
 

   

หลกัสตูร 

 
 
1. เกริน่น ำหลกัสตูร  

หลักสูตรนี้เป็นกำรสร้ำงเว็บไซต์อย่ำงง่ำย โดยใช้ Content Management System หรือเรียกย่อๆว่ำ CMS 
โดยทั่วไปตำมท้องตลำดตอนนี้มีมำกมำยหลำยค่ำยที่ท ำ เช่น drupal, joomla, opencart และ wordpress เป็นต้น  
ที่ทำงผู้สอนได้เลือกใช้ wordpress เนื่องจำกได้รับควำมนิยมแพร่หลำย ท ำให้มีบทควำมกำรแก้ไขปัญหำมำกมำย
ส ำหรับผู้เรียน และมีระบบจัดกำรที่เข้ำใจง่ำย ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรสอนไม่นำน ก็สำมำรถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ 
 ในปัจจุบันมี page, blogger จ ำนวนมำกได้ใช้ Wordpress ในกำรน ำเสนอข่ำวสำร/บทควำม และเน้ือหำอื่นๆ 
เพรำะง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ HTML มำกนัก 
 
2. หลกัสตูรนีเ้หมำะกบัใคร  

- ผู้ที่ต้องกำรมีเว็บไซต์แบบง่ำยด้วยตัวเอง 
- ผู้ที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของทั้งองค์กร / บริษัท / หน่วยงำนภำครัฐ 
- บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
- ไม่เหมำะกับคนท่ีมีควำมรู้ wordpress มำแล้ว 

 
3. พำรท์เนอร์หลกัสตูร  

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1 
- สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
- ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำขำภำคเหนือตอนบน 

 
4. สิง่ทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรู ้ 

วิธีกำรสร้ำง Customer Avatar ที่จะเหมำะส ำหรับกำรออกแบบกลยุทธ์ content ที่ใช่ส ำหรับลูกค้ำที่ใช้จริง 
เพื่อป้องกันกำรเสียเวลำผลิตคอนเทนต์ที่ไม่น ำมำซ่ึงกำรมีลูกค้ำคุณภำพส ำหรับธุรกิจคุณ 

ควำมรู้ก่อนสร้ำงเว็บไซต์ จนถึงสำมำรถสร้ำงเว็บไซต์จำก Wordpress ของตัวเองได้ภำยในกำรอบรม
หลักสูตรเดียว ในหลักสูตรนี้จะแนะน ำตั้งแต่พื้นฐำนจำกคนที่ไม่มีควำมรู้ในโลกออนไลน์เลย ว่ำต้องเตรียมตัวอย่ำงไร 
ต้องมีซอฟแวร์อะไรเป็นอย่ำงน้อย ที่สำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ของตัวเองได้ 

จำกนั้นแนะน ำเกี่ยวกับสิ่งจ ำเป็นที่จะท ำให้ Wordpress ไปปรำกฏในที่ๆ ทุกคนสำมำรถมองเห็นได้ทั่วโลก  
รวมไปถึงเลือกที่ เก็บไฟล์อย่ำงไร กำรป้องกันจำกกำรบุกรุกต่ำงๆ เพื่อเป็นพื้นฐำนก่อนที่จะเร่ิม สร้ำงเว็บไซต์                 
ด้วย Wordpress 

ผู้สอนมปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ในงำนสร้ำงเว็บไซต์ ซ่ึงจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เรียงล ำดับตำมเน้ือหำ
บทเรียน เพื่อประสิทธิภำพและลดเวลำในกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Wordpress  
 

“กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Wordpress” 



 

   

5. วทิยำกรผูส้อน  
นำยณัฐพงษ์ เจริญสุข 
Mr. Nattapong Charoensook 
 Managing Director of Research and Development 

Ezy Digital Interactive Ltd., Part. 
 

ประวตั ิ
- 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 จ ำกัด ดูแล infrastructure, network, website และระบบ  
       ERP ของบริษัท 
- Marketing Strategy and SA บริษัท โฮมไกด์ ไลน์ จ ำกัด ดูแลส่วนกำรตลำดออนไลน์           
       ให้ planform Efix (ช่ำง 24 ชั่วโมง) 

 
6. เนือ้หำบทเรยีน  

- กำรเตรียมตัวก่อน เร่ิมสร้ำงเว็บไซต์ด้วย wordpress 
- Wordpress คืออะไร 
- วิธีกำรติดตั้ง Wordpress 
- วิธีเข้ำใช้งำน Backoffice หรือ ระบบหลังบ้ำน 
- กำรตั้งค่ำเร่ิมต้นก่อนกำรใช้งำน 
- Theme คืออะไร 
- วิธีกำรเลือก Theme 
- กำรติดตั้ง Theme ที่ซ้ือจำก Digital Markey Place 
- Plugins คืออะไร  
- Plugins ที่นิยมในกำรใช้งำน 
- กำรติดตั้ง Plugins 
- Widget คืออะไร? 
- ท ำควำมรู้จัก Sidebar 
- เร่ิมสร้ำงหน้ำ Home หน้ำแรกของเว็บไซต์ 
- Categories เอำไว้ท ำอะไร 



 

   

- วิธีกำรสร้ำงหน้ำแบบ Page และ Post 
- กำรสร้ำง Menu 
- ภำพรวมของเว็บไซต์ 
- ค ำถำม/ค ำตอบ 

 
7. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ  

วนัทีเ่รียน   
ยังไม่ระบุ 

สถำนที่เรยีน  
DEPA Co-Working ชั้น G อำคำร B ศูนย์กำรค้ำ Promenada Resort Mall จังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลำในกำรเรียน  
2 วัน 

ค่ำใชจ้่ำยหลกัสตูร  
15,000 บำท  
  * รวมค่ำโดเมน hosting และอำหำร  
** เรียนจบหลักสูตรสำมำรถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง 
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