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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 
 

 
 1. HTML ยอมาจากภาษาอังกฤษวาอะไร  
    ก. Homepage Text Markup Language 
    ข. Home Text Markup Language 
    ค. Hyper Text Markup Language 
    ง. Hyper Text Manual Language 

 2. โครงสรางของเอกสาร HTML น้ันประกอบไปดวย 2 สวน คือขอใด  
    ก. สวนหัวเอกสาร และสวนคําสัง่ 
    ข. สวนเน้ือหา และสวนคําสั่งของเอกสาร 
    ค. สวนหัวเอกสาร และสวนเน้ือหา 
    ง. สวนคําสั่ง และสวนประมวลผล 

 3. การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML น้ันจะตองข้ึนตน และลงทายดวยคําสั่งในขอใด 
    ก. <HTML>........... </HTML>  
    ข. [HTML]...........[/HTML] 
    ค. <Begin>............</Begin> 
    ง. [Begin]..............[/Begin] 

 4. โปรแกรมใดที่ใชในการเขียนคําสั่งภาษา HTML 
    ก. Dos 
    ข. Ms-Word 
    ค. Notepad  
    ง. Internet Explorer 
 
 

คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนน้ี เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงบนกระดาษคําตอบ 

เวลา 10 นาท ี
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 5. คําสั่งใดที่แสดงขอความบนไตเติลบาร (Title Bar) 
    ก. <HEAD> 
    ข. <BODY> 
    ค. <TITLE> 
    ง. <HTML> 

 6. ขอความที่แสดงบนเว็บเบราวเซอรจะตองพิมพในคําสั่งใด 
    ก. <HTML> 
    ข. <HEAD> 
    ค. <BODY> 
    ง. <TITLE> 

 7. ขอใดคือคําสั่งภาษา HTML ที่เปนปายระบุแบบเด่ียว 
    ก. <B> 
    ข. <BR> 
    ค. <Font> 
    ง. <Title> 

 8. นามสกุลของภาษา HTML คืออะไร 
    ก. .jpg  
    ข. .com 
    ค. .php 
    ง. .html 

 9. HTML คืออะไร 
    ก. ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ข. วิธีการเช่ือมโยงขอมลูระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ค. เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบรกิารเอกสารเว็บบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ง. ระบบปฏิบัติการที่นิยมใชบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 10. เราสามารถสัง่รันโดยใชโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ไดหรือไม 
    ก. ได  
    ข. ไมได 
    ค. ถูกทั้ง ก และ ข 
    ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 
 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนชุดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินรวม 
  

10 – 9 คะแนน  ดีมาก 
 8 – 7   คะแนน  ดี 
 6 – 5   คะแนน  พอใช 
 4        คะแนนลงมา ตองปรับปรุง

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

ตอบถูกให 1 คะแนน 

ตอบผิด ให 0 คะแนน 

ไมตอบให 0 คะแนน 

ตอบมากกวา 1 ขอ ให  0 คะแนน 
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 HTML ยอมาจาก Hyper Text Markup Language เปนภาษาคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ที่มี
โครงสรางการเขียนโดยอาศัยปายระบุ (Tag) หรือคําสั่งสําหรับควบคุมการแสดงผลขอความรูปภาพ หรือวัตถุ
อื่นผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร ซึ่งปายระบุ หรือคําสั่งแตละคําสั่งน้ัน อาจจะมีสวนขยายที่ใชสําหรับบอก
คุณสมบัติพิเศษ สําหรับระบุหรือควบคุมลักษณะการแสดงผลเพิ่มเติมได โดยแตละคําสั่งจะมีแตกตางกัน
ออกไป 
 

       ปายระบ ุ(Tag) 

 ปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง เปนลักษณะเฉพาะของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เปรียบเสมือนคําสั่ง
สําหรับกําหนดรูปแบบ การแสดงผล โดยปายระบุหรือคําสั่งน้ัน จะอยูภายใตเครื่องหมายนอยกวา (<) และ
เครื่องหมายมากกวา (>) โดยปายระบุ หรือคําสั่งของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) น้ันแบงเปน 2 ประเภทคือ 
 
       - ปายระบุเด่ียว หมายถึง ปายระบุที่เปนคําสั่งสําหรับควบคุมการแสดงผล เชน คําสั่งการข้ึนบรรทัดใหม 
<BR> เปนตน  
 
       - ปายระบุเปด / ปด หมายถึง ปายระบุที่เปนคําสั่งสาํหรบัการควบคุมการแสดงผลเปนกลุม เชน กําหนด 
ใหกลุมตัวอักษรเปนตัวหนา <B>..... </B> หรือตัวเอียง <I>....</I> เปนตน โดยใชเครื่องหมายทับ (Slash) 
นําหนาคําสั่งที่ตองการควบคุมจะอยูระหวางปายระบุเปด และปายระบุปด 
 

       ลักษณะพเิศษ (Attributes) 

          ลักษณะพิเศษ (Attributes) เปนสวนที่จะทําหนาที่ขยายความสามารถของปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง 
โดยการบอกลักษณะพิเศษในเครื่องหมายมากกวา หรือ นอยกวา ในสวนของปายระบุเปดหรือปายระบุเด่ียว 
โดยคําสั่งของภาษา HTML แตละคําสั่งจะมีการบอกลักษณะพิเศษที่แตกตางกัน การระบุลักษณะพิเศษน้ัน
สามารถกําหนดไดมากกวา 1 ลักษณะ โดยใชชองวางเปนตัวแยกแตละลักษณะพิเศษ ตัวอยาง เชน ลักษณะ
พิเศษ ของปายระบุ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการจัดยอหนาหรือคําสั่ง <P> ประกอบดวยลักษณะพิเศษดังน้ี คือ 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที.่....เดือน..................พ.ศ.......... 

ãº¤ÇÒÁÃÙ�·Õè 1 
ÀÒÉÒ HTML 
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                                          ALIGN = "Left/Right/Center/Justify" 
 

   สามารถเขียนคําสั่งสําหรับการจัดยอหนาไดดังน้ี  
        <P ALIGN = "Left"> การจัดยอหนาชิดซาย</P>หรอื  
        <P ALIGN = "Right"> การจัดยอหนาชิดขวา</P>หรือ  
        <P ALIGN = "Center"> การจัดยอหนาใหอยูกึ่งกลางหนาเอกสาร</P> 
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   คําช้ีแจง   ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 
                             
1. HTML (Hyper Text Markup Language) คือ  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

2. ปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง หมายถึง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

3. ปายระบเุด่ียว หมายถึง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4. ปายระบเุปด / ปด หมายถึง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

5. ลักษณะพิเศษ (Attributes) 
........................................................................................................................................................................... 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 1 
ÀÒÉÒ HTML 

 
 ใหผูเรียนสามารถ 

1.1 อธิบายความหมายของ HTML ได 
1.2 อธิบายความหมายของปายระบุได 

1.3 อธิบายความหมายของ 
ลักษณะพิเศษได 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 5   

 

 

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

คะแนน 1 ตอบคําถามไดถูกตอง 

คะแนน 0 ตอบคําถามไมถูกตอง 
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 โครงสรางของเอกสาร HTML น้ันจะประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนหัวของเอกสาร 
(Head Section) และสวนเน้ือหาของเอกสาร (Body Section) โดยสวนหัวของเอกสารจะอยูภายใตปายระบุ
หรือคําสั่ง <BODY>....</BODY> โดยทั้งสองสวนจะอยูภายในปายระบุหรือคําสั่ง <HTML>…..</HTML> ซึ่ง
เปนสวนที่ใชสําหรับบอกวาเอกสารน้ีเปนเอกสาร HTML ดังรูปที่ 2-1 
 

 
 

รูปท่ี 2-1 แสดงโครงสรางภาษา HTML 
 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

ãº¤ÇÒÁÃÙ�·Õè 2 
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ HTML 

 

<html>…</html>     เปนแทก็แรกที่ตองมีในภาษา HTML ซึ่งบงบอกวาน้ีคือภาษา HTML 
            โดยจะอยูทีจุ่ดเริ่มตนของเอกสารและทายเอกสารในแตละแฟม 
<head>…</head>    เปนสวนกําหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML เชน การกําหนดช่ือ 
            เว็บเพจ โดยใชแท็ก <title>…</title> ซึ่งขอความภายในแท็กน้ีจะเปน 
            ช่ือหัวเรื่องเว็บเพจที่ตองการ ซึง่มีความยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร ขอความ 
            น้ีจะปรากฏที่ title bar 
<body>…</body>    สวนน้ีเปนสวนของเน้ือหาเว็บเพจไมวาจะเปนขอความ รปูภาพ ตาราง  
            การเช่ือมโยงไปยังเอกสารตาง ๆ ที่จะแสดงผลทีเ่ว็บเบราวเซอร 

อธิบายความหมาย 
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           สวนหัวเรื่องของเอกสารเว็บ 

           สวนหัวเรื่องของเอกสารเว็บ (Head Section) เปนสวนที่ใชสําหรับการอธิบายขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เอกสารเว็บน้ัน เชน ช่ือเรื่องของเอกสารเว็บ (Title) ช่ือของผูจัดทําเว็บ (Author) คําสําคัญหรือคียเวิรด
(Keyword) เพื่อใชสําหรับใหผูใชงานคนอื่นคนหาขอมูลเกีย่วกับเว็บเพจที่ไดทําการสรางข้ึน บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยปายระบุ (Tag) หรือคําสั่งที่สําคัญ คือ 
 - META เปนสวนที่ไมปรากฏผลบนโปรแกรมเว็บเบราวเซอร สวนน้ีจะเปนสวนที่ใชในการทําคลัง
บัญชีเว็บเพจ สําหรับใชในการสืบคนเว็บเพจ (Search Engine) จากผูอื่น  
 - TITLE ใชสําหรับบอกช่ือเรื่องของเอกสารเว็บ โดยขอความน้ีจะปรากฏที่แถวช่ือดานบนสุดของ
โปรแกรมเว็บเบราวเซอร โดยขอความน้ีควรครอบคลุมถึงเน้ือหาทั้งหมดของเอกสารเว็บ 
 การพิมพชุดคําสั่งของภาษา HTML สามารถใชตัวอักษรพิมพเล็กและตัวอักษรพิมพใหญ หรือผสมกัน
ทั้งสองแบบ และสามารถใชยอหนา เวนบรรทัด หรือชองวางสามารถทําไดอยางอิสระ โปรแกรมเว็บ
เบราวเซอรจะไมสนใจเกี่ยวกับระยะเวนบรรทัด ยอหนาหรือชองวาง แตจะเปนประโยชนสําหรับการอานคําสั่ง
ของผูสรางเอกสารเว็บ และประโยชนสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ  

 สวนเนือ้หาเอกสารเว็บ 

 สวนเน้ือหาเอกสาร (Body Section) เปนสวนเน้ือหาหลักของเอกสารเว็บ โดยสวนน้ีจะเปนสวนที่
นําไปแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราวเซอร ซึ่งการแสดงผลน้ันจะใชปายระบุหรือคําสั่งเปนตัวควบคุมรูปแบบ
การแสดงผล ไมวาจะเปนขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ หรือ เสียง 
 การเขียนปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง จะไมมีขอความจํากัดสามารถปอนคําสั่งติดกันหลายคําสั่งในหน่ึง
บรรทัด หรือจะมีเพียง 1 บรรทัดตอ 1 คําสั่งก็ได โดยทัว่ไปแลวจะยึดหลักการจัดวางที่ทําใหผูที่สรางเอกสาร
เว็บน้ันสามารถทํา ความเขาใจไดงาย เชน ทําการจัดยอหนาในชุดคําสั่งที่เกี่ยวของกันใหอยูในยอหนาระดับ
เดียวกัน ซึ่งคําสั่งที่ใชกําหนดรูปแบบการแสดงผลทั้งหมด ที่เปนสวนของเน้ือหาของเอกสาร จะอยูระหวางปาย
ระบุ (Tag) หรือคําสั่ง <BODY>…..</BODY> สามารถแบงกลุมคําสั่งได ดังน้ี 
         - กลุมคําสัง่การจัดการยอหนา 
         - กลุมคําสัง่จัดควบคุมรูปแบบตัวอักษร 
         - กลุมคําสัง่การจัดทําเอกสารแบบรายการ 
         - กลุมคําสัง่การเช่ือมโยงเอกสาร 
         - กลุมคําสัง่จัดการรปูภาพ 
         - กลุมคําสัง่จัดการตาราง 
         - กลุมคําสัง่การแบงสวนของเอกสาร 
         - กลุมคําสัง่อื่น ๆ 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตอนที่ 1 คําช้ีแจง จงเติมคําสั่งโครงสรางเอกสาร HTML ในชองวางท่ีกําหนดใหถูกตอง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 2 
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ HTML 

 
 ใหผูเรียนสามารถ 

1.4 อธิบายโครงสรางของภาษา HTML ได 

1.5 ใชคําสั่งเบ้ืองตนในการเขยีนโปรแกรม 
ภาษา HTML ได 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

ตอนที่ 2 คําช้ีแจง จากผลลพัธท่ีกําหนดให จงเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดใหถูกตอง 

 

 

 สามารถเขียนคําสั่ง HTML ไดดังนี ้

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 5   

ตอนท่ี 2 2   
รวม 7   

 

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

คะแนน 1 ตอบคําถามไดถูกตอง 

คะแนน 0 ตอบคําถามไมถูกตอง 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนแรกในการสรางเอกสารเว็บ คือ การรางเน้ือหาที่ประกอบอยูภายในของเอกสารเว็บและ
จัดแบงขอมูลออกเปนสวน โดยแบงเปนหนาคลายกับหนากระดาษของหนังสือ ซึ่งจํานวนของขอมูลในเอกสาร
แตละหนาของเอกสารเว็บไมควรมีขนาดใหญมากนัก เพราะจะทําใหขนาดของเอกสารเว็บที่เปนแฟมขอมูล
ภาษา HTML น้ันมีขนาดใหญซึ่งจะทําใหเวลาสําหรับการดึงเอกสารเว็บจากระบบเครือขายเพื่อมาแสดงผลบน
โปรแกรมเว็บเบราวเซอรใชเวลามาก และเอกสารเว็บที่มีขอมูลเปนจํานวนมากในแตละหนาของเอกสาร จะทํา
ใหไมสามารถแสดงผลขอมูลทั้งหมดในหนาเดียว ซึ่งจะตองใชแถบเลื่อนสาํหรบัดูขอมูลของเอกสารเว็บในสวนที่
เลือกซึ่งอาจทําใหผูที่เปดดูเอกสารเว็บรูสึกไมสะดวกในการดูเอกสารเว็บโดยเอกสารเว็บที่ดีควรแบงเน้ือหาใน
แตละหนาใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-2 แสดงโครงรางการสรางเว็บเพจ 

 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

ãº¤ÇÒÁÃÙ�·Õè 3 
  ¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºà¾¨àº×éÍ§µ�¹ 

 

 เมนู (หนาหลกั) 
Index.html 

    

  

ประวัติคอมพิวเตอร 
History.html 

ฮารดแวร 
hardware.html 

ซอฟตแวร 
software.html 

บุคลากร 
peopleware.html 

ซอฟตแวรระบบ 
os.html 

ซอฟตแวรประยุกต 
application.html 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 คําสั่งเริ่มตน 

  

 

 คําสัง่เริ่มตนที่บอกวาเอกสารน้ันคือเอกสารเว็บที่เปนภาษา HTML คือ คําสั่ง <HTML> และใชคําสั่ง 
</HTML> เปนการบอกจุดสิน้สุดของเอกสาร HTML โดยคําสั่งน้ีจะไมแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแต
เขียนเพื่อบอกใหทราบวาเอกสารน้ีเปนเอกสารของภาษา HTML กลาวคือขอความที่อยูระหวางคําสั่ง 
<HTML> และ </HTML> เปนเอกสารที่เปนเอกสารภาษา HTML น่ันเอง 

 คําสั่งสวนหัวของโปรแกรม 

 

 

 คําสั่ง <HEAD> เปนคําสัง่ที่ใชกําหนดขอความในสวนทีเ่ปนช่ือเรื่องของไฟล HTML และภายในคําสั่ง 

<HEAD>………</HEAD> จะมีคําสัง่ยอยอีกคําสั่งหน่ึงคือ <TITLE>……</TITLE>  

 คําสั่งกําหนดขอความในสวนหัวของโปรแกรมหรอืไตเติลบาร 

 

 

 คําสั่ง <TITLE> เปนคําสัง่ที่แสดงช่ือของเอกสาร หรือช่ือเรือ่งของไฟล HTML ซึ่งขอความภายใน

คําสั่งจะปรากฏหรอืแสดงผลในสวนของไตเติลบาร (title bar) ของโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแตจะไมแสดงใน

สวนของการแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 

 สวนเนือ้หาของโปรแกรม 

 

 

<HTML>………………………………..</HTML> 

<HEAD>………………………………..</HEAD> 

<TITLE>………………………………..</TITLE> 

<BODY>………………………………..</BODY> 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 คําสั่งน้ีเปนสวนทีส่ําคัญในการแสดงผลเว็บเบราวเซอร ซึ่งจะประกอบไปดวยตัวอักษรรปูภาพกราฟก

ตาง ๆ  

 

 การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML ไดน้ัน จะตองมีเครื่องมือที่ใชในการสรางเว็บเพจอยู 2 อยาง คือ 
เท็กซอิดิเตอร (Text Editor) และเว็บเบราวเซอร (Web Browser) 

 1. เท็กซอิดิเตอร (Text Editor) คือ โปรแกรมตาง ๆ ที่ใชในการกําหนดขอความ และรูปแบบคําสั่ง
ตาง ๆ ของภาษา HTML ซึ่งปจจุบันผูเขียนโปรแกรมสวนใหญ จะใชโปรแกรม Notepad ในการเขียน
โปรแกรม HTML เปนหลัก ซึ่งในบทเรียนน้ีจะสอนการเขียนโฮมเพจ HTML โดยใชโปรแกรม Notepad ใน
ระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งตองเขียนคําสั่งตาง ๆ ลงในโปรแกรม Notepad 

 2. เว็บเบราวเซอร (Web Browser) คือ สวนที่ใชสําหรับแสดงผลลัพธของเอกสารที่เขียนดวยภาษา 
HTML เหมือนกับการคอมไพล (Compiled) หรือรัน (Run) โปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไป 
 

 
  

 การสรางเว็บเพจทุกครั้ง มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 
  1. กําหนดพื้นที่สําหรับจัดเก็บเอกสารทั้งหมด 
  2. เปดโปรแกรม Notepad 
  3. พิมพคําสั่งภาษา HTML 
  4. บันทึกเอกสาร HTML 
  5. เรียกดูผลลัพธที่เว็บเบราวเซอร 
 
 

  

 สรางโฟลเดอร (folder) เชน D:\07454duangjai (คือ สรางโฟลเดอรไวที่ไดร D: โดยต้ังช่ือโฟลเดอร
สําหรับเก็บงานเปน รหัสประจําตัวนักเรียนตามดวยช่ือภาษาอังกฤษของนักเรียน) 

 

 

1. กําหนดพืน้ที่สําหรับจัดเก็บเอกสารทั้งหมด 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 คลิกที่ปุม Start --> เลือก All Programs --> เลือก Accessories --> เลือก Notepad ปรากฏ
จอภาพ ดังรูป 

 

รูปท่ี 2-3 แสดงหนาตางโปรแกรม Notepad 

 

 

 เมื่อเปดโปรแกรม Notepad แลวใหพิมพคําสั่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 

รูปท่ี 2-4 แสดงการเขียนคําสั่ง HTML ในโปรแกรม Notepad 

 

2. เปดโปรแกรม Notepad 

3. พิมพคําสั่งภาษา HTML 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 
 หลงัจากใสคําสัง่พื้นฐานของภาษา HTML ลงใน Notepad ให Save เปน file นามสกลุ .html ดังน้ี 
คลิก File --> เลือก Save จะปรากฏจอภาพ ดังน้ี 

 

 

รูปท่ี 2-5 แสดงการบันทึกเอกสาร HTML ในโปรแกรม Notepad 

 ในชอง File name ใหพิมพช่ือ File ที่ตองการลงไป เชน test.html (test.html อานวา เทส ดอท 

เอช ที เอ็ม แอล) 

 

4. บันทกึเอกสาร HTML 

1.เลือกเมนู file 

2.เลือก Save 

3.พิมพชื่อ file 
4.เลือก All file 

5.กดปุม Save 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

รูปท่ี 2-6 แสดงการบันทึกไฟล HTML  

 จะไดไฟลทีเ่ขียนดวยภาษา HTML ช่ือ test.html จะเปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ดังรูป 

 

รูปท่ี 2-7 แสดงไฟล HTML 

  

 

 เมื่อทําการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML และทําการจัดเก็บไฟลดังกลาวแลว ใหทดสอบผลการ

ทํางานไดโดยการใชโปรแกรม Web Browser แสดงผลการทํางานดังกลาว ในที่น้ีเราจะใชโปรแกรม   

Internet Explorer 

 ใหเราดับเบิลคลิกเพื่อเปดไฟล test.html เรากจ็ะเห็นเว็บเพจแรกของเรา ซึ่งจะถูกเปดโดยโปรแกรม 

Internet Explorer (ตอไปเราจะเรียกวา Web Browser) 

    

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-8 แสดงการเปดไฟล HTML บนเว็บเบราวเซอรวิธีท่ี 1 

5. เรียกดผูลลพัธทีเ่ว็บเบราวเซอร 

1.ดับเบิลคลิก

2.แสดงผลบนเบราวเซอร 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 คําช้ีแจง จงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ดวยโปรแกรม Notepad แลวแสดง

ผลลพัธบนเว็บเบราวเซอร 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

      1. ใหนักเรียนเปดโปรแกรม Notepad โดยคลิกปุม Start เลอืก Programs-->Accessories-->Notepad 

      2. พิมพคําสัง่หรือแทก็ (tag) ดังตัวอยางขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 

<head><title>เว็บเพจแรกของฉัน</title></head> 

<body> 

 การเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML  

</body> 

</html> 

 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 3 
 ¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºà¾¨àº×éÍ§µ�¹ 

 

          ใหผูเรียนสามารถ 
1.6 จัดการแฟมขอมูลได 
1.7 ปฏิบัติการสรางเอกสารใหมได 
1.8 ปฏิบัติการจัดเก็บแฟมขอมูลและเปด 
เอกสารเกาได 
1.9 ปฏิบัติการแสดงผลบนเว็บเบราวเซอรได 
   1.10 ปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียน 
        เว็บเพจดวยภาษา HTML ได 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

      3. บันทึกแฟมขอมลูช่ือ test3_1.html บันทึกไวในไดร D:\07454duangjai 

      4. ตรวจดูผลลัพธโดยเปดโปรแกรมเบราวเซอร Internet Explorer 

      5. เขาไปที่ไดร D:\07454duangjai 

      6. ดับเบิลคลิกไฟล test3_1.html จะปรากฏหนาเว็บเพจ ดังรปู 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 12 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

ตอนที่ 2 คําช้ีแจง จงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ดวยโปรแกรม Notepad แลวแสดง

ผลลพัธบนเว็บเบราวเซอร 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

      1. ใหนักเรียนเปดโปรแกรม Notepad โดยคลิกปุม Start เลอืก Programs-->Accessories-->Notepad 

      2. พิมพประวัติสวนตัวลงในโปรแกรม Notepad ดังน้ี 

 

 

 

      

 

 

 

 

      3. บันทึกแฟมขอมลูช่ือ resume.html บันทึกไวในไดร D:\07454duangjai 

      4. คําสั่งภาษา HTML ที่ไดคือ 

 

 

 

 

 

ประวัติสวนตัวของขาพเจา 

ชื่อ............................................... 

สกุล............................................ 

วัน เดือน ปเกิด............................ 

ปจจุบันศึกษาที่โรงเรียน................................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาที่.........เลขที่ 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 12   

ตอนท่ี 2 8   
รวม 20   

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 2 คะแนน 

   คะแนน 2 ปฏิบัติไดถูกตอง 

   คะแนน 1 ปฏิบัติไดบางสวน 

   คะแนน 0 ปฏิบัติไมได 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 
 

 
 1. HTML ยอมาจากภาษาอังกฤษวาอะไร  
    ก. Homepage Text Markup Language 
    ข. Home Text Markup Language 
    ค. Hyper Text Manual Language 
    ง. Hyper Text Markup Language  

 2. โครงสรางของเอกสารHTML น้ันประกอบไปดวย 2 สวน คือขอใด  
    ก. สวนหัวและสวนคําสั่ง 
    ข. สวนหัวและสวนเน้ือหา 
    ค. สวนหัวและสวนทาย 
    ง. สวนคําสั่งและสวนประมวลผล 

 3. การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML น้ันจะตองข้ึนตน และลงทายดวยคําสั่งในขอใด 
    ก. [HTML]...........[/HTML]  
    ข. <HTML>........... </HTML> 
    ค. <Begin>............</Begin> 
    ง. [Begin]..............[/Begin] 

 4. โปรแกรมใดที่ใชในการเขียนคําสั่งภาษา HTML 
    ก. Ms-Word  
    ข. Dos 
    ค. Internet Explorer 
    ง. Notepad  
 

คําชี้แจง แบบทดสอบหลังเรียนน้ี เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงบนกระดาษคําตอบ 

เวลา 10 นาท ี
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 5. คําสั่งใดที่แสดงขอความบนไตเติลบาร (Title Bar) 
    ก. <HEAD> 
    ข. <TITLE> 
    ค. <HTML> 
    ง. <BODY> 

 6. ขอความที่แสดงบนเว็บเบราวเซอรจะตองพิมพในคําสั่งใด 
    ก. <HTML> 
    ข. <HEAD> 
    ค. <BODY> 
    ง. <TITLE> 

 7. ขอใดคือคําสั่งภาษา HTML ที่เปนปายระบุแบบเด่ียว 
    ก. <B> 
    ข. <BR> 
    ค. <Font> 
    ง. <Title> 

 8. นามสกุลของภาษา HTML คืออะไร 
    ก. .jpg  
    ข. .com 
    ค. .php 
    ง. .html 

 9. HTML คืออะไร 
    ก. เครื่องคอมพิวเตอรทีท่ําหนาที่ใหบริการเอกสารเว็บบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ข. วิธีการเช่ือมโยงขอมลูระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ค. ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    ง. ระบบปฏิบัติการที่นิยมใชบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 10. เราสามารถสัง่รันโดยใชโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ไดหรือไม 
    ก. ได  
    ข. ไมได 
    ค. ถูกทั้ง ก และ ข 
    ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนชุดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินรวม 
 
 10 – 9 คะแนน  ดีมาก 
 8 – 7   คะแนน  ดี 
 6 – 5   คะแนน  พอใช 
 4        คะแนนลงมา ตองปรับปรุง

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

ตอบถูกให 1 คะแนน 

ตอบผิด ให 0 คะแนน 

ไมตอบให 0 คะแนน 

ตอบมากกวา 1 ขอ ให  0 คะแนน 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

เกณฑการใหคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะ ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ระดับดีมาก  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป 

3 ระดับดี  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 60 – 79 

2 ระดับพอใช  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 40 – 59 

1 ระดับตองปรับปรุง หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละตํ่ากวา 40 

 

เกณฑการผาน นักเรียนบันทึกผลไดคะแนนอยางนอยระดับคุณภาพ 2 (พอใช) 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนชุดท่ี 2 

 

 ขอที่ 1. HTML ยอมาจากภาษาอังกฤษวาอะไร  
    เฉลย   ค. Hyper Text Markup Language 
     

 ขอที่  2. โครงสรางของเอกสาร HTML น้ันประกอบไปดวย 2 สวน คือขอใด  
    เฉลย ค. สวนหัวเอกสาร และสวนเน้ือหา 
    

 ขอที่ 3. การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML น้ันจะตองข้ึนตน และลงทายดวยคําสั่งในขอใด 
    เฉลย ก. <HTML>........... </HTML>  
     

 ขอที่ 4. โปรแกรมใดที่ใชในการเขียนคําสั่งภาษา HTML 
    เฉลย ค. Notepad  
    
 ขอที่ 5. คําสัง่ใดที่แสดงขอความบนไตเติลบาร (Title Bar) 
    เฉลย ค. <TITLE> 
    
 ขอที่ 6. ขอความที่แสดงบนเว็บเบราวเซอรจะตองพิมพในคําสั่งใด 
    เฉลย ค. <BODY> 
     

 ขอที่ 7. ขอใดคือคําสั่งภาษา HTML ที่เปนปายระบุแบบเด่ียว 
    เฉลย ข. <BR> 
     

 ขอที่ 8. นามสกุลของภาษา HTML คืออะไร 
    เฉลย ง. .html 

 ขอที่ 9. HTML คืออะไร 
    เฉลย ก. ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    

 ขอที่ 10. เราสามารถสัง่รันโดยใชโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ไดหรือไม 
    เฉลย ก. ได      
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 2 

 
 ขอที่ 1. HTML ยอมาจากภาษาอังกฤษวาอะไร  
    เฉลย ง. Hyper Text Markup Language  

 ขอที่ 2. โครงสรางของเอกสารHTML น้ันประกอบไปดวย 2 สวน คือขอใด  
    เฉลย ข. สวนหัวและสวนเน้ือหา 
    
 ขอที่ 3. การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML น้ันจะตองข้ึนตน และลงทายดวยคําสั่งในขอใด 
    เฉลย ก. [HTML]...........[/HTML]  
     

 ขอที่ 4. โปรแกรมใดที่ใชในการเขียนคําสั่งภาษา HTML 
    เฉลย ง. Notepad  
 
 ขอที่ 5. คําสั่งใดที่แสดงขอความบนไตเติลบาร (Title Bar) 
    เฉลย  ข. <TITLE> 
     

 ขอที่ 6. ขอความที่แสดงบนเว็บเบราวเซอรจะตองพิมพในคําสั่งใด 
    เฉลย ค. <BODY> 
     

 ขอที่ 7. ขอใดคือคําสั่งภาษา HTML ที่เปนปายระบุแบบเด่ียว 
    เฉลย ข. <BR> 
     

 ขอที่ 8. นามสกุลของภาษา HTML คืออะไร 
    เฉลย ง. .html 

 ขอที่ 9. HTML คืออะไร 
    เฉลย ค. ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    
 ขอที่ 10. เราสามารถสัง่รันโดยใชโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ไดหรือไม 
    เฉลย ก. ได  
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คําช้ีแจง   ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 
                             
1. HTML (Hyper Text Markup Language) คือ  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

2. ปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง หมายถึง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

3. ปายระบเุด่ียว หมายถึง  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

4. ปายระบเุปด / ปด หมายถึง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

5. ลักษณะพิเศษ (Attributes) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 1 
ÀÒÉÒ HTML 

 
 ใหผูเรียนสามารถ 

1.1 อธิบายความหมายของ HTML ได 
1.2 อธิบายความหมายของปายระบุได 

1.3 อธิบายความหมายของ 
ลักษณะพิเศษได 

 

เฉลย 

           HTML ยอมาจาก Hyper Text Markup Language เปนภาษาคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ที่มี
โครงสรางการเขียนโดยอาศัยปายระบุ (Tag) หรือคําสั่งสําหรับควบคุมการแสดงผลขอความรูปภาพ หรือ
วัตถุอื่นผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร ซึ่งปายระบุ หรือคําสั่งแตละคําสั่งน้ัน อาจจะมีสวนขยายที่ใชสําหรับ
บอกคุณสมบัติพิเศษ สําหรับระบุหรือควบคุมลักษณะการแสดงผลเพิ่มเติมได โดยแตละคําสั่งจะมีแตกตาง
กันออกไป 
 

           ปายระบุ (Tag) หรือคําสั่ง เปนลักษณะเฉพาะของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เปรียบเสมือน
คําสั่งสําหรับกําหนดรูปแบบ การแสดงผล โดยปายระบุหรือคําสัง่น้ัน จะอยูภายใตเครื่องหมายนอยกวา (<) 
และเครื่องหมายมากกวา (>) โดยปายระบุ หรือคําสั่งของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 

           ปายระบุเด่ียว หมายถึง ปายระบทุี่เปนคําสั่งสําหรบัควบคุมการแสดงผล เชน คําสั่งการข้ึนบรรทัด

ใหม <BR> เปนตน 

       ปายระบุทีเ่ปนคําสัง่สําหรบัการควบคุมการแสดงผลเปนกลุม เชน กําหนด ใหกลุมตัวอกัษรเปนตัวหนา 

<B>..... </B> เปนตน โดยใชเครื่องหมายทับ (Slash) นําหนาคําสั่งที่ตองการควบคุม 

        ลักษณะพิเศษ (Attributes) เปนสวนที่จะทําหนาที่ขยายความสามารถของปายระบุ (Tag) หรอืคําสั่ง 

โดยการบอกลกัษณะพิเศษในเครือ่งหมายมากกวา หรือ นอยกวา การระบลุักษณะพเิศษน้ันสามารถกําหนด

ไดมากกวา 1 ลักษณะ โดยใชชองวางเปนตัวแยกแตละลกัษณะพิเศษ  
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 5   

 

 

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

คะแนน 1 ตอบคําถามไดถูกตอง 

คะแนน 0 ตอบคําถามไมถูกตอง 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตอนที่ 1 คําช้ีแจง จงเติมคําสั่งโครงสรางเอกสาร HTML ในชองวางท่ีกําหนดใหถูกตอง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 

เฉลย 

head 

/head 

/title 

/html 

body 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 2 
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ HTML 

 
 ใหผูเรียนสามารถ 

1.4 อธบิายโครงสรางของภาษา HTML ได 

1.5 ใชคําสั่งเบ้ืองตนในการเขียนโปรแกรม 
ภาษา HTML ได 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 ตอนที่ 2 คําช้ีแจง จากผลลพัธท่ีกําหนดให จงเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดใหถูกตอง 

 

 

 สามารถเขียนคําสั่ง HTML ไดดังนี ้

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 

ยินดีต้อนรับเข้าสูโ่ปรแกรมแรกของฉนั 

โปรแกรมแรกของฉนั 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 5   

ตอนท่ี 2 2   
รวม 7   

 

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 1 คะแนน 

คะแนน 1 ตอบคําถามไดถูกตอง 

คะแนน 0 ตอบคําถามไมถูกตอง 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 คําช้ีแจง จงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ดวยโปรแกรม Notepad แลวแสดง

ผลลพัธบนเว็บเบราวเซอร 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

      1. ใหนักเรียนเปดโปรแกรม Notepad โดยคลิกปุม Start เลอืก Programs-->Accessories-->Notepad   

      2. พิมพคําสัง่หรือแทก็ (tag) ดังตัวอยางขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 

<head><title>เว็บเพจแรกของฉัน</title></head> 

<body> 

 การเขียนโฮมเพจดวยภาษา HTML  

</body> 

</html> 

 

เฉลย 

ช่ือ................................................... 

ช้ัน........................เลขที่.................. 

วันที่.....เดือน..................พ.ศ.......... 

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ·Õè 3 
 ¡ÒÃÊÃ�Ò§àÇçºà¾¨àº×éÍ§µ�¹ 

 

          ใหผูเรียนสามารถ 
1.6 จัดการแฟมขอมูลได 
1.7 ปฏิบัติการสรางเอกสารใหมได 
1.8 ปฏิบัติการจัดเก็บแฟมขอมูลและเปด 
เอกสารเกาได 
1.9 ปฏิบัติการแสดงผลบนเว็บเบราวเซอรได 
   1.10 ปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียน 
        เว็บเพจดวยภาษา HTML ได 

 



36 

 

 

 

แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

      3. บันทึกแฟมขอมลูช่ือ test3_1.html บันทึกไวในไดร D:\07454duangjai 

      4. ตรวจดูผลลัพธโดยเปดโปรแกรมเบราวเซอร Internet Explorer 

      5. เขาไปที่ไดร D:\07454duangjai 

      6. ดับเบิลคลิกไฟล test3_1.html จะปรากฏหนาเว็บเพจ ดังรปู 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 12 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

ตอนที่ 2 คําช้ีแจง จงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ดวยโปรแกรม Notepad แลวแสดง

ผลลพัธบนเว็บเบราวเซอร 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

      1. ใหนักเรียนเปดโปรแกรม Notepad โดยคลิกปุม Start เลอืก Programs-->Accessories-->Notepad 

      2. พิมพประวัติสวนตัวลงในโปรแกรม Notepad ดังน้ี 

 

 

 

      

 

 

 

 

      3. บันทึกแฟมขอมลูช่ือ resume.html บันทึกไวในไดร D:\07454duangjai 

      4. คําสั่งภาษา HTML ที่ไดคือ 

 

 

 

 

 

ประวัติสวนตัวของขาพเจา 

ชื่อ............................................... 

สกุล............................................ 

วัน เดือน ปเกิด............................ 

ปจจุบันศึกษาที่โรงเรียน................................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาที่.........เลขที่ 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ 
ตอนท่ี 1 12   
ตอนท่ี 2 8   

รวม 20   

เกณฑการใหคะแนนการทําแบบฝกทักษะ 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนท่ีได คือ ...........................คะแนน 

โดยพิจารณาการใหคะแนน จากการตอบคําถามแตละขอ ขอละ 2 คะแนน 

   คะแนน 2 ปฏิบัติไดถูกตอง 

   คะแนน 1 ปฏิบัติไดบางสวน 

   คะแนน 0 ปฏิบัติไมได 

ผลลพัธที่ไดจะเรียงเปนแถวเดยีวกัน 



39 

 

 

 

แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

กระดาษแบบทดสอบกอนเรียน ชุดท่ี 2 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
แบบทดสอบกอนเรียน 10  

 
 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน...........เลขที.่.............. 

 คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนน้ี เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงบนกระดาษคําตอบ 

เวลา 10 นาท ี
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

กระดาษแบบทดสอบหลังเรียน ชุดท่ี 2 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
แบบทดสอบกอนเรียน 10  

 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน...........เลขที.่.............. 

 คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนน้ี เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงบนกระดาษคําตอบ 

เวลา 10 นาท ี
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  

แบบบันทึกคะแนนแบบฝกทักษะ ชุดท่ี 2 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

แบบทดสอบกอนเรียน 10   

แบบทดสอบหลังเรียน 10   

คะแนนความกาวหนา   

 

แบบฝกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

แบบฝกทักษะท่ี 1 5   

แบบฝกทักษะท่ี 2 7   

แบบฝกทักษะท่ี 3 20   

รวมคะแนน 32   

 
รอยละของคะแนนรวม = (คะแนนที่ไดรวม x 100)/32 = (………………x 100)/32 = ………………………. 

ระดับคุณภาพของผลงาน  [  ] ดีมาก [  ] ดี  [  ] พอใช [  ] ตองปรบัปรุง 

เกณฑการใหคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะ 

4 ระดับดีมาก  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป 
3 ระดับดี  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 60 – 79 
2 ระดับพอใช  หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 40 – 59 
1 ระดับตองปรบัปรุง หมายถึง  ไดคะแนนคิดเปนรอยละตํ่ากวา 40 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน...........เลขที.่.............. 

 คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียนน้ี เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําเครื่องหมาย X ลงบนกระดาษคําตอบ 

เวลา 10 นาท ี

ลงช่ือ...............................................ผูบันทึก วันที่......./........../......... 
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แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

ชุดท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา  
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