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 แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา ง 32228 การเขียนโปรแกรมดวยภาษา 
HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทําข้ึนเพื่อใช
เปนสื่อการเรียนรูที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย มุงเนนพัฒนาผูเรียนที่เรียนออนและสงเสริมผูเรียนที่เรียนเกง 
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองทั้งที่โรงเรียน ที่บาน หรือฝกในเวลาวาง โดยมีครูผูสอนคอยดูแลและใหคําแนะนํา 
ใหนักเรียนศึกษาไปทีละชุดตามลําดับ จนสามารถสรางเว็บเพจได แบบฝกทักษะการสรางเว็บเพจดวยภาษา 
HTML มีทั้งหมด 8 ชุด ดังน้ี 

 ชุดที่ 1 การทํางานของระบบเว็บเพจ 
 ชุดท่ี 2 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษา HTML 
 ชุดที่ 3 ตกแตงขอความและเติมสีสันเว็บเพจ 
 ชุดที่ 4 เติมเต็มดวยภาพ 
 ชุดที ่5 หัวขอลําดับรายการ 
 ชุดที ่6 ตารางบนเว็บเพจ 

ชุดที่ 7 การสรางเฟรม 
ชุดที่ 8 การเช่ือมโยง 

 โดยในแตละชุดมีความตอเน่ืองของความรู ดังน้ัน ผูเรียนจึงควรศึกษาตามข้ันตอนทีละชุดไมควรขาม 
เพราะอาจทําใหเกิดความไมเขาใจในเน้ือหา ควรอานคําแนะนําใหเขาใจกอนและปฏิบัติตามดวยความซื่อสัตย
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิที่ดีในการสรางองคความรูแกตนเอง 

 ผูสอนหวังวาแบบฝกทักษะเลมน้ีจะเปนสวนหน่ึงของเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
สมบูรณมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนแกผูเรียน ครูผูสอนคอมพิวเตอรและผูที่สนใจเปนอยางดีย่ิง  
  
 

ดวงใจ  นามกูล 
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คําช้ีแจงสําหรับคร ู          ค 
คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน          ง 
มาตรฐานการเรียนรู          จ 
จุดประสงคการเรียนรู          จ 
สาระสําคัญ           ฉ 
แบบทดสอบกอนเรียน          1 
ใบความรูที่ 1 เรื่อง ภาษา HTML         4 
แบบฝกทักษะที่ 1 เรื่อง ภาษา HTML        6 
ใบความรูที่ 2 เรื่อง โครงสรางของเอกสาร HTML       8 
แบบฝกทักษะที่ 2 เรื่อง โครงสรางของเอกสาร HTML      10 
ใบความรูที่ 3 เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน       13 
แบบฝกทักษะที่ 3 เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน       19 
แบบทดสอบหลังเรียน          23 
ภาคผนวก           26 
 เกณฑการใหคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะ      27 
 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน        28 
 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน        29 
 เฉลยแบบฝกทักษะที่ 1         30 
 เฉลยแบบฝกทักษะที่ 2         32 
 เฉลยแบบฝกทักษะที่ 3         35 
 กระดาษคําตอบกอนเรียน         39 
 กระดาษคําตอบหลงัเรียน         40 
 แบบบันทึกคะแนนแบบฝกทักษะ        41 
บรรณานุกรม           42 
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 แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา ง 32228 การเขียน
โปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เลมน้ีใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

 1.ขั้นเตรียมการสอน 
1.ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดและแบบฝกทักษะจนเขาใจ

เปนอยางดี 
2.ตรวจสอบแบบฝกทักษะ สื่อที่ใชประกอบการสอน และคอมพิวเตอร

ใหอยูในสภาพใชงานได 
3.ครูผูสอนควรเตรียมความรูในเน้ือหาและควรมีพื้นฐานในการเขียน

โปรแกรมภาษา HTML 

 2.ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
1. ครูแจกแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา ง 

32228 การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2. ครูช้ีแจงการใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนทราบกอนลงมือปฏิบัติ 
  3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อดูความรูพื้นฐานของ 
 นักเรียน 
  4. ครูใหนักเรียนศึกษาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา  
 HTML รายวิชา ง 32228 การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 
 ปฏิบัติตามแบบฝกทักษะในแตละชุด  
  5. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูวานักเรียนมีความรู 

 ความเขาใจมากข้ึนเพียงใด 

 3.ขั้นการประเมินผล 
  1. ครูตรวจและบันทึกผลการทํางานของนักเรียนลงในแบบเก็บคะแนน 
  2. ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบ ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และรับฟง 
 ขอเสนอแนะจากนักเรียน 
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 แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา ง 32228 การเขียน
โปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เลมน้ีใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29     
มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

 1. นักเรียนฟงคําช้ีแจงการใชแบบฝกทักษะจากครูใหเขาใจ 
 2. นักเรียนรับแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา        
ง 32228 การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพือ่ดูความรูพื้นฐานของตนเอง 
 4. นักเรียนศึกษาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML รายวิชา     
ง 32228 การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5    
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และปฏิบัติตามแบบฝกทักษะในแต    
ละชุด ต้ังแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย 
 5. สงผลการทําแบบฝกทักษะเพื่อใหครูตรวจและบันทึกผล 
 6. เมื่อทําแบบฝกทักษะเสร็จเรียบรอยแลว ใหเก็บอปุกรณใหอยูในสภาพ
เรียบรอย 
 7. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทกัษะครบทุกใบความรูในแตละชุดแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู 
 8. นักเรียนรับฟงผลการทําแบบทดสอบ และขอเสนอแนะจากครู 
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1. ดานความรู (K) 

1.1 อธิบายความหมายของ HTML ได 
1.2 อธิบายความหมายของปายระบุได 
1.3 อธิบายความหมายของลกัษณะพิเศษได 
1.4 อธิบายโครงสรางของภาษา HTML ได 

2. ดานทักษะ / กระบวนการ (P) 
2.1 ใชคําสั่งเบื้องตนในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ได 
2.2 จัดการแฟมขอมูลได 
2.3 ปฏิบัติการสรางเอกสารใหมได 
2.4 ปฏิบัติการจัดเกบ็แฟมขอมลูและเปดเอกสารเกาได 
2.5 ปฏิบัติการแสดงผลบนเว็บเบราวเซอรได 
2.6 ปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML ได 

3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (A) 
 3.1 นักเรียนสามารถทํางานดวยความรับผิดชอบ ใฝเรียนรู ต้ังใจ
ปฏิบัติงานและมีระเบียบ 
 
 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสบืคนขอมูล การเรียนรู การสือ่สาร การแกปญหา การทํางาน และ

อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณธรรม 
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            เน้ือหาในหนวยน้ีจะกลาวถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา HTML 
โครงสรางโดยทั่วไปของเอกสาร HTML วิธีการสรางเว็บเพจเบื้องตน เมื่อ
ทําการศึกษาเน้ือหาในหนวยน้ีแลวจะสามารถทําการออกแบบและสรางเว็บเพจ
อยางงายโดยใชภาษา HTML ได 


