
 

หลักสูตร  สร้างรายได้ ให้ Blogger ด้วย WordPress 

 

ภาพรวมของการเรียน 

ส าหรับคนท่ีต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง นับว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนภาษา HTML 

หรือภาษาสคริปต์ต่างๆ ในการสร้างเว็บไซต์มากมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีเครือ่งมือช่วยสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป

มากมาย และหนึ่งในน้ันก็คือ Wordpress ซ่ึงเป็นเครือ่งมือที่ใช้งานได้ง่าย สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เพียงไม่ก่ีคลิก 

ซ่ึงนักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างเว็บไซต์เพ่ือหารายได้ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 7 ช่ัวโมง เรียนท้ังส้ิน 2 ครั้ง ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน  

Windows, Internet ( ไม่จ าเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ) 

 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Wordpress 4.1, Appserv 2.5.10, Filezilla 3.9.0.5 

 

เหมาะส าหรับ 

ผู้ทีต้่องการสร้าง Website เป็นของตัวเอง  , ผู้ที่ต้องการอยากเป็น Blogger ที่สร้างรายได้ได้ 

 

วิทยากร 

อาจารย์ อิรชา บริสุทธิยางกูร



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress และสามารถสร้าง Blog ได้ด้วย

ตนเอง 

 ผู้จบหลักสูตรสามารถท าการตลาดออนไลน ์รวมถึงการท า Blog Marketing ด้วยการสร้าง Blog 

 ม .รงัสิตให้ทนุส าหรับนักเรียน neiseDteN ทุกท่านเรียนต่อปรญิญาโท -ปรญิญาเอกโดยได้รับทนุ

มากถึง 51 % ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศ

กระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี  )ทุกสาขา ในระยะเวลา 5 ปป )  

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมจะได้รับพ้ืนที่ Web Server 20MB.มูลค่า 7,200 บาท เป็นเวลา 1 ปป 

 

ค่าอบรม 

ราคา 1,800 บาท )เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 257 บาท) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรยีนเกา่ของสถาบันลดเหลอื 5,620 บาท )เฉลี่ยเพียงชัว่โมงละ 231 บาท) 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 



 

สร้างรายได้ ให้ Blogger ด้วย WordPress 

รู้จักกับ Wordpress  

 ความเป็นมาของ Wordpress  

 เทคโนโลยีปัจจุบันกับ Wordpress  

 ช่องทางในการสร้างรายได้ จาก Wordpress  

    ความแตกต่างระหว่าง Wordpress.com และ Wordpress.org 

เตรียมความพร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  

 ติดต้ังโปรแกรม Appserv  

 ติดต้ังโปรแกรม Wordpress  

 รูปแบบการใช้งาน Wordpress เพ่ือสร้างเว็บไซต์และข้อจ ากัด 

การใช้งานระบบพื้นฐานต่างๆ ของ Wordpress  

 การใช้งาน Dashboard  

 การต้ังค่าการใช้งานเบ้ืองต้นของ Wordpress  

 การจัดการไฟล์ส่ือต่างๆ  

 ท าความรู้จักกับการใช้ Page และ Post  

 การสร้างหมวดหมู่ให้กับเว็บไซต์  

 การสร้างหน้า Page ในเว็บไซต์  

 เริ่มการใช้งานในส่วนของ Post  

 เรียนรูก้ารใช้งาน Widget  

 การจัดการเมนูของเว็บไซต์  

    การจัดการกับผู้ใช้งาน WordPress 

การเลือกใช้ Theme และ Plugin  

 Plugin เบ้ืองต้นท่ี Wordpress ควรติดต้ัง  

 วิธีติดต้ัง Plugin  

 ข้อแตกต่างระหว่าง Theme ฟรี และ Theme ที่ซ้ือ 

 แหล่งขาย Theme และ Plugin ของ Wordpress  

 วิธกีารเลือก Theme ทีเ่หมาะสมกับการใช้งาน  

     วิธีติดต้ัง Theme 

 


