				

ตารางเรียน Course Wordpress

อยากมี Web Blog เเต่เขียนโค้ดไม่เป็น อยากมีเว็บเเต่ออกแบบเองก็ไม่สวย หลักสูตรนี้ช่วย
ได้ ไม่ต้องยุ่งยากเขียน โค้ดวุ่นวาย ด้วยรูปแบบเว็บซึ่งกำ�ลังเป็นที่นิยม ใช้งานง่าย มีธีมให้
เลือกหลากหลาย ผู้ดูแลเว็บสามารถ แก้ไข ดูแลเว็บได้สะดวก รวดเร็ว สามารถนำ�ไปสร้าง
เว็บไซต์ส่วนตัว หรือ เว็บร้านค้า หลักสูตรคุ้มค่า คุณภาพเกินราคาเเน่นอน

สิ่งที่จะได้รับ
1. สามารถสร้าง Website ได้โดยไม่ต้องเขียน code แสดงผลบน Smartphone, Tablet, และ PC ได้
สบายๆ
2. ได้เว็บไซต์ที่เป็น HTML5 ทันที ง่ายในการประชาสัมพันธ์ กับ google โดยทำ� SEO
3. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวง ฯ และ มี portfolio ของตนเอง
4. มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็มและรับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรที่มีมูลค่า
มากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป

Wordpress

WordPress คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง และบริหารเว็บไซต์แบบสำ�เร็จรูป เป็นระบบ
จัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ Content Management System (CMS) มีระบบหลังบ้านไว้
ช่วยจัดการข้อมูล เเละมีปลั๊กอินหลากหลาย ทำ�ให้ง่ายต่อ การเลือกใช้งาน++

• เรียนจบรับใบประกาศฯ • เรียนทวนฟรี 2 ปี
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
สาขารัชโยธิน
สาขารามคำ�แหง 12
ชั้น 4 อาคารพรีเมี่ยม (ติดเมเจอร์รัชโยธิน) ปากซอย
ซอยรามคำ�แหง 12 (ติด The Mall 2 รามคำ�แหง) ถนน
พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร : 02 513 7353 , 081 446 0841
โทร : 02 718 4894, 081 446 0841

Chapter 1 : 2 ชม Intro for Wordpress
• ทำ�เว็บไซต์ เครื่องมือแบบไหนเหมาะกับเรา
• รู้จักเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ CMS (Content Management System)
• WordPress เหมาะกับเว็บไซต์แบบไหน
• วิธีการจดโดเมนเน็ม
• การเลือกโฮสท์ที่เหมาะสมและรองรับ Wordpress
Chapter 2 : 2 ชม Wordpress Install
• รู้จัก Wordpress และดาวน์โหลด Wordpress
เวอร์ชั่นล่าสุดแบบฟรีๆ
• การติดตั้ง Wordpress ทีละขั้นตอน step-by-step
(Click and Next)
• เข้าใช้งาน Wordpress ครั้งแรก
• กำ�หนดค่าให้ ผู้ดูแลเว็บ (Web Admin)
• สิทธิของผู้ใช้งาน Wordpress ในระดับต่างๆ User
Role
Chapter 3 : 2 ชมการสร้างเนื้อหาใน Wordpress
• ทำ�ความเข้าใจ Post และ Page
• การสร้างหมวดหมู่ (Categories) ให้กับเนื้อหา
บทความ
• การสร้างหมวดหมู่ (Categories) ให้กับเนื้อหา
บทความ
• การจัดการ Categories ของบทความภายใน
เว็บไซต์
• ทดลองสร้างเนื้อหา (Post) แรกกับ Wordpress
(ข่าวสาร บทความ)
• การจัดหน้าให้กับบทความโดยใช้ Editor ของ
Wordpress เบื้องต้น (ไม่เขียนโค้ด)
• การจัดใส่เนื้อหา รูปภาพ (IMage) วิดีโอ (Youtube)
และการวางลิงค์ (Link)
• ความหมายของป้ายกำ�กับมีประโยชน์อย่างไร
• การสร้างป้ายกำ�กับ (Tag) เพื่อการจัดหมวดหมู่
post และ page
• ระบบการค้นหาภายในเว็บไซต์ Wordpress
• การบริหารจัดการบทความ
Chapter 4 : 2 ชม Page and Menu
• การสร้างหน้าเว็บไซต์ (Page) ใน Wordpress
• การใส่ รูปภาพ (IMage) วิดีโอ (Youtube) และการ
วางลิงค์ (Link)

• การกำ�หนดสถานะการเผยแพร่ข้อมูลของ Page
• การตั้งคุณสมบัติของ Page
• การบริหารจัดการหน้า Page
• ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูกับ page
• การสร้าง Menu กลุ่มใหม่
• รู้จักเมนูแต่ละประเภท
• การสร้างเมนูย่อย และการเรียงลำ�ดับหัวข้อเมนู
• การลิงค์ Menu เข้ากับ Post และ Page
Chapter 5 : 2 ชม ปรับหน้าตาให้ถูกใจ WordPress
Theme
• Wordpress Theme คืออะไรหาได้จากที่ไหน
• รู้จัก Responsive Theme (การแสดงผลเว็บไซต์
ในอุปกรณ์พกพา) เปลี่ยน Theme และการปรับแต่ง
เบื้องต้น
• การปรับแต่ง Theme การเปลี่ยน โลโก้ ภาพพื้นหลัง
และสี (Logo - Background - Color)
• เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบต่างๆ ด้วย Widgets
• การติดตั้ง Widgets
• การกำ�หนดตำ�แหน่งการแสดงผลของ Widgets และ
การจัดการ Widgets เบื้องต้น
• รู้จัก Plug-ins และวิธีการการติดตั้ง plug-ins ให้กับ
Wordpress
• แนะนำ� Plug-ins ที่น่าสนใจ
• การจัดการ Plug-in เบื้องต้น
Chapter 6 : 2 ชม Upload Test and Open Website
and SEO
• ทดสอบการทำ�งานของเว็บไซต์
• การนำ�เว็บไซต์ Upload ผ่าน FTP
• ปรับแต่งการทำ�งานโฮสท์ให้รองรับระบบ Wordpress
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ� SEO และการ
กำ�หนด Keyword
• การติดตั้ง Google Analytic เพื่อการวิเคราะห์
สำ�หรับ SEO
• สิ่งที่ผู้ดูแลเว็บไซต์จำ�เป็นต้องรู้ เช่น การสำ�รอง
ข้อมูล (Backup) การกู้คืนเว็บไซต์ (Restore) การเสริม
ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Web Security) การ
จัดการ Comments
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