
วิธีการสรางเนื้อหา (Content) 

การสรางเนื้อหา (Content) สามารถนําเสนอไดหลายรูปแบบ เชน 

- นําเสนอในรูปแบบ Web Page 

- นําเสนอในรูปแบบไฟล PDF 

 

การสรางเนื้อหา (Content) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1. คนหาขอมูลกอนลงมือเขียน (Research) 

 เม่ือไดเรื่องท่ีตองการจะสรางเนื้อหา ควรท่ีจะคนหาขอมูลเพ่ิมเติม โดยใชคําคนหาท่ีใกลเคียงกับเนื้อหาท่ี

เตรียมไว เพ่ือ 

  - รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม หาไอเดียมาตอยอดในเนื้อหาท่ีเตรียมไว 

  - ดูคนอ่ืนวา เคาเขียนอยางไร ในหัวขอท่ีเรากําลังจะเขียน 

  - ดูบทความอ่ืน ๆ ท่ีติดอันดับหนาแรก ๆ บน Google เพ่ือนํามาวิเคราะหวาเราควรตั้งชื่อหัวขอ 

                       บทความแบบไหน 

 

2. ตั้งชื่อหัวขอใหนาสนใจ (Post Title) 

 หนาท่ีของหัวขอเครื่องคือ เพ่ือใหคนท่ีเห็นเกิดความรูสึกนาสนใจ อยากคลิกอาน ดังนั้น ในการตั้งชื่อ ควร

มีการตั้งชื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาบทความท่ีจะเขียน หากยังไมรูวาจะตั้งหัวขออยางไรใหมีคนเขามาอาน สามารถ

ดูไกดจากหนาเว็บ Google ได ทางดานลางหนาจอจะมีเขียนวา “การคนหาท่ีเก่ียวของ” สามารถนําคําเหลานั้นมา

ประยุกตใชในชื่อหัวขอของเราได 

 
  



3. ขนาดของบทความ ยาวดีกวาสั้น (Post Length) 

 บทความท่ีมีความยาว มีแนวโนมท่ีจะถูกจัดอันดับบน Google ไดดีกวาบทความท่ีมีขนาดสั้น แตท้ังนี้

ท้ังนั้น ไมไดหมายความวา บทความยาว ๆ ทุกบทความจะอันดับดีกันหมด หรือ บทความสั้น ๆ ไมมีโอกาสติด

อันดับเลย สิ่งสําคัญท่ีมากกวา ขนาดของบทความ คือ คุณคาของตัวเนื้อหา วามีประโยชนตอคนอาน อีกท้ังมีความ

สอดคลองกับคําคนหา มากนอยเพียงใด 

 

4. ตกแตงบทความใหนาอาน 

 เม่ือตั้งชื่อหัวขอท่ีนาสนใจ และเขียนบทความท่ีดี เสร็จเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไป ท่ีจําเปนตองทํา 

คือ การจัดหนาตาของบทความ ใหดูสวยงาม และงายตอการอาน ไมวาจะเปน 

• การข้ึนบรรทัดใหมและการจัดวางพารากราฟ (4 บรรทัด ตอ พารากราฟ กําลังสวย) 

• การใช Bullet เพ่ือชวยใหอานงายและดูนาสนใจ 

• การปรับขนาดและสีสันของตัวอักษร ท้ังในสวนของหัวขอยอย และในตัวเนื้อหา 

• การใชตัวหนา-ตัวเอียง เพ่ือเนนขอความ 

• การเลือกใชรูปแบบ Font ท่ีเหมาะสม 

• การเพ่ิมรูปภาพประกอบ ใหดูมีสีสัน มีชีวิตชีวา 

• การเพ่ิม External Links ท่ีมีความเก่ียวของกับเนื้อหา และเปนประโยชนตอผูอาน 

  



5. เขียนบทความใหม ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 ไมว าจะเปนคนอาน, Search Engine หรือ Social Media ตางลวนมองหา Content ใหม  ๆ อยู

ตลอดเวลา ดังนั้นการท่ีเราหม่ันอัพเดทบทความ ท่ีสดใหม มีความ Unique และมีความสอดคลองเก่ียวของกับ

วัตถุประสงค หรือเปาหมาย หรือคอนเซ็ปตของเนื้อหาท่ีเราถนัด 

 

Credit: https://www.webbastard.net/how-to-blogging/ 

 

  



วิธีการใชระบบเว็บไซตอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย สรางเนื้อหา (Content) 

1. เขาระบบเว็บไซตอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย 

• pws.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตสวนบุคคล 

• pgm.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตของโปรแกรมและหลักสูตร 

• dept.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตของหนวยงานหรือคณะตาง ๆ 

 
 

2. คลิกท่ีไอคอน “บทความอิเล็กทรอนิกส” 

 
 

3. คลิก “ระบบบริหารจัดการ บทความอิเล็กทรอนิกส” 

  



4. คลิก “เพ่ิมบทความอิเล็กทรอนิกส” 

 
 

5. คลิก “ประเภทเพ่ิม-แกไขขอมูลเองบนระบบ (Editor)” 

 
 

6. สรางเนื้อหา (Content) ของตนเอง 

 
 

7. เม่ือสรางเนื้อหา (Content) เรียบรอยแลว จากนั้นคลิก “บันทึกขอมูล” 

  



วิธีการนําเนื้อหา (Content) ไปเผยแพร 

1. เขาระบบเว็บไซตอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย 

• pws.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตสวนบุคคล 

• pgm.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตของโปรแกรมและหลักสูตร 

• dept.npru.ac.th/admin/ สําหรับสรางเว็บไซตของหนวยงานหรือคณะตาง ๆ 

 
 

2. คลิกท่ีไอคอน “บทความอิเล็กทรอนิกส” 

 
 

3. คลิก “ระบบบริหารจัดการ บทความอิเล็กทรอนิกส” 

  



4. URL ท่ีนําไปแชรตอได อยูท่ีคอลัมนชื่อวา “ลิงคสําหรับเชื่อมตอ” 

 
 

5. โปรโมทเผยแพรบทความใหคนเห็น 

 โปรโมทเผยแพรบทความใหคนเห็นเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญมากของการเขียนบทความ ตอใหเขียนบทความ 

มีเนื้อหาท่ีดีขนาดไหนก็ตาม มันจะไมประสบความสําเร็จไดเลย หากไมมีคนเห็น ไมมีคนรูจัก และไมมีคนอาน สิ่งท่ี

ควรจะทําหลังจากท่ีไดดําเนินการเผยแพรเนื้อหาบทความลงในเว็บไซตแลว มีดังนี้ 

 • เผยแพรงานวิจัย วารสารวิชาการ ฐานขอมูลอาจารย ตามเว็บไซต เชน 

  • doi.nrct.go.th 

  • stdb.most.go.th 

  • www.journaltocs.ac.uk 

 • เผยแพรบทความ เนื้อหาวิชาการท่ีนาสนใจ ตามเว็บไซต เชน 

  • www.gotoknow.org 

  • www.blogger.com 

  • www.bloggang.com 

  • www.trueplookpanya.com/blog 

 • การนําบทความไป Submit กับ เว็บไซตคุณภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขางตนท่ีกลาวมา 

 

  



เนื้อหา (Content) ท่ีควรทํา 

1. เนื้อหา (Content) ท่ีตนเองถนัด 

2. เนื้อหา (Content) ท่ีกําลังเปนกระแส 

3. เนื้อหา (Content) วิชาการ 

4. เนื้อหา (Content) ท่ีมีผูสนใจคนหาเยอะ เชน 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

สรุปโครงการ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตัวอยางโครงการ การเปนผูประกอบการ 

หลักการเขียนบรรณานุกรม พยัญชนะไทย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบหนวยการเรียนรู 

การประเมินภาวะโภชนาการ แบบประเมินพัฒนาการดานสติปญญา 

ตัวอยางการเขียนโครงการ แรงงานสัมพันธ 

ใบลงทะเบียน ลายไทย 

สารบัญรูปภาพ องคประกอบท่ีสําคัญของหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

การเขียนสารบัญ 54 รูปแบบการสอน 

ตัวอยางงานวิจัย ตัวแบบนโยบายสาธารณะ 

สมการวงกลม อาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน 

การเบิกคาเดินทางไปราชการ แผนการสอนภาษาอังกฤษ 

นโยบายการคลัง หลักการตลาด 

สวนประกอบของโครงงาน การบริหารคาตอบแทน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร การถายภาพเบื้องตน 

หนังสือประทับตรา ทฤษฎีการเรียนรู 

การอางอิงแบบนามป ประโยคความเดียว 

การเขียนบรรณานุกรม วิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ตัวอยางสารบัญ อางอิง apa 

วันพอ แอลกอฮอลลางมือ 

วันฉัตรมงคล โรคซึมเศราในวัยรุน 

คําถวายพระพรพระพันปหลวง วันทรงดนตรี 

วันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีสุทิดา ดนตรี ใน สวน 

โครงการถวายเทียนพรรษา อิสราภรณ พิศสะอาด 

หนังสือรับรองบุคคล บันทึกขอตกลง 

บทอาเศียรวาทถวายพระพรวันแม สัตวเศรษฐกิจ 



สัญลักษณวันพอ ความหมายของเทคโนโลยี 

นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยี หมายถึง 

12 สิงหาคม งานวิจัย คือ 

smp คือ การวิจัย หมายถึง 

ปายปฐมนิเทศ สัญญาขอตกลงรวมกัน 

วันราชภัฏ concept paper คือ 

หนังสือรับรองบุคคล หนังสือราชการขอเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

หนังสือรับรองบุคคลจากผูใหญบาน การแบงสวนความรับผิดทางละเมิด 

โลโก ราชภฏั แบบ เสนอ โครงการ วิจัย 

สอบโทอิค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

พรบ คอมพิวเตอร  ปราชญพระราชา 

ดรรชนีมวลกาย คอรส ระยะ สั้น 

 

  



ตัวอยางเนื้อหา (Content) จากท่ีอ่ืน 

1. https://www.chula.ac.th/news/29293/ (แอลกอฮอลลางมือ) 

 
 

2. https://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/55s31.pdf (สัตวเศรษฐกิจ) 

  



3. https://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm (ความหมายของเทคโนโลยี) 

 
 

4. https://www.ku.ac.th/th/short-course (คอรส ระยะ สั้น) 

  



ตัวอยางการแลกเปล่ียนลิงกเว็บไซต หรือการนําเนื้อหาไปเผยแพรท่ีอ่ืน 

1. https://www.chaimalafood.com/  

    https://www.sompongfood.com/ 

    https://www.panupongfood.com/ 

  



2. http://app4.bcnt.ac.th/ulib6/index.php?rescanhp=yes&20200926010212_4919 

 
 

 

3. https://grad.reru.ac.th/2019/Page_New_Detail.php?NId=70&ItemId=RNew01 

 
 


