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รายวิชา การสรางเว็บไซตเบื้องตน รหัสวิชา ง20226 

ครูผูสอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี 

 

 คูมือการใชบทเรียน E-learning เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML สําหรบันักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนสื่อการสอนที่ตอบสนองผูเรียนตามความพรอมในการศึกษา ผูเรียนมอีิสระ 

ในการเลือกเรียนเวลาใดก็ได สามารถทบทวนบทเรียนไดทุกเวลา  เรียนรูตามความถนัดและความสามารถ 

ของตนเอง ผูเรียนมีการโตตอบปฏิสมัพันธกับคอมพิวเตอรและไดรับการเสริมแรงจากการไดรับขอมูลยอนกลบั 

และสามารถทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดทันที เปนการเสริมแรงผูเรียน นอกจากน้ี ครูมีเวลามากข้ึนใน 

การแนะนําชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออนกวา และดูแลใหความรูเพิ่มเติมกับผูเรียนทีเ่รียนรูไดเร็ว ประหยัดเวลา

และงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และสามารถใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกรณีที่ขาดแคลน

ครูผูสอน 

 คูมือการใชบทเรียน E-learning เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML สําหรบันักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูจัดทําไดพฒันาข้ึน โดยมีจุดมุงหมายเพือ่ใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการสราง

เว็บไซตเบื้องตน รหัสวิชา ง20226 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ซึ่งผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการใชบทเรียน E-learning เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมน้ีจะเปนประโยชนตอสถานศึกษา ครูผูสอนและนักเรียน ใชเปนสือ่ใน

การจัดกจิกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีและมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 

แววดาว  แสนศรี  
 

คํานํา 
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รายวิชา การสรางเว็บไซตเบื้องตน รหัสวิชา ง20226 

ครูผูสอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี 

 

 คูมือการใชบทเรียน E-learning เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML สําหรบันักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู รายวิชา การสรางเว็บไซตเบื้องตน รหสั

วิชา ง20226 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความรู มีทักษะกระบวนการในการทํางาน และสงเสริมดานคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบดวยเน้ือหา 8 บทเรียน ดังน้ี 

บทที่ 1  เรื่อง  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ต 

บทที่ 2  เรื่อง  โครงสรางและรปูแบบภาษา HTML 

บทที่ 3  เรื่อง  การจัดการขอความ 

บทที่ 4  เรื่อง  การตกแตงขอความ 

บทที่ 5  เรื่อง  การจัดการรปูภาพและการแสดงลําดับรายการ 

บทที ่6  เรื่อง  การสรางตาราง 

บทที่ 7  เรื่อง  การเช่ือมโยงหนาเว็บเพจ 

บทที่ 8  เรื่อง  การสรางเฟรม 

การจัดแบงเน้ือหาของบทเรียน ไดพิจารณาจัดแบงตามการวิเคราะหลําดับของเน้ือหาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน มีข้ันตอนดังน้ี 

1. เขาสูบทเรียน 

2. แบบทดสอบกอนเรียน 

3. เน้ือหาบทเรียน 

4. แบบฝกทักษะ 

5. ใบงาน 

6. แบบทดสอบหลังเรียน 

โดยการนําเสนอเน้ือหาเปนขอความ ภาพน่ิง วีดิทัศน นักเรยีนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวย

ตนเองตลอดการใชงาน  ผานเว็บไซต www.kruwaewdaow.com ทําใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนและ

สามารถศึกษาทําความเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน 

 
 

คําช้ีแจง 
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ครูผูสอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี 
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รายวิชา การสรางเว็บไซตเบื้องตน รหัสวิชา ง20226 

ครูผูสอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี 

 
 บทเรียน E-learning เรือ่งการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดทําเปนสื่อออนไลน โดยมีช่ือเว็บไซต “www.kruwaewdaow.com”  ในการ 

จัดการเรียนการสอน ตองเรียนโดยใชคอมพิวเตอร ทีส่ามารถเช่ือมสัญญาณเครอืขายอินเทอรเน็ต 

 โดยเครื่องคอมพิวเตอรตองมีคุณสมบัติข้ันตํ่าดังน้ี 

 
 
 
 

   เครื่องคอมพิวเตอรต้ังแตรุน Celeron 1.0 GHz ข้ึนไป พรอมสามารถเช่ือมตอ 

   สัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตได 

   หนวยความจํา 512 MB ข้ึนไป 

   ฮารดดิสก  40 GB หรือสูงกวา 

   การดแสดงผล (VGA) 8 MB 

    จอภาพสีขนาด  15 น้ิวข้ึนไป 

   เมาส 

   แปมพิมพ 

   ลําโพงหรอืชุดหูฟง 

 

 

 

    ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้ึนไป 

   ติดต้ังโปรแกรมเว็บบราวเซอร Mozilla Firefox 

   ติดต้ังโปรแกรมเพื่ออานไฟลประเภท  .PDF 

 

 

 
 

อุปกรณและโปรแกรมที่จําเปนสําหรับการใชบทเรียน E-learning 

ฮารดแวร 

ซอฟตแวร 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 

 

   บทเรียน E-learning เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบ้ืองต้น 
รหัสวิชา ง20226 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   มีทั้งหมด 8 บทเรียน วิธีการเรียน
ให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 

1. สํารวจดูภาพรวม เมนูต่างๆของบทเรียน E-learning 
2. กรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าใช้บทเรียน E-learning 
3. ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จํานวน 40 ข้อ 
4. เริ่มเรียนต้ังแต่บทที่ 1 โดยเริ่มจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 
5. คลิกดูจุดประสงค์การเรียนรู้บทที่ 1เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อนักเรียน เรียนจบจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 
6. คลิกดูเน้ือหาและศึกษาบทเรยีนในแต่ละเรือ่งพร้อมทั้งดูวีดิทัศน์ประกอบการเรียน 
7. เมื่อศึกษาเน้ือหาจบแล้ว ใหนั้กเรียนทําแบบฝึกทักษะ และใบงานส่งครู ในบทที่ 1 
8. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ใหท้าํแบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 
9. ศึกษาบทท่ี 2, บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5, บทที่ 6, บทที่ 7 และบทที่ 8 ตามลําดับ 
10. ขั้นตอนการศึกษาในแต่ละบท จะเหมือนกับบทที่ 1 
11. เมื่อศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาการเรียนรู้ และทําแบบฝึกทักษะ พร้อมทั้งใบงานส่งครูครบ

แล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 40 ข้อ 

 

 

ขั้นตอนการเข้าใช้บทเรียน E-learning 

ขั้นตอนการเรยีน 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 
 

1. เข้าเว็บไซต์ www.kruwaewdaow.com   

 
ภาพประกอบท่ี 1 การเข้าสู่บทเรียน E-learning 

 

2. คลิก Enter site | เข้าสู่เว็บไซต์ เพ่ือเข้าสู่บทเรียน E-learning 
3. กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน  ให้นักเรียนใช้เลขประจําตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่านทีค่รูแจ้ง 

ตัวอย่างที่ใช้ ช่ือผู้ใช้ 00001 รหัสผ่าน Tea-00001 

 
 ภาพประกอบท่ี 2 การเข้าสู่ระบบ 

4. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
5. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏช่ือผู้ใช้บนหน้าจอ 
6. คลิกเลือกบทเรียน E-learning   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขา้สูบ่ทเรยีน 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 การเลือกบทเรียน 

 

7. เลือกบทเรียนที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย 8 บทเรยีน ดังรูป 
 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 4 บทเรียนท้ัง 8 บทเรียน 

 

8. เมื่อนักเรียนคลิกเลือกบทเรยีน E-learning จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
ภาพประกอบท่ี 5 การเข้าสู่บทเรียน 

 

9. เลือกศึกษาคําอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้จํานวน 10 ข้อ 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 

 
1. ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  

 

 
ภาพประกอบท่ี 6 การเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

 

2. เมื่อนักเรียนคลิกเลือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
และอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 7 แสดงการคลิกเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

 

3. คลิกปุ่ม   

4. จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ “แบบทดสอบน้ีมีการจํากัดเวลาและสามารถทําได้ 1 ครั้ง 
ท่านกําลังจะเริ่มการทําแบบทดสอบคร้ังใหม ่จะดําเนินการต่อหรือไม่” ให้ปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ถ้ายังไม่ต้องการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ใหค้ลิกปุ่ม  
4.2 ถ้าต้องการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ให้คลิกปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 8 การยืนยันการทําแบบทดสอบ 

     การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

1

4.2
4.1 

2 

3
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีจํานวน 40 ข้อ ให้นําเมาส์ไปคลิกที่หน้าวงกลม
ตัวเลือก a,b,c หรือ d โดยข้อสอบจะมีการสลับข้อ สลับตัวเลือกทุกครั้งเมื่อมีการทําแบบทดสอบ 

6. เมื่อทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

 

7. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ให้ปฏิบัติดังน้ี 
7.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
7.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนครบทุกข้อ ให้คลิกทีปุ่่ม  

6

5
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
ภาพประกอบท่ี 10 ระบบแจ้งสถานะทําแบบทดสอบ 

 

8. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

8.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

8.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 11 ระบบแจ้งการยืนยันการส่งแบบทดสอบ 

 

9. เมื่อคลิก  ระบบจะยังไม่มีการเฉลยแบบทดสอบเนื่องจาก
เป็นการทดสอบก่อนเรียน การเฉลยแบบทดสอบจะไปเฉลยในส่วนของการทําแบบทดสอบหลัง

เรียน ระบบจะแจ้งคะแนนที่ได้ จากน้ันให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปสู่ขั้นตอน 
การเรียนในบทเรียนต่อไป 
 

7.1 

7.2 

8.2 

8.1 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
ภาพประกอบท่ี 12 ระบบแสดงคะแนนแบบทดสอบ  

 
 
 
 

ขั้นตอนในการศึกษาเน้ือหาในบทท่ี 1 มีขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามลําดับขั้นตอน
ดังน้ี   

1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ศึกษาเน้ือหาการเรียนรู้ 
4. ทําแบบฝึกทักษะ 
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

  
ภาพประกอบท่ี 1.1 แสดงรายละเอียดบทท่ี 1  

 

9

          บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอรเ์น็ต 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

1. ให้นักเรียนคลกิเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ ระบบจะให้ดาวน์โหลดไฟล์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะต้องได้รับความรู้ และสามารถปฏิบัติอะไรได้
บ้าง 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.2  การศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

2. คลิกเลือกทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ภาพประกอบท่ี 1.3  การเลือกแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 1 

 

3. เมื่อนักเรียนคลิกเลือก แบบทดสอบก่อนเรียนบทที ่1 จะปรากฏหน้าจอดังรูป  
และอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ 
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 1 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

4. คลิกปุ่ม   
5. จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ “แบบทดสอบน้ีมีการจํากัดเวลาและสามารถทําได้ 1 ครั้ง 

ท่านกําลังจะเริ่มการทําแบบทดสอบคร้ังใหม ่จะดําเนินการต่อหรือไม่” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ถ้ายังไม่ต้องการทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ให้คลิกปุ่ม  

5.2 ถ้าต้องการทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ใหค้ลิกปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.5 การยืนยันการทําแบบทดสอบ 

 

6. แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 มีจํานวน 10 ข้อ ให้นําเมาส์ไปคลิกที่หน้าวงกลมตัวเลือก a,b,c หรือ 
d โดยข้อสอบจะมีการสลับขอ้ สลับตัวเลือกทุกครั้งเมื่อมกีารทําแบบทดสอบ 

7. เมื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 เสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม  
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.6 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

8. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
8.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ไม่ครบ ใหค้ลิกที่ปุ่ม  

5.2 5.1 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

8.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

บทที่ 1 ครบทุกข้อ ให้คลิกทีปุ่่ม  

   
ภาพประกอบท่ี 1.7 ระบบแจ้งสถานะการทําแบบทดสอบ 

9. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

9.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

9.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.8 ระบบแจ้งการยืนยันการส่งแบบทดสอบบทท่ี 1 

 

10. เมื่อคลิก  ระบบจะยังไม่มีการเฉลยแบบทดสอบเนื่องจาก
เป็นการทดสอบก่อนเรียน การเฉลยแบบทดสอบจะไปเฉลยในส่วนของการทําแบบทดสอบ 

8

8.1 

8.2 

9.2 

9.1 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

หลังเรียน ระบบจะแจ้งคะแนนที่ได้ จากน้ันให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปสู่ขั้นตอนการ
เรียนในบทเรียนต่อไป 
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.9 ระบบแสดงคะแนน และกลับสู่บทเรียน  

 
 
 
 

1. ให้นักเรียนคลกิเลือกเพ่ือศึกษาเน้ือหาการเรียนรู้แต่ละเรือ่งย่อยในบทเรียนน้ีทั้งหมดตามลําดับ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.10 การเลือกศึกษาเนื้อหาบทท่ี 1 

 

2. คลิกเลือกบทเรียนเรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เว็บบราวเซอร์จะเปิดไฟล์เอกสารที่
เลือกขึ้นมา หากนักเรียนต้องการพิมพ์เอกสารไว้ทบทวนให้คลิกเลือกที่รปูเคร่ืองพิมพ์ 
 

    เนื้อหาการเรียนรู ้
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
ภาพประกอบท่ี 1.11 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

3. หากนักเรียนยังไม่ต้องการพิมพ์เอกสารแต่ต้องการบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ 
ทําได้โดยการคลิกเลือกที่รูปแผ่นดิสก์ 

4.  จะปรากฏหน้าต่างให้ทําการบันทึกไฟล์เอกสาร ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.12 การบันทึกเอกสารบทเรียน 

 
 

1. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้ครบถ้วนแล้ว ให้นักเรียนคลิกเลือกแบบฝึกทกัษะ ในที่น้ีเลอืก 
แบบฝึกทักษะที่ 1 

 
ภาพประกอบท่ี 1.13 การเลือกทําแบบฝึกทักษะ 

23 

         แบบฝกึทักษะท่ี 1 คาํศัพท์พืน้ฐานเก่ียวกับเว็บเพจ 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

2. คลิกเลือกแบบฝึกทักษะที ่1 อ่านคําช้ีแจงของการทําแบบฝึกทักษะให้เขา้ใจและ คลิกปุ่ม 

 เพ่ือเริ่มทําแบบฝึกทักษะที ่1 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.14 การเลือกแบบฝึกทักษะท่ี 1 

 

3. จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ  ถ้านักเรียนต้องการทําแบบทดสอบเลือกที่ปุ่ม 

 ถ้าไม่ต้องการเลือกที่ปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.15 การยืนยันการทําแบบฝึกทักษะท่ี 1 

 

4. แบบฝึกทักษะที่ 1 เป็นแบบฝึกทักษะ แบบจับคู่ มีจํานวน 10 ข้อ ให้พิจารณาข้อความท่ีมี

ความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาข้อความด้านซ้ายมือ และคลิกเลือกคําตอบในช่อง  
ด้านขวามือที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
ภาพประกอบท่ี 1.16 แบบฝึกทักษะท่ี 1 

4

5

2
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 

5. เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่ 1 เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม    
6. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบฝึกทักษะที่ 1 ให้ปฏิบัติดังน้ี 

6.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบฝึกทักษะที่ 1 ไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
6.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบฝึกทักษะที ่1 ครบทุก

ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.17 การยืนยันการทําแบบฝึกทักษะท่ี 1 

 

7. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

7.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

7.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.18 การยืนยันการส่งแบบฝึกทักษะท่ี 1 

 

6.1

6.2

7.1

7.2 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

8. หลังจากน้ันระบบจะแสดงเฉลยแบบฝึกทกัษะพร้อมคะแนนที่นักเรียนทาํได้ ให้คลิกเลอืก 
Finish review ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.19 แสดงคะแนน และเฉลยแบบฝึกทักษะท่ี 1 

 

9. เมื่อคลิกที่ Finish review จะปรากฏหน้าจอ สรุปคะแนนในการทําแบบทดสอบ  

ให้คลิกเลือก   เพ่ือกลับไปยังบทเรียน   
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.20 สรุปคะแนน และกลับไปยังบทเรียน 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 
 

1. แบบฝึกทักษะที่ 2 เป็นแบบฝึกทักษะแบบถูกผิด ให้นักเรยีนอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ แล้วคลิกที่ปุ่ม 

  ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.21 เลือกแบบฝึกทักษะท่ี 2 

 

2.  จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ  ถ้านักเรียนต้องการทําแบบทดสอบเลือกที่ปุ่ม 

 ถ้าไม่ต้องการเลือกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.22 การยืนยันจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

        แบบฝึกทักษะท่ี 2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

3. ทําแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม   ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.23 แบบฝึกทักษะท่ี 2 

 

4. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบฝึกทักษะที่ 2 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบฝึกทักษะที่ 2 ไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
4.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบฝึกทักษะที ่2 ครบ 

ทุกข้อ ใหค้ลิกที่ปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.24 สถานะข้อสอบ 

 

4.1

4.2
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

5. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

5.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.25 การยืนยันการส่งแบบฝึกทักษะท่ี 2 

 

6. หลังจากน้ันระบบจะแสดงเฉลยแบบฝึกทกัษะพร้อมคะแนนที่นักเรียนทาํได้ ให้คลิกเลอืก  
Finish review ดังรูป  

 
ภาพประกอบท่ี 1.26 แสดงคะแนนพร้อมเฉลย 

 

7. และเมื่อคลิกที ่Finish review จะปรากฏหน้าจอ สรุปคะแนนในการทําแบบทดสอบ  

ให้คลิกเลือก   เพ่ือกลับไปยังบทเรียน  

 
ภาพประกอบท่ี 1.27 สรุปคะแนน และกลับไปยังบทเรียน 

5.1

5.2 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 
 
 
 

1. แบบฝึกทักษะที่ 3 เป็นแบบฝึกทักษะแบบเขียนตอบ ให้นักเรียนอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ  

แล้วคลิกที่ปุ่ม   ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.28 เลือกแบบฝึกทักษะท่ี 3 

 

2.  จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ  ถ้านักเรียนต้องการทําแบบทดสอบเลือกที่ปุ่ม  

ถ้าไม่ต้องการเลือกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.29 การยืนยันจากระบบ 

 

3. ทําแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  ดังรูป 
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.30 แบบฝึกทักษะท่ี 3 

        แบบฝึกทักษะท่ี 3 โปรแกรมเว็บบราวเซอร ์
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 

4. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบฝึกทักษะที่ 3 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบฝึกทักษะที่ 3 ไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
4.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบฝึกทักษะที ่3  

ครบทุกข้อ ใหค้ลิกที่ปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.31 สถานะข้อสอบ 

 

5. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

5.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.32 การยืนยันการส่งแบบฝึกทักษะท่ี 3 

 
 
 
 

5.1

5.2 

4.1

4.2
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

6. หลังจากน้ันระบบจะแสดงเฉลยแบบฝึกทกัษะพร้อมคะแนนที่นักเรียนทาํได้ ให้คลิกเลอืก  
Finish review ดังรูป  

 

 
ภาพประกอบท่ี 1.33 แสดงคะแนนพร้อมเฉลย 

 

7. และเมื่อคลิกที ่Finish review จะปรากฏหน้าจอ สรุปคะแนนในการทําแบบทดสอบ 

ให้คลิกเลือก  เพ่ือกลับไปยังบทเรียน   
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.34 สรุปคะแนน และกลับไปยังบทเรียน 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 
 

 
1. แบบฝึกทักษะที่ 4 เป็นแบบฝึกทักษะแบบเขียนตอบ ให้นักเรียนอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ แล้วคลิกที่

ปุ่ม   ดังรูป 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.35 เลือกแบบฝึกทักษะท่ี 4 

 

2.  จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ  ถ้านักเรียนต้องการทําแบบฝึกทกัษะที่ 4 เลือกที่ปุ่ม 

 ถ้าไม่ต้องการเลือกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.36 การยืนยันจากระบบ 

 

3. ทําแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  ดังรูป 
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.37 แบบฝึกทักษะท่ี 4 

 

        แบบฝึกทักษะท่ี 4 โดเมนเนม 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

4. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบฝึกทักษะที่ 4 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบฝึกทักษะที่ 4 ไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
4.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบฝึกทักษะที ่4 ครบ 

ทุกข้อ ใหค้ลิกที่ปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.38 สถานะข้อสอบ 

5. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

5.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.39 การยืนยันการส่งแบบทดสอบ 

 

6. หลังจากน้ันระบบจะแสดงเฉลยแบบฝึกทกัษะที่ 4 พร้อมคะแนนที่นักเรยีนทําได้ ให้คลกิเลือก 
Finish review ดังรูป  

 
ภาพประกอบท่ี 1.40 แสดงคะแนนพร้อมเฉลย 

5.1

5.2 

4.1

4.2 
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 

7. และเมื่อคลิกที ่Finish review จะปรากฏหน้าจอ สรุปคะแนนในการทําแบบทดสอบ 

ให้คลิกเลือก   เพ่ือกลับไปยังบทเรียน   
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.41 สรุปคะแนน และกลับไปยังบทเรียน 

 
 
 

1. คลิกเลือกทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ภาพประกอบท่ี 1.42  แบบทดสอบหลังเรียนบทท่ี 1 

 

2. เมื่อนักเรียนคลิกเลือก แบบทดสอบหลังเรียน จะปรากฏหน้าจอดังรูป และอ่านคําช้ีแจงให้เข้าใจ 
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.43 แบบทดสอบหลังเรียน 

 

3. คลิกปุ่ม   

          แบบทดสอบหลังเรยีน บทเรียนที ่1  
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รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20226 

ครูผู้สอน ครูแววดาว  แสนศรี วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

4. จะปรากฏหน้าจอการยืนยันจากระบบ “แบบทดสอบน้ีมีการจํากัดเวลาและสามารถทําได้ 1 ครั้ง 
ท่านกําลังจะเริ่มการทําแบบทดสอบคร้ังใหม ่จะดําเนินการต่อหรือไม่” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

4.1 ถ้ายังไม่ต้องการทําแบบทดสอบหลังเรียน ให้คลิกปุ่ม  

4.2 ถ้าต้องการทําแบบทดสอบหลังเรียน ให้คลกิปุ่ม  

 
ภาพประกอบท่ี 1.44 การยืนยันการทําแบบทดสอบ 

 

5. แบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 10 ข้อ ใหนํ้าเมาส์ไปคลกิที่หน้าวงกลมตัวเลือก a,b,c หรือ d โดย
ข้อสอบจะมีการสลับข้อสลับตัวเลือกทุกครั้งเมื่อมีการทําแบบทดสอบ 

6. เมื่อทําแบบทดสอบหลังเรียน เสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม  
 

   
ภาพประกอบท่ี 1.45 แบบทดสอบหลังเรียน 

 

7. ระบบจะแจ้งสถานะของการทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหป้ฏิบัติดังน้ี 
7.1 ถ้าสถานะคําตอบแต่ละข้อมีข้อใดข้อหน่ึงแสดงคําว่า “Not yet answered”  แสดงว่าทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไม่ครบ ให้คลิกที่ปุ่ม  
7.2 ถ้าสถานะคําตอบทุกข้อแสดงคําว่า “Answer saved” แสดงว่าทําแบบทดสอบหลังเรียนครบ

ทุกข้อ ใหค้ลิกที่ปุ่ม  

4.2 4.1 
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ภาพประกอบท่ี 1.46 ระบบแจ้งสถานะทําแบบทดสอบ 

 

8. ระบบจะแจ้งการยืนยัน “คุณกําลังจะออกจากการทําแบบทดสอบ หากออกจากการทําแบบทดสอบ
แล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบได้” ให้ปฏิบัติดังน้ี 

8.1 ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  

8.2 ถ้าต้องการส่งคําตอบให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.47 ระบบแจ้งการยืนยันการส่งแบบบทสอบ 

 

9. หลังจากน้ันระบบจะแสดงเฉลยแบบฝึกทกัษะพร้อมคะแนนที่นักเรียนทาํได้ ให้คลิกเลอืก  
Finish review ดังรูป  

 
ภาพประกอบท่ี 1.48 ระบบแจ้งคะแนนสอบ พร้อมเฉลย 

7

7.1 

7.2 

8.2 

8.1
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10. เมื่อคลิก  ระบบจะมีการเฉลยแบบทดสอบเนื่องจากเป็นการทดสอบหลัง

เรียน จากน้ันให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปสู่ขั้นตอนการเรียนในบทเรียนต่อไป 
 

  
ภาพประกอบท่ี 1.49 ระบบสรุปคะแนน และกลับสู่บทเรียน  
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1. การออกจากบทเรียนให้คลิกที่เมนู “หน้าหลัก” 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.50 แสดงการเลือกหน้าหลัก 

 
2. คลิก “ออกจากระบบ” 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1.51 แสดงการเลือกเมนูออกจากระบบ 

 
 

  

     การออกจากบทเรียน 
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1. ข้อใดคือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 
ก. ให้ความบันเทงิ เช่น เกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง 
ข. ใช้สําหรับประชาสัมพันธ์สินค้า 
ค. เป็นช่องทางสําหรับทําธุรกิจ เช่น E-Commerce 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

2. ข้อใดหมายถึงเอกสารข้อมูลต่างๆในแต่ละหน้าซึ่งอาจประกอบได้ด้วยข้อความต่างๆ รูปภาพ 
ก. เว็บเพจ (Web Page) 
ข. โฮมเพจ (Home Page) 
ค. เว็บไซต์ (Web Site) 
ง. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 

 

3. ข้อใดหมายถึงกลุ่มของหน้าเว็บเพจที่สร้างไว้เพ่ือนําเสนอข้อมูลร่วมกัน 
ก. เว็บเพจ (Web Page) 
ข. โฮมเพจ (Home Page) 
ค. เว็บไซต์ (Web Site) 
ง. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 

 

4. ข้อใดบอกความหมายของ “Domain name” ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. เป็นเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ใช้ค้นหาเว็บต่างๆ 
ข. คือการส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยังเคร่ืองอ่ืน 
ค. เป็นช่ือที่ถูกต้ังขึ้นใช้เรียกแทนหมายเลขไอพี 
ง. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ให้บริการข้อมูล 

 

5. ช่ือโดเมนระดับที่ 1 ที่ใช้ .gov น้ันหมายถึงองค์กรในข้อใด 
ก. หน่วยงานของรัฐบาล 
ข. หน่วยงานเอกชน 
ค. หน่วยงานทางด้านทหาร 
ง. หน่วยงานทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน บทที่ 1 
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6. ช่ือโดเมนระดับที่ 1 ที่ใช้ .com น้ันหมายถงึองค์กรในข้อใด 
ก. หน่วยงานของรัฐบาล 
ข. หน่วยงานเอกชน 
ค. หน่วยงานทางด้านทหาร 
ง. หน่วยงานทางการศึกษา 

 

7. ช่ือโดเมนระดับที่ 1 ที่ใช้ .mil น้ันหมายถึงองค์กรในข้อใด 
ก. หน่วยงานของรัฐบาล 
ข. หน่วยงานเอกชน 
ค. หน่วยงานทางด้านทหาร 
ง. หน่วยงานทางการศึกษา 

 

8. ช่ือโดเมนระดับที่ 2 ในประเทศไทย ที่ใช้ ac. น้ันหมายถึงองค์กรในข้อใด 
ก. หน่วยงานของรัฐบาล 
ข. หน่วยงานเอกชน 
ค. หน่วยงานทางด้านทหาร 
ง. หน่วยงานทางการศึกษา 

 

9. โปรแกรมทีใ่ช้ในการสร้างเว็บเพจแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 

 

10. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประเภท Web Editor 
ก. Notepad 
ข. Microsoft FrontPage 
ค. Nomo Web Editor 
ง. Dreamweaver 
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 ช่ือ – สกุล   นางแววดาว  แสนศร ี
 ตําแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 
 วัน เดือน ปีเกิด วันที่  2  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2522 
 สถานที่เกิด  อําเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 99/326  ตําบลหนองกี่           
      อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
  
 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549  ครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคม                                
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1   
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี                                 
      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  
  
 
 
 
 
 พ.ศ. 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
      สถาบันราชภัฎนครราชสีมา                                                                
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
      วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

     ตําแหน่งและประวัติการทํางาน

        ประวัติการศึกษา 

        ประวัติผู้จัดทํา 




