หลักสูตร สร้ างรายได้ ให้ Blogger ด้ วย WordPress
ภาพรวมของการเรียน
สาหรับคนที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง นับว่าเป็ นเรื่ องง่ายๆ ไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้ในการเขียนภาษา HTML หรื อ
ภาษาสคริ ปต์ตา่ งๆ ในการสร้ างเว็บไซต์มากมาย เนื่องจากในปัจจุบนั มีเครื่ องมือช่วยสร้ างเว็บไซต์สาเร็จรูปมากมาย และ
หนึง่ ในนันก็
้ คือ WordPress ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ งานได้ ง่าย สามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ เพียงไม่กี่คลิก ซึง่ นักเรี ยนสามารถ
สร้ างเว็บไซต์ได้ ด้วยตัวเอง และสามารถสร้ างเว็บไซต์เพื่อหารายได้ ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 7 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows, Internet ( ไม่จาเป็ นต้ องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน )
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
WordPress , Appserv , FileZilla
เหมาะสาหรับ
ผู้ที่ต้องการสร้ าง Website เป็ นของตัวเอง , ผู้ที่ต้องการอยากเป็ น Blogger ที่สร้ างรายได้ ได้
วิทยากร
อาจารย์ อิรชา บริสุทธิยางกูร
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ผู้จบหลักสูตรได้ เรี ยนรู้เทคนิคการสร้ างเว็บบล็อกด้ วย WordPress และสามารถสร้ าง Blog ได้ ด้วยตนเอง
 ผู้จบหลักสูตรสามารถทาการตลาดออนไลน์ รวมถึงการทา Blog Marketing ด้ วยการสร้ าง Blog
 ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล นอกเหนือจากหัก
ค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี 1 ปี
 ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับพื ้นที่ Web Server 10GB. มูลค่า 1,500 บาท เป็ นเวลาตลอดการเรี ยนและหลังจาก
เรี ยนจบ 2 สัปดาห์

ค่ าอบรม
ราคา 2,800 บาท
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 2,520 บาท
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณี ท่ ีท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ั ง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

สร้ างรายได้ ให้ Blogger ด้ วย Word Press
ครัง้ ที่ 1
รู้ จักกับ WordPress
 ความเป็ นมาของ WordPress
 เทคโนโลยีปัจจุบนั กับ WordPress
 ช่องทางในการสร้ างรายได้ จาก WordPress
 ความแตกต่างระหว่าง Wordpress.com และ Wordpress.org
เตรียมความพร้ อมก่ อนสร้ างเว็บไซต์ ด้วย WordPress
 ติดตังโปรแกรม
้
Appserv
 ติดตังโปรแกรม
้
WordPress
 รูปแบบการใช้ งาน WordPress เพื่อสร้ างเว็บไซต์และข้ อจากัด
ครัง้ ที่ 2
การใช้ งานระบบพืน้ ฐานต่ างๆ ของ WordPress
 การใช้ งาน Dashboard
 การตังค่
้ าการใช้ งานเบื ้องต้ นของ WordPress
 การจัดการไฟล์สื่อต่างๆ
 ทาความรู้จกั กับการใช้ Page และ Post
 การสร้ างหมวดหมูใ่ ห้ กบั เว็บไซต์
 การสร้ างหน้ า Page ในเว็บไซต์
 เริ่มการใช้ งานในส่วนของ Post
 เรี ยนรู้การใช้ งาน Widget
 การจัดการเมนูของเว็บไซต์
 การจัดการกับผู้ใช้ งาน WordPress

การเลือกใช้ Theme และ Plugin







Plugin เบื ้องต้ นที่ WordPress ควรติดตัง้
วิธีตดิ ตัง้ Plugin
ข้ อแตกต่างระหว่าง Theme ฟรี และ Theme ที่ซื ้อ
แหล่งขาย Theme และ Plugin ของ WordPress
วิธีการเลือก Theme ที่เหมาะสมกับการใช้ งาน
วิธีติดตัง้ Theme

*** หมายเหตุ:: Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

