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SEO with WordPress CMS ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ 

ชว่งทีผ่า่นมาผูค้นเริม่หนัมาสนใจ การท า SEO มากขึน้ ไม่วา่จะเป็นเจา้ของธุรกจิ 
เป็นบรษิทั นกัการตลาดออนไลน์ ท างานผา่นเน็ต นกัธุรกจิเครอืขา่ยขายตรง 
หรอืคนขายของออนไลน์เองกต็าม เนื่องจากการตลาดผา่นโซเชยีลมเีดยี มกีาร
ปรบัการมองเหน็ลดต ่าลงมาก ค่าโฆษณาเริม่ไม่คุม้กบัรายได ้ท าใหต้อ้งลองหาวธิี

อื่น เพือ่สรา้งใหย้อดขายกลบัมาเหมอืนเดมิ ซึ่งวธิกีารนัน้คอื การท าใหเ้วบ็ตดิอนัดบัใน Google หรอืทีน่กัการ
ตลาดออนไลน์ทัง้หลายเรยีกวา่ SEO นัน่เอง 

การท า SEO คืออะไร 
SEO หรอื Search Engine Optimization คอื การท าใหค้ าคน้หาทีเ่ราตอ้งการ ตดิอนัดบัใน Search Engine หรอื
ระบบการคน้หา ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ใชค้อื Google จรงิๆแลว้มอีกีหลากหลายเจา้คอื Bing ,Yahoo ของจนีกจ็ะม ี
Baidu 

ท าไมต้อง WordPress 
การท า SEO นัน้สามารถท าไดใ้นทุกๆแพลตฟอรม์ของเวบ็ไซต ์ไม่วา่จะเป็นเวบ็ไซตท์ีส่รา้งขึน้เองดว้ยภาษา 
HTML หรอืเวบ็ไซตท์ีถ่กูสรา้งโดย CMS ส าเรจ็รูปเองกต็าม ซึ่งในคอรส์นี้เราจะท า SEO ในแพลตฟอรม์ CMS 
ยอดนยิมอย่าง WordPress เพราะเนื่องดว้ยเวริด์เพลสเองจดัท าขึน้มาอย่างยาวนาน มคีวามเสถยีรสูง และมเีครื่อง
ไมเ้ครือ่งมอื ไม่วา่จะเป็นธมีหรอืปลัก๊อนิต่างๆ ทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถท า SEO ไดง้่ายขึน้ ซึ่งมใีหใ้ชท้ัง้แบบฟรแีละ
ไม่ฟรมีากมาย แถมยงัตดิตัง้ใชง้านงา่ยอกีดว้ย 

วัตถุประสงค์: 

o เขา้ใจแนวคดิของการท า SEO แบบสายขาว ใหเ้วบ็ไซตเ์ตบิโตแบบธรรมชาต ิ
o เรยีนรูก้ารเลอืก Domain และ Hosting ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท า SEO 
o สามาถท า SSL หรอื https:// เพื่อเพิม่ความปลอดภยัและความน่าเชือ่ถอืในสายตาผูใ้ชแ้ละ Google ได ้
o เขา้ใจศกัยภาพและขดีจ ากดัการท า SEO บนแพลตฟอรม์ WordPress 
o เขา้ใจโครงสรา้งของ Keywords รูปแบบต่างๆ ซึ่งส าคญัมากต่อการท า SEO 
o สามารถท า SEO-Onpage ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีถู่กตอ้ง เพื่อการตดิอนัดบัไดง้่ายขึน้ 
o สามารถเขยีนบทความ SEO ไดต้รงตามหลกัการ เป็นหวัใจของการเตบิโตดา้น SEO ของเวบ็ไซต ์
o สามารถสรา้งเวบ็ไซต ์WordPress ไดอ้ย่างสวยงามเป็นระเบยีบ เพิม่ความน่าเชือ่ถอืใหเ้วบ็ไซต์ 
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o สามารถใช ้Plugin ต่างๆ ในการชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและการตดิตามผลของเวบ็ไซต์ 
o เรยีนรูก้ารสรา้ง Backlink หรอืลิง้คค์ุณภาพอยา่งถูกตอ้ง 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o บุคคลทัว่ไป 
o เจา้ของธุรกจิ 
o นกัการตลาดออนไลน์ 
o นกัธุรกจิเครอืขา่ยขายตรง 
o คนขายของออนไลน์ 
o e-commerce 
o นกัพฒันาเวบ็ไซต,์ Bloger 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานบนระบบปฎบิตักิารวนิโดวห์รอื mac ได ้
o ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและเวบ็ไซตพ์ืน้ฐานได ้
o ไม่จ าเป็นตอ้งเคยท า SEO มาก่อน 
o ไม่จ าเป็นตอ้งเคยท าเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress หรอืใด 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 6,000 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยอ์ภริกัษ์ มทีอง 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Introduction to WordPress 
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คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o ไม่ม ี

เนื้อหาการอบรม: 
หมายเหตุ: ในการเรยีนสามารถใชเ้ครื่อง Windows หรอื Mac อย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด ้
ผูใ้ชค้วรมโีดเมนหรอืโฮสติง้มาก่อน หากไมม่แีนะน าใหจ้ดโดเมนและโฮสติง้ พรอ้มกบั config DNS ใหเ้รยีบรอ้ย 

Module 1: SEO Introduce ท าความเข้าใจ SEO ก่อนเรียน 

o รูจ้กัและท าความเขา้ใจ SEO คอือะไร? 
o เขา้ใจสาเหตุวา่ท าไมเราถงึตอ้งท า SEO? 
o ท าความรูจ้กัเรื่องของ Algorithm คอือะไร? 
o เรยีนรูเ้ทคนิคการท า SEO ยงัไงใหอ้นัดบัสูง? 
o การใหค้วามส าคญัเน้นสรา้ง SEO แบบธรรมชาต ิ
o ความเขา้ใจในเรื่องการเน้นการเตบิโตตัง้แต่รากฐาน 
o เรยีนรูก้ารท าใหเ้วบ็ไซตย์นืดว้ยล าแขง้ของตวัเอง 

Module 2: Focus Keyword เลือกคียเ์วิรด์ดีมีชยัไปกว่าครึ่ง 

o Seed Keyword คอือะไร น าไปใชอ้ยา่งไร 
o Niche Keyword คอือะไร น าไปใชอ้ย่างไร 
o Longtail Keyword คอือะไร น าไปใชอ้ยา่งไร 
o Suggest Keyword คอือะไร น าไปใชอ้ย่างไร 
o LSI Keyword คอือะไร น าไปใชอ้ย่างไร 

Module 3: Website Format ตัง้ค่าเวบ็ไซตอ์ย่างไรให้น่าเช่ือถือ 

o Hosting พืน้ทีส่ าหรบัสรา้งเวบ็ไซตใ์ชง้านอย่างไร เจา้ไหนด ี
o Config DNS การเชือ่มต่อเวบ็ไซตเ์ขา้กบัโฮสติง้ท าอยา่งไร 
o Https SSL เพิม่ความปลอดภยัและความน่าเชือ่ถอืใหก้บัเวบ็ไซต์ 
o WordPress CMS ยอดนยิม และวธิเีริม่ตน้ใชง้านตัง้แต่พืน้ฐาน 
o Theme blog วธิกีารเลอืกธมีทีด่ ีและตดิตัง้ลงบน WordPress 
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Module 4: SEO Optimize ปรบัแต่งเวบ็ไซตใ์ห้ SEO ชอบ 

o Webmaster tools เครื่องมอืประจ าตวัของผูดู้แลเวบ็ไซต์ 
o Yoast SEO ตวัชว่ยชัน้เลศิในการเขยีนบทความ SEO 
o Google Analytics เครื่องมอืเกบ็สถติชิ ัน้เยีย่มโดย Google 
o MonsterInsights ปลัก๊อนิทีช่ว่ยใหเ้ราดูสถติขิองเวบ็ไซตไ์ดง้า่ยขึน้ 
o WP Fastest Cache สรา้งเวบ็ไซตใ์หเ้รว็แบบไม่เป็นสองรองใคร 
o Google Keyword Planner เครื่องมอืวางแผนค าหลกัใชง้านอยา่งไร 
o Sitemap / Robots ปจัจยัส าคญัทีท่ าให ้Google เกบ็ขอ้มูลเวบ็เราง่ายขึน้ 
o WP Google Fonts แต่งสวยแต่งหล่อใหก้บัเวบ็ไซตใ์นคลกิเดยีว 
o Jetpack for WordPress ยาสามญัประจ า WordPress 
o Akismet Anti-Spam ป้องกนัสแปมงา่ยๆดว้ยปลัก๊อนิเดยีว 
o Cool Tag Cloud จดัการค าคน้หายอดนยิมใหด้ดู ีเตะตา น่าคลกิ 
o TinyMCE Advanced แกไ้ขและตกแต่งบทความไดล้ะเอยีดขึน้ทนัตา 
o Setting Footer Widgets จุดยทุธศาสตรข์องเวบ็ไซต ์
o Permalink Settings ท าลิง้ค ์URL อย่างไรให ้SEO ชอบ 

Module 5: Content SEO แค่เขียนเป็น กเ็ทพได้ 

o SEO Pattern A1 การจดัวางรูปแบบและโครงสรา้งของการเขยีนบทความ SEO 
o Yoast SEO Score การตรวจเชค็และประเมนิคะแนนบทความ SEO ทีเ่ราเขยีน 

 Module 6: Backlink Building ดนัอนัดบัเวบ็ให้เรว็ย่ิงขึน้ 

o Backlink คอือะไร? ส าคญัอยา่งไรในการท า SEO 
o การสรา้ง Backlink จาก Web Blog 
o การสรา้ง Backlink จาก Web Board 
o การสรา้ง Backlink จาก Social Share 
o การสรา้ง Backlink จาก Media Buy 

 


