
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน คณบดคีณะครุศาสตร 

เอกสารแนบ  กําหนดการอบรมและแบบตอบรับการอบรม 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรสามารถเขียน

บทความท่ีมีคุณภาพ สนับสนุน SEO รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน

ตนเอง  ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญอาจารยและบุคลากรใน

หนวยงานของทานเขารวมโครงการดังกลาว   ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ  อาคารนวัตปญญา ทั้งนี้โดยขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลนผาน QR Code ภายในวันท่ี ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ตามที่ อาจารย ดร.ณัฐพล แสนคํา โทรศัพท ๐๘-

๔๖๐๕-๓๙๒๗ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหอาจารยในสังกัดของทานเขารวมโครงการ ตามวัน 

เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 

                  

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

  



กําหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการพัฒนาดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563   

 

   ว ัน/ เวลา เนื้อหาการอบรม 

08.30 น – 10.30 น. - การเขียนบทความที่มีคุณภาพในอินเทอรเน็ต 
- ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับ SEO   
- SEO คืออะไร   
- ทําไมตองทํา SEO  
- หลักเกณฑของ SEO 
- การทํา SEO ท่ีลาสมัยแลวในป 2019 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.45 น. – 12.00 น. - เครื่องมือในการทํา SEO 

- การใชงานโปรแกรม Keywords Finder 
- การใชงาน ปลั๊กอินYoast  SEO  

12 .00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. - เครื่องมือในการทํา SEO      

- การใชงาน ปลั๊กอิน Yoast  SEO  (ตอ) 
- การทํา SEO รูปภาพ 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45 น. – 16.30 น. - การตรวจสอบความกาวหนาของการทํา SEO 

 

หมายเหตุ         

การกำหนดการอาจปร ับเปล ี่ยนไดตามความเหมาะสม และกรุณาเตรียมขอมูลและไฟล

เอกสาร เพื่อประกอบการอบรม ประกอบดวย   

  



แบบตอบรับ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  อาคารนวัตปญญา 

ลําดับ ซ่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน 

 

ขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี QR Code ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
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14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45 น. – 16.30 น. - การตรวจสอบความกาวหนาของการทํา SEO 

 

หมายเหตุ         

การกำหนดการอาจปร ับเปล ี่ยนไดตามความเหมาะสม และกรุณาเตรียมขอมูลและไฟล

เอกสาร เพื่อประกอบการอบรม ประกอบดวย   

  



แบบตอบรับ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  อาคารนวัตปญญา 

ลําดับ ซ่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน 

 

ขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี QR Code ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เอกสารแนบ  กําหนดการอบรมและแบบตอบรับการอบรม 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรสามารถเขียน

บทความท่ีมีคุณภาพ สนับสนุน SEO รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน

ตนเอง  ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญอาจารยและบุคลากรใน

หนวยงานของทานเขารวมโครงการดังกลาว   ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ  อาคารนวัตปญญา ทั้งนี้โดยขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลนผาน QR Code ภายในวันท่ี ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ตามที่ อาจารย ดร.ณัฐพล แสนคํา โทรศัพท ๐๘-

๔๖๐๕-๓๙๒๗ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหอาจารยในสังกัดของทานเขารวมโครงการ ตามวัน 

เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 

                  

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

  



กําหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการพัฒนาดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563   

 

   ว ัน/ เวลา เนื้อหาการอบรม 

08.30 น – 10.30 น. - การเขียนบทความที่มีคุณภาพในอินเทอรเน็ต 
- ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับ SEO   
- SEO คืออะไร   
- ทําไมตองทํา SEO  
- หลักเกณฑของ SEO 
- การทํา SEO ท่ีลาสมัยแลวในป 2019 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.45 น. – 12.00 น. - เครื่องมือในการทํา SEO 

- การใชงานโปรแกรม Keywords Finder 
- การใชงาน ปลั๊กอินYoast  SEO  

12 .00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. - เครื่องมือในการทํา SEO      

- การใชงาน ปลั๊กอิน Yoast  SEO  (ตอ) 
- การทํา SEO รูปภาพ 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45 น. – 16.30 น. - การตรวจสอบความกาวหนาของการทํา SEO 

 

หมายเหตุ         

การกำหนดการอาจปร ับเปล ี่ยนไดตามความเหมาะสม และกรุณาเตรียมขอมูลและไฟล

เอกสาร เพื่อประกอบการอบรม ประกอบดวย   

  



แบบตอบรับ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  อาคารนวัตปญญา 

ลําดับ ซ่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน 

 

ขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี QR Code ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน คณบดคีณะวิทยาศาสตร 

เอกสารแนบ  กําหนดการอบรมและแบบตอบรับการอบรม 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรสามารถเขียน

บทความท่ีมีคุณภาพ สนับสนุน SEO รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน

ตนเอง  ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญอาจารยและบุคลากรใน

หนวยงานของทานเขารวมโครงการดังกลาว   ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ  อาคารนวัตปญญา ทั้งนี้โดยขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลนผาน QR Code ภายในวันท่ี ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ตามที่ อาจารย ดร.ณัฐพล แสนคํา โทรศัพท ๐๘-

๔๖๐๕-๓๙๒๗ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหอาจารยในสังกัดของทานเขารวมโครงการ ตามวัน 

เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 

                  

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

  



กําหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการพัฒนาดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563   

 

   ว ัน/ เวลา เนื้อหาการอบรม 

08.30 น – 10.30 น. - การเขียนบทความที่มีคุณภาพในอินเทอรเน็ต 
- ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับ SEO   
- SEO คืออะไร   
- ทําไมตองทํา SEO  
- หลักเกณฑของ SEO 
- การทํา SEO ท่ีลาสมัยแลวในป 2019 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.45 น. – 12.00 น. - เครื่องมือในการทํา SEO 

- การใชงานโปรแกรม Keywords Finder 
- การใชงาน ปลั๊กอินYoast  SEO  

12 .00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. - เครื่องมือในการทํา SEO      

- การใชงาน ปลั๊กอิน Yoast  SEO  (ตอ) 
- การทํา SEO รูปภาพ 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45 น. – 16.30 น. - การตรวจสอบความกาวหนาของการทํา SEO 

 

หมายเหตุ         

การกำหนดการอาจปร ับเปล ี่ยนไดตามความเหมาะสม และกรุณาเตรียมขอมูลและไฟล

เอกสาร เพื่อประกอบการอบรม ประกอบดวย   

  



แบบตอบรับ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  อาคารนวัตปญญา 

ลําดับ ซ่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน 

 

ขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี QR Code ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

เอกสารแนบ  กําหนดการอบรมและแบบตอบรับการอบรม 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรสามารถเขียน

บทความท่ีมีคุณภาพ สนับสนุน SEO รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน

ตนเอง  ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญอาจารยและบุคลากรใน

หนวยงานของทานเขารวมโครงการดังกลาว   ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ  อาคารนวัตปญญา ทั้งนี้โดยขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลนผาน QR Code ภายในวันท่ี ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ตามที่ อาจารย ดร.ณัฐพล แสนคํา โทรศัพท ๐๘-

๔๖๐๕-๓๙๒๗ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหอาจารยในสังกัดของทานเขารวมโครงการ ตามวัน 

เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง 

                  

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

  



กําหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการพัฒนาดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563   

 

   ว ัน/ เวลา เนื้อหาการอบรม 

08.30 น – 10.30 น. - การเขียนบทความที่มีคุณภาพในอินเทอรเน็ต 
- ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับ SEO   
- SEO คืออะไร   
- ทําไมตองทํา SEO  
- หลักเกณฑของ SEO 
- การทํา SEO ท่ีลาสมัยแลวในป 2019 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
10.45 น. – 12.00 น. - เครื่องมือในการทํา SEO 

- การใชงานโปรแกรม Keywords Finder 
- การใชงาน ปลั๊กอินYoast  SEO  

12 .00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. - เครื่องมือในการทํา SEO      

- การใชงาน ปลั๊กอิน Yoast  SEO  (ตอ) 
- การทํา SEO รูปภาพ 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45 น. – 16.30 น. - การตรวจสอบความกาวหนาของการทํา SEO 

 

หมายเหตุ         

การกำหนดการอาจปร ับเปล ี่ยนไดตามความเหมาะสม และกรุณาเตรียมขอมูลและไฟล

เอกสาร เพื่อประกอบการอบรม ประกอบดวย   

  



แบบตอบรับ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามการพัฒนาและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  อาคารนวัตปญญา 

ลําดับ ซ่ือ - สกุล ตําแหนง เบอรโทร e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนออนไลน 

 

ขอความอนุเคราะหสงแบบตอบรับไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถ

ลงทะเบียนไดท่ี QR Code ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
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