕອ້ງໃຊງ້ານຕດິຕັງ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ຫຼບື ູ່  ຟາຍຄອນຟິກຖກືຕອ້ງຫຼບື ູ່  ລວມໄປເຖງິຄູ່ າຕອນຟິກຕູ່ າງໆຂອງ PHP ວູ່ າ
ຖືກຕອ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ Joomla! ຫຼບື ູ່  ເຊັູ່ ນ PHP ຕອ້ງເປັນເວຊີນັ 5.3.1 ຂຶນ້ໄປ ຕອ້ງສາມາດສາ້ງ ແລະ 
ຂຽນຟາຍ configuration.php ລງົໄປໃນເຊເີວໄີດ ້

ໜາ້ຈ ນີຈ້ະແບູ່ ງອອກເປັນ 2 ສູ່ ວນຄືູ່ ຄູ່ າຄອນຟິກກຸູ່ ມດາ້ນຊາ້ຍກບັດາ້ນຂວາເມືູ່ ອກວດສອບຂ ມ້ ນທຸກຢູ່ າງຮຽບ
ຮອ້ຍແລວ້ ກຸູ່ ມຄອນຟິກຊາ້ຍເປັນສຂີຽວກ ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ ຕດິຕັງ້ ເພືູ່ ອໄປຍງັຂັນ້ຕອນຕ ູ່ ໄປເລຍີ. 

 

  

   

 



 

17 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

- ລະບບົຈະເລີູ່ ມຕດິຕັງ້ໂດຍສະແດງຄວາມຄບືໜາ້ໃນຂະນະທີູ່ ກ າລງັຕດິຕັງ້ 
 
 

 

 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ເມືູ່ ອຕດິຕັງ້ສ າເລດັແລວ້ກ ູ່ ຈະສະແດງຂ ຄ້ວາມໃຫຮ້ ທ້າງໜາ້ຈ ແຕູ່ ກູ່ ອນຈະໃຊງ້ານນັນ້ຂ ໃຫລ້ບົໄດເຣກັເທຣີີ installation 
ຊືູ່ ງຢ ູ່ ໃນໄດເຣັກເທຣີີ Joomla! ຖິມ້ກູ່ ອນເພືູ່ ອຄວາມປອດໄພ ໂດຍໃຫຄ້ຣິກທີູ່ ປຸູ່ ມ ລບົໂຟນເດ ີinstallation ຈາກນັນ້
ລະບບົຈະແຈງ້ຜນົວູ່ າລບົຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຖາ້ວູ່ າບ ູ່ ລບົກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດໃຊງ້ານ Joomla! ໄດ.້  

 

ເມືູ່ ອລບົໄດເຣກັເທຣີີ installation ກ ູ່ ເປັນອນັວູ່ າແລວ້ສມົບ ນ ໂດຍຈະມປຸີູ່ ມ ເບິູ່ ງໜາ້ເວບ ຊືູ່ ງຈະລິງ້ໄປຍງັໜາ້ທ າອດິຂອງ
ເວບັໄຊ ແລະ ປຸູ່ ມ ຜ ດ້ ແລລະບບົ ຊືູ່ ງຈະລິງ້ໄປຍງັໜາ້ຜ ດ້ ແລເວບສ າລບັບ ລຫິານຈດັການເວບັໄຊ 

 

 

1 

1 2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊທີູ່ ຕດິຕັງ້ສ າເລດັແລວ້ສາມາດເປີດເຂົາ້ມາໜາ້ນີໂ້ດຍກງົໄດຈ້າກhttp://localhost/joomla!1  

 ນອກຈາກນີຍ້ງັມອີກີໜາ້ນືູ່ ງທີູ່ ມຄີວາມສ າຄນັເຊັູ່ ນກນັຄ ື ໜາ້ສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລເວບັໂດຍເຮາົສາມາດເປີດໄດຈ້າກ 
http://localhost/joomla!/administration ປົກກະຕແິລວ້ໃນການໃຊງ້ານເຮາົມກັຈະເປີດທງັ 2 ໜາ້ນີພ້ອ້ມກນັຄນົ
ລະແທບັໃນບຣາວເຊໂີດຍເມືູ່ ອເພີູ່ ມ ຫຼ ື ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນໃນໜາ້ຜ ດ້ ແລເວບແລວ້ ເຮາົກ ູ່ ຄຣກິກບັມາຍງັແທບັທີູ່ ເປັນໜາ້ທ າອດິ
ຂອງເວບເພືູ່ ອ refresh ແລະ ເບິູ່ ງຜນົໄດຮ້ບັການປູ່ ຽນແປງໄດທ້ນັທ ີ

 

 

 

 

 

ເມືູ່ ອໃສູ່ ຂ ມ້ ນ User Name ແລະ Password ສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລເວບຕາມທີູ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຂະນະຕດິຕັງ້ Joomla! 
ແລວ້ກ ູ່ ຈະຕອ້ງຄຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ Log in ເຂົາ້ມາຍງັໜາ້ administration ຫຼໜືາ້ສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລເວບ 

http://localhost/joomla
http://localhost/joomla/administration
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

  

 

 

ຫາກເຮາົເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນມາເຖິງຈດຸນີແ້ລວ້ກ ູ່ ຂ ສະແດງຄວາມຍນິດສີ າຫຼບັລາຍລະອຽດການໃຊງ້ານທງັໃນໜາ້ທ າອດິ 
ແລະ ໜາ້ຜ ດ້ ແລເວບ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

ບົດທີ 3 

ກວດກາເວັບໄຊຫຼັງການຕິດຕັໍ້ງ Joomla! 

ເຮາົສາມາດແບູ່ ງສູ່ ວນປະກອບຫຼກັຂອງເວບັໄຊທີູ່ ສາ້ງດວ້ຍ Joomla! ໄດເ້ປັນ 2 ສູ່ ວນຄ ືFront End ແລະ  
Back End. Front End ເປັນສູ່ ວນທີູ່ ຜ ເ້ຂົາ້ຊມົ ຫຼ ືຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານໃນເວບັໄຊເປີດເຂົາ້ມາເບິູ່ ງຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊຂອງເຮາົ 
ໃນຂະນະທີູ່  Front End ຄສືູ່ ວນທີູ່ ຜ ດ້ ແລເວບັເຂົາ້ມາບ ລກິານຈດັການເວບັໄຊເຊິູ່ ງລວມໄປເຖງິກຸູ່ ມຜ ໃ້ຊງ້ານທີູ່ ມສີດິໃນ
ການເພີູ່ ມ ຫຼ ືແກໄ້ຂຂ ມ້ ນໃນເວບັຂອງເຮາົອກີດວ້ຍ. 

I. Font End ສ່ວນຕິດຕ ື່ກັບຜູຸ້ຄົນ 
ເມືູ່ ອເຮາົຕດິຕັງ້ Joomla! ແລະ ເປີດບຣາວເຊໄີປຍງັເວບັໄຊເຮາົກ ູ່ ຈະເຫນັໜາ້ຫຼກັຂອງ Joomla! ຊືູ່ ງປະກອບໄປ

ດວ້ຍສູ່ ວນປະກອບຕູ່ າງໆ ໂດຍຈະເປັນເວບັໄຊຫວູ່ າງໆມກີານຈດັແບູ່ ງຂ ມ້ ນອອກເປັນສູ່ ວນໆດວ້ຍສຂີາວ ແລະ ສນີ າ້ເງນິ
ເວບັໄຊທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ມາດວ້ຍ Joomla! ນັນ້ປະກອບຂືນ້ດວ້ຍ Extension ຫຼາຍໆປະເພດປະກອບເຂົາ້ກນັໂດຍໃນໜາ້  
ທ າອດິຂອງ Joomla! ມພີຽງ Extension ບາງປະເພດທີູ່ ສະແດງຢ ູ່ ເທົູ່ ານັນ້ ເນືູ່ ອງຈາກເປັນເວບັໄຊທີູ່ ຕດິຕັງ້ໃໝູ່ ເປັນຄັງ້
ທ າອດິໂດຍມ ີExtension ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ:້ 

 ເທມັເພສ Protostar  
ມກີານແບູ່ ງແຍກກນັຢູ່ າງຊດັເຈນລະຫວູ່ າງສູ່ ວນຂອງຂ ມ້ ນຄອນເທນ ແລະ ສູ່ ວນໂຄູ່ ງສາ້ງຂອງເວບັໄຊ ຫຼ ືເອີນ້ວູ່ າ 

ເທມັເພສ ດັູ່ ງນັນ້, ຫາກມືໃ້ດມືໜ້ືູ່ ງເຮາົຢາກຈະປູ່ ຽນຮ ບຮູ່ າງໜາ້ຕາຂອງເວບັໄຊເຊັູ່ ນ: ປູ່ ຽນສ,ີ ປູ່ ຽນຮ ບພາບກຣາບຟຣິກ
ຂອງເວບັໄຊກ ສາມາດປູ່ ຽນເທມັເພສໃໝູ່ ໄດທ້ນັທໂີດຍທີູ່ ຍງັຄງົຂ ມ້ ນຄອນເທນຂອງເວບັໄຊໄວຄ້ເືກົູ່ າ.ໂດຍ default ຂອງ 
Joomla! ໃຊເ້ທມັເພສ Protostar ຊືູ່ ງເປັນໂທນສເີທາົ ແລະ ສຂີາວ ໂລໂກຂ້ອງ Joomla! ທໂີຊຢ ູ່ ມ ມຊາ້ຍເທງິນີກ້ ູ່ ເປັນ
ສູ່ ວນປະກອບຂອງເທມັເພສຊືູ່ ງສາມາດປັບປູ່ ຽນ ຫຼ ືແກໄ້ຂໄດໃ້ນເທມັເພສ. 

 ໂມດ ນ Breadcrumbs 
ໂມດ ນ (Module) ເປັນຄບຼືຼ໋ອກທີູ່ ມພີືນ້ທີູ່  ແລະ ມໜີາ້ທີູ່ ຂອງໂຕມນັເອງໂດຍ ໂມດ ນ Breadcrumbs ນີເ້ປັນ

ໂມດ ນທີູ່ ສະແດງ Path ໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ຊມົເວບໄດເ້ຫນັວູ່ າປະຈບຸນັກ າລງັເບິູ່ ງຂ ມ້ ນຢ ູ່ ຕ ູ່ າແໜູ່ ງໃດໃນເວບັໄຊ ຊືູ່ ງໂມດ ນນີຈ້ະ
ສະແດງຢ ູ່ ທາງຝັູ່ ງຊາ້ຍທາງລຸູ່ ມຂອງໂລໂກ.້ 

 ໂມດ ນ Mian Menu 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

Mian Menu ເປັນໂມດ ນສະແດງລິງ້ໄປຍງັເມນ ຕູ່ າງໆໃນເວບັໄຊໂດຍໃນທີູ່ ນີມ້ເີມນ  Home ພຽງເມນ ດຽວເທົູ່ າ
ນັນ້ ເຮາົສາມາດສາ້ງເມນ ເພີູ່ ມເຕມີໃນພາຍຫຼງັໄດ.້ 

 ໂມດ ນ Login Form 
ໂມດ ນ Login Form ນີເ້ປັນແບບຟອມໃຫສ້ະມາຊກິລ໊ອກອນິເຂົາ້ສ ູ່ ລະບບົ ຊືູ່ ງລວມໄປເຖງິຂັນ້ຕອນການສະ

ໝກັສະມາຊກິ ແລະ ກ ລະນທີີູ່ ລມືລະຫດັຜູ່ ານເຮາົຈະໃຊໂ້ມດ ນນີໃ້ນກ ລະນທີີູ່ ຕອ້ງການແບູ່ ງຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊອອກເປັນ 2 
ສູ່ ວນຄ:ື ສູ່ ວນ public ສ າຫຼບັຜ ເ້ບິູ່ ງທົູ່ ວໄປ ແລະ ສູ່ ວນ private ສ າຫຼບັສະມາຊກິທີູ່ ລ໊ອກອນີເຂົາ້ມາແລວ້ເທົູ່ ານັນ້ທີູ່

ສາມາດເຂົາ້ເບິູ່ ງ ຫຼ ືໃຊງ້ານໄດ ້
ໂມດ ນ ແລະ ເທມັເພສໃນໜາ້ທ າອດິນີສ້າມາດປັບປູ່ ຽນແກໄ້ຂຄູ່ າໄດນ້ອກຈາກນີ ້Joomla! ຍງັມ ີ  Extension ອືູ່ ນໆທີູ່

ກູ່ ຽວຂອ້ງອກີເປັນຈ ານວນຫຼາຍທີູ່ ຍງັບ ູ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນເວບັໄຊຊືູ່ ງຈະອະທບິາຍການໃຊງ້ານໃນບດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງຕ ູ່ ໄປ. 
II.  Back End ສ າຫຼັບຜູຸ້ດູແລເວບບ ລິຫານຈັດການເວັບໄຊ 

ຫຼັງຈາກທີູ່ ຮ ຈ້ ັກສູ່ ວນປະກອບໃນໜ້າທ າອິດຂອງເວັບໄຊຊືູ່ ງເອີນ້ວູ່ າເປັນສູ່ ວນຂອງ Front End ທີູ່ ສາ້ງຈາກ 
Joomla! ແລວ້ ຕອນນີເ້ຮາົມາເບິູ່ ງໃນສູ່ ວນຂອງຜ ດ້ ແລເວບ ຫຼ ືເອີນ້ວູ່ າ Back End ຊືູ່ ງເປັນສູ່ ວນບ ລຫິານຈດັການທງັ
ໝດົໃນເວບັໄຊ ເຮາົເລີູ່ ມຕົນ້ດວ້ຍການລະບຸ URL ທີູ່ ບຣາວເຊວີູ່ າ http://localhost/joomla1/administrator/ ເມືູ່ ອ
ເຮາົພບົແບບຟອມການລ໊ອກອນິສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລເວບັເຮາົກ ູ່ ລະບຸ Username ແລະ Password ສ າຫຼບັຜ ດ້ ແລລງົໄປໂດຍ
ຄູ່ າ default ຂອງ usermane  ຄ ືadmin ສູ່ ວນ Password ກ ູ່ ຄລືະຫດັຜູ່ ານທີູ່ ເຮາົເຄຍີກ ານດົລະວູ່ າງການຕດິຕັງ້ໃນ
ບດົທ ີ2. 

 

 
ຈາກນັນ້ເມືູ່ ອຄຣກິປຸູ່ ມ Login ກ ູ່ ຈະເຂົາ້ມາເວບຫຼກັຂອງຜ ດ້ ແລເວບັ 

1 

2 

3 

http://localhost/joomla1/administrator/
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 ເວບເພສຫຼກັຂອງຜ ດ້ ແລເວບ ຫຼ ືໜາ້ Administrator ນີເ້ອີນ້ວູ່ າ Control Panel ປະກອບໄປດວ້ຍ 4 ສູ່ ວນຫຼກັໆຄ:ື 

A. ສະແດງຊືູ່ ເວບັໄຊທກີ ານດົໄວຕ້ອນຕດິຕັງ້ Joomla! ຫາກຄຣກິທີູ່ ຊືູ່ ນີກ້ ູ່ ຈະເປີດອກີໜາ້ຕູ່ າງເພືູ່ ອສະແດງຂ ມ້ ນໃນໜາ້
ເວບທ າອດິຂອງເວບັໄຊ ຫຼ ືໜາ້ Front End  

B. ໄດ ້ແກູ່ ລາຍການເມນ ທັງໝົດຊືູ່ ງແຍກເປັນກຸູ່ ມຄືູ່  System, Users, Menus, Content, Component, 
Extension ແລະ Help ແລະ ຫາກເຮາົສງັເກດທີູ່ ເມນ ດາ້ນຂວາສຸດກ ູ່ ຈະເຫນັເມນ  Super User ສະແດງຢ ູ່  ໂດຍ
ໃນເມນ ນີຈ້ະສະແດງຊືູ່ ສະມາຊກິທີູ່ ລ໊ອກອນິຢ ູ່ ໃນລະບບົຊືູ່ ງຫາກຄຣິກທີູ່ ຊືູ່ ກ ູ່ ຈະສະແດງ drop down ແລະ ມປຸີູ່ ມ
Logout ໃຫຄ້ຣກິເພືູ່ ອອກຈາກລະບບົ.  

C. ສະແດງລິງ້ໄປຍງັໜາ້ຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການຈດັລະບບົ 
D. ສະແດງຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັສພຖານະການໃຊງ້ານໃນປະຈບຸນັ ໂດຍແບູ່ ງການສະແດງອອກເປັນ 3 ສູ່ ວນຄ:ື 

o LOGGER – IN USERS ສະແດງລາຍຊືູ່ ສະມາຊກິທງັໝດົທລ໊ີອກອນິເຂົາ້ໃຊງ້ານເວບັໄຊທງັທາງດາ້ນ 
Front End ແລະ Back End   

o POPULAR ARTICLES ສະແດງລາຍການ Article ທີູ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ (ມຜີ ເ້ຂົາ້ອູ່ ານຫຼາຍ) 
o RECENTLY ADDED ARTICLE ສະແດງລາຍການ Article ທີູ່ ສາ້ງລູ່ າສຸດ 

E. ໄດແ້ກູ່ ເມນ ຄ າສັູ່ ງທີູ່ ມໂີອກາດໃຊຫຼ້າຍໂດຍເມນ ເຫຼົູ່ ານີເ້ປັນເມນ ຍູ່ ອຍທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມເມນ ດາ້ນເທງິແຕູ່ ເລອືກມາສະແດງໃນ
ສູ່ ວນທີູ່ ຈ າເປັນ ແລະ ໃຊງ້ານເລືອ້ຍໆສ າຫຼບັລາຍການເມນ ທງັໝດົໃນຕ ູ່ າແໜູ່ ງ B ນັນ້ເມືູ່ ອຄຣກິເມົາ້ທີູ່ ເມນ ຈະມເີມນ 
ຍູ່ ອຍສະແດງອອກມາເຊັູ່ ນ: 

1. System  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ສ າຫຼບັການກ ານດົຄູ່ າຕູ່ າງໆກູ່ ຽວກບັການເຮດັວຽກຂອງເວບັໄຊຊືູ່ ງຄູ່ າຄອນຟິກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ນ ານດົມາຕັງ້ແຕູ່ ຕອນຕດິ
ຕັງ້ Joomla! ແລວ້ດັູ່ ງນັນ້ ເຮາົອາດບ ູ່ ຕອ້ງປັບແຕູ່ ງຫຍງັຫຼາຍນອກຈາກນີຍ້ງັໃຊສ້ າຫຼບັເບິູ່ ງລາຍລະອຽດທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຄູ່ າ
ຄອນຟິກຂອງ server ທີູ່ ຕດິຕັງ້  Joomla! ອກີດວ້ຍ. 

 

2. User  
ສ າຫຼບັບ ລຫິານຈດັການຢ ເຊທີງັໝດົໃນ Joomla! ໂດຍສາມາດເບິູ່ ງລາຍລະອຽດຂອງຢ ເຊ ີແລະ ກ ານດົກຸູ່ ມຂອງຢ ເຊີ

ນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດກ ານດົສດິການໃຊງ້ານຂອງຢ ເຊໃີນແຕູ່ ລະກຸູ່ ມໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັໄດ.້ 
 

 

 

3. Menus  
ສ າຫຼບັສາ້ງເມນ ໃນເວບັໄຊໂດຍສາມາດສາ້ງເມນ ໄດຫຼ້າຍໆກຸູ່ ມ ແລະ ສະແດງເມນ ແຕູ່ ລະກຸູ່ ມໃນຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ
ໄດ.້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
4. Content 

ສ າລບັສາ້ງ Article ຊືູ່ ງເປັນເນືອ້ຫາທີູ່ ສະແດງໃນໜາ້ຕູ່ າງໆໃນເວບັໄຊນັນ້ເອງນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດສາ້ງໝວດໝ ູ່ ຂອງ
ເນືອ້ຫາ ແລະ ອບັໂຫຼດຟາຍຕູ່ າງໆເຂົາ້ໄປໃນເນືອ້ຫາໄດຈ້າກເມນ ນີ.້ 

 

 
 

5. Component 
ສ າລບັເຂົາ້ໄປບ ລຫິານຈດັການຄອມໂພເນນັທີູ່ ຖກືຕດິຕັງ້ເຂົາ້ມາໃນເວບັໄຊໂດຍໃນເບືອ້ງຕົນ້ Joomla! ມຄີອມໂພ

ເນນັທີູ່ ຖືກຕດິຕັງ້ມາໂດຍ default ຢ ູ່ ແລວ້ຈ ານວນໜຶູ່ ງຫາກເຮາົຕດິຕັງ້ຄອມໂພເນັນ້ເພີູ່ ມເຕມີກ ູ່ ຈະມເີມນ ຍູ່ ອຍສ າລບັ
ຄອນໂພເນນັນັນ້ໆພາຍໃຕເ້ມນ ນີ.້ 

 

 
6. Extensions 

ສ າລບັການຕດິຕັງ້ອບັເກຣດ ແລະ ລບົ Extension ໃນເວບັໄຊໂດຍພາຍໃຕເ້ມນ ຍູ່ ອຍທີູ່ ສ າຄນັ 4 ເມນ ຄ:ື 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

o Module Manager  ສ າລບັບ ລຫິານຈດັການເມນ  
o Plug-in Manager  ສ າລບັບ ລຫິານຈດັການປ໊ັກອນິ 
o Template Manager  ສ າລບັບ ລຫິານຈດັການເທມັເພສ 
o Language Manager  ສ າລບັບ ລຫິານຈດັການພາສາໃນເວບັໄຊ 

 

7. Help 
ລິງ້ໄປຍງັຂ ມ້ ນ ແລະ ເອກະສານເພີູ່ ມເຕມີກູ່ ຽວກບັການໃຊງ້ານ Joomla! ລວມໄປເຖງິແຫຼູ່ ງຂ ມ້ ນອືູ່ ນໆທີູ່ ໜາ້ສນົໃຈ.  

 
  

8. Super User  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ເມນ ນີຈ້ະສະແດງລິງ້ໃຫແ້ກໄ້ຂຂ ມ້ ນສູ່ ວນຕວົຂອງຜ ທ້ີູ່ ລ໊ອກອນິຢ ູ່ ໃນລະບບົປະຈບຸນັ ແລະ ນອກຈາກນີຍ້ງັມເີມນ 
ຍູ່ ອຍສ າລບັ Logout ອອກຈາກລະບບົອກີດວ້ຍ. 

 

III. ສ າຫຼວດໂຄງສ້າງພາຍໃນລະບົບ Back End  
Joomla! ມກີານອອກແບບເມນ  ແລະ ໂຄງສາ້ງພາຍໃນໄວຢູ້່ າງເປັນລະບບົເພືູ່ ອໃຫງູ້່ າຍຕ ູ່ ການຈືູ່  ແລະ ໃຊງ້ານຜ ດ້ ແລ

ເວບັ ສິູ່ ງໜືູ່ ງທີູ່ ໃຊງ້ານໄດໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຄກືານຕັງ້ຊືູ່ ເມນ ໃຫເ້ປັນລະບບົ ແລະ ເຂົາ້ໃຈໄດງູ້່ າຍຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: 
-      ຫາກຕອ້ງການເພີູ່ ມແກໄ້ຂ ຫຼ ືຈດັການ Article ໃນເວບັໄຊເຮາົກ ູ່ ສາມາດເຂົາ້ໄປເມນ  Article Manager 
- ຫາກຕອ້ງການເພີູ່ ມແກໄ້ຂ ຫຼ ືຈດັການຢ ເຊໃີນເວບັໄຊກ ູ່ ສາມາດເຂົາ້ໄປໃນເມນ  Menu Manager ຈະເຫນັໄດ ້

ວູ່ າການຕັງ້ຊືູ່  ແລະ ເມນ ນັນ້ງູ່ າຍຕ ູ່ ການຈືູ່ ຈ າວູ່ າມໜີາ້ທີູ່  ແລະ ຈດຸປະສງົຫຍງັ. ຕວົຢູ່ າງ ເມນ ອືູ່ ນໆກ ູ່ ໃຊຫຼ້ກັການດຽວກນັເຊັູ່ ນ 
Extension Manager, Module Manager, Template Manager ເປັນຕົນ້. 

ນອກຈາກການຕັງ້ຊືູ່ ເມນ ທີູ່ ເຂົາ້ໃຈງູ່ າຍແລວ້ ໂຄງສາ້ງຂອງຂ ມ້ ນໃນແຕູ່ ລະເມນ ຍງັມຮີ ບແບບທີູ່ ຄາ້ຍກນັ ເພືູ່ ອໃຫ ້
ເຫນັພາບຊດັເຈນເຮາົລອງມາເບິູ່ ງໂຄງສາ້ງຂອງຂ ມ້ ນໃນໜາ້ Article Manager ໂດຍເມືູ່ ອຄຣິກເຂົາ້ໄປໃນເມນ ນີຈ້ະເຫນັ
ໂຄງສາ້ງຂອງຂ ມ້ ນໃນໜາ້ນີແ້ບູ່ ງອອກເປັນສູ່ ວນໆຄ:ື 

1) ໜາ້ທີູ່ ກ າລງັເປີດເບິູ່ ງປະຈບຸນັໃນທີູ່ ນີຄ້ ືArticle Manager 
2) ປຸູ່ ມສ າຫຼບັເພີູ່ ມ ແກໄ້ຂ ແລະ ປູ່ ຽນສະຖານະຕູ່ າງໆຂອງ Article  
3) ເມນ ຍູ່ ອຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັ Article 
4) ບູ່ ອນຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນສ າຫຼບັການຄົນ້ຫາ Article  
5) ສູ່ ວນນີຄ້ຟິືວເຕີຊືູ່ ງເປັນ List box ທີູ່ ສາມາດເລືອກເພືູ່ ອກ ານດົເງ ືູ່ອນໄຂໃຫສ້ະແດງສະເພາະ Article ຕາມ

ເງ ືູ່ອນໄຂທີູ່ ກ ານດົ, ເຊັູ່ ນ ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ Article ສະເພາະໝວດທີູ່ ກ ານດົ ຫຼ ືຕາມທີູ່ ຜ ຂ້ຽນເປັນຕົນ້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

6) ຊືູ່ ຄ ລມັລາຍການ Article ແຕູ່ ຫາກຕອ້ງການຈດັລຽງ Article ຕາມຄ ລມັໃດກ ູ່ ສາມາດຄຣິກທີູ່ ຊືູ່ ຄ ລມັນັນ້ໆ, 
ເຊັູ່ ນ: ຕອ້ງການຈດັລຽງຕາມຊືູ່  Article ຫຼ ືຕອ້ງການຈດັລຽງຕາມສະຖານະ ຫຼ ືວນັທີູ່ ສາ້ງ Article ເປັນຕົນ້ 

7) ສະແດງລາຍການ Article ໂດຍຈາກ ຕວົຢູ່ າງໃນພາບຈະເຫນັວູ່ າມ ີArticle ຢ ູ່ ຈ ານວນໜຶູ່ ງຊືູ່ ງໃນເຄືູ່ ອງຂອງເຮາົ
ທີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla! ໃໝູ່ ໆຈະຍງັບ ູ່ ມຂີ ມ້ ນ Article ຄໃືນພາບປະເພດລາຍການຂ ມ້ ນໃນສູ່ ວນນີຈ້ະຂືນ້ຢ ູ່ ກບັ
ເມນ ທີູ່ ເປີດເຊັູ່ ນ ຫາກເປີດເມນ  Module Manager ກ ູ່ ຈະສະແດງລາຍການໂມດ ນ ຫຼ ືຫາກເປີດເມນ  User 
Manager ກ ູ່ ຈະສະແດງລາຍຊືູ່ ຢ ເຊໃີນລະບບົ. 
 

 

ຈາກໂຄງສາ້ງຂ ມ້ ນໃນໜາ້ Article Manager ຊືູ່ ງມສີູ່ ວນປະກອບຫຼກັໆທງັ 7 ສູ່ ວນເມືູ່ ອເຮາົລອງເປີດໄປຍງັ
ໜາ້ອືູ່ ນໆ ກ ູ່ ຈະພບົໂຄງສາ້ງຂ ມ້ ນທີູ່ ຄາ້ຍກນັເຊັູ່ ນ: ຫາກຄຣກິເປີດໄປຍງັໜາ້ Extension  Template Manager ຫຼ ື 
Users  User Manager ກ ູ່ ຈະພບົສູ່ ວນປະກອບທງັ 7 ສູ່ ວນ ໂດຍທີູ່ ລາຍລະອຽດຍູ່ ອຍຈະແຕກຕູ່ າງກນັອອກໄປ
ເຊັູ່ ນ ປຸູ່ ມ ຫຼ ືລາຍການຂ ມ້ ນ. 

ນອກຈາກໂຄງສາ້ງຂ ມ້ ນຂອງແຕູ່ ລະໜາ້ທີູ່ ຄກືນັແລວ້ເມືູ່ ອເຮາົຄຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອເພີູ່ ມຂ ມ້ ນໃໝູ່  ຫຼ ື ຄຣກິທີູ່

ລາຍການຂ ມ້ ນໃດໆເພືູ່ ອແກໄ້ຂກ ູ່ ຈະພບົໂຄງສາ້ງພາຍໃນທີູ່ ມລີກັຊະນະຄາ້ຍຄກືນັໂດຍຕວົຢູ່ າງໃນໜາ້ຈ ສ າຫຼບັແກໄ້ຂ 
Article ສາມາດແບູ່ ງໂຄງສາ້ງໄດເ້ປັນ 4 ສູ່ ວນຄ:ື  

1) ໜາ້ທີູ່ ກ າລງັເປີດເບິູ່ ງໃນປະຈບຸນັໃນທີູ່ ນີຄ້ ືArticle Manager ສງັເກດວູ່ າຈະມຄີ າວູ່ າ Edit Article ຕ ູ່ ທາ້ຍ
ນັນ້ໝາຍເຖງິໜາ້ຈ ແກໄ້ຂ Article ຫາກເປັນການຄຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງ Article ໃໝູ່ ຈະສະແດງຂ ຄ້ວາມ
ເປັນ Add New Article 

2) ປຸູ່ ມສ າລບັບນັທກຶ ແລະ ປິດໜາ້ຈ ນີ ້
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

3) ພາຣາມເິຕສີ າລບັຂ ມ້ ນຫາກເປັນ Article ກ ູ່ ຈະມພີາຣາມເິຕເີຊັູ່ ນ: ຊືູ່  Article ໝວດໝ ູ່ ຂອງ  Article ແລະ 
ຊູ່ ອງໃສູ່ ຂ ມ້ ນລາຍລະອຽດຂອງ Article ນັນ້ໆ ຫຼ ືຖາ້ຫາກເປັນໜາ້ຈ ສ າລບັສາ້ງ ຫຼ ືແກໄ້ຂຢ ເຊ ີກ ູ່ ຈະມພີາຣາມິ
ເຕເີຊັູ່ ນ: ຊືູ່ ຢ ເຊ,ີ ລະຫດັຜູ່ ານ, ອເີມວ ເປັນຕົນ້. 

4) ແທບັສະແດງພາຣາມເິຕເີສມີໂດຍຄຣິກໃນແຕູ່ ລະແທບັຈະສະແດງພາຣາມເິຕທີີູ່ ກ ານດົລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕມີ
ກູ່ ຽວກບັຂ ມ້ ນ ສູ່ ວນໃຫູ່ ຍຈະກ ານດົເປັນຄູ່ າ default ໄວຢ້ ູ່ ແລວ້ເຮາົສາມາດປັບແຕູ່ ງເພີູ່ ມເຕມີ ຫຼ ືລະໄວເ້ປັນ
ຄູ່ າ default ກ ູ່ ໄດເ້ຊັູ່ ນ: ການກ ານດົວູ່ າຈະສະແດງຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນ Article  ຫຼ ືວນັທຂີຽນ Article ຫຼບື ູ່ . 

ໃຫເ້ຮາົສງັເກດຂ ມ້ ນໃນໜາ້ອືູ່ ນໆກ ູ່ ຈະມໂີຄງສາ້ງທີູ່ ຄກືນັໂດຍລອງຄຣກິເຂົາ້ໄປທີູ່   Extension  Template 
Manager ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ຊືູ່ ເທມັເພສ Beez3-Default ຫຼ ື ເຂົາ້ສ ູ່ ໜາ້ຈ ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນເຮາົກ ູ່ ຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ແບູ່ ງ
ສູ່ ວນປະກອບອອກເປັນ 4 ສູ່ ວນ 

 

ມາເບິູ່ ງກນັອກີໜືູ່ ງຕວົຢູ່ າງໃຫເ້ຮາົຄຣກິເຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  User  User Manager ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິຊືູ່   Super 
User ເພືູ່ ອເຂົາ້ສ ູ່ ໜາ້ຈ ການແກໄ້ຂຈະພບົສູ່ ວນປະກອບທງັ 4 ສູ່ ວນເຊັູ່ ນກນັ. 

ມາຮອດຈດຸນີເ້ຮາົເຫນັໄດວູ້່ າ Joomla! ມກີານຈດັຮ ບແບບໂຄງສາ້ງຂອງຂ ມ້ ນໃນລກັຊະນະດຽວກນັຊູ່ ວຍໃຫງູ້່າຍຕ ູ່ ຄວາມ
ເຂົາ້ໃຈ ສ າລບັລາຍລະອຽດ ແລະ ການໃຊງ້ານໃນແຕູ່ ລະສູ່ ວນນັນ້ກ ູ່ ຈະກູ່ າວເຖງິໃນບດົຕ ູ່ ໄປ. 

IV. ທົດລອງສ້າງ Article ສະແດງໃນໜ້າທ າອິດຂອງເວັບໄຊ 
ເມືູ່ ອທ າຄວາມຮ ຈ້ກັກບັໂຄງສາ້ງ ແລະ ພາຍໃນລວມຂອງລະບບົ Back End ແລວ້ຕ ູ່ ມາເຮາົມາລອງສາ້ງ Article 

ລາຍການທ າອດິເພືູ່ ອໃຫສ້ະແດງຂ ມ້ ນເວບັໄຊໂດຍເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 
1) ຄຣກິເມນ  Content  Article Manager ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ New ທີູ່ ປຸູ່ ມດາ້ນຊາ້ຍຂາ້ງເທງິຈະພບົກບັ

ໜາ້ຈ ສ າຫຼບັການສາ້ງ Article ໃໝູ່  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
2) Article ທ າອດິທີູ່ ເຮາົຈະສາ້ງນີເ້ປັນຕວົຢູ່ າງແບບງູ່າຍໆໂດຍໃຫກ້ ານດົພາຣາມເິຕ ີ3 ພາຣາມເິຕດີັູ່ ງນີ:້  

Title  ກ ານດົຊືູ່ ຫວົຂ  ້Article 
Featured ກ ານດົເປັນ Yes ເພືູ່ ອໃຫ ້Article ນີສ້ະແດງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊ 
Article Taxt ກ ານດົຂ ມ້ ນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງ Article 

ໃນສູ່ ວນຂອງຂ ມ້ ນນັນ້ເຮາົສາມາດພມິຂືນ້ມາເອງ ຫຼ ືຈະ Copy ຈາກເວບັໄຊ ຫຼ ືຟາຍ Word ມາໃສູ່ ກ ູ່ ໄດແ້ຕູ່ ມີ
ຂ ຄ້ວນລະວງັຄກືານ Copy ຂ ມ້ ນມາໃສູ່ ອາດເຮດັໃຫຮ້ ບແບບຂອງຕວົອກັສອນຖກື Copy ມາຈາກຟາຍຕົນ້ທາງເຊັູ່ ນ
ກນັເຊັູ່ ນ: ຫາກຟາຍຕົນ້ສະບບັມກີານຈດັຮ ບແບບໂດຍໃຊຟ້ອນໂຕໃຫຍູ່  ໂຕນອ້ຍ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັອອກໄປກ ູ່ ຈະເຮດັໃຫ ້
Article ຂອງເຮາົມຟີອນທີູ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ບ ູ່ ເປັນມາດຕະຖານຊືູ່ ງແນວທາງການແກໄ້ຂໃນກ ລະນນີີຄ້ຄືວນຈະ copy ຂ ້

ມ ນນັນ້ມາວາງໄວໃ້ນ Notepad ກູ່ ອນເພືູ່ ອກ າຈດັຮ ບແບບເຫຼົູ່ ານີຖ້ີມ້ໄປຈາກນັນ້ຈ ືູ່ ງ copy ຈາກ Notepad ເຂົາ້ມາໄວ ້
ໃນ Joomla! ອກີຄັງ້ກ ູ່ ຈະໄດຟ້ອນປົກກະຕທິີູ່ ເປັນມາດຕະຖານຄກືນັ ຕວົຢູ່ າງຂ ມ້ ນ ແລະ ພາຣາມເິຕທີີູ່ ເຮາົກ ານດົໃນການ
ສາ້ງ Article. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

3) ຄຣກິປຸູ່ ມ save & Close ເພືູ່ ອບນັທກຶຂ ມ້ ນ ແລະ ປິດໜາ້ຈ ນີຈ້າກນັນ້ກບັໄປຍງັໜາ້ Article Manager  
4) ຖາ້ເປີດໜາ້ທ າອິດໄວຢ້ ູ່ ແລວ້ຄົນລະໜາ້ຈ ກ ູ່  Refresh ໜາ້ທ າອິດອີກຄັງ້ໂດຍຈະເຫັນຜົນຮັບທີູ່ ໄດປ້າກົດ 

Article ສະແດງໃນໜາ້ເວບັໄຊ 

 

ສ າລບັການສາ້ງ Article ລາຍການທ າອດິອາດຈະເຮດັໃຫເ້ຮາົເບິູ່ ງເຫນັພາບລວມການເຮດັວຽກຂອງຜ ດ້ ແລເວບັໄຊທີູ່

ເຂົາ້ມາບ ລຫິານຈດັການ  Joomla! ແລະ ຈາກການເຂົາ້ເບິູ່ ງເວບັໄຊໂດຍແນະນ າໃຫຮ້ ຈ້ກັສູ່ ວນປະກອບຕູ່ າງໆພາຍໃນເວບັ
ໄຊເຊັູ່ ນ: Front End ແລະ Back End ມາຮອບນືູ່ ງເຮາົຈະເຫນັໄດວູ້່ າ Joomla! ມເີຄືູ່ ອງມ ືແລະ ໂມດ ນເສມີການເຮດັ
ວຽກຕູ່ າງໆຢູ່ າງຄບົຖວ້ນເຮາົສາມາດພອ້ມທີູ່ ຈະເປີດເວບັໄຊດວ້ຍ Joomla! ໄດທ້ນັທ ີ
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

ບົດທີ 4 

ການຈັດການຄອນເທນັໃນເວັບໄຊ 

 ຄອນເທນັເປັນສູ່ ວນປະກອບສ າຄນັໃນເວບັໄຊ ກູ່ ອນທີູ່ ຈະສາ້ງຄອນເທນ Joomla! ນັນ້ມຮີ ບແບບການຈດັການ
ຄອນເທນເປັນແບບໃດ ແລະ ສາມາດສາ້ງຄອນເທນແບບໃດໄດ,້ ນອກຈາກນີ ້ເຮາົຈະຕອ້ງວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງ
ສາ້ງຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊກູ່ ອນວູ່ າຈະຈດັແບູ່ ງຂ ມ້ ນອອກເປັນຈກັກຸູ່ ມ ແຕູ່ ລະກຸູ່ ມມກຸີູ່ ມຍູ່ ອຍ ຫຼ ືບ ູ່  ເພືູ່ ອຈະນ າໄປສາ້ງ ແລະ ໃຊ ້
ງານຮູ່ ວມກບັ Joomla! ໄດຢູ້່ າງເໝາະສມົ. 

I. ປະເພດ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຄອນເທນໃນ Joomla!  
- Article ຄຂື ມ້ ນເນືອ້ຫາໃນແຕູ່ ລະໜາ້ຂອງເວບັໄຊນັນ້ເອງ ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນຂູ່ າວແຕູ່ ລະຂູ່ າວ ບດົຄວາມແຕູ່ ລະບດົຄວາມ 

ຫຼ ືລາຍລະອຽດສນິຄາ້ແຕູ່ ລະລາຍການຖວືູ່ າເປັນ Article ທງັນັນ້. 
- category ຄໝືວດໝ ູ່ ຂອງ Article ຊືູ່ ງເກບັຮວບຮວມ Article ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນໝວດດຽວກນັໄວໂ້ດຍສາມາດສາ້ງໝວດ

ໝ ູ່ ຫຼກັ ແລະ ໝວດໝ ູ່ ຍູ່ ອຍລງົໄປໄດໂ້ດຍບ ູ່ ຈ າກດັລ າດບັ. 
II. ອອກແບບໂຄງສ້າງຄອນເທັນ 

ຫຼງັຈາກຮ ຈ້ກັກບັໂຄງສາ້ງຂອງຄອນເທນໃນ Joomla! ກນັແລວ້ກູ່ ອນອືູ່ ນຂ ໃຫເ້ຮາົອອກແບບໂຄງສາ້ງຂອງເວບັ
ໄຊລວມໄປເຖງິການກຽມຂ ມ້ ນກູ່ ອນວູ່ າຄວນຈະມໝີວດໝ ູ່ ຫຍງັແດູ່  ແລະ ເນືອ້ຫາແບບໃດໂດຍເຮາົຈະມາທດົສອບສາ້ງ
ພອ້ມກນັ.  

ສ າຫຼັບຂັໍ້ນຕອນການສ້າງຄອນເທນັໃນ Joomla! ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັໍ້ນຕອນຫຼັກໆຄ : 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 1: ສາ້ງ category ຄກືານສາ້ງໝວດໝ ູ່ ຂອງ Article ຕາມໂຄງສາ້ງທີູ່ ໄດອ້ະທບິາຍ ແລະ ອອກແບບໄວ.້ 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 2: ສາ້ງ Article ຄກືານສາ້ງເນືອ້ຫາແຕູ່ ລະໜາ້ທີູ່ ຕອ້ງການສະແດງໃນເວບັໄຊ. 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 3: ສາ້ງເມນ ເຊືູ່ ອມໂຍງ Article ເປັນການສາ້ງເມນ ເຊືູ່ ອມໂຍງໄປຍງັ Article ຕາມທີູ່ ກ ານດົ.   

1. ຂັໍ້ນຕອນທີ 1 ສ້າງ category  

ຈາກໜາ້ control panel ໃຫຄ້ຣກິເມນ  content  Category Manager ໃນໜາ້ Category Manager
ໃນການສາ້ງ  Category ແມູ່ ນໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ New ທີູ່  toolbar ເບືອ້ງຊາ້ຍຂາ້ງເທງິ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

ເຮາົຈະເຫນັໜາ້ຈ ສ າລບັສາ້ງ Category ໃໝູ່ ໂດຍຂ ມ້ ນທີູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງກ ານດົໃນເບືອ້ງຕົນ້ຄ ື Title ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫ ້
ໃສູ່ ຊືູ່  Category ທີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງສູ່ ວນພາຣາມເິຕອີືູ່ ນໆສາມາດລະເວັນ້ໄດເ້ປັນຄູ່ າ default ໄດໂ້ດຍບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງໃສູ່  
ແຕູ່ ຈະແນະນ າໃຫໃ້ສູ່ ຂ ມ້ ນໃນຊູ່ ອງ Description ໂດຍໃນຊູ່ ອງນີຈ້ະເປັນຄ າອະທບິາຍລາຍລະອຽດ ແລະ ຂ ມ້ ນເພີູ່ ມ
ເຕມີອືູ່ ນໆກູ່ ຽວກບັ Category ນີ ້

 

 

ເມືູ່ ອໃສູ່ ຂ ມ້ ນແລວ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ດາ້ນເທງິຫຼງັຈາກນັນ້ຈະພບົວູ່ າ Category ໃໝູ່ ຖກືສາ້ງຂືນ້ 

 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

2. ຂັໍ້ນຕອນທີ 2 ສ້າງ Article 

ຫຼງັຈາກສາ້ງ Category ເປັນທີູ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ກ ູ່ ມາເຖງິຫວົໃຈສ າຄນັຂອງຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊຂອງເຮາົນັນ້ກ ູ່ ຄກືານສາ້ງ
ເນືອ້ຫາຫຼື Article ນັນ້ເອງ ໃຫເ້ຮົາເຂົາ້ໄປທີູ່  Content  Article Manager ໜ້າ Article Manager ນີໂ້ດຍ
ປົກກະຕຈິະສະແດງ Article ທງັໝດົທີູ່ ມຢີ ູ່ ຊືູ່ ງຈາກພາບຈະເຫນັມ ີArticle ພຽງລາຍການດຽວທີູ່ ໄດສ້າ້ງໄວຕ້ັງ້ແຕູ່ ບດົທີູ່  
3 ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງ Article ໃໝູ່  

 

ພາຣາມເິຕີທີສ າຄນັທີູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງກ ານດົໃນການສາ້ງ Article ມຢີ ູ່  3 ຟິວຄ ື Title, Category  ແລະ Article 
Taxt ໂດຍແຕູ່ ລະຟິວມຄີວາມໝາຍດັູ່ ງນີ:້  

- Title:   ກ ານດົຊືູ່ ຫວົຂ  ້Article  

ສາ້ງໃໝູ່  

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

- Category:  ເລອືກໝວດໝ ູ່ ຂອງ Article 
- Article Text:  ລາຍລະອຽດຂອງ Article ເຮາົສາມາດພມິລາຍລະອຽດໄດຕ້າມທີູ່ ຕອ້ງການ 

 

 

ເມືູ່ ອໃສູ່ ຂ ມ້ ນໃນແຕູ່ ລະຟິວຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ທີູ່ ທ ບາດາ້ນເທງິເພືູ່ ອບນັທກຶ ແລະ ກບັ
ໄປຫາໜາ້ Ariticle Manager ໂດຍທີູ່ ເຮາົຈະເຫນັ Article ທີູ່ ສາ້ງຂືນ້ມາໃໝູ່ ສະແດງຢ ູ່ . ມາຮອດຈດຸນີເ້ຮາົໄດສ້າ້ງ 
Category ຂຶນ້ມາ 1 ໝວດ ແລະ ມ ີArticle 1 ລາຍການຫາກເຮາົລອງ Refresh ທີູ່ ໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊຕອນນີຈ້ະ
ພບົວູ່ າຍງັມບີ ູ່ ມຂີ ມ້ ນໃດໆອບັເດດໃນເວບັໄຊເລຍີ ເນືູ່ ອງຈາກເຮາົຍງັບ ູ່ ໄດສ້າ້ງເມນ ເພືູ່ ອລິງ້ມາຍງັ Article ເຫຼົູ່ ານີ ້ ຊືູ່ ງຈະ
ອະທບິາຍໃນຫວົຂ ຖ້ດັໄປ. 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

ຫາກເຮາົບ ູ່ ຕອ້ງການສາ້ງເມນ ໃນຂັນ້ຕອນທ ີ 3 ແລະ ຕອ້ງການໃຫ ້ Article ເຫຼົູ່ ານີສ້ະແດງໄດໃ້ນໜາ້ເວບັໄຊທນັທກີ ູ່

ສາມາດໃຊວ້ທິດີຽວກນັກບັໃນບດົທ ີ3 ໄດໂ້ດຍກ ານດົພາຣາມເິຕ ີໃຫ ້Article ທີູ່ ສາ້ງເປັນ Featured Article ຊືູ່ ງຈະມີ
ຜນົໃຫ ້Article ນັນ້ສະແດງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊທນັທ ີແຕູ່ ວທິນີີກ້ ູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນວທິທີີູ່ ເໝາະສມົສະເໝໄີປ ເພາະຫາກເຮາົ
ມ ີ Article ເປັນສບິ ຫຼ ື ເປັນຮອ້ຍ ກ ູ່ ຄງົບ ູ່ ເໝາະທີູ່ ຈະສະແດງ Article ທງັໝດົໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊໄດ ້ ການສາ້ງ
ເມນ ເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມໄປຍງັ Article ຈືູ່ ງເປັນວທິທີີູ່ ເໝາະສມົກວູ່ າ. 

3. ຂັໍ້ນຕອນທີ 3: ສ້າງເມນູເຊ ື່ອມໂຍງ Article 
ມາຮອດຂັນ້ຕອນນີກ້ານສາ້ງເມນ ເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມໄປຍງັ Article ໂດຍໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

- ໃຫເ້ຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  Menus  Main Menu ຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງເມນ  Mian Menu ຊືູ່ ງໃນຂັນ້ຕອນນີມ້ເີມນ   
Home ປະກດົຢ ູ່ ພຽງເມນ ດຽວ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

- ຄຣິກປຸູ່ ມ New ຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງເມນ ໃໝູ່  ຊືູ່ ງໃນການສາ້ງເມນ ເພືູ່ ອລິງ້ໄປຫາ Article  ນັນ້ສາມາດສາ້ງໄດ ້
ຫຼາກຫຼາຍຮ ບແບບໂດຍໃຫຄ້ຣທິີູ່ ປຸູ່ ມ Select ເພືູ່ ອເລອືກປະເພດເມນ ທີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງ 

 

 

-  ເຮາົຈະພບົກບັໜາ້ຈ  Pop-up ຊືູ່ ງໃນໜາ້ນີຈ້ະສະແດງຕວົເລອືກປະເພດຂອງເມນ ທງັໝດົທີູ່ ເຮາົສາມາດສາ້ງໄດໂ້ດຍ
ຈະເຫນັວູ່ າເຮາົສາມາດສາ້ງລິງ້ເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມໄປຍງັຂ ມ້ ນໄດຫຼ້າຍປະເພດໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົຕອ້ງການສາ້ງລິງ້ໄປຍງັ Article ແຕູ່
ລະລາຍການ ດັູ່ ງນັນ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່  Single Article. 

 

1 

1 

2 



 

38 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

- ເຮາົຈະເຫນັຄ າວູ່ າ Single Article ປະກດົຢ ູ່ ທີູ່ ຟິວ Menu Item Type ຂັນ້ຕອນຕ ູ່ ໄປເປັນການເລືອືກວູ່ າຕອ້ງການ
ໃຫເ້ມນ ນີລ້ ິງ້ໄປຫາ Article ລາຍການໃດໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Select ເພືູ່ ອເປີດໜາ້ຈ  Pop-up ແລະເລອືກລິງ້ກບັເມນ ນີ ້

 

 

- ເມືູ່ ອເລອືກ Article ແລະ ໃຫລ້ະບຸຊືູ່ ຂອງເມນ ທີູ່ ຕອ້ງການສະແດງລງົໃນຊູ່ ອງ Menu Title ຈາກນັນ້ໃກຄ້ຣກິປຸູ່ ມ 
Save & Close 
 

 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
- ກບັໄປຫາໜາ້ທ າອດິອກີຄັງ້ ແລະ ລອງ Refresh ແລວ້ເຮາົຈະໄດພບົກບັເມນ ທີູ່ ເຮາົຫາກະສາ້ງປະກດົຢ ູ່ ລຸູ່ ມຂອງເມນ  

Home ໂດຍເມືູ່ ອຄຣກິທີູ່ ເມນ ນີກ້ ູ່ ຈະລິງ້ໄປຍງັ Article ຕາມທີູ່ ເຮາົໄດເ້ລອືກໄວ ້ 
 
 

 

 

4. ບ ລິຫານຈັດການ Article  
  ເມືູ່ ອສາ້ງ Article ຄົບໝົດແລວ້ຫາກເຮົາຕອ້ງການແກໄ້ຂຂ ມ້ ນໃນ Article ເຊັູ່ ນ: ປູ່ ຽນຊືູ່  ຫຼ ື ແກໄ້ຂລາຍ
ລະອຽດໃນ Article ກ ູ່ ສາມາດຄຣກິທີູ່ ຊືູ່  Article ໃນໜາ້ Article Manager ເພືູ່ ອເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍກງົ ແລະ ໃນ
ໜາ້ນີແ້ຕູ່ ລະ Article ຈະມຄີ ລມັທີູ່ ສະແດງຂ ມ້ ນຕ ູ່ ໄປນີ:້ 
4.1  Status ສະຖານະຂອງ Article ປະກອບໄປດ້ວຍໄອຄອນ 2 ໄອຄອນເຊັື່ນ: 
- ໄອຄອນດາ້ນຊາ້ຍສະແດງເຖງິສະຖານະຂອງ Article ໂດຍຫາກສະແດງເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ  ນັນ້ໝາຍເຖງິ Article 

ນີຢ້ ູ່ ໃນສະຖານະ Pupblish ຫຼສືະຖານະທີູ່ ສະແດງຂ ມ້ ນປົກກະຕແິຕູ່ ຫາກເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ  ຫຼ ື Unpupblish  
Article ຈະບ ູ່ ຖກືສະແດງໃນເວບັໄຊ 

- ໄອຄອນດາ້ນຂວາສະແດງວູ່ າ Article ນີໄ້ດກ້ ານດົໃຫມ້ສີະຖານະ Featured ຫຼບື ູ່ ຫາກເປັນ  ນັນ້ຄມືສີະຖານະ
ນັນ້ເປັນ  Featured ຊືູ່ ງຈະມຜີນົໃຫ ້Article ສະແດງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ຕອ້ງສາ້ງເມນ ຕາມທີູ່ ເຮາົ
ໄດທ້ດົລອງໄປແລວ້ໃນບດົທີູ່  3 ແຕູ່ ຫາກເປັນ  ເຮາົຈະຕອ້ງສາ້ງລິງ້ເພືູ່ ອສະແດງ Article ນີຕ້າມທໄີດອ້ະທບິາຍໃນ
ເນືອ້ຫາເບືອ້ງຕົນ້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 
  Title  ສະແດງຊືູ່  ແລະ  Category ຂອງ Article  
  Access ສດິໃນການເຂົາ້ເຖງິ Article ໂດຍ default ກ ານດົເປັນ Public 
  Author  ຜ ສ້າ້ງ Article  

 Language ພາສາທີູ່ ຖກືກ ານດົໄວສ້ າຫຼບັ Article ຊຸດນີ ້

 Date   ວນັທີູ່ ສາ້ງ Article  

   ID  ໝາຍເລກອາ້ງອງີ Article ໃນຖານຂ ມ້ ນ 

 

4.2 ກ ານົດຈ ານວນ Article ຕ ື່ໜ້າ 
ດາ້ນມ ມເບືອ້ງຂວາຂອງ Article Manager ຈະມ ີList box ໃຫຄ້ຣກິເລອືກຈ ານວນ Article ທີູ່ ຕອ້ງການ

ສະແດງຕ ູ່ ໜາ້ຊືູ່ ງ  default ຂອງ Article ຖກືກ ານດົໃຫສ້ະແດງຜນົລບັ 20 ລາຍການຕ ູ່ ໜາ້ ແລະ ຕອນນີເ້ຮາົມAີrticle 
ພຽງ 4 ລາຍການ ຈືູ່ ງສາມາດສະແດງໄດທ້ງັໝດົແຕູ່ ຫາກມ ີ Article ຫຼາຍກວູ່ າ 20 ລາຍການກ ູ່ ຈະສະແດງແຕູ່  20 
ລາຍການທ າອດິເທົູ່ ານັນ້ຊືູ່ ງເຮາົຈະຕອ້ງຄຣກິປຸູ່ ມເພືູ່ ອເລືູ່ ອນໄປຍງັໜາ້ຖດັໄປຖາ້ຕອ້ງການສະແດງລາຍການ Article  ກ ູ່

ສາມາດຄຣກິເລອືກຈ ານວນ Article ທີູ່ ຕອ້ງການສະແດງໃນ List box ດາ້ນເທງິໄດໂ້ດຍຫາກຕອ້ງການສະແດງ
ລາຍການ Article ທງັໝດົໃຫເ້ລອືກເປັນຄູ່ າ All  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

ກ ລະນທີີູ່ ສະແດງ Article ພຽງບາງສູ່ ວນເຮາົຈະເຫນັປຸູ່ ມ (Next) ແລະ (Previous) ໃຫຄ້ຣກິສ າຫຼບັ
ສະແດງຂ ມ້ ນໜາ້ຖດັໄປ ແລະ ກບັໄປຍງັໜາ້ກູ່ ອນນີ ້ ແລະ ປຸູ່ ມ (Start) ແລະ (End)  ສ າຫຼບັສະແດງ Article 
ໜາ້ທ າອດິສຸດ ແລະ ໜາ້ທາ້ຍສຸດຕາມລ າດບັ. 

III. ການຈັດລຽງລ າດັບຜົນລັບ 
ເຮາົສາມາດກ ານດົ Joomla! ຈດັລຽງຜນົລບັຕາມຂ ມ້ ນທີູ່ ຕອ້ງການໄດເ້ຊັູ່ ນ: ຈດັລຽງຕາມຊືູ່  Article  ຈດັລຽງ

ຕາມ Category  ຈດັລຽງຕາມວນັທີູ່ ສາ້ງ Article ເປັນຕົນ້ ແລະ ສາມາດກ ານດົໄດວູ້່ າຕອ້ງການລຽງຈາກຄູ່ າຫຼາຍໄປຫາ
ໜອ້ຍ ຫຼ ືຈາກຄູ່ າໜອ້ຍໄປຫາຫຼາຍ ຊືູ່ ງໂດຍປົກກະຕແິລວ້ນຍິມົຈດັລຽງຕາມວນັທີູ່ ສາ້ງ Article ລູ່ າສຸດເພືູ່ ອໃຫສ້າມາດ
ກວດສອບຂ ມ້ ນໄດຕ້າມ Article ທີູ່ ສາ້ງຫາກຕອ້ງການປູ່ ຽນລ າດບັການຈດັລຽງຕາມຄ ລມັໃດກ ູ່ ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ຄ ລມັນັນ້. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ເມືູ່ ອຄຣກິເພືູ່ ອລຽງລ າດບັຄ ລມັໃດແລວ້ຄູ່ າ default ຈະເປັນການຈດັລຽງລ າດບັຈາກຂ ມ້ ນເກົູ່ າໄປຫາໃໝູ່ ໂດຍ
ສະແດງເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຄ ລມັນັນ້ ແຕູ່ ຫາກຕອ້ງການຈດັລຽງຄ ລມັເດມີໂດຍໃຫລ້ຽງຈາກໃໝູ່ ໄປຫາເກົູ່ າ ກ ໃຫຄ້ຣກິທີູ່

ຄ ລມັເດມີຊ າ້ອກີຄັງ້ ແລະ ເຄືູ່ ອໝາຍເດມີນັນ້ຈະປູ່ ຽນເປັນ  ແທນ ນອກຈາກນີເ້ຮາົຍງັສາມາດຈດັລຽງຂ ມ້ ນໄດໂ້ດຍໃຊ ້
List box ທີູ່ ມຸມຂວາໂດຍເລອືກ ລມົທີູ່ ຕອ້ງການຈດັລຽງ ແລະ ກ ານດົວູ່ າຕອ້ງຈດັລຽງແບບ Ascending (ໜອ້ຍໄປຫາ
ຫຼາຍ ຫຼເືກົູ່ າໄປຫາໃໝູ່  ຫຼ ືDescending ໜອ້ຍໄປຫາຫຼາຍ ຫຼເືກົູ່ າໄປຫາໃໝູ່ ) 

 

 
IV. ເລ ອກສະແດງ Article ທີື່ຕ້ອງການ  

ຫາກເຮາົມ ີArticle ເປັນຈ ານວນຫຼາຍການສະແດງລາຍການ Article ທງັໝດົໃນໜາ້ດຽວຄງົສາ້ງຄວາມສບັສນົ
ຫຼາຍແລະ ຍງັຍາກຕ ູ່ ການຄົນ້ຫາເຮາົສາມາດໃຊຟິ້ນເຕເີພືູ່ ອເລອືກໃຫສ້ະແດງສະເພາະ Article ຕາມເງ ືູ່ອນໄຂທີູ່ ກ ານດົໄດ ້
ໂດຍເລືອກໃຫສ້ະແດງ Article ຕາມຄູ່ າໃນຄ ລັມ Status,  Category, Max Levels, Access, Author ຫຼ ື 
Language ໄດນ້ອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດໃຊ ້Text box ດາ້ນເທງິເພືູ່ ອພມິເວດີ ຫຼ ືຄ າທີູ່ ຕອ້ງການຄົນ້ຫາລງົໄປອກີ  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

V. ປັບປ່ຽນສະຖານະຂອງ Article 
Article ມສີະຖານະໄດ ້4 ສະຖານະຄ ືPublished,  Unpublished, Archived ແລະ Trashed ເຮົາ

ສາມາດປູ່ ຽນສະຖານະຂອງ Article ໄດ ້3 ວທິຄີ:ື 
- ຄຣິກເຂົາ້ໄປໃນຊືູ່  Article ຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັແກໄ້ຂ Article ນັນ້ໆ ແລວ້ແກໄ້ຂຕວົເລອືກທີູ່ ເປັນ List box ໃນ

ຊູ່ ອງ Status (ວທິນີີສ້າມາດປູ່ ຽນສະຖານະໄດຄ້ບົທງັ 4 ສະຖານະ ແລະ ແກໄ້ຂໄດເ້ທືູ່ ອລະ Article ເທົູ່ ານັນ້). 
- ຄຣກິທີູ່ ໄອຄອນ  ຈາກຄ ລມັ Status ໃນໜາ້ Article Manager ໂດຍ default ຄ ືPublished ຫາກຄຣກິນືູ່ ງ

ຄັງ້ຈະປູ່ ຽນໄອຄອນຂອງ Article ນັນ້ເປັນ  ຊືູ່ ງໝາຍເຖິງສະຖານະ Unpublished (ວິທີນີສ້າມາດປູ່ ຽນ
ສະຖານະໄດແ້ຕູ່  2 ສະຖານະ ແລະ ແກໄ້ຂໄດເ້ທືູ່ ອລະ Article ເທົູ່ ານັນ້). 

- ວິທີສຸດທາ້ຍນີເ້ປັນວິທີທີູ່ ງູ່ າຍ ແລະ ໄວທີູ່ ສຸດເພາະສາມາດແກໄ້ຂໄດເ້ທືູ່ ອລະຫຼາຍໆ Article ໂດຍຄຣິກເລືອກ 
Check box ດາ້ນໜ້າຂອງ Article ແຕູ່ ລະລາຍການ ຫຼື ຄຣິກເລືອກ Check box ດາ້ນເທິງສຸດເພືູ່ ອເລືອກ 
Article ທງັໝດົ ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ໄອຄອນໃນທ ບາດາ້ນເທງິເພືູ່ ອປູ່ ຽນສະຖານະຂອງ Article ເປັນ Published, 
Unpublished, Archived ຫຼ ືTrashed ໄດຕ້າມຕອ້ງການ.  

ການປູ່ ຽນສະຖານະຂອງ Article ທງັ 3 ວທິຂີາ້ງເທງິນັນ້ ສາມາດນ າມາປະຍຸກໃຊກ້ບັການກ ານດົຄຸນສມົບດັຂອງ 
Article ໃຫເ້ປັນ Festured ໄດເ້ຊັູ່ ນກນັໂດຍຈະເຫນັວູ່ າ Status ຂອງແຕູ່ ລະ Article ມໄີອຄອນຮ ບດາວດາ້ນຂວາ 
ຊືູ່ ງຫາກມສີະຖານະ Featured (yes) ຈະສະແດງໄອຄອນເປັນ  ຫຼຫືາກບ ູ່ ມສີະຖານະ Featured (No) ກ ູ່ ຈະ
ສະແດງເປັນໄອຄອນ   

1 



 

44 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ສ າລບັສະຖານະ Trashed ນັນ້ໃຊສ້ າຫຼບັໃນກ ລະນທີີູ່ ຕອ້ງການລບົ Article ອອກຈາກລະບບົແຕູ່ ເມ ືູ່ ອປູ່ ຽນ
ສະຖານະເປັນ Trashed ແລວ້ Article ນັນ້ຈະບ ູ່ ລບົອອກຈາກລະບບົທນັທຍີງັຄງົເກບັໄວໃ້ນຖານຂ ມ້ ນຢ ູ່ ພຽງແຕູ່ ບ ູ່

ສະແດງໃຫເ້ຫນັຢ ູ່ ໜາ້ Article ເທົູ່ ານັນ້. 

ຂ ດ້ຂີອງສະຖານະ Trashed ຄຫືາກມືໃ້ດມືໜ້ືູ່ ງຕອ້ງການກ  ້Article ເຫຼົູ່ ານີຄ້ນືກ ູ່ ສາມາດປູ່ ຽນສະຖານະກບັມາ
ເປັນ Published ໄດແ້ຕູ່ ຫາກໝັນ້ໃຈວູ່ າບ ູ່ ຕອ້ງການ Article ເຫຼົູ່ ານັນ້ແລວ້ ແລະ ຕອ້ງການລບົຖິມ້ໂດຍຖາວອນເຮາົກ ູ່

ເລອືກ Filter ດາ້ນຊາ້ຍເພືູ່ ອກ ານດົສະແດງສະເພາະ Article ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນສະຖານະ trashed ເທົູ່ ານັນ້ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິ
ເລອືກ Article ທີູ່ ຕອ້ງການລບົຖາວອນແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Empty trash ໃນທ ບາດາ້ນເທງິ ຫຼ ື ຫາກຕອ້ງການກ ກ້ບັຄນື
ພຽງຄຣກິປຸູ່ ມ Published ແລະ ສະແດງໃນເວບັໄຊອກີຄັງ້. 

ສະຫຼບັສະຖານະ Archived ນັນ້ ຈະໃຊສ້ າຫຼບັ Article ທີູ່ ເຮາົບ ູ່ ຕອ້ງການໃຊງ້ານແລວ້ ແລະ ບ ູ່ ຕອ້ງການໃຫ ້
ສະແດງໃນເວບັໄຊແຕູ່ ບ ູ່ ຢາກລບົຖິມ້ອອກຈາກລະບບົກ ູ່ ສາມາດກ ານດົໃຫມ້ສີະຖານະເປັນ Archived ໄດ.້ ຫຼກັໃນການ
ປູ່ ຽນແປງສະຖານະຂອງ Article ນີສ້າມາດນ າໄປປະຍຸກໃຊໃ້ນການປູ່ ຽນສະຖານະຂອງ Category ໄດເ້ຊັູ່ ນກນັ
ນອກຈາກນີເ້ຮາົຍງັສງັເກດເຫນັວູ່ າການຈດັການ Category  ແລະ Article  ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນການສາ້ງ ການລບົ ອບັເດດ 
ແລະ ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນມຂີັນ້ຕອນຄາ້ຍໆກນັ. 

 ເນືູ່ ອງຈາກທງັ Category ແລະ Article ມຄີວາມສ າພນັກນັດັູ່ ງນັນ້ໃນ Joomla! ຈຶູ່ ງໄດອ້ອກແບບໃຫມ້ແີທບັ
ທີູ່ ສາມາດຄຣກິສະຫຼບັໄປມາລະຫວູ່ າງໜາ້ Category Manager ແລະ Article Manager ໄດງູ້່ າຍຂຶນ້ຊືູ່ ງລວມໄປ
ເຖງິແທບັ Featured Article ສ າຫຼບັສະແດງ Article ທີູ່ ກ ານດົສະຖາານະເປັນ Featured ໂດຍສະເພາະແທບັເຫຼົູ່ ານີ ້

ຊູ່ ວຍໃຫເ້ຮາົສາມາດເປີດໄປຍງັໜາ້ທີູ່ ຕອ້ງການໄດໄ້ວຂຶນ້ແທນທີູ່ ຈະຕອ້ງຄຣກິທີູ່ ເມນ  Content ຕາມປົກກະຕ.ິ 

ເນືອ້ຫາໃນບດົນີຖ້ໄືດວູ້່ າເປັນຫວົໃຈສ າຄນັຂອງການສາ້ງຄອນເທນໃນ Joomla! ໂດຍໄດເ້ວົາ້ເຖງິໂຄງສາ້ງການ
ຈດັເກບັຂ ມ້ ນໃນ Joomla! ຊືູ່ ງມກີານແບູ່ ງໝວດໝ ູ່ ອອກເປັນ Category  ແລະ ສາມາດສາ້ງ Category ຊອ້ນກນັໄດ ້
ບ ູ່ ຈ າກດັຈ ານວນ ອກີທງັຍງັສາ້ງ Article  ແລະ ຈດັເກບັໄດຕ້າມໝວດທີູ່ ຕອ້ງການເມືູ່ ອສາ້ງ Article ແລວ້ໝດົເຮາົກ ູ່ ໄດ ້
ທດົລອງສາ້ງລິງ້ໄປຫາ Article ແຕູ່ ລະລາຍການ ລວມເຖງິໄດອ້ະທບິາຍບ ລຫິານຈດັການArticle ເພືູ່ ອໃຫສ້າມາດຄົນ້ຫາ 
ຈດັການ ແລະ ສະແດງ Article ໄດຕ້າມທີູ່ ຕອ້ງການ. 

 

 

 



 

45 
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ບົດທີ 5 

ຕົບແຕ່ງຂ ໍ້ຄວາມ ແລະ ປັບແຕ່ງ Article 

ສ າຫຼບັເລືູ່ ອງການຈດັການຄອນເທນເວບັໄຊເຮາົໄດທ້ດົລອງສາ້ງເມນ ເພືູ່ ອລິງ້ໄປ Article  ແຕູ່ ວູ່ າ Article ທີູ່ ເຮາົ
ສາ້ງເປັນເນືອ້ຫາທີູ່ ເປັນຂ ຄ້ວາມທ າມະດາ,  ດັູ່ ງນັນ້ ເນືອ້ຫາໃນບດົນີຈ້ະອະທບິາຍການປັບແຕູ່ ງ ແລະ ຈດັຮ ບແບບຂ ມ້ ນ ບ ູ່

ວູ່ າຈະເປັນການຈດັຮ ບແບບຂ ຄ້ວາມ ການຈດັຫຍ ໜ້າ້ ການຈດັແທກັຮ ບພາບປະກອບ ການແທກັລິງ້ ເປັນຕົນ້ລວມໄປເຖງິ
ການຈດັປັບແຕູ່ ງພາຣາມເິຕຂີອງ Article ເພືູ່ ອໃຫສ້ະແດງຂ ມ້ ນຕາມທີູ່ ກ ານດົ. 

I. ຈັດຮູບແບບຂ ໍ້ຄວາມ 

Joomla! ໄດກ້ຽມເຄືູ່ ອງມໃືນການຈດັຮ ບແບບຂ ຄ້ວາມມາໄວໃ້ຫຄ້ບົ ຫາກເຮາົເຄຍີໃຊໂ້ປຣແກຣມສ າເລດັຮ ບເຊັູ່ ນ 
Microsoft Word ມາແລວ້ກ ູ່ ຈະພບົວູ່ າມວີທິທີີູ່ ໃຊງ້ານຄາ້ຍຄກືນັເພືູ່ ອໃຫເ້ຮາົເຫນັພາບທີູ່ ຊດັຂຶນ້ ເຮາົລອງເປີດ Article 
ຂຶນ້ມາລາຍການໜຶູ່ ງເພືູ່ ອແກໄ້ຂໂດຍເຂົາ້ໄປທີູ່  Content  Article Manager  ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່  Article ຈະພບົ
ໜາ້ຈ ສ າລບັແກໄ້ຂ Article . 

 

 

ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັປຸູ່ ມສ າຫຼບັຈດັຮ ບແບບຂ ຄ້ວາມຢ ູ່ ດາ້ນເທງິຊືູ່ ງການໃຊງ້ານກ ູ່ ຄກືານຈດັຮ ບແບບໃນໂປຣແກຣມ
ສ າເລດັຮ ບທົູ່ ວໄປເຊັູ່ ນ:  

1 

2 



 

46 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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- ເປັນຕວົໜາ, ຕວົອູ່ ຽງ, ຂດີເສັນ້ ແລະ ຂດີຂາ້ 
- ຈດັຕ າແໜູ່ ງ ແລະ ລກັຊະນະຂ ຄ້ວາມ 
- ສາ້ງລາຍການຂ ມ້ ນດວ້ຍ Bullet 
- ຍກົເລກີຈດັຮ ບແບຂ ຄ້ວາມ 

II. ການສາ້ງໄດເຣກັເທຣີ ີແລະ ອບັໂຫຼດພາບ 
ເຮາົສາມາດແທກັພາບປະກອບເຂົາ້ໄປໃນ Article ໄດໂ້ດຍ Joomla! ນັນ້ມເີຄືູ່ ອງມທືີູ່ ເອີນ້ວູ່ າ Media 

Manager ສ າລບັບ ລຫິານຈດັການຮ ບພາບກູ່ ອນອືູ່ ນໃຫລ້ອງເຂົາ້ໄປທີູ່ ໜາ້ Media Manager ໂດຍຄຣກິ Content 
 Media Manager ກ ູ່ ຈະພບົໜາ້ Media Manager ແລະ ພາບທງັໝດົທີູ່ ເຮາົອບັໂຫຼດສ າຫຼບັນ າໄປແທກັໃນ
Article ນັນ້ຈະສະແດງຢ ູ່ ໃນໜາ້ນີ ້ ຊືູ່ ງເຮາົຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າໃນໜາ້ນີຈ້ະມທີງັຟາຍພາບ ແລະ ໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ເກບັພາບ
ສະແດງຢ ູ່  . 

ເຊັູ່ ນດຽວກບັຫຼກັໃນການສາ້ງ Article ຫາກເຮາົມພີາບຢ ູ່ ເປັນຈ ານວນຫຼາຍຄວນຈະສາ້ງໄດເຣກັເທຣີເີພືູ່ ອຈດັແບູ່ ງ
ພາບໃຫເ້ປັນໝວດໝ ູ່ ງູ່ າຍຕ ູ່ ການຄົນ້ຫາ ແລະ ນ າພາບມາໃຊງານໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົຈະທດົລອງສາ້ງໄດເຣກັເທຣີຂີຶນ້ມາ 2 ໝວດ
ສ າຫຼບັຈດັເກບັພາບໃຫເ້ປັນໝວດໝ ູ່ ຄ ືimage ໂດຍໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ Create Folder ກູ່ ອນຈາກນັນ້ຈະພບົກບັຊູ່ ອງໃຫ ້
ໃສູ່ ຊືູ່ ໄດເຣກັເທຣີໃີຫໃ້ສູ່ ຊືູ່ ໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງໃນ Text bok ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Create Folder  

 

       

  ໃນໜາ້ Media Manager ນີເ້ຮາົຈະເຫນັໄດເຣກັເທຣີໃີໝູ່ ເພີູ່ ມຂຶນ້ມາຫຼງັຈາກສາ້ງໄດເຣກັເທຣີແີລວ້  

1 
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 ເມືູ່ ອສາ້ງໄດເຣກັເທຣີແີລວ້ຫາກຕອ້ງການອບັໂຫຼດຟາຍໄປໄວໃ້ນໄດເຣກັເທຣີໃີດກ ູ່ ຈະຕອ້ງຄຣກິເຂົາ້ໄປໄດເຣກັ
ເທຣີນີ ັນ້ເສຍກູ່ ອນແລວ້ຈຶູ່ ງອບັໂຫຼດ ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣກິໄດເຣກັເທຣີ ີ image ກ ູ່ ຈະພບົໜາ້ຈ ວູ່ າງຊືູ່ ງພາຍໃນຍງັບ ູ່ ມຟີາຍໃດຢ ູ່
ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ Upload ທີູ່ ຢ ູ່ ດາ້ນຊາ້ຍເທງິ. 

 

 ຈະສງັເກດວູ່ າມປຸີູ່ ມ Choose File ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມນີເ້ພືູ່ ອເລອືກຟາຍທີູ່ ຕອ້ງການອບັໂຫຼດຊືູ່ ງເປັນການເລອືກ
ຟາຍຈາກໃນເຄືູ່ ອງຄອມພວິເຕຂີອງເຮາົເອງ ແລະ ສາມາດເລອືກເທືູ່ ອລະຟາຍ ຫຼ ືຫຼາຍຟາຍພອ້ມກນັກ ູ່ ໄດ ້

1 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 ເມືູ່ ອເລອືກຟາຍທີູ່ ຕອ້ງການອບັໂຫຼດຄບົໝດົແລວ້ ຈະເຫນັຈ ານວນຟາຍທີູ່ ເລອືກສະແດງຢ ູ່ ໃນຕວົຢູ່ າງຄ ື 4 ຟາຍ 
ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Start Upload ຈາກນັນ້ Joomla! ຈະເລີູ່ ມອບັໂຫຼດຟາຍເທືູ່ ອລະພາບຈນົກວູ່ າຈະອບັໂຫຼດແລວ້ຄບົທຸກ
ພາບຈຶູ່ ງແຈງ້ສະຖານະວູ່ າ  Upload Complete ອກີທງັດາ້ນລຸູ່ ມຍງັສະແດງພາບແບບ  thumbnail ຫຼ ືພາບຂະໜາດ
ຫຍ ໃ້ຫເ້ບິູ່ ງ 

 

 

III. ແທກັພາບປະກອບໃນ Article  
 ເມືູ່ ອອບັໂຫຼດຟາຍພາບທີູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງໃຊເ້ປັນທີູ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ຂັນ້ຕອນຕ ູ່ ໄປກ ູ່ ຄກືານແທກັພາບເຫຼົູ່ ານັນ້ໃນ 
Article ຊືູ່ ງມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

1) ຄຣກິທີູ່  Content  Article Manager ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິເລອືກ Article ທີູ່ ຕອ້ງການແທກັຮ ບພາບ. 

2 

3 



 

49 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

2) ຈະປະກດົໜາ້ຈ ສ າຫຼັບແກໄ້ຂ Article ໃຫເ້ລືູ່ ອນຄອນເຊີໄປຍງັຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕອ້ງການແທັກຮ ບພາບຈາກນັນ້
ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Image  
 
  

 
 

3) ເຮາົຈະເຫນັໜາ້ຕູ່ າງ Pop-up ໃຫເ້ລອືກຮ ບພາບທີູ່ ຈະແທກັລງົໃນ Article (ຫາກສງັເກດໃຫດ້ຈີະເຫນັວູ່ າດາ້ນ
ລຸູ່ ມຂອງໜາ້ຈ ນີກ້ ູ່ ມປຸີູ່ ມໃຫອ້ບັໂຫຼດຟາຍພາບເຊັູ່ ນດຽວກບັໃນໜາ້ Media Manager ນັນ້ໝາຍຄວາມວູ່ າເຮາົ
ສາມາດອບັໂຫຼດພາບຈາກໜາ້ນີໄ້ດໂ້ດຍກງົເຊັູ່ ນກນັ) ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣິກໄດເຣກັເທຣີີ image ຊືູ່ ງເປັນໄດເຣກັເທຣີີ
ທີູ່ ເຮາົໄດອ້ບັໂຫຼດຟາຍພາບໄວກູ້່ ອນໜາ້ນີ ້
 

 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ໃຫເ້ຮາົຄຣກິປຸູ່ ມ Save ດາ້ນເທງິຈາກນນັ Refresh ໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊແລວ້ຄຣກິທີູ່ ເມນ ຂອງ Article ທີູ່

ເຮາົໄດແ້ທກັພາບເຂົາ້ໄປກ ູ່ ຈະເຫນັຜນົລບັໃນໜາ້ເວບຈະເຫນັໄດວູ້່ າມຜີນົລບັໃນໜາ້ເວບັໄຊມຈີດຸທີູ່ ຄວນປັບປຸງຢ ູ່  2 ຈດຸ
ຄ:ື 

- ພາບປະກອບທີູ່ ໃຫຍູ່ ເກນີໄປຄວນຈະຫຍ ຂ້ະໜາດໃຫນ້ອ້ຍລງົກວູ່ ານີ ້
- ຂ ຄ້ວາມໃນ Article ຢ ູ່ ຕດິກບັພາບຫຼາຍເກນີໄປຄວນເວັນ້ໄລຍະຫູ່ າງລະຫວູ່ າງຂ ຄ້ວາມກບັພາບ 

 ສ າຫຼັບພາຣາມິເຕີທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງແກຸ້ໄຂໃນທີື່ນີໍ້ມີ 3 ສ່ວນຄ : 

- Dimensions ເປັນການກ ານດົຄວາມກວາ້ງ ແລະ ຄວາມສ ງໃໝູ່ ຂອງພາບໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົຕອ້ງການຫຍ ພ້າບໃຫນ້ອ້ຍລງົ
ຈືູ່ ງລະບຸຄວາມກວາ້ງໃຫນ້ອ້ຍລງົກວູ່ າເກົູ່ າຄ ື300 ສູ່ ວນຄວາມສ ງຂອງຮ ບນັນ້ຫາກບ ູ່ ໄດລ້ະບຸໄວຄ້ວາມສ ງກ ູ່ ຈະຖືກ
ຫຍ ລ້ງົອດັຕະໂນມດັໃນສດັສູ່ ວນທີູ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມກວາ້ງ. 

- Vertical Space ໄລຍະຫູ່ າງລະຫວູ່ າງຂ ຄ້ວາມກບັພາບໃນແນວຕັງ້ (ໜູ່ ວຍເປັນ pixel) ໃນທີູ່ ນີກ້ ານດົໃຫເ້ປັນ 5 
- Horizontal Space ໄລຍະຫູ່ າງລະຫວູ່ າງຂ ຄ້ວາມກບັພາບໃນແນວນອນ (ໜູ່ ວຍເປັນ pixel) ທີູ່ ນີກ້ ານດົໃຫເ້ປັນ 

5 
VI. ສ້າງລິໍ້ງເຊ ື່ອມໂຍງຂ ໍ້ມູນ 

       ການສາ້ງລິງ້ເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມໂຍງໄປຍງັຂ ມ້ ນສູ່ ວນອືູ່ ນໆເຮາົສາມາດສາ້ງໄດ ້3 ຮ ບແບບໄດ ້
- ສາ້ງລິງ້ໄປຍງັ Article ອືູ່ ນພາຍໃນເວບັໄຊດຽວກນັ 
- ສາ້ງລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊພາຍນອກ 
- ສາ້ງລິງ້ແບູ່ ງເນືອ້ຫາພາຍໃນ Article ຊຸດດຽວກນັ 

1) ສາ້ງລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊພາຍນອກ 

 ວທິກີານສາ້ງລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊພາຍນອກມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

- ຂ ຄ້ວາມທີູ່ ຕອງ້ງການສາ້ງລິງ້ໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົພມິຂ ຄ້ວາມຂືນ້ມາໃໝູ່  ແລະ ຕອ້ງການສາ້ງລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊ Joomla! ໂດຍ
ຂ ຄ້ວາມ http://www.joomla!.org 

- ຄຣກິໄອຄອນສ າຫຼບັສາ້ງລິງ້ຊງືຢ ູ່ ເທງິທ ບາທາງກາງ 
 

http://www.joomla.org/
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

- ເຮາົຈະເຫນັ Pop-up ປາກດົຂຶນ້ມາຊືູ່ ງຈະສະແດງແບບຟອມໃຫໃ້ສູ່ ລາຍລະອຽດຂອງເວບັໄຊພາຍນອກທີູ່ ຕອ້ງການ
ສາ້ງລິງ້ໄປ ໂດຍໃຫເ້ຮາົໃສູ່ ຂ ມ້ ນ URL ໃນຊູ່ ອງຂອງ Link URL ໃນສູ່ ວນຂອງTarget ໃຫເ້ລອືກເປັນ New 
Window ເພືູ່ ອໃຫເ້ປີດໜາ້ຕູ່ າງຂອງບາວເຊໜີາ້ໃໝູ່ ເມືູ່ ອຄຣກິລິງ້ ແລະ ສູ່ ວນຂອງ Tittle ແລະ Class ນັນ້ສາມາດ
ລະເວັນ້ໄວໄ້ດຈ້າກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ OK. 
 

 

 
 

- ຄຣິກປຸູ່ ມ Save  ແລະ ຜນົລບັຈາກໜາ້ລກັຂອງເວບັໄຊໂດຍຈະເຫນັວູ່ າເມືູ່ ອຄຣິກທີູ່ ລິງ້ນີ ້Joomla! ກ ູ່ ຈະລິງ້ໄປ
ຍງັເວບັໄຊພາຍນອກຕາມທີູ່ ກ ານດົໄວ ້(ເຮາົບ ູ່ ສາມາດທດົສອບຄຣກິລິງ້ໃນ Editor ໄດ)້ 

 ໃນກ ູ່ ລະນສີາ້ງລິງ້ແລວ້ ແລະ ຕອ້ງການທີູ່ ຈະລບົຖິມ້ສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍເລອືກຂ ຄ້ວາມທີູ່ ຕອ້ງການລບົລິງ້ອກີຄັງ້ 
ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Unlink ຊືູ່ ງປຸູ່ ມນີສ້າມາດໃຊລ້ບົລິງ້ທງັພາຍໃນເວບັໄຊດຽວກນັ ແລະ ລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊພາຍນອກໄດ ້

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

2) ສ້າງລິໍ້ງ Read More ຫຍ ໍ້ Article ໃຫຸ້ສັໍ້ນລົງ  
ໃຫເ້ຮາົຍອ້ນກບັໄປຍງັໜາ້ Article Manager ອກີຄັງ້ຈະເຫນັວູ່ າມ ີArticle ພຽງລາຍການດຽວທີູ່ ຖກືກ ານດົ

ໃຫເ້ປັນ Featured ຊືູ່ ງຈະມຜີົນໃຫ ້Article ນັນ້ຖືກສະແດງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ຕອ້ງສາ້ງເມນ ໃດໆ 
ຫາກຕອ້ງການໃຫ ້Article ອືູ່ ນໆສະແດງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊ ເຊັູ່ ນກນັເຮາົສາມາດເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂໂດຍກ ານດົໜດົ
ພາຣາມເິຕນີ ັນ້ເປັນ Featured ໄດຈ້ະມຜີນົໃຫໜ້າ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊມ ີArtcle ຫຼາຍລາຍການສະແດງລຽນຕ ູ່ ກນັ.  

ໃນໜາ້ທີູ່ ມ ີArticle ຫຼາຍລາຍການສະແດງໃນໜາ້ດຽວກນັເຊັູ່ ນ ໜາ້ຫຼກັ (ເມນ  Home) ນີໂ້ດຍປົກກະຕເິນືອ້
ຫາຂອງແຕູ່ ລະ Article ຈະຖືກສະແດງແບບເຕມັນັນ້ໝາຍຄວາມວູ່ າຫາກເຮາົກ ານດົໃຫ ້Article  4 ລາຍການເປັນ 
Featured ດັູ່ ງນັ ້ັນ້ກ ູ່ ຈະມ ີArticle ທງັ 4 ລາຍການນີຂ້ ືນ້ສະແດງໃນໜາ້ທ າອດິ ແລະ ຫາກ Article ລາຍການທ າອດິທີູ່

ມ ີຄວາມຍາວຫຼາຍກ ູ່ ຈະຕອ້ງເລືູ່ ອນໜາ້ຈ ລົງໄປຈນົຈບົເນືອ້ຫາຂອງ Article ລາຍການທ າອິດຈືູ່ ງຈະເຫັນ Article 
ລາຍການທ ີ2 

ດັູ່ ງນັນ້ເພືູ່ ອຈດັຮ ບແບບການສະແດງຜນົ Article ໃຫມ້ຄີວາມສັນ້ເຮາົສາມາດກ ານດົໃຫສ້ະແດງຂ ມ້ ນຂອງແຕູ່ ລະ 
Article ພຽງບາງສູ່ ວນເພືູ່ ອສະແດງເນືອ້ຫາ Article ແບບເຕມັໆຊືູ່ ງມຂີ ດ້ຄີ ືເຮດັໃຫເ້ຮາົສາມາດກ ານດົເນືອ້ຫາຂອງແຕູ່ ລະ 
Article ທີູ່ ສະແດງໃນໜາ້ຫຼກັໃຫເ້ໝາະສມົໄດໂ້ດຍມຂີັນ້ຕອນໃນການກ ານດົຄູ່ າດັູ່ ງນີ:້ 

1. ເປີດໄປຍງັໜາ້ທີູ່ ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນ Article  
2. ເລືູ່ ອນຄອນເຊໄີປຍງັຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕອ້ງການໃຫຈ້ບົຂ ຄ້ວາມເພືູ່ ອສະແດງລິງ້ Read More ແລະ ຄຣິກປຸູ່ ມ 

Read 
More ທີູ່

ດ ້ າ ນ ລຸູ່ ມ
ຂ ອ ງ 
Editor 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

3. ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັເສັນ້ສແີດງບູ່ ອນຕ ູ່ າແໜູ່ ງຂອງເດເີຊປີະຈບຸນັໝາຍຄວາມວູ່ າເຮາົຈະສະແດງຂ ຄ້ວາມໃນ 
Article ໃນໜາ້ຫຼກັຈນົເຖງິຕ ູ່ າແໜູ່ ງເສັນ້ສແີດງ ແລະ ສະແດງລິງ້ Read More ໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ເບິູ່ ງຄຣກິອູ່ ານຕ ູ່

ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Save ເພືູ່ ອບນັທກຶ. 
 

 
 

4. Refresh ໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊອີກຄັງ້ຈະເຫນັວູ່ າ Article ນັນ້ສະແດງແຕູ່ ຂ ມ້ ນຕາມທີູ່ ເຮາົກ ານດົໄວ ້
ແລະ ມປຸີູ່ ມ Read More ໃຫຄ້ຣກິໄປອູ່ ານແບບເຕມັໆ. 

 

ເມືູ່ ອຄຣກິລິງ້ Read More ແລວ້ກ ູ່ ຈະເຫນັຂ ມ້ ນໃນ Article ທງັໝດົ ເຮາົສາມາດປູ່ ຽນຄ າວູ່ າ Read More ເປັນ
ຂ ຄ້ວາມອືູ່ ນທີູ່ ຕອ້ງການໄດໂ້ດຍໃຫຄ້ຣກິເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂ Article ຈາກນັນ້ຄຣກິແທບັ Article Options ດາ້ນເທງິແລວ້ເລືູ່ ອນ
ມາທາງລຸູ່ ມສຸດລະບຸຄ າທີູ່ ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງແທນລງົໄໄປໃນຊູ່ ອງ Read More Text . 

IV. ປັບແຕ່ງພາຣາມິເຕີຂອງ Article  

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ເມືູ່ ອສາ້ງ Article ຂຶນ້ມາແລວ້ໃນແຕູ່ ລະ Article ຈະມພີາຣາມເິຕທີີູ່ ສາມາດປັບແຕູ່ ງຄູ່ າໄດໂ້ດຍ Joomla! ໄດແ້ບູ່ ງ
ພາຣາມເິຕອີອກເປັນ 5 ກຸູ່ ມ ຊືູ່ ງແຕູ່ ລະກຸູ່ ມສະແດງເປັນແທບັຢ ູ່ ທາງດາ້ນເທງິຂອງໜາ້ທີູ່ ສາ້ງ Article  ແລະ ເມືູ່ ອຄຣກິແຕູ່ ລະ
ແທບັກ ູ່ ຈະສະແດງລາຍການພາຣາມເິຕທີງັໝດົ. 

 
 Publishing Option  

ພາຣາມເິຕໃີນກຸູ່ ມນີມ້ໜີາ້ທີູ່ ຄວາມຄຸມກູ່ ຽວກບັວນັທີູ່  ແລະ ເວລາໃນການສະແດງຜນົ Article ລວມໄປເຖງິຂ ້

ມ ນຜ ຂ້ຽນ Article ດວ້ຍໂດຍມລີາຍລະອຽດພາຣາມເິຕທີີູ່ ສ າຄນັດັູ່ ງນີ:້  
- Greated by ປົກກະຕແິລວ້ Article ແຕູ່ ລະລາຍການຈະສະແດງຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນກ າກບັໄວສ້ະເໝວີູ່ າແມູ່ ນໃຜເປັນຄນົ

ຂຽນ ຫາກຕອ້ງການປູ່ ຽນຊືູູ່່ ຜ ຂ້ຽນ Article ກ ູ່ ສາມາດປູ່ ຽນໄດຈ້າກພາຣາມເິຕນີີໂ້ດຍຄຣກິເລອືກ User ຄນົອືູ່ ນໆທີູ່ ມ ີ
ຢ ູ່ ໃນລະບບົ. 

- Greated by alias ໃນກ ລະນທີີູ່ ຕອ້ງການປູ່ ຽນຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນ Article ໂດຍຕອ້ງການປູ່ ຽນເປັນຊືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ຢ ູ່ ໃນລະບບົຈງິ ຊຶູ່ ງ
ຈະບ ູ່ ສາມາດເລອືກລາຍຊືູ່ ໄດຈ້າກພາຣາມເິຕ ີGreated by ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົສາມາດພມິຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນໄດເ້ອງໃນຊູ່ ອງນີ ້ໂດຍຈະ
ໃສູ່ ເປັນຊືູ່ ຫຍງັກ ູ່ ໄດບ້ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງຕງົກບັຊືູ່ ທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນລະບບົ. 

- Greated Date ວນັທີູ່ ສາ້ງ Article ປົກກະຕຈິະຖກືກ ານດົໃຫເ້ປັນວນັທ ີ ແລະ ເວລາປະຈບຸນັເວລາທີູ່ ສາ້ງ ແຕູ່
ຫາກເຮາົຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງເປັນວນັອືູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຄຣກິທີູ່ ໄອຄອນຮ ບປະຕທິນິເພືູ່ ອແກໄ້ຂໄດ.້ 

- Start Publishing  ກ ານດົວນັທີູ່ ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ Article ໃນເວບັໄຊໂດຍປົກກະຕຈິະເປັນວນັດຽວກນັກບັທີູ່

ສາ້ງ ຫາເຮາົສາ້ງ Article ມືນ້ ີແ້ຕູ່ ຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງ Article ໃນວນັອືູ່ ນກ ູ່ ສາມາດກ ານດົເປັນວນັທີູ່ ຕອ້ງການໄດ.້ 
- Finish Publishing ກ ານດົວນັສິນ້ສຸດການສະແດງ Article ໃນເວບັໄຊເໝາະສ າຫຼບັການສາ້ງ Article ທີູ່

ຕອ້ງການມກີານກ ານດົວນັສິນ້ສຸດທີູ່ ແນູ່ ນອນ ຫາກສິນ້ສຸດວນັໝດົອາຍຸນັນ້ໄປ Article ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ສະແດງໃນເວບັໄຊ 



 

55 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

  Article Options  
ພາຣາມເິຕໃີນກຸູ່ ມນີເ້ຮດັໜາ້ທີູ່ ຄວບຄຸມການສະແດງຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັ Article  ຫາກເຮາົສງັເກດ Article 

ທີູ່ ສະແດງໃນໜາ້ Home ຈະພບົວູ່ າມຂີ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັ Article ສະແດງຢ ູ່ ດັູ່ ງນີ ້ 
-  Witten by  ຜ ຂ້ຽນ Article 
- Category ສະແດງ Category ຂອງ Article 
- Published ວນັທສີະແດງ Article ນີໃ້ນໜາ້ເວບັ 
- Hits ຈ ານວນຄັງ້ທີູ່ ມກີານເປີດເບິູ່ ງ Article ນີ ້
- ປຸູ່ ມສ າຫຼບັພມິ ແລະ ສົູ່ ງລິງ້ທາງອເີມວ 

 ພາຣາມເິຕເີຫຼົູ່ ານີເ້ຮາົສາມາດເລອືກໄດວູ້່ າຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງຫຼບື ູ່  ຊືູ່ ງຂຶນ້ຢ ູ່ ກບັລກັຊະນະເນືອ້ຫາເຊັູ່ ນ: ຫາກ
ເປັນເວບັໄຊບ ລສິດັສະແດງຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັບ ລກິານຕູ່ າງໆບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງສະແດງຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນ ແລະ ພາຣາມເິຕອີືູ່ ນໆຕາມ
ລາຍການເບຶອ້ງຕົນ້ ແຕູ່ ຫາກເປັນເວບັໄຊຂູ່ າວຫຼ ື ບລຼ໋ອກຊືູ່ ງມຜີ ຂ້ຽນຫຼາຍໆຄນົອາດຈ າເປັນຕອ້ງສະແດງຊືູ່ ຜ ຂ້ຽນ ວນັທີ
ຂຽນລວມໄປເຖງິໝວດໝ ູ່ ຕາມພາຣາມເິຕ.ີ 

 ພາຣາມເິຕໃີນກຸູ່ ມນີສ້າມາດເລືອືກໄດວູ້່ າຈະໃຫເ້ປັນ Show ຫຼ ືHide ແຕູ່ ໂດຍ default ແລວ້ຈະຖກືກ ານດົຄູ່ າ
ໄວເ້ປັນ Use Global ທງັໝດົຊືູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່ າ Article ທງັໝດົທີູ່ ທມີຢີ ູ່ ໃນ Joomla! ໃຊຄູ້່ າກາງຮູ່ ວມກນັ ຫາກ
ຕອ້ງການແກໄ້ຂໃຫມ້ຜີນົພຽງ Article ດຽວກ ູ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດເ້ລຍີ ຫຼ ື ຕອ້ງການແກໄ້ຂບາດດຽວແລວ້ໃຫມ້ຜີນົກບັ 
Article ທງັໝດົກ ູ່ ຕອ້ງເຂົາ້ໄປແກໄ້ຂຄູ່ າ Global ໂດຍມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

- ຄຣກິປຸູ່ ມ Close ຫຼ ືSave & Close ເພືູ່ ອປິດໜາ້ແກໄ້ຂ Article ແລະ ກບັໄປຍງັໜາ້ Article Manager 
- ເມືູ່ ອກບັມາຍງັໜາ້ Article Manager ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Options ຊືູ່ ຢ ູ່ ເທງິທ ບາດາ້ນຂວາເບືອ້ງເທງິ 
- ເຮາົຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັແກໄ້ຂພາຣາມເິຕແີບບ Global ທີູ່ ສະແດງລາຍການພາຣາມເິຕໂີດຍຖາ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Hide ເພືູ່ ອ

ແກໄ້ຂພາຣາມເິຕບີາງໂຕເປັນ Hide ແລວ້ Article ທຸລາຍການກ ູ່ ຄຖືກືກ ານດົພາຣາມເິຕເີປັນ Hide ຄກືນັໝດົໃນທີູ່

ນີໃ້ຫເ້ຮາົລອງຄຣກິປຸູ່ ມ Hide ເພືູ່ ອກ ານດົພາຣາມເິຕເີຫຼົູ່ ນີເ້ປັນຄູ່ າ Hide . 
o Show Category 
o Show Author 
o Dhow Publish Date 
o Show Hits 

- ຄຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ເພືູ່ ອບນັທກຶ ແລະ ກບັໄປຍງັໜາ້ Article Manager ຈາກນັນ້ໃຫ ້Refresh ໜາ້ທ າ
ອດິຂອງເວບັໄຊເບິູ່ ງອກີຄັງ້ຈະເຫນັວູ່ າພາຣາມເິຕທີີູ່ ເລອືກໄວເ້ປັນ Hide ນັນ້ບ ູ່ ຖກືສະແດງແລວ້. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 Article Permissions  

ພາຣາມເິຕກຸີູ່ ມນີໃ້ຊສ້ າຫຼບັກ ານດົສດິວູ່ າ User ກຸູ່ ມໃດມສີດິເຮດັຫຍງັແດູ່ ກບັ Article ໄດເ້ຊັູ່ ນ: ແກໄ້ຂ ລບົ ຫຼ ື
ປູ່ ຽນສະຖານະເປັນຕົນ້. 

 

 
 

 ນອກຈາກພາຣາມເິຕທີງັ 5 ກຸູ່ ມ ຊືູ່ ງສະແດງເປັນແທບັດາ້ນເທງິໃນໜາ້ທີູ່ ແກໄ້ຂ Article ແລວ້ດາ້ນລຸູ່ ມຂອງໜາ້
ດຽວກນັນີຍ້ງັມພີາຣາມເິຕອີກີກຸູ່ ມໜຶູ່ ງຄ ື Images link ຊືູ່ ງສະແດງຢ ູ່ ໃນໜາ້ຈ  Editor ພາຣາມເິຕໃີນກຸູ່ ມນີຈ້ະໃຊໃ້ນ
ກ ລະນທີີູ່ ເຮາົສາ້ງລິງ້ Read More ຕາມທີູ່ ໄດອ້ະທບິາຍໃນຫວົຂ  ້“ສາ້ງລິງ້ Read More ຫຍ  ້Article ໃຫສ້ັນ້ລງົ” ຊືູ່ ງ
ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັການເລອືກສະແດງຮ ບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັລະຫວູ່ າງ Intro Text ແລະ Full Article ໂດຍສາມາດເລອືກໃຫ ້
ສະແດງຮ ບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໄດ.້ 

 ເຮາົສາມາເລອືກໄດວູ້່ າກູ່ ອນຄຣກິປຸູ່ ມ Read More ອາດຈະໃຊສ້ະແດງພາບຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ເມືູ່ ອຄຣກິປຸູ່ ມ 
Read More ເພືູ່ ອສະແດງ Article ແບບເຕມັແລວ້ໃຫສ້ະແດງພາບຂະໜາດໃຫຍູ່ ແທນນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດ
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ກ ານດົລິງ້ທີູ່ ຈະໃຫສ້ະແດງໃນແຕູ່ ລະ Article ໄດໂ້ດຍສະແດງຫຼງັຈາກທີູ່ ຄຣກິປຸູ່ ມ Read More ຊືູ່ ງໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົບ ູ່ ໄດ ້
ສະແດງຕວົຢູ່ າງການໃຊງ້ານໃຫເ້ບິູ່ ງ. 

 ເນືອ້ຫາໃນບດົນີແ້ນະນ າໃຫເ້ຮາົຮ ຈ້ກັວທິຈີດັຮ ບແບບຂ ມ້ ນໃນ Article ທີູ່ ສາ້ງຂືນ້ລວມເຖງິວທິກີານປັບແຕູ່ ງ
ພາຣາມເິຕທີສີ າຄນັ ນອກຈາກຄວາມສາມາດໃນການຈດັຮ ບແບບ Article ຕາມຫວົຂ ທ້ີູ່ ກູ່ າວມາແລວ້ນັນ້ ເຮາົສາມາດຈດັ
ຮ ບແບບເອກະສານອືູ່ ນໆໄດອ້ກີຫຼາກຫຼາຍເຊັູ່ ນ ການປູ່ ຽນຟອນ, ສ,ີ ສາ້ງຕາຕະລາງ ແລະ ຄວາມສາມາດອືູ່ ນໆໄດຄ້ກືບັການ
ໃຊໂ້ປຣແກຣມ Microsoft Office ໂດຍທົູ່ ວໄປຊືູ່ ງເຮາົຈະບ ູ່ ໄດກູ້່ າວເຖງິລາຍລະອຽດໃນທີູ່ ນີ.້ 

 

ບົດທີ 6 

ບ ລິຫານຈັດການເມນ ູ

 ເມນ ເປັນສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ສ າຄນັຂອງເວບັໄຊທີູ່ ນ າທາງຜ ເ້ຂົາ້ຊມົໄປຍງັຂ ມ້ ນສູ່ ວນຕູ່ າງໆໂດຍໃນ Joomla! ນັນ້ໄດ ້
ອອກແບບໃຫມ້ຄີວາມສາມາດໃນການສາ້ງເມນ ໄດຫຼ້າກຫຼາຍຮ ບແບບ ເນືອ້ຫາໃນບດົນີເ້ຮາົຈະອະທບິາຍເຖງິການສາ້ງກຸູ່ ມ
ຂອງເມນ ຂືນ້ມາໃໝູ່ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຈດັກຸູ່ ມເມນ ເປັນໝວດ ແລະ ສາມາດກ ານົດຕ າແໜູ່ ງໃຫສ້ະແດງໄດຕ້າມຕອ້ງການ 
ນອກຈາກນີຍ້ງັຈະກູ່ າວເຖງິການສາ້ງເມນ ໃນລກັຊະນະອືູ່ ນໆ. 

I. ສ້າງກ ່ມເມນູຂຶໍ້ນມາໃໝ່ 

 ໃນບດົທີູ່ ແລວ້ນັນ້ເຮາົໄດລ້ອງສາ້ງເມນ ແບບງູ່າຍໆໂດຍກ ານດົໃຫໜ້ືູ່ ງເມນ ນັນ້ລິງ້ໄປຍງັ Article ແຕູ່ ລະລາຍການ
ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັເມນ ທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ວູ່ າເປັນເມນ ທຢີ ູ່ ໃນກຸູ່ ມດຽວກນັໂດຍມຊີືູ່ ກຸູ່ ມວູ່ າ Mian Menu ຫາກເຮາົມເີມນ ເປັນ
ຈ ານວນຫຼາຍການສາ້ງເມນ ທງັໝດົລວມໄວກຸູ້່ ມດຽວກນັອາດຈະເບິູ່ ງບ ູ່ ເໝາະສມົ ທາງທີູ່ ດຄີວນຈະສາ້ງກຸູ່ ມເມນ ແຍກອອກ
ມາຕູ່ າງຫາກເພືູ່ ອຈດັແບູ່ ງເມນ ອອກເປັນໝວດໝ ູ່ ອກີທງັຍງັມປີະໂຫຍດໃນການກ ານດົໃຫເ້ມນ ແຕູ່ ລະກຸູ່ ມຢ ູ່ ໃນຕ າແໜູ່ ງທີູ່

ຕູ່ າງກນັໄດເ້ຊັູ່ ນ: ອາດຈະມກຸີູ່ ມເມນ ທີູ່ ສະແດງທງັທາງເບືອ້ງຊາ້າຍ ທາງເທງິ ແລະ ທາງເບືອ້ງຂວາຂອງເວບັໄຊເປັນຕົນ້. ໃນ
ຫວົຂ ນ້ ີເ້ຮາົຈະສາ້ງກຸູ່ ມເມນ ຂຶນ້ມາຄ:ື  

1. ໃນໜາ້ Administration ໃຫເ້ຂົາ້ໄປທີູ່  Menu  Manager ຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ສະແດງກຸູ່ ມເມນ ຊືູ່ ງໃນທີູ່ ນີ ້

ເຮາົມ ີMian Menu ຢ ູ່ ພຽງແຕູ່ ກຸູ່ ມດຽວໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງກຸູ່ ມເມນ ໃໝູ່  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

2. ເຮາົຈະພບົກບັໜາ້ຈ  Menu Manager: Add Menu ຊືູ່ ງປະກອບໄປດວ້ຍແບບຟອມໃຫໃ້ສູ່ ລາຍລະອຽດ
ກູ່ ຽວກບັກຸູ່ ມເມນ ທີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງ ໂດຍເຮາົຈ າເປັນຕອ້ງໃສູ່ ຂ ມ້ ນ 2 ຟິວດັູ່ ງນີ:້ 

- Title ໃຫລ້ະບຸຊືູ່ ກຸູ່ ມເມນ  
- Manu ໃຫລ້ະບຸຊືູ່ ຂອງເມນ ເປັນພາສາອງັກດິສ າຫຼບັອາ້ງອງີໃນລະບບົ 

 

3. ຄຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ຈະໄດກຸູ້່ ມເມນ ທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ມາໃໝູ່  ໃນຈດຸນີກຸູ້່ ມເມນ ໃໝູ່ ຍງັບ ູ່ ມລີາຍການເມນ ໃດໆຢ ູ່
ເລຍີ (ສງັເກດວູ່ າໃນຊູ່ ອງ Published ຈະມຄີູ່ າເປັນ 0) ເຮາົຈະໄປຍາ້ຍເມນ  2 ເມນ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມ Mian Menu ເກົູ່ າມາ
ໄວໃ້ນກຸູ່ ມໃໝູ່ ນີ ້

2 
3 

1 2 
3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

 
II. ຮູບແບບຂອງເມນູ  

ການສາ້ງເມນ ໃນຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຜູ່ ານມາເປັນເມນ ແບບງູ່າຍໆໂດຍແຕູ່ ລະເມນ ຈະລິງ້ໄປຍງັ Article ພຽງໜືູ່ ງລາຍການ
ເທົູ່ ານັນ້ຫາກຕອ້ງການເບິູ່ ງ Article ອືູ່ ນກ ູ່ ຈະຕອ້ງຄຣກິເມນ ຖດັໄປແຕູ່ ໃນການໃຊງ້ານຈງິອາດມຄີວາມຕອ້ງການທີູ່ ໃຊງ້ານ
ຫຼາກຫຼາຍກວູ່ ານເິຊັູ່ ນ ກ ລະນເີວບັໄຊຂູ່ າວ ຫຼ ື ບລຼ໋ອກ ເມນ ທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ນັນ້ອາດຈະລິງ້ໄປຍງັໜາ້ເວບຊືູ່ ງມ ີ Article ຫຼາຍ
ລາຍການສະແດງລວມກນັໃນໜາ້ດຽວໂດຍ  Joomla! ເອງກ ູ່ ມຮີ ບແບບຂອງເມນ ທີູ່ ສາມາດສາ້ງໄດຫຼ້າກຫຼາຍເພືູ່ ອໃຫ ້
ສະແດງຜນົ Article ໄດແ້ຕກຕູ່ າງກນັໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົຂ ແນະນ າ 3 ຮ ບແບບທີູ່ ເປັນທີູ່ ນຍິມົດັູ່ ງນີ:້  

1. Category Blog  
 Category blog ຫຼື Blog Layout ເປັນການສະແດງຂ ມ້ ນໂດຍແບູ່ ງເປັນຄ ລ າ້ຊືູ່ ງອາດເປັນຄ ລ າ້ດຽວ ຫຼ ື

ຫຼາຍໆຄ ລ າ້ກ ູ່ ໄດ ້. ການສາ້ງເມນ ໃນແບບ Category Blog ນີເ້ຮົາຈະຕອ້ງສາ້ງ Article ຫຼາຍໆລາຍການໃຫຢ້ ູ່ ໃນ 
Category ດຽວກນັກູ່ ອນຈາກນັນ້ຈ ືູ່ ງສາ້ງເມນ ເພືູ່ ອລິງ້ໄປຫາ Category ໃນກຸູ່ ມນີ ້. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

2. ສ້າງເມນູສ າຫຼັບສະແດງຂ ໍ້ມູນແບບ Category Blog  

 ກູ່ ອນອືູ່ ນໃຫເ້ຮາົສາ້ງ Category ໃໝູ່ ຂືນ້ມາກູ່ ອນໃນທີູ່ ນີເ້ຮາົຈະສາ້ງ Category ໃໝູ່ ສ າຫຼບັເອາົໄວເ້ກບັ 
Article ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັຂູ່ າວສານຊືູ່ ງຈະນ າໄປສະແດງໃນຮ ບແບບ Category Blog ໂດຍໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

- ເຂົາ້ໄປທີູ່  Content  Category Manager ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງ Category ໃໝູ່  
 

 

 
 

- ກ ານດົຊືູ່ ໃນຊູ່ ອງ Title ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ຈະພບົກບັ Category ໃໝູ່ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ມາ 

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

  

 
 

 

 

1 
2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

- ຫຼງັຈາກກຽມຂ ມ້ ນຄບົແລວ້ກ ູ່ ເລີູ່ ມສາ້ງເມນ ກນັໄດເ້ລຍີໂດຍໃຫຄ້ຣິກທີູ່  Menu  Mian Menu ແລະຄຣິກປຸູ່ ມ  
New ເພືູ່ ອສາ້ງເມນ ໃໝູ່ ຈະພບົກບັໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງເມນ ໃໝູ່ ກູ່ ອນອືູ່ ນໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Select ເພືູ່ ອເລອືກປະເພດຂອງ
ເມນ  
 

 
 
 

- ເຮາົຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ໃຫເ້ລອືກປະເພດຂອງເມນ ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ແທບັ Articles ກູ່ ອນຈາກນັນ້ຄຣກິ Category Blog      
  

1 

2 
3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 
- ເມືູ່ ອເລອືກປະເພດເມນ ແລວ້ກ ູ່ ມາເລອືກໝວດໝ ູ່ ທີູ່ ຕອ້ງການສະແດງຂ ມ້ ນໃນ Choose a Category ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫ ້

ເລອືກເປັນໝວດທີູ່ ໄດສ້າ້ງໄວແ້ລວ້ນອກຈາກນີໃ້ຫກ້ ານດົຊືູ່ ເມນ ເປັນຊືູ່ ດຽວກນັໃນຊູ່ ອງ Menu Tiltle  ແລວ້ຄຣິກ
ປຸູ່ ມ Save  

- ເປີດໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊແລວ້ Refresh ເບິູ່ ງໂດຍຄຣກິເມນ  ທີູ່ ໄດສ້າ້ງຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ສະແດງຜນົລບັໃນແບບ 
Category Blog  
 

 
 

III. ປັບແຕ່ງຮູບແບບການສະແດງຂ ໍ້ມູນແບບ Global  

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ການປັບແຕູ່ ງຮ ບແບບການສະແດງຂ ມ້ ນບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນ Category Blog, Category List, ຫຼ ື List All 
Categories ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າຄູ່ າ default ນັນ້ກ ານດົໄວເ້ປັນ Use Global ຊືູ່ ງໃນການສາ້ງເມນ ໃໝູ່ ແຕູ່ ລະຄັງ້ 
ເຮາົສາມາດປັບຄູ່ າພາຣາມເິຕເີຫຼົູ່ ານີໄ້ດເ້ຮດັໃຫຮ້ ບແບບທີູ່ ກ ານດົມຜີນົສະເພາະເມນ ປັບແຕູ່ ງ ຫາກມກີານສາ້ງເມນ ໃໝູ່ ຂຶນ້
ມາໂດຍບ ູ່ ໄດປັ້ບແຕູ່ ງໃດໆເມນ ເຫຼົູ່ ານັນ້ຈະໃຊຄູ້່ າ default ຫຼ ື Use Global ນັນ້ເອງດັູ່ ງນັນ້ຫາກເຮາົຕອ້ງການປັບຄູ່ າ 
default ໃໝູ່ ເພືູ່ ອໃຫມ້ຜີນົກບັເມນ ທີູ່ ສາ້ງໃໝູ່ ທງັໝດົເຮາົກ ູ່ ສາມາດເຮດັໄດເ້ຊັູ່ ນກນັ ເມືູ່ ອເປີດເຂົາ້ໄປໃນ System  
Global Configuration ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິລິງ້ Article ທາງດາ້ນຊາ້ຍມກື ູ່ ຈະພບົກບັໜາ້ຈ ສ າຫຼບັປັບແຕູ່ ງຂ ມ້ ນແບບ 
Global ໂດຍໃນໜາ້ນີເ້ຮາົສາມາດແກໄ້ຂຄູ່ າ default ຂອງເມນ ແຕູ່ ລະປະເພດໄດ.້ 

IV. ສ້າງເມນູຍ່ອຍ 

 ການສາ້ງເມນ ໃນຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຜູ່ ານມາເປັນການສາ້ງເມນ ໃນລະດບັດຽວກນັຫາກເຮາົຕອ້ງການສາ້ງເມນ ຍູ່ ອຍໃຫຢ້ ູ່
ພາຍໃຕເ້ມນ ຫຼກັກ ູ່ ສາມາດເຮດັໄດເ້ຊັູ່ ນດຽວກນັໃນທີູ່ ນີຈ້ະຂ ຍກົຕວົຢູ່ ງລາຍການເມນ ຈາກ Mian Menu ຊືູ່ ງມເີມນ ທງັ
ໝດົ 4 ລາຍການ. 

1. ຈາກລາຍການເມນ ຄຣກິເລອືກເມນ  ທີູ່ ຕອ້ງການກ ານດົໃຫເ້ປັນເມນ ຍູ່ ອຍໃນທີູ່ ນີຄ້ ື
2. ໃນໜາ້ຈ ແກໄ້ຂລາຍລະອຽດເມນ ໃຫຄ້ຣິກເລອືກ List Box ໃນຫວົຂ  ້Parent Item ໂດຍເລອືກເມນ ຫຼກັທີູ່

ຕອ້ງການຍາ້ຍເມນ ນີເ້ຂົາ້ໄປຢ ູ່ ພາຍໃນ ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫເ້ລອືກເມນ ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Save 

 
 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

3. ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນທ ີ1 ແລະ ທ ີ2 ອກີຄັງ້ ໂດຍຍາ້ຍເມນ  (All) ເຂົາ້ໄປຢ ູ່ ພາຍໃນເມນ ເມືູ່ ອຍາ້ຍແລວ້ໃນໜາ້ທີູ່

ນີສ້ະແດງລາຍການເມນ ຈະພບົວູ່ າເມນ ຖກືກ ານດົໃຫເ້ປັນເມນ ຍູ່ ອຍຈະສະແດງຢ ູ່ ໃຕເ້ມນ ຫຼກັໂດຍມເີຄືູ່ ອງໝາຍ 
|– ກ າກບັໄວຢ້ ູ່ ໜາ້ເມນ ຍູ່ ອຍນັນ້ 
 
 

 
 

4. ເມືູ່ ອ Refresh ເບິູ່ ງຜນົໄດຮ້ບັເທງິໜາ້ເວບັໄຊຈະເຫນັວູ່ າ Joomla! ສະແດງສະເພາະເມນ ຫຼກັເທົູ່ ານັນ້ຈາກນັນ້
ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ເມນ . 

 

 

5. ເຮາົຈະພບົວູ່ າເມນ ຍູ່ ອຍຖກືສະແດງອອກມາຫຼງັຈາກທີູ່ ຄຣກິເມນ ຫຼກັເນືອ້ຫາໃນບດົນີ ້ໄ້ດແ້ນະນ າໃຫເ້ຮາົຮ ຈ້ກັວທິີ
ການສາ້ງກຸູ່ ມເມນ ລວມໄປເຖງິການສາ້ງເມນ ເພືູ່ ອສະແດງຂ ມ້ ນໃນ ແບບຕູ່ າງໆຄ ືCategory Blog ນອກຈາກນີ ້

ຍງັອະທບິາຍເຖງິການປັບແຕູ່ ງຮ ບແບບການສະແດງຂ ມ້ ນທງັການປັບແຕູ່ ງໃນແຕູ່ ລະເມນ ແລະ ການປັບແຕູ່ ງຄູ່ າ 
default ອກີດວ້ຍ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ບົດທີ 7 

ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃຫຸ້ກັບເວັບໄຊດ້ວຍ Joomla! Extension 

 Joomla! Extension ຄຊືອບແວທີູ່ ນ າມາຕດິຕັງ້ເພືູ່ ອຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດເພິູ່ ມເຕມີຂອງ Joomla! ໂດຍ 
Joomla! ມ ີExtension ໃຫເ້ລອືກໃຊງ້ານກນັຫຼາຍ Extension ສູ່ ວນໃຫູ່ ຍສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊງ້ານໄດຟີ້ຈາກເວບັ
ໄຊ http://extension.joomla!.org ນອກຈາກນີ ້Joomla! ຍງັຕດິຕັງ້ Extension ບາງສູ່ ວນມາໄວໃ້ຫໃ້ຊງ້ານໂດຍ 
default ຊືູ່ ງເຮາົມາສກຶສາລາຍລະອຽດນ າກນັ.  

I. ທ າຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບ Joomla! Extension  
Joomla! Extension ນັນ້ສາມາດແບູ່ ງອອກເປັນ 5 ປະເພດຫຼກັໆດວ້ຍກນັຄ:ື ໂມດ ນ(Module), ຄອມໂພເນນັ

(Component), ປັຼ໋ ກອນິ(Pugin), ເທມເພສ(Template) ແລະ Language  ໂດຍ Extension ທງັ 5 ປະເພດນີ ້

ສາ້ງຄວາມສບັສນົໃຫຜ້ ດ້ ແລເວບມໃືໝູ່ ພ ສມົຄວນ ເນືູ່ ອງຈາກບ ູ່ ແນູ່ ໃຈວູ່ າມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັແນວໃດ ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົຈະ
ສາມາດທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈກບັ Extension ທງັ 5 ປະເພດນີກ້ນັກູ່ ອນ. 

 
1. ໂມດູນ (Module) 

 ເປັນສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ໃຊສ້ າຫຼ ັບສະແດງຜົນໃນໜາ້ເວັບໄຊເປັນຄືກູ່ ອງແຕູ່ ລະກູ່ ອງ ຫຼື ເປັນບລຼ໋ອກທີູ່ ສາມາດ
ສະແດງຜນົ ຫຼ ືຕດິຕ ູ່ ກບັຜ ຊ້ມົໄດ ້ໂມດ ນຈະຕອ້ງມກີານກ ານດົຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຈະສະແດງຜນົວູ່ າວາງທີູ່ ຕ າແໜູ່ ງໃດຂອງເວບັໄຊ
ເຊັູ່ ນ: ດາ້ນເທງິ, ດາ້ນຊາ້ຍ, ດາ້ນຂວາເປັນຕົນ້. ຕວົຢູ່ າງ ໂມດ ນທີູ່ ເຮາົຄຸນ້ເຄຍີກນັດຢີູ່ າງເຊັູ່ ນ: ໂມດ ນສະແດງແບບຟອມໃຫ ້
ສະມາຊກິລຼ໋ອກອນິ, ໂມດ ນສະແດງຈ ານວນຜ ເ້ຂົາ້ຊມົ ແລະ ສະມາຊກິທີູ່ ອອນໄລ ໂມດ ນສະແດງປ້າຍໂຄສະນາເປັນຕົນ້ 
ໂມດ ນສາມາດຮບັຂ ມ້ ນຈາກຜ ຊ້ມົໄດເ້ຊັູ່ ນໂມດ ນໂພສທີູ່ ອະນຸຍາດໃຫຜ້ ຊ້ມົ ຫຼ ືສະມາຊກິໂຫວດສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ
ເປັນຕົນ້ ຂ ຈ້ າກດັຂອງໂມດ ນຄສືາມາດປັບແຕູ່ ງພາຣາມເິຕກີານເຮດັວຽກໄດພ້ຽງບາງສູ່ ວນເທົູ່ ານັນ້. 

 
2. ຄອມໂພເນັນ (Component)  

 ປຽບສະເໝອືນການນ າຊອບແວມາຕດິຕງັເສມີເພືູ່ ອເຮດັວຽກຮູ່ ວມກບັ Joomla! ເພືູ່ ອເພີູ່ ມຄວາມສາມາດໃຫ ້
ກບັເວບັໄຊ ແລະ ມຄີວາມສບັຊອ້ນຫຼາຍກວູ່ າໂມດ ນໂດຍມສີູ່ ວນສະແດງຜນົໃນໜາ້ເວບັໄຊ ແລະ ມສີູ່ ວນການປັບແຕູ່ ງໃນ
ໜາ້ Administration ຄອມໂພເນນັສາມາດສາ້ງລິງ້ເພືູ່ ອເຊືູ່ ອມໂຍງຈາກເມນ ໄດໂ້ດຍກງົ ແລະ ສະແດງຜນົໄດທ້ງັເວບັໄຊ
ທງັໜາ້ໃນຂະນະທີູ່ ໂມດ ນສາ້ງລິງ້ໂດຍຕງົຈາກເມນ ບ ູ່ ໄດ ້ ແລະ ຈະສະແດງຜນົເປັນສູ່ ວນປະກອບຕາມຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ກ ານດົໄວ ້
ເທົູ່ ານັນ້ ໃນໜາ້ເວບໜາ້ໜຶູ່ ງສາມາດສະແດງຄອມໂພເນນັໄດພ້ຽງຄອມໂພເນນັດຽວແຕູ່ ສາມາດສະແດງໂມດ ນໄດຫຼ້າຍໂມ
ດ ນ ຕວົຢູ່ າງຄອມໂພເນນັເຊັູ່ ນ: ລະບບົ Photo Gallory, Guest book ຫຼ ືForum ເປັນຕົນ້. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

3. ປັັ໋ກອິນ (Pugin) 
 ເປັນສູ່ ວນທີູ່ ເຂົາ້ມາກູ່ ຽວຂອ້ງໃນການຕດິຕັງ້ລະຫວູ່ າງຜ ຊ້ມົ ຫຼ ື ຜ ດ້ ແລເວບັກບັ Joomla! ປັຼ໋ ກອນິສາມາດກວດ

ຈບັຂ ມ້ ນທີູ່ ສົູ່ ງມາຈາກ Joomla!  ແລະ ແກໄ້ຂຂ ມ້ ນນັນ້ກູ່ ອນທີູ່ ຈະສົູ່ ງກບັໄປໃຫກ້ບັຢ ເຊນີອກຈາກນີຍ້ງັກວດຈບັຂ ມ້ ນທີູ່

ສົູ່ ງມາຈາກຢ ເຊກີູ່ ອນທີູ່ ຈະສົູ່ ງກບັໄປໃຫ ້Joomla! ໄດອ້ກີດວ້ຍ. 
 ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: Editor – TinyMCE ຊືູ່ ງເປັນ Editor ທີູ່ ເຮາົໃຊງ້ານຢ ູ່ ໃນປະຈບຸນັໂດຍປົກກະຕຂິ ມ້ ນເນືອ້ຫາ

ຕູ່ າງໆເວບັໄຊທີູ່ ເກບັໃນຖານຂ ມ້ ນຈະຢ ູ່ ໃນຮ ບແບບໂຄດ HTML ຫາກບ ູ່ ມກີານໃຊປັ້ຼ໋ ກອນິໂຄດ HTML ຈະຖກືສະແດງ
ອອກມາໃນ Textbox ເພືູ່ ອໃຫແ້ກໄ້ຂຊືູ່ ງກ ູ່ ຄວາມສາ້ງຄວາມລ າບາກໃຫກ້ບັຢ ເຊບີ ູ່ ແມູ່ ນນອ້ຍທີູ່ ຕອ້ງມາແກໄ້ຂໂຄດ 
HTML ດວ້ຍຕນົເອງ ແຕູ່ ດວ້ຍປັຼ໋ ກອນິ TinyMCE ຊືູ່ ງຈະທ າການແປງໂຄດ HTML ເຫຼົູ່ ານັນ້ໃຫຢ້ ູ່ ໃນຮ ບແບບ 
WYSIWYG ເຮດັໃຫຢ້ ເຊສີາມາດເຫນັຜນົລບັເອກະສານໄດທ້ນັທ.ີ 

 ໃນທາງກບັກນັເມືູ່ ອຢ ເຊແີກໄ້ຂເນືອ້ຫາໃນ TinyWCE  ຂ ມ້ ນທີູ່ ແກໄ້ຂໃນແບບ WYSIWYG ຈະຖກືແປງ
ເປັນໂຄດ HTML ເພືູ່ ອບນັທກຶເກບັຖານຂ ມ້ ນ ຊງືຂັນ້ຕອນການປະມວນຜນົໂດຍການແປງຂ ມ້ ນໄປກບັນີແ້ລະຄກືານເຮດັ
ວຽກຂອງປັຼ໋ ກອນິ. 
4. ເທມເພສ (Template) 

 ຄສືູ່ ວນທີູ່ ສະແດງຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນຮ ບຮູ່ າງໜາ້ຕາສສີນັ, ກຣາບຟິກຕູ່ າງໆ ເຮາົສາມາດປູ່ ຽນເທມເພສ
ຂອງເວບັໄຊໃຫເ້ປັນຮ ບແບບທີູ່ ຕ້ອ້ງການໄດໂ້ດຍທີູ່ ຍງັຄງົເນືອ້ຫາໃນເວບັໄຊໃຫຄ້ເືກົູ່ າ. 
5. Language 

 ຈະໃຊໃ້ນກ ລະນທີີູ່ ເຮາົຕອ້ງການເຮດັເວບັໄຊໃຫສ້ະແດງຜນົໄດຫຼ້າຍພາສາໂດຍໃຫຜ້ ເ້ຂົາ້ຊມົເວບັສາມາດເລອືກ
ພາສາໄດວູ້່ າຕອ້ງການໃຫສ້ະແດງຜນົລບັຂອງເວບັໄຊເປັນພາສາໃດ. 

 ສິູ່ ງໜືູ່ ງທີູ່ ເຮາົຢາກຈະແຈງ້ໃຫຮ້ ຄ້ໂືມດ ນກບັຄອມໂພເນັນ້ນັນ້ບ ູ່ ຈ າເປັນຕອ້ງແຍກຂາດຈາກກນັສະເໝໄີປ ບາງໂມ
ດ ນ ແລະ ບາງຄອມໂພນເນນັອາດຈະມຄີວາມສ າພນັກູ່ ຽວຂອ້ງກນັຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: ຫາກເຮາົຕດິຕັງ້ຄອມໂພເນນັ Forum 
ໂດຍແບູ່ ງເປັນກອ້ງສ າຫຼບັສອບຖາມແລກປູ່ ຽນຄວາມຮ ຄ້ອມໂພເນນັ Forum ນີອ້າດຈະມໂີມດ ນທີູ່ ຕດິຕັງ້ມາໃຫໃ້ຊງ້ານ
ເຊັູ່ ນ ໂມດ ນສະແດງຈ ານວນຜ ຊ້ມົທີູ່ ອອນໄລເປັນຕົນ້. 

II. ຕ າແໜ່ງຂອງໂມດູນ 

 ໂມດ ນທສີາ້ງຂຶນ້ມາສາມາດກ ານດົໄດວູ້່ າຈະໃຫສ້ະແດງໃນຕ າແໜູ່ ງໃດໃນເວບັໄຊທງັນີຕ້ າແໜູ່ ງທີູ່ ຈະສະແດງຂຶນ້ຢ ູ່
ກບັວູ່ າເທມເພສທີູ່ ໃຊງ້ານຂະນະນັນ້ມກີານກ ານດົຕ າແໜູ່ ງຫຍງັໄວແ້ດູ່ ແຕູ່ ລະເທມເພສອາດມກີານກ ານດົຕ າແໜູ່ ງໃຫວ້າງ
ໂມດ ນໄວຫຼ້າຍ ຫຼ ືໜອ້ຍແຕກຕູ່ າງກນັອອກໄປ. 

 ເຮາົສາມາດເບິູ່ ງລາຍການໂມດ ນທງັໝດົໃນເວບັໄຊຈາກໜາ້ Module Manager ໂດຍຄຣກິທີູ່ ເມນ  
Extension  Module Manager ຊືູ່ ງຈະສະແດງໂມດ ນພອ້ມຕ າແໜູ່ ງໃນໜາ້ Module Manager ນີເ້ຮາົສາມາດ



 

69 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ສາ້ງ ລບົ ແກໄ້ຂ ກ໊ອບປີ ້ ລວມໄປເຖງິການ Enable ຫຼ ື Disable ການເຮດັວຽກຂອງໂມດ ນໄດຄ້ກືບັການຈດັການ 
Category  ແລະArticle ທີູ່ ເຄຍີຜູ່ ານມາແລວ້.  

 

 

ຈາກຮ ບຕວົຢູ່ າງໜາ້ Module Manager ຈະພບົວູ່ າມໂີມດ ນ 3 ໂມດ ນສະແດງໃນຕ າແໜູ່ ງ position-2 (ເຄິູ່ ງ
ກາງ) ຊືູ່ ງຈະສອດຄູ່ ອງກບັຂ ມ້ ນທີູ່ ເຫນັໃນເວບັໄຊໂດຍຂ ມ້ ນກູ່ ຽວກບັ Article ທີູ່ ສະແດງເຄິູ່ ງກາງນັນ້ຄສືູ່ ວນຂອງຄອມໂພ
ເນນັ 

ໃນ Joomla! ເຮາົສາມາດກວດສອບໄດວູ້່ າແຕູ່ ລະເທມເພສມກີານກ ານດົຕ າແໜູ່ ງຫຍງັໄວແ້ນູ່ ແຕູ່ ຟີເຈນີີຈ້ະຖກືປິດບ ູ່

ໃຫສ້ະແດງເຮາົຈະຕອ້ງເປີດໃຊງ້ານຟີເຈນີີກູ້່ ອນໂດຍເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

1. ເຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  ExtensionTemplate Manager ໃຫຄ້ຣກິແທບັ Template ທາງດາ້ນຊາ້ຍ ແລະ ຄຣິກ
ປຸູ່ ມ Options ຕາມລ າດບັ. 
 1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
2. ຄຣິກເລອືກຄູ່ າຂອງ Peview Module Possition ເປັນ Enbled ແລວ້ຄຣິກປຸູ່ ມ Save & Close ເພືູ່ ອ

ກບັໄປຍງັໜາ້ Templates  

 
 

3. ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັລິງ້ Peview ຢ ູ່ ພາຍໃຕເ້ທມເພສ Beez3 ແລະ Protostar (ຊືູ່ ງເປັນເທມເພສທີູ່ ໃຊຢ້ ູ່ ໂດຍ 
default) ໃຫລ້ອງຄຣກິລິງ້ທງັສອງ ແລະ ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງຜນົລບັທີູ່ ໄດ ້
 
 

2 
3 

1 

2 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

 
 

 ຈະເຫນັວູ່ າໂມດ ນຕູ່ າງໆທີູ່ ສາ້ງໄວໃ້ນເທມເພສ Protostar ນັນ້ເມືູ່ ອ Peview ເບິູ່ ງໃນເທມເພສ Beez3 ກ ູ່ ບ ູ່

ພບົໂມດ ນດັູ່ ງກູ່ າວເນືູ່ ອງຈາກໃນເທມເພສ Protostar ກ ານດົຕ າແໜູ່ ງດາ້ນຂວາໄວເ້ປັນ Position-7 ຊືູ່ ງໃນເທມເພສ 
Beez3 ບ ູ່ ມກີານກ າໜດົຕ າແໜູ່ ງນີໄ້ວຈ້ ືູ່ ງເຮດັໃຫບ້ ູ່ ມໂີມດ ນສະແດງ ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົປູ່ ຽນໄປໃຊເ້ທມເພສອືູ່ ນໆ ອາດຈະຕອ້ງ
ປູ່ ຽນຕ າແໜູ່ ງຂອງໂມດ ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕງົກບັຕ າແໜູ່ ງໃນເທມເພສນັນ້ສະເໝ.ີ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 
 
 

- ສ້າງໂມດູນໃໝ່ 
ການສາ້ງໂມດ ນໃໝູ່ ມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

 ໃຫເ້ຮາົເຂົາ້ໄປທີູ່  Extension  Module Manager ຈາກນັນ້ຄຣກິປຸູ່ ມ New ທີູ່ ມ ມຊາ້ຍດາ້ນເທງິ. 
- ການຈັດລຽງລ າດັບໂມດູນ 

1. ໃຫຄ້ຣກິເຂົາ້ໄປ Extenson  Module Manager ຈະພບົກບັໂມດ ນທງັໝດົພອ້ມຕ າແໜູ່ ງ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

2. ຄຣກິ List Box ດາ້ນເທງິເພືູ່ ອປູ່ ຽນການຈດັລຽງໂມດ ນໃນໜາ້ Module Manager ນີໃ້ຫເ້ປັນການຈດັລຽງ
ຕາມລ າດບັການສະແດງຜນົໃນໜາ້ເວບັໄຊ ໂດຍເລອືກເປັນ Ordering ຫຼງັຈາກນັນ້ຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າມເີຄືູ່ ອງໝາຍ ⁞ 
ປະກດົຢ ູ່ ດາ້ນໜາ້ໂມດ ນແຕູ່ ລະລາຍການ 

 
 
3. ໃຫເ້ຮາົນ າເມົາ້ໄປວາງໄວເ້ຄືູ່ ອງໝາຍ ⁞ ໜາ້ໂມດ ນທີູ່ ຕອ້ງການເລືູ່ ອນຂືນ້ໃນທີູ່ ນີຄ້ ືຂູ່ າວລູ່ າສຸດ ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣິກ

ປຸູ່ ມຊາ້ຍຂອງເມົາ້ລາກຂຶນ້ໄປດາ້ນເທງິ ໂມດ ນຂູ່ າວລູ່ າສຸດກ ູ່ ຈະເລືູ່ ອນຂືນ້ໄປ ຢ ູ່ ເໜອືໂມດ ນຂູ່ າວຍອດນຍິມົ ແລະ ສ າຫຼບັໂມ
ດ ນທີູ່ ສະແດງຝັູ່ ງຂວາມ ື(ຕ າແໜູ່ ງ position-7) ກ ູ່ ໃຊຫຼ້ັກການດຽວກນັໃຫເ້ຮົາຄຣິກເຄືູ່ ອງໝາຍໜາ້ໂມດ ນ Login 
Form ແລວ້ລາກຂຶນ້ມາຢ ູ່ ດາ້ນເທິງສຸດຂອງໂມດ ນທີູ່ ຢ ູ່ ຕ າແໜູ່ ງ Position-7 ໂດຍການລຽງລ າດບັໂມດ ນທີູ່ ຈະມຜີົນ
ອດັຕະໂນມດັໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ຕອ້ງກດົປຸູ່ ມ Save.  

 

 

 
 
4. Refresh ເພືູ່ ອເບິູ່ ງຜນົລບັໜາ້ເວບັໄຊຈະເຫນັໂມດ ນຂູ່ າວລູ່ າສຸດເລືູ່ ອນຂືນ້ມາສະແດງດາ້ນເທງິສຸດ ແລະ ສ າຫຼບັ

ໂມດ ນທີູ່ ສະແດງດາ້ນຂວາມຄືໂືມດ ນ Login Form ກ ູ່ ເລືູ່ ອນຂືນ້ມາສະແດງດາ້ນເທງິສຸດເຊັູ່ ນກນັ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 
 

- ກ ານົດໜ້າທີື່ຕ້ອງການສະແດງໂມດູນ  

ໂມດ ນທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ມາໂດຍ default ຈະສະແດງຢ ູ່ ທຸກໆໜາ້ຂອງເວບັໄຊບ ູ່ ວູ່ າເຮາົຈະຄຣກິໄປທີູ່ ເມນ ໃດກ ູ່ ຕາມຈະພບົ
ກບັໂມດ ນນັນ້ສະແດງຢ ູ່ ຕ າແໜູ່ ງເກົູ່ າສະເໝ ີ ແຕູ່ ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ການສະແດງຜນົໃນລກັຊະນະນີເ້ໝາະກບັເວບັໄຊທີູ່

ບ ູ່ ໃຫູ່ ຍຫຼາຍ ແຕູ່ ຖາ້ເປັນເວບັໄຊຂະໜາດໃຫຍູ່ ການທີູ່ ມໂີມດ ນຈ ານວນຫຼາຍສະແດງໃນທຸກໆໜາ້ຄງົຈະບ ູ່ ເໝາະ ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົ
ຈ ືູ່ ງຄວນກ ານດົໃຫໂ້ມດ ນສະແດງໃນໜາ້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງເທົູ່ ານັນ້. 

1. ເຂົາ້ໄປທ ີ Extension  Module Manager ແລວ້ຄຣກິເຂົາ້ໄປທີູ່ ໂມດ ນທີູ່ ຕອ້ງການແກໄ້ຂຈາກນັນ້
ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ແທບັ Menu Assignment ຈະພບົກບັໜາ້ຈ ກ ານດົເມນ ເຮາົຈະເຫນັວູ່ າຄູ່ າຂອງ Module Assignment 
ນັນ້ກ ານດົເປັນ On all pages ຊືູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່ າໃຫສ້ະແດງໂມດ ນນີໃ້ນທຸກໆໜາ້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
2. ເລອືກຄູ່ າຂອງ Module Assignment ເປັນ Only all the pages selected 

 

 
 

3. ເລອືກກາເຄືູ່ ອງໝາຍ  ສະເພາະເມນ ຂູ່ າວ ໂດຍເຮາົສາມາດຄຣກິທີູ່ ລິງ້ None ດາ້ນເທງິເພືູ່ ອ Uncheck ທຸກ
ເມນ ອອກໝດົກູ່ ອນ ຈາກນັນ້ຈ ືູ່ ງຄຣກິເລອືກສະເພາະເມນ ທີູ່ ຕອ້ງການ ຈາກນັນ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Save & Close ແລວ້ເຮດັ
ຕາມຂັນ້ຕອນດຽວກນັນີສ້ າຫຼບັໂມດ ນເມນ ຫຼກັ. 

 
 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

4. ໃນໜາ້ Module Manager ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັວູ່ າທງັ 1 ໂມດ ນທີູ່ ແກໄ້ຂໄປແລວ້ນັນ້ໃນຄ ລມັ Pages ຈະ
ມຄີູ່ າເປັນ Selected only ແທນໝາຍຄວາມວູ່ າຈະສະແດງສະເພາະໃນໜາ້ທີູ່ ກ ານດົໄວຕູ້່ າງຈາກໂມດ ນອືູ່ ນໆ ທີູ່ ມຄີູ່ າເປັນ 
All ຊືູ່ ງສະແດງທຸກໆໜາ້. 

 
 

 
 
5. Refresh ເບິູ່ ງຜນົລບັໃນໜາ້ເວບັໄຊໂດຍຫາກເຮາົຄຣິກເມນ ຂູ່ າວກ ູ່ ຈະພບົໂມດ ນນີສ້ະແດງຢ ູ່  ແຕູ່ ຖາ້ຄຣກິເມນ 

ອືູ່ ນກ ູ່ ຈະບ ູ່ ພບົ 
 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

                 

- ສະແດງໂມດູນຕາມວັນ-ເວລາທີື່ກ ານົດ 

ເຮາົຄວນກ ານດົສະຖານະຂອງໂມດ ນນັນ້ເປັນ Unpublish ແຕູ່ ຖາ້ເຮາົບ ູ່ ມເີວລາເຂົາ້ມາເພືູ່ ອແກໄ້ຂກ ູ່ ສາມາດກ ານດົ
ໃຫໂ້ມດ ນນັນ້ສະແດງໃນຊູ່ ວງວນັ-ເວລາທີູ່ ກ ານດົໄດໂ້ດຍຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 

1. ຕອ້ງກວດສອບ Server Time Zone ໃນ Joomla! ກູ່ ອນວູ່ າໄດກ້ ານດົໄວຖ້ືກຕອ້ງແລວ້ບ ູ່ ໂດຍເຂົາ້ໄປທີູ່  
System  Global Configuration ແລ ້ວຄຣິກທີູ່ ແທັບ Server ຫາກກ ານົດໄວເ້ປັນຄູ່ າອືູ່ ນໃຫ ້ເລືອກເປັນ 
vientiane  ແລວ້ຄຣກິ Save 

 1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
2. ໃນໜາ້ Extension  Module Manager ໃຫຄ້ຣິກເຂົາ້ໄປໂມດ ນທີູ່ ຕອ້ງການກ ານດົວນັ-ເວລາ ຈາກນັນ້

ກ ານດົຄູ່ າວນັ-ເວລາລງົໃນຊູ່ ອງ Start Publishing ແລະ Finish Publishing ຕາມລ າດບັ ໂດຍເຮາົສາມາດຄຣິກທີູ່

ໄອຄອນເພືູ່ ອເລອືກວນັທີູ່ ຈາກປະຕທິນິໄດ ້ສູ່ ວນເວລານັນ້ຈະຕອ້ງພມິລງົໄປເອງ ແລະ ຫາກຕອ້ງການຍກົເລກີການກ ານດົ
ວນັ-ເວລານີກ້ ູ່ ພຽງແຕູ່ ກ ານດົຂ ມ້ ນທງັສອງຊູ່ ອງໃຫເ້ປັນ 0000-00-00 ແລະ 00:00:00  

 

 

 

 

2 
3 

4 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບົດທີ 8 
ຄອມໂພເນນັ ແລະ ປັັ໋ກອິນ 

 ຄອມໂພເນນັມຄີວາມສາມາດທີູ່ ເໜອືກວູ່ າໂມດ ນສາມາດປັບແຕູ່ ງການເຮດັວຽກໄດລ້ະອຽດກວູ່ າ ແຕູ່ ລະຄອມໂພ
ເນນັຈະມເີມນ ທີູ່ ໃຫຜ້ ດ້ ແລເວບັປັບແຕູ່ ງການເຮດັວຽກເປັນຂອງໂຕເອງ ສູ່ ວນປັຼ໋ ກອນິເປັນສູ່ ວນເຂົາ້ມາກູ່ ຽວຂອ້ງໃນການ
ຕດິຕ ູູ່່ ລະຫວູ່ າງຢ ເຊກີບັ Joomla! ໂດຍເຮາົຈະອະທບິາຍລະອຽດຂອງຄອມໂພເນນັ ແລະ ປັຼ໋ ກອນິໃນບດົນີ.້ 

ໃນ Joomla! 3.x.x ນີມ້ຄີອມໂພເນັນ້ທີູ່ ຖກືຕດິຕັງ້ມາໂດຍ default ເຖງິ 9 ຄອມໂພເນັນ້ດວ້ຍກນັໂດຍແຕູ່ ລະ
ຄອມໂພເນັນ້ຈະຢ ູ່ ພາຍໃຕເ້ມນ  Components. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 
ຄອມໂພເນັນ້ທງັ 9 ມດີັູ່ ງນີ:້  
 Banners    ສ າລບັສະແດງປາ້ຍໂຄສະນາເວບັໄຊ 
 Contacts     ສ າລບັສະແດງລາຍຊືູ່  ຫຼ ືແບບຟອມຕດິຕ ູ່  
 Joomla! Update     ສ າລບັອບັເດດເວຊີນັຂອງ Joomla! ກ ລະນທີີູ່ ເວຊີນັໃໝູ່ ອອກມາ 
 Messaging    ສ າລບັສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມລະຫວູ່ າງຜ ດ້ ແລເວບັ ແລະ ລະບບົ 
 Newsfeeds     ສ າລບັສະແດງຂູ່ າວ ຫຼ ືຂ ມ້ ນຈາກເວບັໄຊອືູ່ ນໆ 
 Post-installation Meassage  ສ າລບັສະແດງເວຊີນັຂອງເວບັໄຊ 
 Redirect   ສ າລບັຜ ຊ້ມົເວບັໄປຍງັໜາ້ອືູ່ ນໆກ ລະນທີີູ່ ພບົລິງ້ທີູ່ ມບີນັຫາ ແລະ ບ ູ່ ສາມາດໃຊງ້ານໄດ ້
 Search   ສ າລບັສະແດງບູ່ ອນຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊ 

Smart Search ສ າລບັສະແດງບູ່ ອນຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊໂດຍ Smart Search ນີຈ້ະມຟີີເຈໃີນ  
ການຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໄດລ້ະອຽດກວູ່ າ Search ແບບທ າມະດາ 

 Tags    ສ າລບັສະແດງລາຍການລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊອືູ່ ນຊືູ່ ງເກບັລວບລວມໄວເ້ປັນໝວດໝ ູ່  
 

I. ຄອມໂພເນັໍ້ນ Contacts  
 ມໄີວສ້ະແດງລາຍຊືູ່  ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງບຸກຄົນເຊັູ່ ນ: ຊືູ່ , ຕ າແໜູ່ ງ, ອີເມວ, ທີູ່ ຢ ູ່ , ເບີໂທເປັນຕົນ້ .ໂດຍ

ສາມາດນ າໄປປະຍຸກໃຊງ້ານໄດຫຼ້າກຫຼາຍເຊັູ່ ນ: ສະແດງຂ ມ້ ນຕດິຕ ູ່  ຫຼ ືນ າໄປສະແດງລາຍຊືູ່ ບຸກຄນົໃນແຕູ່ ລະພະແນກ 
ພອ້ມລາຍລະອຽດການຕດິຕ ູ່ ບຸກຄນົນັນ້ເປັນຕົນ້ ການສາ້ງ ແລະ ສະແດງຂ ມ້ ນຈາກຄອມໂພເນນັ Contact ໃຫເ້ຮດັຕາມ
ຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

1. ເລີູ່ ມຕົນ້ດວ້ຍການສາ້ງໝວດໝ ູ່ ຄ ືCategory ກູ່ ອນເນືູ່ ອງຈາກໃນເວບັໄຊອາດຈະມຂີ ມ້ ນຫຼາຍກຸູ່ ມ ຫຼ ືຫຼາຍພະ
ແນກ (ແຕູ່ ຫາກມີຂ ມ້ ນພຽງແຕູ່ ຄົນດຽວກ ູ່ ສາມາດເວັນ້ຂັນ້ຕອນນີໄ້ດ)້ ໃຫເ້ຮົາສາ້ງ Category  ໂດຍເຂົາ້ໄປທີູ່  
Components  Contacts  Categories ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣິກປຸູ່ ມ New ຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງ Category 
ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫໃ້ສູ່ ຊືູ່ ລງົໄປໃນຊູ່ ອງ Title ແລວ້ຄຣິກປຸູ່ ມ Save & Close (ຫາກເຮາົຕອ້ງການສາ້ງໝວດໝ ູ່ ອືູ່ ນໆກ ູ່ ສາມາດ
ເພີູ່ ມໄດ)້ 

 

 
 
2. ສາ້ງ Contact ໂດຍຄຣິກທີູ່  Components  Contacts  Categories ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣິກປຸູ່ ມ New 

ຈະພບົໜາ້ຈ ສ າຫຼບັສາ້ງ  Contact ໂດຍໃຫກ້ ານດົຄູ່ າໃນເບືອ້ງຕົນ້ດັູ່ ງນີ ້
Name  ລະບຸຊືູ່ ຄນົ ຫຼ ືບ ລສິດັ 
Category ເລອືກໝວດສ າຫຼບັຊືູ່ ນີ ້

1 

2 
3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

3. ສາ້ງເມນ ສ າຫຼບັສະແດງ Contact ໂດຍເຂົາ້ໄປທີູ່  Menus  Mian Menu ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ New ຈະ
ພບົກບັໜາ້ຈ າສ າຫຼບັສາ້ງເມນ ໃໝູ່ ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Select ເພືູ່ ອເລອືກປະເພດເມນ ໃໝູ່ ທີູ່ ຕອ້ງການສາ້ງ. 

 

 
 
4. ເຮາົຈະພບົກບັ Pop-up ໃຫເ້ລອືກປະເພດເມນ ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫຄ້ຣິກ Contact ຈາກນັນ້ຈະມຕີວົເລອືກຍູ່ ອຍຢ ູ່  4 

ລາຍການໃຫຄ້ຣກິເລອືກ Single Contact  

1 

2 

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

 
 

 ການສະແດງຂ ມ້ ນ Contact ແບບແຍກເປັນສອງແທບັ ແລະ ຕອ້ງຄຣກິເທືູ່ ອລະຄັງ້ເພືູ່ ອສະແດງຜນົໜນັອາດບ ູ່ ເ
ໝາະສມົເຮາົສາມາດປັບໃຫ ້ Joomla! ສະແດງຜນົຂ ມ້ ນທງັສອງແທບນີລ້ວມກນັໄດ ້ ໂດຍໃນໜາ້ Components  
contacts  contacts ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມ Options ດາ້ນເທງິຈະພບົກບັໜາ້ຈ ສ າຫຼບັປັບຮ ບແບບການສະແດງຜນົຂອງ 
Contact  ໂດຍໃຫເ້ຮາົປູ່ ຽນຄູ່ າຂອງ Display Format ຈາກເດມີທີູ່ ເປັນ Sliders ໃຫເ້ປັນ Plain ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ 
Save & Close.  
II. ຄອມໂພເນັນ Joomla! Update  

 ສາ້ງຂືນ້ມາເພືູ່ ອຊູ່ ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການອບັເດດໃນກ ລະນທີີູ່ ມ ີ Joomla! ເວຊີນັໃໝູ່ ອອກມາໂດຍ
ຈະຊູ່ ວຍອບັເດດ Joomla! ໃຫເ້ປັນເວຊີນັໃໝູ່ ລູ່ າສຸດ ໃຫເ້ຮາົລອງເປີດຄອມໂພເນນັນີແ້ລວ້ເຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  
Components  Joomla! Update ຊືູ່ ງລາຍງານເວຊີນັຂອງ Joomla! ທີູ່ ໃຊປ້ະຈບຸນັ ແລະ ຖາ້ຫາກມເີວຊີນັໃໝູ່
ຂຶນ້ມາກ ູ່ ຈະສະແດງຂ ມ້ ນໃຫເ້ຫນັໃນໜາ້ນີ ້ຫາກຍງັບ ູ່ ມອີບັເດດກ ູ່ ຈະສະແດງຂ ຄ້ວາມວູ່ າ No Update Available  

1 

2 



 

84 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

III. ຄອມໂພເນັນ Search  

 ຊູ່ ວຍໃຫຜ້ ເ້ບິູ່ ງສາມາດຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊໄດຈ້າກຄເີວດີທີູ່ ກ ານດົໂດຍການສະແດງກູ່ ອງສ າລບັຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນນີ ້

ຈະຕອ້ງສາ້ງໂດຍໃຊໂ້ມດ ນ ຊືູ່ ງມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  

1. ໄປທີູ່  Extensions  Module Manager ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງໂມດ ນໃໝູ່  
2. ຄຣກິເລອືກໂມດ ນ Search  

 

3. ເຮາົຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ກ ານດົລາຍລະອຽດຂອງໂມດ ນ Search ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫກ້ ານດົຊືູ່ ໂມດ ນໃນຊູ່ ອງ Title ເປັນ 
Search  ແລະ ກ ານົດຕ າແໜູ່ ງໃນຊູ່ ອງ Position ເປັນ [position-0] ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣິກປຸູ່ ມ Save & 
Close  

1 

2 3 

4 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

4. Refresh ເບິູ່ ງຜນົລບັໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊເຮາົຈະພບົກບັກູ່ ອງສ າຫຼບັຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນທີູ່ ດາ້ນເທງິເບືອ້ງຂວາໃຫ ້
ເຮາົທໄດລອງຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໂດຍການພມິຂ ຄ້ວາມລງົໄປແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Enter  
 

 

  ປົກກະຕ ິ Joomla! ຈະບ ູ່ ໄດເ້ກບັສະຖຕິກິານຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊໄວ ້ ແຕູ່ ຫາກເຮາົຕອ້ງການເກບັຂ ມ້ ນວູ່ າຜ ້
ເຂົາ້ຊມົຄົນ້ຫາຄ າວູ່ າຫຍງັແນູ່ ໃນເວບັໄຊຂອງເຮາົ ແລະ ໄດຜ້ນົລບັການຄົນ້ຫາຈກັຄ າ ກ ູ່ ສາມາດເປີດໃຊງ້ານຟີເຈນີີໄ້ດໂ້ດຍ
ເຂົາ້ໄປໃນເມນ  Components  Search ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Options ດາ້ນເທງິຈະພບົກບັໜາ້ຈ ສ າຫຼບັປັບແຕູ່ ງຄູ່ າໃຫ ້
ເຮາົກ ານດົຄູ່ າຂອງ Gather Search Statistics ເປັນ Yes ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Save & Close.  

1 

2 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

 

IV. ຄອມໂພເນັນ Smart Search  

 ຜ ພ້ດັທະນາຕ ູ່ ຍອດມາຈາກຄອມໂພເນັນ້ Search ໃຫມ້ຄີວາມສາມາດໃນການຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນສ ງຂຶນ້ໄປອກີເຊັູ່ ນ: 
ຫາກເຮາົນ າຄອມໂພເນັນ້ຈາກພາຍນອກມາຕດິຕັງ້ເພີູ່ ມໂດຍຄອມໂພເນັນ້ພາຍນອກນັນ້ມກີານສາ້ງຕາຕະລາງເພືູ່ ອເກບັຂ ມ້ ນ
ແຍກຕູ່ າງຫາກໂດຍສະເພາະຄອມໂພເນນັ Search ຈະບ ູ່ ສາມາດຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນເຫຼົູ່ ານີໄ້ດໃ້ນຂະນະທີູ່  Smart Search 
ສາມາດເຮດັ Index ເພືູ່ ອຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນເຫຼົູ່ ານີໄ້ດ ້ ນອກຈາກນີ ້ Smart Search ຍງັມຟີີເຈໃີນການເຮດັ Auto 
Complete ເພືູ່ ອເຕມີຄ າທີູ່ ເຮາົຕອ້ງການຄນົຫາອດັຕະໂນມດັຄາ້ຍໆກບັການຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນຈາກ Google ນັນ້ເອງ  ການ
ໃຊງ້ານຄອມໂພເນນັ Smart Search ຈະຄາ້ຍຄກືບັຄອມໂພເນນັ Search ໃນຫວົຂ ທ້ີູ່ ຜູ່ ານມາ ແຕູ່ ກູ່ ອນອືູ່ ນເຮາົຈະ
ຕອ້ງສາ້ງ Index ຂ ມ້ ນກູ່ ອນໂດຍມຂີັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  

2 

1 
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87 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

1. ໄປທີູ່  Components  Smart Search ຈະພບົໜາ້ທ າອດິຂອງຄອມໂພເນນັ Smart Search ໃຫຄ້ຣກິ
ປຸູ່ ມ Index ທາງຊາ້ຍດາ້ນເທງິ. 

 

2. ເຮາົຈະເຫນັ Pop-up ສະແດງຂຶນ້ມາ ແລະ Joomla! ຈະເລີູ່ ມສາ້ງ Index ສ າຫຼບັໃຊຄ້ົນ້ຫາຂ ມ້ ນໃຫລ້ ຖາ້ຈນົ
ກະທງັມຂີ ຄ້ວາມແຈງ້ວູ່ າ Indexing Complete ແລວ້ຈຶູ່ ງຄຣກິປິດໜາ້ຕູ່ າງນີ ້ 

 

3. ໄປທີູ່  Extensions  Module Manager ໂດຍກູ່ ອນອືູ່ ນໃຫ ້Disable ໂມດ ນ Search ໃນຫວົຂ ທ້ີູ່ ຜູ່ ານ
ມາກູ່ ອນ ໂດຍການຄຣກິທີູ່ ໄອຄອນຊືູ່ ໜາ້ໂມດ ນຊືູ່ ງໄອຄອນຈະປູ່ ຽນເປັນຮ ບ  
 

 
4. ຄຣກິປຸູ່ ມ New ເພືູ່ ອສາ້ງໂມດ ນໃໝູ່  ແລະ ເລອືກປະເພດຂອງໂມດ ນເປັນ Smart Search Module 
5. ເຮາົຈະພບົກບັໜາ້ຈ ທີູ່ ກ ານດົລາຍລະອຽດຂອງໂມດ ນ Smart Search ໃນທີູ່ ນີໃ້ຫກ້ ານດົຊືູ່ ໂມດ ນໃນຊູ່ ອງ 

Totle ເປັນ Smart Search ແລະກ ານດົຕ າແໜູ່ ງໃນຊູ່ ອງ Position ເປັນ [position-0] ຈາກນັນ້ໃຫຄ້ຣິກ
ປຸູ່ ມ Save & Close  

1 

2 

1 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

6. Refresh ເບິູ່ ງຜນົລບັໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊກ ູ່ ຈະພບົກບັຊູ່ ອງສ າຫຼບັຄົນ້ຫາຂ ມ້ ນທີູ່ ດາ້ນມ ມເບືອ້ງຂວາໃຫ ້
ເຮາົທົດລອງຄນົຫາຂ ມ້ ນໂດຍການພິມຂ ຄ້ວາມລງົໄປ ໂດຍຈະສັງເກດເຫັນວູ່ າມລີະບບົ Auto Complete 
ຊູ່ ວຍເຕີມຄ າທີູ່ ຕອ້ງການຄົນ້ຫາໃຫອ້ັດຕະໂນມດັ ເຊິູ່ ງເຮົາສາມາດຄຣິກເລືອກຄ າທີຕອ້ງການພິມໄດທ້ັນທີ
ແລວ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Enter 

 

V. ປັັັ໋ກອິນໃນ Joomla!  
 ຈາກທີູ່ ໄດອ້ະທບິາຍກູ່ ຽວກບັປັຼ໋ ກອນິໃນບດົທ ີ7 ເຫນັໄດວູ້່ າປັຼ໋ ກອນິນັນ້ເຂົາ້ມາກູ່ ຽວຂອ້ງໃນການຕດິຕ ູ່ ລະຫວູ່ າງຜ ້

ໃຊງ້ານກບັ Joomla! ປັຼ໋ ກອນິສູ່ ວນໃຫຍູ່ ເຮດັວຽກເປັນ Background ດາ້ນຫຼງັໂດຍທີູ່ ຜ ໃ້ຊງ້ານທົູ່ ວໄປບ ູ່ ຮ ວູ້່ າມກີານເຮດັ
ວຽກຂອງປັຼ໋ ກອນິຢ ູ່ . ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົຈະບ ູ່ ຂ ລງົລາຍລະອຽດໃນແຕູ່ ລະປັຼ໋ ກອນິໃນທີູ່ ນີ ້ເຮາົສາມາດເບິູ່ ງປັຼ໋ ກອນິທງັໝດົໄດຈ້າກ 
Pug-in Manager ໂດຍຄຣກິເມນ  Extensions  Pug-in Manager ຊືູ່ ງຈະສະແດງປັຼ໋ ກອນິທີູ່ ຖກືຕດິຕັງ້.  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 ສະຖານະ ປັຼ໋ ກອນິສູ່ ວນໃຫຍູ່ ຈະຖກື Enable ໃຫເ້ຮດັວຽກໂດຍສງັເກດຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍ  ໃນຄ ລມັ Status 
ຫາກເຮາົມຄີວາມຈ າເປັນຕອ້ງປັບແຕູ່ ງການເຮດັວຽກຂອງປັຼ໋ ກອນິຕວົໃດກ ູ່ ສາມາດຄຣກິເຂົາ້ໄປເບິູ່ ງລາຍລະອຽດ ແລະ ປັບ
ແຕູ່ ງການເຮດັວຽກໄດ ້ ເນືອ້ຫານັນ້ແນະນ າໃຫເ້ຮາົຮ ຈ້ກັກບັຄອມໂພເນນັ ແລະ ປັຼ໋ ກອນິຊືູ່ ງເປັນ Extension Joomla! 
ຫຼງັຈາກທີູ່ ໄດອ້ະທບິາຍກູ່ ຽວກບັໂມດ ນມາແລວ້ໂດຍ Joomla! ໄດກ້ຽມ Extension ເຫຼົູ່ ານີມ້າພອ້ມກບັການຕດິຕັງ້
ໂດຍ default ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົຈ ືູ່ ງນ າໄປໃຊງ້ານໄດທ້ນັທ.ີ 

 ນອກຈາກນີເ້ຮາົຍງັສາມາດນ າ Extension ມາຕດິຕັງ້ໃຊງ້ານເພີູ່ ມເຕມີໄດໂ້ດຍມຜີ ພ້ດັທະນາໃຫຄ້ວາມຮູ່ ວມມື
ໃນການເຮດັ Extension ຕູ່ າງໆອອກມາກນັຢູ່ າງຫຼວງຫຼາຍ ນັນ້ເປັນຈດຸເດັູ່ ນຂອງ Joomla! ທີູ່ ມກຸີູ່ ມຜ ໃ້ຊງ້ານລວມຕວົ
ກນັ ແລະ ມ ີExtension ໃຫເ້ລອືກໃຊງ້ານຫຼາຍ. 

ບົດທີ 9 

ຕິດຕັໍ້ງເທມເພສປບັແຕ່ງເວັບໄຊໃຫຸ້ສວຍງາມ 

 Joomla! ມກີານແບູ່ ງແຍກການສະແດງຜນົອອກຈາກຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊ ເມືູ່ ອໃດຕອ້ງການປັບປູ່ ຽນຮ ບຮູ່ າງໜາ້ຕາ
ຂອງເວບັໄຊໃຫທ້ນັສະໄໝຂືນ້ບ ູ່ ໃຫຊ້ າ້ແບບເກົູ່ າ ກ ູ່ ປູ່ ຽນແຕູ່ ປູ່ ຽນເທມເພສຂອງເວບັໄຊໃໝູ່ ໂດຍການດາວໂຫຼດ ແລະ ຕດິ
ຕັງ້ເທມເພສເຂົາ້ໄປກ ູ່ ຈະໄດເ້ວບັໄຊໃໝູ່ ພອ້ມກບັຂ ມ້ ນເດມີທີູ່ ສາມາດໃຊງ້ານໄດທ້ນັທ.ີ 

I. ຄວາມໝາຍຂອງເທມເພສ 
ເທມເພສໃນທີູ່ ນີໝ້າຍເຖງິຮ ບຮາງໜາ້ຕາຂອງເວບັໄຊທງັໝດົທີູ່ ສະແດງຜນົທາງເວບັໄຊ ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນໂລໂ້ກ,້ ພາບ

ກາບຟິກ, ຟອນ, ໄອຄອນ ,ສສີນັ ແລະ ຮ ບແບບການສະແດງຜນົອືູ່ ນໆຂອງເວບັໄຊຫາກເຮາົເຄຍີພດັທະນາເວບັໄຊດວ້ຍ
ຕນົເອງເຮາົຈະຄຸນ້ເຄຍີກບັການອອກແບບເທມເພສວູ່ າຈະຈດັວູ່ າງສູ່ ວນປະກອບຕູ່ າງໆໃນເວບັໄຊແນວໃດ ເມືູ່ ອເປີດໃຊງ້ານ
ເວບັໄຊໄດໄ້ລຍະໜຶູ່ ງກ ູ່ ຄງົຢາກຈະປູ່ ຽນໜາ້ຕາເທມເພສໃຫມ້ສີສີນັແບບໃໝູ່  ໃຫດ້ງຶດ ດໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ທນັສະໄໝຫຼາຍ
ຂຶນ້ກວູ່ າເກົູ່ າ ຊືູ່ ງກ ູ່ ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ລ າບາກເພາະຕອ້ງມານັູ່ ງອອກແບບເທມເພສໃໝູ່  ແລະ ແກໄ້ຂໂຄດເພືູ່ ອໃຫສ້າມາດໃຊງ້ານ
ຮູ່ ວມກນັໄດ ້ນບັວູ່ າເປັນວທິທີີູ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ໃຊເ້ວລາພ ສມົຄວນ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ໃນ Joomla! ມກີານແບູ່ ງແຍກເທມເພສອອກຈາກຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊຢູ່ າງຊດັເຈນເຮາົສາມາດດາວໂຫຼດເທມເພສ
ມາຕດິຕັງ້ໃໝູ່ ໂດຍຂ ມ້ ນເກົູ່ າຍງັຄງົຢ ູ່  ແລະ ສະແດງຜນົໃນເທມເພສໃໝູ່ ໄດທ້ນັທ ີຊືູ່ ງເທມເພສໃນ Joomla! ນັນ້ກ ູ່ ມແີບບ
ດາວໂຫຼດມາໃຊງ້ານຟຣຈີາກເວບັໄຊ http://www.joomla!24.com ແລະ ເທມເພສທີູ່ ສວຍງາມແບບ Commercial 
ຫາຊືໄ້ດໃ້ນລາຄາບ ູ່ ແພງຫຼາຍ,ຕວົຢູ່ າງຜ ພ້ດັທະນາເທມເພສແບບ Commercial ທີູ່ ເຮາົເຂົາ້ໄປເບິູ່ ງໃນເວບັໄຊເຊັູ່ ນ: 

http://www.yootheme.com 
http://www.rockettheme.com 
http://www.joomla!rt.com 
http://www.gavick.com 
 ຫາກມກີານປູ່ ຽນເທມເພສໃໝູ່ ຂ ມ້ ນໃນເວບັໄຊຈະຍງັຄງົຢ ູ່ ຄເືກົູ່ າບ ູູ່່ ສາມາດປູ່ ຽແປງ ຫຼ ືແກໄ້ຂເນືອ້ຫາເກົູ່ າໃນເວບັ

ໄຊໄດ ້ພຽງແຕູ່ ການຈດັວາງຕ າແໜູ່ ງອາດປູ່ ຽນໄປ ມກີານສະແດງສພີືນ້ ສຂີອງຕວົອກັສອນ ຫຼຟືອນທີູ່ ປູ່ ຽນໄປເປັນຕົນ້ 

II. ບ ລິຫານຈັດການເທມເພສດ້ວຍ Tempate Manager  

 ໃນ Joomla! ມເີທມເພສ default ມາໃຫເ້ຮາົເລອືກໃຊ ້2 ເທມເພສຄ:ື ເທມເພສ protostar ແລະ ເທມ
ເພສ Beez3 ຊືູ່ ງການບ ລຫິານຈດັການເທມເພສບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນການປູ່ ຽນໄປໃຊເ້ທມເພສອືູ່ ນ ການປັບແຕູ່ ງແກໄ້ຂຄູ່ າຕູ່ າງໆ
ໃນເທມເພສ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດດ້ວ້ຍ Tempate Manager ໂດຍໃຫເ້ຮົາຄຣິກເຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  Extension  
Tempate Manager ກ ູ່ ຈະພບົກບັໜາ້ຈ  Tempate Manager  

 

- Location ຈະມຢີ ູ່  2 ຄູ່ າຄ ືSite ກບັ Administrator ໂດຍ Site ຈະເປັນເທມເພສສ າຫຼບັສະແດງໃນໜາ້ຫຼກັຂອງ
ເວບັໄຊຊືູ່ ມໃີຫມ້າ 2 ເທມເພສຄ ືprotostar ແລະ beez3 ແຕູ່ ຫາກເປັນ Administrator ຈະເປັນເທມເພສສ າ
ຫຼບັໜາ້ Administrator ຊືູ່ ງມມີາໃຫ ້2 ເທມເພສເຊັູ່ ນກນັຄ ືHothor ແລະ isis  

- Default ເປັນສູ່ ວນທີູ່ ກ ານດົວູ່ າປະຈບຸນັໃຊງ້ານເທມເພສໃດຢ ູ່  ໂດຍເທມເພສ default ທີູ່ ເລອືກໃຊງ້ານຈະມໄີອ
ຄອນຮ ບດາວສສີົມ້ສະແດງຢ ູ່  ຊືູ່ ງເຮາົຈະເຫນັວູ່ າເທມເພສ protostar ຖກືກ ານດົໃຫເ້ປັນ default ໜາ້ຫຼກັຂອງເວບັ
ໄຊ ແລະ ເທມເພສ isis ຖກືກ ານດົໃຫເ້ປັນ default ໃນໜາ້ Administrator  

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

III. ເບິື່ງຕົວຢ່າງເທມເພສ 

 ຫາກເຮາົຕອ້ງການເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງເທມເພສແຕູ່ ລະຮ ບແບບມຮີ ບຮູ່ າງໜາ້ຕາແບບໃດເຮາົສາມາດ Preview ໜາ້ຂອງ
ເທມເພສໄດໂ້ດຍຄຣກິທີູ່ ແທບັ Tempate ດາ້ນຊາ້ຍຊືູ່ ງຈະສະແດງໄອຄອນ ຕວົຢູ່ າງຂອງແຕູ່ ລະເທມເພສ ແລະ ຄຣກິທີູ່

ໄອຄອນແຕູ່ ລະພາບເພືູ່ ອເບິູ່ ງພາບຕວົຢູ່ າງຂະໜາດໃຫຍູ່ ໄດ.້ 

 

 ໃນແທບັ Tempate ນີຫ້າກເຮາົຄຣິກທີູ່ ຊືູ່ ເທມເພສຈະສາມາດເຂົາ້ໄປເບິູ່ ງ ແລະ ແກໄ້ຂໂຄ໊ດຂອງເທມເພສໄດ ້
ແຕູ່ ການໃຊງ້ານໂດຍທົູ່ ວໄປເຮາົຈະບ ູ່ ໄດເ້ຂົາ້ມາຫຍຸງ້ກູ່ ຽວໃນສູ່ ວນນີ.້  

IV. ປ່ຽນເທມເພສ default  

 ຫາກຕອ້ງການປູ່ ຽນໄປໃຊງ້ານເທມເພສອືູ່ ນທີູ່ ຕດິຕັງ້ໄວແ້ລວ້ໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ແທບັ Styles ດາ້ນຊາ້ຍເພືູ່ ອກບັເຂົາ້ໄປ
ໜາ້ຫຼກັຂອງ Tempate Manager ອກີຄັງ້ໂດຍເມືູ່ ອເຮາົຄຣກິທີູ່ ໄອຄອນຮ ບດາວໃນຄ ລມັ default ຂອງເທມເພສໃດ 
ເທມເພສນັນ້ກ ູ່ ຈະເປັນເທມເພສ  Beez3  ເປັນ default ເທມເພສຊືູ່ ງເມອືຄຣກິແລວ້ໄອຄອນຮ ບດາວຂອງເທມເພສນີ ້

ຈະປູ່ ຽນເປັນສສີົມ້. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ການປູ່ ຽນເທມເພສ default ນີໃ້ຫສ້ງັເກດຈະມເີທມເພສ default ສ າຫຼບັ Site  ແລະ Administrator ໄດ ້
ເທືູ່ ອລະເທມເພສເທົູ່ ານັນ້ (ສງັເກດຈາກຄ ລມັ Locotion) ເຮາົບ ູ່ ສາມາດກ ານດົໃຫມ້ ີdefault ເທມເພສທີູ່ ເປັນ Site ຫຼ ື
Administrator ພອ້ມກນັ 2 ເທມເພສໄດ ້ເມືູ່ ອ Refresh ເບິູ່ ງໃນໜາ້ທ າອດິຂອງເວບັໄຊຈະເຫນັວູ່ າເທມເພສໄດປູ້່ ຽນ
ໄປຕາມທີູ່ ເລອືກໄວແ້ລວ້. 

V. ການຕິດຕັໍ້ງເທມເພສໃໝ່  
 ກູ່ ອນທີູ່ ຈະຕດິຕັງ້ເທມເພສໃໝູ່ ເຮາົຕອ້ງກຽມຟາຍເທມເພສທີູ່ ຈະນ າມາຕດິຕັງ້ຊືູ່ ງໃຫກ້ວດສອບໃຫແ້ນູ່ ໃຈກູ່ ອນ

ວູ່ າເປັນເທມເພສສ າຫຼບັ Joomla! ເວຊີນັ 3.x ຫຼ ື2.5 ເພາະຈະຕອ້ງເລອືກໃຫຖ້ກືເວຊີນັໂດຍດາວໂຫຼດໄດຈ້າກເວບັໄຊທີູ່

ໃຫບ້ ລກິານເທມເພສເຊັູ່ ນ: ເວບັໄຊ http://www.joomla!24.com ຟາຍເທມເພສສູ່ ວນໃຫຍູ່ ຈະຢ ູ່ ໃນຮ ບແບບຂອງ
ຟາຍບດິອບັເຊັູ່ ນ: zip ຫຼ ື tgz ເປັນຕົນ້ໂດຍການຕດິຕັງ້ເທມເພສນັນ້ Joomla! ຈະ unzip ຟາຍເຫຼົູ່ ານີເ້ອງ ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົບ ູ່

ຕອ້ງກງັວນົກບັການ unzip ແລະ ເລອືກວູ່ າຈະໃຊຟ້າຍໃດແຕູ່ ໃນບາງເທມເພສນັນ້ຈະໄດພ້ດັທະນາໃຫມ້ ີ 2 ເວຊີນັໂດຍ 
zip ລວມເຂົາ້ດວ້ຍກນັຄທືງັເວຊີນັ 3.x  ແລະ 2.5 ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົຈະຕອ້ງ unzip ກູ່ ອນແລວ້ເລອືກຟາຍ zip ທີູ່ ເປັນຟາຍສ າ
ຫຼບັ Joomla! 3.x ມາຕດິຕັງ້ເທົູ່ ານັນ້. 

 ຕວົຢູ່ າງເທມເພສ global_free ເມືູ່ ອດາວໂຫຼດຈະໄດຟ້າຍ at_global_free_v5.1.zip ຊືູ່ ງເຮາົຈະຕອ້ງ 
unzip ກູ່ ອນຈາກນັນ້ຈະມຟີາຍສ າຫຼບັໃຊຕ້ດິຕັງ້ໃນ Joomla! 3.x ແລະ 2.5 ແຍກກນັໂດຍໃນທີູ່ ນີຟ້າຍທີູ່ ເຮາົໄດເ້ລອືກ
ໃຊຄ້ ືat_global_free_v5.1 

 

 

 ສ າຫຼບັຂັນ້ຕອນການຕດິຕັງ້ເທມເພສໃໝູ່ ໃຫຄ້ຣກິໄປທີູ່ ເມນ  Extension  Manager ຈະປະກດົໜາ້ຈ ທີູ່ ໃຊ ້
ສ າຫຼບັຕດິຕັງ້ Extension ທຸກປະເພດໂດຍໃຫເ້ຮາົຄຣກິປຸູ່ ມ Choose File ແລວ້ເລອືກເທມເພສທີູ່ ຈະຕດິຕັງ້ຈາກ
ນັນ້ຄຣກິປຸູ່ ມ Upload & Install ຊືູ່ ງລະບບົຈະອບັໂຫຼດ ແລະ ຕດິຕັງ້ເທມເພສໃຫອ້ດັຕະໂນມດັ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 ເມືູ່ ອຕດິຕັງ້ເທມເພສແລວ້ ລະບບົຈະສະແດງຂ ຄ້ວາມວູ່ າຕດິຕັງ້ແລວ້ພອ້ມທງັ Preview ຕວົຢູ່ າງເທມເພສໃຫ ້
ເບິູ່ ງ ຫາກເຮາົພບົກບັຂ ຄ້ວາມ error ອືູ່ ນໆນອກເໜອືຈາກນີໃ້ຫກ້ວດສອບວູ່ າລະບບົຟອ້ງກູ່ ຽວກບັຫຍງັເຊັູ່ ນ ອາດຈະອບັ
ໂຫຼດຟາຍເທມເພສສ າຫຼບັ Joomla! ເວເີຊນັເກົູູ່່ າເປັນຕົນ້. 

 

 ຫາກເຮາົຕດິຕັງ້ເທມເພສເປັນທີູ່ ຣຽບຮອ້ຍແລວ້ໃນໜາ້ Extension Tempate Manager ກ ູ່ ຈະພບົເທມ
ເພສ ໃໝູ່ ທີູ່ ພອ້ມຈະໃຊງ້ານ ແລະ ຫາກຕອ້ງການປູ່ ຽນເທມເພສນີເ້ປັນ default ກ ູ່ ພຽງແຕູ່ ຄຣິກໄອຄອນຮ ບດາວຂອງ
ເທມເພສໃໝູ່ ນີ.້ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 ຫຼງັຈາກປູ່ ຽນເທມເພສ ແລະ ເບິູ່ ງຜນົລບັໃນໜາ້ທ າອດິຖາ້ໂມດ ນຕູ່ າງໆຫາຍໄປ ແລະ ບ ູ່ ໄດສ້ະແດງຕາມທີູ່ ເຄຍີ
ກ ານດົໄວໃ້ນເທມເພສເກົູ່ ານັນ້ໝາຍຄວາມວູ່ າເທມເພສໃໝູ່ ທີູ່ ເລອືກໃຊງ້ານອາດຈະມກີານຕັງ້ຊືູ່ ໂມດ ນທີູ່ ຕູ່ າງອກໄປ ເຮາົຈະ
ຕອ້ງເຂົາ້ໄປເບິູ່ ງຕ າແໜູ່ ງຂອງໂມດ ນໃນເທມເພສໃໝູ່ ເສຍກູ່ ອນຕາມຂັນ້ຕອນທີູ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົທີູ່  7 ວູ່ າຢ ູ່ ຕ າແໜູ່ ງ
ໃດ (ຊືູ່ ຕ າແໜູ່ ງ) ຈາກນັນ້ຈ ືູ່ ງມາກ ານດົໃນໂມດ ນໃນໜາ້ Module Manager ໃຫເ້ປັນຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕງົກບັເທມເພສໃໝູ່  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ແນະນ າ Extension ທີື່ໜ້າສົນໃຈ 

 ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ Joomla! ຈະມ ີExtension ທີູ່ ຖກືຕດິຕັງ້ໂດຍ default ມາໃຫໃ້ຊງ້ານແລວ້ຈ ານວນໜືູ່ ງແຕູ່ ເມ ືູ່ ອ
ເຮາົສາ້ງເວບັໄຊຈງິກ ູ່ ອາດມຄີວາມຕອ້ງການຟີເຈພີເິສດເພີູ່ ມຂຶນ້ເຊັູ່ ນ ການສະແດງອະລະບ າ້ຮ ບພາບ, ການສະແດງວດີໂີອ, 
ການເປີດຮາ້ນຂາຍສນິຄາ້ ເປັນຕົນ້ຊືູ່ ງເຮາົຈະຕອ້ງດາວໂຫຼດ Extension ເຫຼົູ່ ານີມ້າຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານເອງ ໃນບດົນີຈ້ະ
ແນະນ າວທິກີານຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານໃນເບືອ້ງຕົນ້ເພືູ່ ອໃຫເ້ຮາົໄດຮ້ ຈ້ກັວທິກີານຄົນ້ຫາ ແລະ ດາວໂຫຼດລວມໄປເຖງິການ
ຕດິຕັງ້ ແລະ ໃຊງ້ານ Extension ມຂີັນ້ຕອນທີູ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ດັູ່ ງນັນ້ເຮາົສາມາດນ າໄປປະຍຸກໃຊໃ້ນການຕດິຕັງ້ 
Extension ອືູ່ ນໆ ທີູ່ ຕອ້ງການເພີູ່ ມເຕມີໄດ.້ 

I. ສະແດງວິດີໂອດ້ວຍ Allvideos 

 Allvideos ເປັນປັຼ໋ ກອນິທີູ່ ຊູ່ ວຍໃຫເ້ຮາົສາມາດນ າໄຟວດີໂີອປະເພດຕູ່ າງໆມາສະແດງໃນເວບັໄຊໄດບ້ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນ
ຟາຍປະເພດ flv, swf, mov, mp4, wmv, wma  ເປັນຕົນ້ນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດນ າວດີໂີອຈາກເວບັໄຊດງັໆຢູ່ າງ
ເຊັູ່ ນ: youtube, Google video ເຂົາ້ມາສະແດງໃນເວບັໄຊຂອງເຮາົໄດເ້ຊັູ່ ນກນັ. 

1. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັໍ້ງ Allvideos  
 ຈາກໜາ້ຫຼກັຂອງ Allvideos ໃຫເ້ຮາົຄຣກິປຸູ່ ມ Download ຊືູ່ ງຈະລິງ້ໄປຍງັເວບັໄຊຂອງຜ ຜ້ະລດິ ແລະ ມປຸີູ່ ມ

ໃຫຄ້ຣກິດາວໂຫຼດອກີຄັງ້ ໂດຍເລອືກເວຊີນັສ າຫຼບັ Joomla! 3.x ຊືູ່ ງຈະໄດຟ້າຍ plg_jw_allvideos-v4.7.0_j1.5-
3.x.zip ຈາກນັນ້ໃຫເ້ຂົາ້ໄປທີູ່ ເມນ  Extension  Manager ຄຣກິປຸູ່ ມ Choose File ເພືູ່ ອເລອືກຟາຍທີູ່ ດາວໂຫຼດ
ມາແລວ້ຈຶູ່ ງຄຣກິປຸູ່ ມ Upload & Install ເພືູ່ ອຕດິຕັງ້ຕາມປົກກະຕ.ິ 

 

 
2. Enable ປັັ໋ກອິນກ່ອນໃຊຸ້ງານ 

3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ເມືູ່ ອຕດິຕັງ້ປັຼ໋ ກອນິ Allvideos ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ປັຼ໋ ກອນິນີຈ້ະຖກື Disable ໄວໂ້ດຍ default ດັູ່ ງນັນ້ກູ່ ອນໃຊ ້
ງານເຮາົຈະຕອ້ງເຂົາ້ໄປ Enable ກູ່ ອນໂດຍເຂາົໄປທີູ່  Extension  Plug-in Manager ຈາກນັນ້ໃຫເ້ບິູ່ ງປັຼ໋ ອນິຊືູ່  
Allvideos (by Joomla!Works) ແລວ້ຄຣກິໄອຄອນ  ດາ້ນໜາ້ເພືູ່ ອປູ່ ຽນສະຖານະໃຫເ້ປັນ Enable.  

 

 
 

 ເຮາົສາມາດຄຣກິເຂົາ້ໄປທີູ່ ປັຼ໋ ກອນິນີເ້ພືູ່ ອກ ານດົ ຫຼ ືປັບແຕູ່ ງຕູ່ າງໆ ເພີູ່ ມເຕມີນອກເໜອືຈາກຄູ່ າ default ທີູ່ ກ ານດົໄວ ້
- ໃນກ ລະນທີີູ່ ຕອ້ງການນນ າຟາຍຈາກ Youtube ມາສະແດງກູ່ ອນອືູ່ ນຂ ໃຫເ້ຮາົເປີດໄປຍງັວດີີໂອທີູ່ ຕອ້ງການໃນ 

Youtube ແລະ ກຽມຊືູ່ ຟາຍເສຍກູ່ ອນ ໂດຍໃຫຄ້ຣກິທີູ່ ປຸູ່ ມແບູ່ ງປັນ ແລະ Copy ຊືູ່ ງຟາຍທີູ່ ສະແດງດາ້ນຫຼງັ URL 
ຊືູ່ ງເປັນຊືູ່ ທີູ່ ເຮາົຈະນ າໄປໃຊຮູ້່ ວມກບັປັຼ໋ ກອນິ. 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 ເມືູ່ ອໄດຊ້ືູ່ ຟາຍແລວ້ກ ູ່ ແທັກລົງໃນ Article ປົກກະຕິພຽງກ ລະນີນີເ້ຮົາຈະໃຊແ້ທັກ {youtube} ແລະ 
{/youtube} ແທນ ແລະ paste ຊືູ່ ຟາຍໄວເ້ຄິູ່ ງກາງແທກັ.  

 

 

ຜນົລບັຂອງການແທກັເພືູ່ ອສະແດງວດີໂີອຈາກ youtube  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

- ກ ລະນແີບບຝັງຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງ Sever 
1. ເຂົາ້ໄປທີູ່  Content/Media Manager 

 

2. ກດົປຸູ່ ມ Create New Folder/ສາ້ງຊືູ່ ໂຟນເດທີີູ່ ຕອ້ງການເກບັ/ Create Folder 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

3. ເລອືກໄຟລທີູ່ ຕອ້ງການອບັໂຫຼດ ແລວ້ກດົປຸູ່ ມ Start Upload 

 

4. ບດົຄວາມທີູ່ ຕອ້ງການແນບໄຟລໃ໌ສູ່   {ນາມສະກຸນຂອງໄຟລ}໌ ຊືູ່ ໄຟລ ໌{/ນາມສະກຸນຂອງໄຟລ}໌ ຫຼງັຈາກນັນ້ກດົປຸູ່ ມ 
Save & Close 
 

 
 

II. ປັກອິນເສີມ Embed PDF 
ມຄີວາມສາມາດໃນການການແນບໄຟລ ໌ PDF ລງົໃນບດົຄວາມໃຫສ້າມາດເປີດອູ່ ານກູ່ ອນໄດໂ້ດຍທີູ່ ບ ູ່ ຕອ້ງດາວໂຫຼດ

ກູ່ ອນສາມາດດາວໂຫຼດໄດທ້ ີ
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

http://heinelt.info/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=50 
 
1.  ເລອືກດາວໂຫຼດເວຊີນັທີູ່ ຊບັພອດກບັຈ  ມລາ3 
2. ຕດິຕັງ້ embed PDF Extensions/Extension Manager 
3. ເລອືກໄຟລແ໌ລວ້ກດົປຸູ່ ມ Open ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫກ້ດົປຸູ່ ມUpload & Install 
4.ເຂົາ້ໄປທີູ່  Extensions/Plugin Manager/Embed pdf 
 
 

 
 
 
5. ເລອືກ Status ໃຫເ້ປັນ Enabled ແລວ້ ກດົປຸູ່ ມ Save & Close 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 
 
6.ເຂົາ້ມາທີູ່  Content/Media Manager 
 

 
 
7.ສາ້ງໂຟນເດເີກບັໄຟລ ໌PDF ກດົທີູ່ ເມນ   Create New Folder ແລວ້ພມິຊືູ່ ໂຟນເດ ີ PDF ຫຼງັຈາກນັນ້ກດົປຸູ່ ມ 
Create Folder ເຂົາ້ໄປໂຟນເດີ ້PDF ເພືູ່ ອອບັໂຫຼດໄຟລເ໌ຂົາ້  
 

 

 8. ກດົປຸູ່ ມ Upload file ເພືູ່ ອເລອືກໄຟລແ໌ລວ້ກດົປຸູ່ ມ Open ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫກ້ດົປຸູ່ ມ Start Upload 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

9. Content/Article Manager/ເຂົາ້ໄປບດົຄວາມທີູ່ ຕອ້ງການແນບໄຟລໃ໌ສູ່  
 

 
10. ໃສູ່ ພາດທີູ່ ເກບັໄຟລນ໌ັນ້ຢ ູ່ ພອ້ມທງັຊືູ່ ໄຟລພ໌າກໃຕໃ້ນວງົປີກກາ{pdf}images/PDF/….pdf|app:adobe{/pdf} ແລວ້ກດົປຸູ່ ມ 

Save & Close 
{pdf}{/pdf}=  ໂຄດທີູ່ ຈະແນບໄຟລ ໌pdf                                 Allfile.pdf= ຊືູ່ ໄຟລ ໌
|app:adobe= ໂຄດທີູ່ ກ ານດົໃຫໂ້ປຼແກຼມ adobe ອູ່ ານໄຟລ ໌            PDF=ໂຟນເດີທ້ີູ່ ເກບັໄຟລ ໌pdf 
images= ໂຟນເດທີີູ່ ເກບັໄຟລ ໌ທງັໝດົ 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
 

11. ເພືູ່ ອຢາກໃຫມ້ນັສະແດງໃນໜາ້ເວບັເຮາົຕອ້ງມກີານເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ຈາກບດົຄວາມມາໃສູ່ ກບັເມນ ເພືູ່ ອໃຫສ້ະແດງຜນົ 
ເຂົາ້ Menus/Main Menu 
 

 
12. ກ ານດົ Menus Item Type ເປັນ Single Article ແລະ ກ ານດົ Select Article ໃຫເ້ອາົບດົຄວາມທີູ່ ແນບໄຟລ ໌pdf ທີູ່ ສາ້ງ

ມາສະແດງ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫກ້ດົປຸູ່ ມ Save & Close. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 

1 

1 2 

1 

2 

3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

 

 

 

13.ຜນົລບັທີູ່ ສະແດງໃນໜາ້ບດົຄວາມທີູ່ ເປັນຮ ບແບບແນບໄຟລ ໌PDF 
 

 

ບົດທີ 11 

ການ Backup ແລະ Restore ຂ ໍ້ມນູໃນ Joomla! 

ສິູ່ ງສ າຄນັທີູ່ ສຸດເມອືເຮາົເປີດເວບັໄຊສ າຫຼບັໃຫບ້ ລກິານໄປແລວ້ກ ຄກືານໝັູ່ ນອບັເດດຂູ່ າວສານຕູ່ າງໆລວມເຖງິການ 
Backup ຂ ມ້ ນເພືູ່ ອປອ້ງກນັເຫດ ຫຼ ືຂ ຜ້ດິພາດຕູ່ າງໆທີູ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໄດ ້ໂດຍເມືູ່ ອມບີນັຫາເກດີຂຶນ້ເຮາົກ ູ່ ສາມາດນ າຟາຍທີູ່

ເຄຍີ Backup ໄວກ້ບັມາ Restore ໃຫຂ້ ມ້ ນໃນເວບັໄຊກບັມາຄເືກົູ່ າ ນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດນ າມາປະຍຸກໃຊໃ້ນກ ລະນທີີູ່

ເຮາົພດັທະນາ Joomla! ໃນເຄືູ່ ອງ localhost ທີູ່ ຈ າລອງຂືນ້ມາ ແລະ ຕອ້ງການນ າໄປຕດິຕັງ້ໃນ Server ໄດອ້ກີດວ້ຍ. 

I. ການ Backup ຂ ໍ້ມູນ 
ການ Backup ຂ ມ້ ນໃນ Joomla! ປະກອບໄປດວ້ຍ 2 ຂນັຕອນຄ:ື  
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

1. Backup ຟາຍທງັໝດົລງົໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla!  
2. Backup ຂ ມ້ ນໃນຖານຂ ມ້ ນ 
3. Backup ຟາຍທງັໝດົລງົໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla!  

1. Backup ຟາຍທັງໝົດລົງໄດເຣັກເທີຣີທີື່ຕິດຕັໍ້ງ Joomla!  
Copy ໄດເຣັກເທີຣີຢ ູ່ ໃນ C:\xampp\htdocs\joomla!1 ຊືູ່ ງມຟີາຍຂອງ Joomla! ທັງໝົດ ໂດຍອາດຈະ 

Copy ເປັນຊືູ່ ອືູ່ ນແລວ້ນ າໄປເກບັໄວໃ້ນເຄືູ່ ອງສ າຫຼບັ Backup ຂ ມ້ ນ. ຫາກເຮາົຕດິຕັງ້ Joomla! ໃນໂຮສກ ສາມາດໃຊ ້
ໂປຣແກຣມ FTP Client ເຊັູ່ ນ File Zilla ເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ໄປຍງັ Server ແລວ້ Copy ຟາຍຂອງ Joomla! ທັງໝົດໃນ
ເວບັໄດເຣກັເທຣີມີາເກບັໄວໃ້ນເຄືູ່ ອງຂອງເຮາົໂດຍອາດຈະ Zip ເກບັໄວຕ້າມວນັທ ີBackup ກ ູ່ ໄດເ້ຊັູ່ ນກນັ.  

2. Backup ຂ ໍ້ມູນໃນຖານຂ ໍ້ມູນ 

ການ Backup ຂ ມ້ ນໃນຖານຂ ມ້ ນບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນກ ລະນທີີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla! ໃນເຄືູ່ ອງຂອງເຮາົເອງ ຫຼ ືຕດິຕັງ້ໄວ ້
ໃນເວບັໄຊເຮາົສາມາດເຮດັໄດໂ້ດຍໃຊວ້ທິດີຽວກນັຄໃືຊ ້phpMyAdmin ໂດຍໃຫເ້ປີດເຂົາ້ໄປຍງັຖານຂ ມ້ ນທີູ່ ຕອ້ງການ 
Backup  ແລະ ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້  

- ຄຣກິເລອືກທີູ່ ຖານຂ ມ້ ນທີູ່ ຕອ້ງການ Backup ໃນທີູ່ ນີຄ້ຖືານຂ ມ້ ນຊືູ່  Joomla!  
- ຄຣກິ Export  
 

 

 



 

106 

ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

- ໃນໜາ້ Export ຄູ່ າ default ຈະກ ານດົພາຣາມເິຕເີປັນແບບ Quick ໃຫຄ້ຣກິປຸູ່ ມ Go ເພືູ່ ອເລີູ່ ມ Export ໄດ ້
ເລຍີ ແຕູ່ ຫາຕອ້ງການເບິູ່ ງ ຫຼ ືປັບແຕູ່ ງພາຣາມເິຕເີພີູ່ ມເຕມີກ ູ່ ສາມາດເລອືກເປັນແບບ Custom ໄດ ້

 

 
- ໜາ້ຕູ່ າງສ າຫຼບັໃຫບ້ນັທກຶຟາຍຈະປະກດົຂືນ້ມາໂດຍເປັນຟາຍ SQL ແລະມຊີືູ່ ຟາຍເປັນຊືູ່ ຖານຂ ມ້ ນໃນທີູ່ ນີຄ້ ື

ຟາຍ Joomla!.sql ໃຫເ້ຮາົບນັທກຶເກບັໄວໃ້ນເຄືູ່ ອງ. 

1 

2 

1 

2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 

ສ າຫຼບັຂັນ້ຕອນການ Backup ກ ມພີຽງເທົູ່ ານີແ້ນະນ າໃຫເ້ຮາົ Backup ຂ ມ້ ນທງັຟາຍ ແລະ ຖານຂ ມ້ ນຢູ່ າງສະໝ ູ່ າ
ສະເໝ ີ ໂດຍຈດັເກບັລວມກນັໄວເ້ປັນໄດເຣກັເທຣີແີຍກຕູ່ າງຫາກຕາມວນັທເີພືູ່ ອຄວາມປອດໄພໃຫຈ້ດັເກບັຄນົລະເຄືູ່ ອງກບັ
ເຄືູ່ ອງເກົູ່ າທີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla! ໄວເ້ພືູ່ ອເກດີມບີນັຫາຂືນ້ມາເຮາົສາມາດ Restore ຟາຍທີູ່  Backup ໄວກ້ບັມາໃຊງ້ານໄດ ້
ຄເືກົູ່ າ. 

II. ການ Restore ຂ ໍ້ມູນ 
ຫາກມືໃ້ດມືໜ້ືູ່ ງເວບັໄຊທີູ່ ໃຊງ້ານຢ ູ່ ຂອງເຮາົມບີນັຫາເຮາົສາມາດນ າຂ ມ້ ນທີູ່  Backup ໄວ ້Restore ກບັເຂົາ້ໄປໄດ ້

ຄເືກົູ່ າໂດຍການ Restore ຂ ມ້ ນໃນ Joomla! ປະກອບໄປດວ້ຍ 2 ຂັນ້ຕອນດັູ່ ງນີ:້ 
1. Restore ຟາຍທງັໝດົໃນໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla! 
2. Restore ຂ ມ້ ນໃນຖານຂ ມ້ ນ 

ຂັນ້ຕອນການ Restore ຟາຍທງັໝດົໃນໄດເຣກັເທຣີທີີູ່ ຕດິຕັງ້ Joomla! ນັນ້ບ ູ່ ມຫີຍງັຫຍຸງ້ຍາກນັນ້ພຽງແຕູ່  
Copy ຟາຍທີູ່  Backup ໄວກ້ບັໄປໄວໃ້ນເຊເີວຄີເືກົູ່ າ ເຖງິວູ່ າຈະມຟີາຍເດມີຢ ູ່ ແລວ້ກ ູ່ ສາມາດ Copy ທບັໄດເ້ລຍີ ສູ່ ວນຂັນ້
ຕອນການ Restore ຂ ມ້ ນໃນຖານຂ ມ້ ນສາມາດແບູ່ ງອອກເປັນ 2 ກ ລະນຄີ:ື 

1. ກ ລະນທີີູ່ ເປັນການສາ້ງຖານຂ ມ້ ນຂືນ້ມາໃໝູ່ ອາດຈະດວ້ຍເຫດຜນົຫຍງັກະແລວ້ແຕູ່ ເຊັູ່ ນ:  ຖານຂ ມ້ ນເກົູ່ າເສຍຫາຍ ຫຼ ື
ຖກືລບົຖິມ້ ຫຼ ືຕອ້ງການສາ້ງເວບັໄຊໃໝູ່ ເປັນຕົນ້ ກ ລະນນີີສ້າມາດສາ້ງຖານຂ ມ້ ນຂຶນ້ມາໃໝູ່ ແລວ້ Restore ໄດທ້ນັທ ີ

2. ກ ລະນມີຖີານຂ ມ້ ນເກົູ່ າຢ ູ່ ແລວ້ຕອ້ງລບົຖານຂ ມ້ ນເກົູ່ າອອກເສຍກູ່ ອນຈາກນັນ້ຈ ຶູ່ ງສາ້ງຖານຂ ມ້ ນໃໝູ່ ໃນຊືູ່ ເກ ົູ່ າແລວ້ຄູ່ ອຍ 
Restore ຂ ມ້ ນ 

- ສ າຫຼບັກ ລະນທີ າອດິໃຫເ້ປີດເຂົາ້ໄປທີູ່  phpMyAdmin ຈາກນັນ້ໃຫສ້າ້ງຖານຂ ມ້ ນໃໝູ່ ຂຶນ້ມາແລວ້ເຮດັຕາມຂັນ້ຕອນ
ດັູ່ ງນີ:້ 

1. ເລອືກຖານຂ ມ້ ນໃໝູ່ ທີູ່ ສາ້ງຂຶນ້ມາເພືູ່ ອ Restore ຂ ມ້ ນ 
2. ຄຣກິ Import 2 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

 
3. ຄຣກິປຸູ່ ມເລອືກຟາຍ ແລະ ເລອືກຟາຍ SQL ທີູ່ ເຄຍີ Backup ໄວກູ້່ ອນໜາ້ນີ ້

 

 
4. ຄຣກິປຸູ່ ມ Go ເພືູ່ ອເລີູ່ ມ Restore  

1 

1 
2 

3 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 
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ສ ນເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານ ແລະ ການສືູ່ ສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
ຂະແໜງພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລະບບົການສກຶສາ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ(MIS) 

ເອກະສານອ້າງອິງ 

- ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງມາຈາກ ປືມ້ການສາ້ງເວບັໄຊດວ້ຍຈມຸລາ ເວຊີນັ 3.0 ສະບບັພາສາໄທ 

 

 

  

 

 


