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SEO with WordPress CMS 
ช่วงท่ีผ่านมาผู้คนเริ่มหันมาสนใจ การท า SEO มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นบริษัท นักการตลาดออนไลน์ ท างาน
ผ่านเน็ต นักธุรกิจเครือข่ายขายตรง หรือคนขายของออนไลน์เองก็ตาม เนื่องจากการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย มีการปรับการ
มองเห็นลดต่ าลงมาก ค่าโฆษณาเริ่มไม่คุ้มกับรายได้ ท าให้ต้องลองหาวิธีอื่น เพื่อสร้างให้ยอดขายกลับมาเหมือนเดิม ซึ่ง
วิธีการนั้นคือ การท าให้เว็บติดอันดับใน Google หรือท่ีนักการตลาดออนไลน์ท้ังหลายเรียกว่า SEO นั่นเอง 

การท า SEO คืออะไร 
SEO หรือ Search Engine Optimization คือ การท าให้ค าค้นหาท่ีเราต้องการ ติดอันดับใน Search Engine หรือระบบ
การค้นหา ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ใช้คือ Google จริงๆแล้วมีอีกหลากหลายเจ้าคือ Bing ,Yahoo ของจีนก็จะมี Baidu 

ท าไมต้อง WordPress 
การท า SEO นั้นสามารถท าได้ในทุกๆแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ท่ีสร้างขึ้นเองด้วยภาษา HTML หรือ
เว็บไซต์ท่ีถูกสร้างโดย CMS ส าเร็จรูปเองก็ตาม ซึ่งในคอร์สนี้เราจะท า SEO ในแพลตฟอร์ม CMS ยอดนิยมอย่าง 
WordPress เพราะเนื่องด้วยเวิร์ดเพลสเองจัดท าขึ้นมาอย่างยาวนาน มีความเสถียรสูง และมีเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะ
เป็นธีมหรือปล๊ักอินต่างๆ ท่ีช่วยให้ผู้ใช้สามารถท า SEO ได้ง่ายข้ึน ซึ่งมีให้ใช้ท้ังแบบฟรีและไม่ฟรีมากมาย แถมยังติดต้ังใช้
งานง่ายอีกด้วย 

วัตถุประสงค์: 

 เข้าใจแนวคิดของการท า SEO แบบสายขาว ให้เว็บไซต์เติบโตแบบธรรมชาติ 
 เรียนรู้การเลือก Domain และ Hosting ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า SEO 
 สามาถท า SSL หรือ https:// เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือในสายตาผู้ใช้และ Google ได้ 
 เข้าใจศักยภาพและขีดจ ากัดการท า SEO บนแพลตฟอร์ม WordPress 
 เข้าใจโครงสร้างของ Keywords รูปแบบต่างๆ ซึ่งส าคัญมากต่อการท า SEO 
 สามารถท า SEO-Onpage ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง เพื่อการติดอันดับได้ง่ายข้ึน 
 สามารถเขียนบทความ SEO ได้ตรงตามหลักการ เป็นหัวใจของการเติบโตด้าน SEO ของเว็บไซต์ 
 สามารถสร้างเว็บไซต์ WordPress ได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ เพิ่มความน่าเช่ือถือให้เว็บไซต์ 
 สามารถใช้ Plugin ต่างๆ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการติดตามผลของเว็บไซต์ 
 เรียนรู้การสร้าง Backlink หรือล้ิงค์คุณภาพอย่างถูกต้อง 
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กลุ่มเป้าหมาย: 

 บุคคลท่ัวไป 
 เจ้าของธุรกิจ 
 นักการตลาดออนไลน์ 
 นักธุรกิจเครือข่ายขายตรง 
 คนขายของออนไลน ์
 e-commerce 
 นักพัฒนาเว็บไซต์, Bloger 

ความรู้พื้นฐาน: 

 ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์หรือ mac ได้ 
 ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้ 
 ไม่จ าเป็นต้องเคยท า SEO มาก่อน 
 ไม่จ าเป็นต้องเคยท าเว็บไซต์ด้วย WordPress หรือใด 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 20 ช่ัวโมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 7,500 บาท  

วิทยากรผู้สอน: 

 อาจารย์อภิรักษ์ มีทอง 

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: 

 Introduction to WordPress 

คอร์สต่อเนื่องที่แนะน า: 

 ไม่มี 
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เนื้อหาการอบรม: 
หมายเหตุ: ในการเรียนสามารถใช้เครื่อง Windows หรือ Mac อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
ผู้ใช้ควรมีโดเมนหรือโฮสต้ิงมาก่อน หากไม่มีแนะน าให้จดโดเมนและโฮสต้ิง พร้อมกับ config DNS ให้เรียบร้อย 

Module 1: SEO Introduce ท าความเข้าใจ SEO ก่อนเรียน 

 รู้จักและท าความเข้าใจ SEO คืออะไร? 
 เข้าใจสาเหตุว่าท าไมเราถึงต้องท า SEO? 
 ท าความรู้จักเรื่องของ Algorithm คืออะไร? 
 เรียนรู้เทคนิคการท า SEO ยังไงให้อันดับสูง? 
 การให้ความส าคัญเน้นสร้าง SEO แบบธรรมชาติ 
 ความเข้าใจในเรื่องการเน้นการเติบโตต้ังแต่รากฐาน 
 เรียนรู้การท าให้เว็บไซต์ยืนด้วยล าแข้งของตัวเอง 

Module 2: Focus Keyword เลือกคีย์เวิร์ดดีมีชัยไปกว่าคร่ึง 

 Seed Keyword คืออะไร น าไปใช้อย่างไร 
 Niche Keyword คืออะไร น าไปใช้อย่างไร 
 Longtail Keyword คืออะไร น าไปใช้อย่างไร 
 Suggest Keyword คืออะไร น าไปใช้อย่างไร 
 LSI Keyword คืออะไร น าไปใช้อย่างไร 

Module 3: Website Format ต้ังค่าเว็บไซต์อย่างไรให้น่าเชื่อถือ 

 Hosting พื้นท่ีส าหรับสร้างเว็บไซต์ใช้งานอย่างไร เจ้าไหนดี 
 Config DNS การเช่ือมต่อเว็บไซต์เข้ากับโฮสต้ิงท าอย่างไร 
 Https SSL เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือให้กับเว็บไซต์ 
 WordPress CMS ยอดนิยม และวิธีเริ่มต้นใช้งานต้ังแต่พื้นฐาน 
 Theme blog วิธีการเลือกธีมท่ีดี และติดต้ังลงบน WordPress 
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Module 4: SEO Optimize ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ SEO ชอบ 

 Webmaster tools เครื่องมือประจ าตัวของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 Yoast SEO ตัวช่วยช้ันเลิศในการเขียนบทความ SEO 
 Google Analytics เครื่องมือเก็บสถิติช้ันเย่ียมโดย Google 
 MonsterInsights ปล๊ักอินท่ีช่วยให้เราดูสถิติของเว็บไซต์ได้ง่ายข้ึน 
 WP Fastest Cache สร้างเว็บไซต์ให้เร็วแบบไม่เป็นสองรองใคร 
 Google Keyword Planner เครื่องมือวางแผนค าหลักใช้งานอย่างไร 
 Sitemap / Robots ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ Google เก็บข้อมูลเว็บเราง่ายข้ึน 
 WP Google Fonts แต่งสวยแต่งหล่อให้กับเว็บไซต์ในคลิกเดียว 
 Jetpack for WordPress ยาสามัญประจ า WordPress 
 Akismet Anti-Spam ป้องกันสแปมง่ายๆด้วยปล๊ักอินเดียว 
 Cool Tag Cloud จัดการค าค้นหายอดนิยมให้ดูดี เตะตา น่าคลิก 
 TinyMCE Advanced แก้ไขและตกแต่งบทความได้ละเอียดขึ้นทันตา 
 Setting Footer Widgets จุดยุทธศาสตร์ของเว็บไซต์ 
 Permalink Settings ท าล้ิงค์ URL อย่างไรให้ SEO ชอบ 

Module 5: Content SEO แค่เขียนเป็น ก็เทพได้ 

 SEO Pattern A1 การจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของการเขียนบทความ SEO 
 Yoast SEO Score การตรวจเช็คและประเมินคะแนนบทความ SEO ท่ีเราเขียน 

 Module 6: Backlink Building ดันอันดับเว็บให้เร็วยิ่งขึ้น 

 Backlink คืออะไร? ส าคัญอย่างไรในการท า SEO 
 การสร้าง Backlink จาก Web Blog 
 การสร้าง Backlink จาก Web Board 
 การสร้าง Backlink จาก Social Share 
 การสร้าง Backlink จาก Media Buy 


