หลักสูตร
“กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Wordpress”
1. เกริน่ นำหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นกำรสร้ำงเว็บไซต์อย่ำงง่ำย โดยใช้ Content Management System หรือเรียกย่อๆว่ำ CMS
โดยทั่วไปตำมท้องตลำดตอนนี้มีมำกมำยหลำยค่ำยที่ทำ เช่น drupal, joomla, opencart และ wordpress เป็นต้น
ที่ทำงผู้สอนได้เลือกใช้ wordpress เนื่องจำกได้รับควำมนิยมแพร่หลำย ทำให้มีบทควำมกำรแก้ไขปัญ หำมำกมำย
สำหรับผู้เรียน และมีระบบจัดกำรที่เข้ำใจง่ำย ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรสอนไม่นำน ก็สำมำรถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้
ในปัจจุบันมี page, blogger จำนวนมำกได้ใช้ Wordpress ในกำรนำเสนอข่ำวสำร/บทควำม และเนื้อหำอื่นๆ
เพรำะง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องมีควำมจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ HTML มำกนัก
2. หลักสูตรนีเ้ หมำะกับใคร
- ผู้ที่ต้องกำรมีเว็บไซต์แบบง่ำยด้วยตัวเอง
- ผู้ที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของทั้งองค์กร / บริษัท / หน่วยงำนภำครัฐ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
- ไม่เหมำะกับคนที่มีควำมรู้ wordpress มำแล้ว
3. พำร์ทเนอร์หลักสูตร
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1
- สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำขำภำคเหนือตอนบน
4. สิง่ ทีผ่ เู้ รียนจะได้เรียนรู้
วิธีกำรสร้ำง Customer Avatar ที่จะเหมำะสำหรับกำรออกแบบกลยุทธ์ content ที่ใช่สำหรับลูกค้ำที่ใช้จริง
เพื่อป้องกันกำรเสียเวลำผลิตคอนเทนต์ที่ไม่นำมำซึ่งกำรมีลูกค้ำคุณภำพสำหรับธุรกิจคุณ
ควำมรู้ก่อ นสร้ำงเว็บ ไซต์ จนถึ งสำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ จำก Wordpress ของตัว เองได้ ภ ำยในกำรอบรม
หลักสูตรเดียว ในหลักสูตรนี้จะแนะนำตั้งแต่พื้นฐำนจำกคนที่ไม่มีควำมรู้ในโลกออนไลน์เลย ว่ำต้องเตรียมตัวอย่ำงไร
ต้องมีซอฟแวร์อะไรเป็นอย่ำงน้อย ที่สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ของตัวเองได้
จำกนั้นแนะนำเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ Wordpress ไปปรำกฏในที่ๆ ทุกคนสำมำรถมองเห็นได้ทั่ว โลก
รวมไปถึ ง เลื อ กที่ เก็ บ ไฟล์ อ ย่ ำงไร กำรป้ อ งกั น จำกกำรบุ ก รุ ก ต่ ำงๆ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐำนก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม สร้ ำงเว็ บ ไซต์
ด้วย Wordpress
ผู้สอนมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ในงำนสร้ำงเว็บไซต์ ซึ่งจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เรียงลำดับตำมเนื้อหำ
บทเรียน เพื่อประสิทธิภำพและลดเวลำในกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Wordpress

5. วิทยำกรผูส้ อน
นำยณัฐพงษ์ เจริญสุข
Mr. Nattapong Charoensook
Managing Director of Research and Development
Ezy Digital Interactive Ltd., Part.
ประวัติ
- System Specialist บริษัท The Oasis Spa Thailand พัฒนำระบบกำรจอง และบริหำร
จัดกำรสปำแบบออนไลน์
- System Administrator บริษัท Gomew Co.,th. (Review Chiangmai) พัฒนำเว็บไซต์
และ ดูแลระบบ server ของบริษัท
- Web Developer บริษัท Sapphire Research and Development พัฒนำเว็บแอปพลิเคชั่น
ให้กระทรวงศึกษำธิกำร
- IT Manager บริษัท ชำระมิงค์ จำกัด ดูแล infrastructure, network, website และระบบ
ERP ของบริษัท
- Marketing Strategy and SA บริษัท โฮมไกด์ ไลน์ จำกัด ดูแลส่วนกำรตลำดออนไลน์
ให้ planform Efix (ช่ำง 24 ชั่วโมง)
6. เนือ้ หำบทเรียน
-

กำรเตรียมตัวก่อน เริ่มสร้ำงเว็บไซต์ด้วย wordpress
Wordpress คืออะไร
วิธีกำรติดตั้ง Wordpress
วิธีเข้ำใช้งำน Backoffice หรือ ระบบหลังบ้ำน
กำรตั้งค่ำเริ่มต้นก่อนกำรใช้งำน
Theme คืออะไร
วิธีกำรเลือก Theme
กำรติดตั้ง Theme ที่ซื้อจำก Digital Markey Place
Plugins คืออะไร
Plugins ที่นิยมในกำรใช้งำน
กำรติดตั้ง Plugins
Widget คืออะไร?
ทำควำมรู้จัก Sidebar
เริ่มสร้ำงหน้ำ Home หน้ำแรกของเว็บไซต์
Categories เอำไว้ทำอะไร

-

วิธีกำรสร้ำงหน้ำแบบ Page และ Post
กำรสร้ำง Menu
ภำพรวมของเว็บไซต์
คำถำม/คำตอบ

7. รำยละเอียดเพิม่ เติม
วันทีเ่ รียน
ยังไม่ระบุ
สถำนที่เรียน
DEPA Co-Working ชั้น G อำคำร B ศูนย์กำรค้ำ Promenada Resort Mall จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลำในกำรเรียน
2 วัน
ค่ำใช้จ่ำยหลักสูตร
15,000 บำท
* รวมค่ำโดเมน hosting และอำหำร
** เรียนจบหลักสูตรสำมำรถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

**********

