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 งานฝกอบรมเทคโนโลยีดิจทิัล 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกัหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมจร 

หลักสูตร :- การพัฒนาเว็บไซตสวนงานดวย Wordpress IT-WEB-๐๐๑ 

หลักการและเหตุผล:- 
โลกปจจุบันกําลังอยูในยุคของขอมูลขาวสาร (Information Age) อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีไรสาย

ตางๆ  เขามาเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิมๆ ทําใหมหาวิทยาลัยตองนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการของนิสิตใหดี

ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นิยมใชเว็บไซตเปนสื่อกลางการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

เนื่องจากเว็บไซตเปนสื่อสําคัญหนึ่งที่สามารถเผยแพรประชาสัมพันธและเขาถึงขอมูลไดจากทุกที่ ตลอด 

24 ชั่วโมง การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะเขามาชวยใหเรื่องของการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต จึงถูก

พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหการอัพเดตขอมูลนั้นเปนเรื่องที่งายและรวดเร็วมากขึ้น 

"ซอฟตแวรโอเพนซอรส" (Open Source Software) ก็เปนซอฟตแวรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการ

เปดเผยซอรสโคดในการพัฒนา ถูกทดสอบจากนักพัฒนา (Developer) ทั่วโลก ปจจุบันมีผูใชงานอยาง

แพรหลายทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากบางตัวไมมีคาลิขสิทธิ์การใชงาน เราสามารถหยิบมาใชไดฟรีๆ 

ตางจากซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ีนอกจากผูใชตองเสียเงินซื้อแลว  CMS ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการเว็บไซต ที่

อยูในความสนใจและเปนที่รูจัก ท่ีทําใหเรื่องของการอัพเดต เพิ่มเติม ปรับปรุง และแกไขขอมูลขึ้นเว็บไซต

สําหรับผูที่ไมมีความรูดานการเขียนโปรแกรมหรือสรางเว็บไซตมากอนนั้น เปนเรื่องงายและสามารถทําได

ดวยตนเอง ซึ่งดวยคุณสมบัติของ CMS ที่เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ทําใหผูที่นํามาใชไมตองเสีย

คาใชจายดานลิขสิทธิ์การใชงาน และซอฟตแวรยังมีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่องรวมถึงสามารถสอบถาม

ปญหาการใชงานไดตลอดจากชุมชนผูใช (Community Website)นํามาพัฒนาตอยอดหรือนํามาพัฒนา

ใหตรงกับความตองการของตนเองหรือขององคกรได 

การใช Wordpressในการพัฒนาเว็บไซตสวนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยัง

พบปญหาและอุปสรรคมากมาย เนื่องจากผูดูแลเว็บไซตของสวนงานมีการปรับเปลี่ยนผูดูแลบอยๆทําให

เจาหนาที่ใหมที่จะมาดูแลเว็บไซต ไมมีความชํานาญมากพอที่จะพัฒนาหรือดูแลเว็บไซตของสวนงานตอ

จากเจาหนาที่คนเดิมได 

 

 

วัตถุประสงค:- 
๑. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบเว็บไซต 
๒. ผูเขาอบรมมีทักษะในการสรางและดูแลเว็บไซตของสวนงาน 
๓. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตพัฒนาเว็บไซตของสวนงานของตนไดนาสนใจ 

 

เนื้อหาหลักสูตร :- 
ตอนท่ี 1 : แนะนําภาพรวม และทําความเขาใจสราสรางเว็บไซต 

 ทําความรูจัก เว็บรูปแบบสมัยใหม ยุค CMS ครองเมืองออนไลน 

 รูจัก WordPressเบื้องตน กอนปฏิบัติการ 

 ขอดี - ขอเสีย  

 ตัวอยางเว็บ WordPressและเว็บสมัยใหม ที่นาสนใจ 
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ตอนท่ี 2 : การติดตั้ง WordPressและโปรแกรมที่จําเปน (Xampp / MySQL / WordPress) 

 ขอความรู กอนติดตั้ง WordPress 

 สิ่งที่ตองเตรียม โปรแกรมที่จําเปน และรองรับการทํางาน WordPress 

 การติดตั้ง ระบบจําลองการสรางเว็บดวยโปรแกรม Xampp 

 การสรางฐานขอมูล MySQL  

 การติดตั้ง WordPressแบบ step-by-step 

 ภาพรวม และองคประกอบภายใน หนา Control Panel ของ WordPress 

 การจัดการปรับคาเบื้องตน ที่จําเปนสําหรับ ผูดูแลเว็บ (web admin) 
ตอนท่ี 3 : เริ่มตนสรางเนื้อหา สําหรับเว็บ WordPress (Post) 

 การสราง และจัดการ บทความ ภายในเว็บ 

 การปรับแตงบทความ ดวยการใชรูปแบบ เบื้องตน (เฉพาะสวนที่จําเปน ไมเนนเขียนโปรแกรม) 

 การปรับแตงบทความ ดวยภาพ วิดีโอ และการวางลิงค ในบทความ (Image - YouTube - Links) 

 การปรับแตงลิงค ของบทความใหสวย ถูกใจ SEO 
ตอนท่ี 4 : เริ่มตนสรางเมนู-เมนูหลัก-เมนูมาตรฐาน สําหรับเว็บ WordPress (Page - Main Menu) 

 การสราง และจัดการ เมนู สําหรับเว็บ WordPress 

 การปรับแตง คุณสมบัติตางๆ ของเมนู-เมนูหลัก-เมนูมาตรฐาน แบบเว็บสมัยใหม  

 การจัดลําดับ เปด-ปด การใชงานเมนู 
ตอนท่ี 5 : เสริมลูกเลน และองคประกอบตางๆ ในเว็บ (Widgets) 

 การจัดการ Widgets เบื้องตน 

 การปรับตกแตงเว็บ Wordpressดวย การจัดการกับ Widgets  

 การเปด-ปด-เคลื่อนยาย-ลบ และเพ่ิม widgets  

 การติดตั้ง Widgets เว็บสมัยใหม 
ตอนท่ี 6 : การทํางานกับแมแบบเว็บ WordPress (WordPress Theme) 

 การจัดการ Theme มาตรฐาน WordPress 

 การเปลี่ยน Theme มาตรฐาน จากระบบสืบคน WordPress 

 การเปลี่ยน Theme Download (theme ฟรี จากแหลงตางๆ) 

 การเปลี่ยน โลโก ภาพประกอบ สี ลิงค และภาพพ้ืนหลัง (Logo - Header - Background - 
Hyperlinks)  

 ขอควรรู เกี่ยวกับการใชงาน Theme Download 
ตอนท่ี 7 : เสริมคุณสมบัติ สมัยใหม ใหเว็บ WordPress (Plug-ins) 

 การจัดการ Plug-in เบื้องตน 

 การใช Plug-in เกี่ยวกับภาพ : Image - Slide - Gallery 

 การใช Plug-in เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน : Facebook - YouTube - RSS  

 การใช Plug-in เกี่ยวกับการติดตอคนเขาเว็บ : Contact Form - Comment Form 

 การใช Plug-in เกี่ยวกับความปลอดภัย : Captcha - Anti Spam 
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ตอนท่ี 8 : ปรับแตง SEO ให WordPress (SEO Plugin) 

 ทําความเขาใจ SEO เบื้องตน 

 ใชเครื่องมือ WordPress SEO ตางๆ ปรับเว็บไซต WordPressใหแรงขึ้น ได 

 การใช Plug-in SEO ยอดนิยม ตางๆ ของ Wordpress (เพิ่มอันดับเว็บ ในหนา Google) 
ตอนท่ี 9 : สอน Upload ขึ้นโฮส จริง  

 สอนการ Backup ฐานขอมูลเว็บ 

 สอนการ Export / Import ฐานขอมูล MySQL เตรียมตัวขึ้นเว็บ  

 การ Upload เว็บ WordPressจาก Localhostขึ้นโฮส จริง  
 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ:- 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีดู่แลรับผิดชอบงานเว็บไซตของสวนงาน 

ความรูพื้นฐาน:- 
ผูเขารับการอบรมควรมีทักษะการใชงานอินเทอรเน็ต และการใชงานโปรแกรมทั่วๆไป 

ระยะเวลา :- 
วัน ( ๑๒ ชม.)  

สิ่งท่ีผูเขาอบรมจะไดจากหลักสูตรนี้ :- 
๑. เรียนรูการการพัฒนาเว็บไซตสวนงานดวย Wordpress และเครื่องมือที่เกี่ยวของโดยเนนการปฏิบัติจริง 
๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พรอมตัวอยางที่ใชฝกปฏิบัติในหองเรียน 
๓. วุฒิบัตร/ของท่ีระลึก (กรณีผานการอบรมตามเกณฑที่กําหนด) 

หลักสูตรตอเนื่อง/เกี่ยวของ :-  
IT-web-๐๐๒ การบริหารจัดการเว็บไซตใหปลอดภัย 
IT-web-๐๐๓ การพัฒนาเว็บไซตสวนงานดวย Wordpress ขั้นสูง 

 

วิทยากร :-  
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศมจร และคณะ 

ติดตอสอบถาม :- 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังนอย อยุธยาโทร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ext. ๘๑๙๕, ๘๐๗๕ 

รอบวันอบรม :-    
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