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คู่มอื การเรียนบทเรียนผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
เรื่อง การสร้ างโฮมเพจ รายวิชา ง30203 การสร้ างโฮมเพจ
(สํ าหรับนักเรียน)
การเตรียมตัวของนักเรียน
ให้ผทู ้ ี่ศึกษาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ อง การสร้างโฮมเพจ รายวิชา ง30203
การสร้างโฮมเพจ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 นักเรี ยนสามารถเตรี ยมตัวในการศึกษา
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ดงั นี้
1. การเตรี ยมตัวก่อนการศึกษาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
1.1 นักเรี ยนต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็ นอย่างดี
1.2 นักเรี ยนต้องศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การใช้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อย่างละเอียด ก่อนที่จะเข้าใช้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.3 นักเรี ยนต้องศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการใช้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทํา
ให้การเรี ยนเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 นักเรี ยนต้องเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาํ เป็ น ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา
กระดาษขนาด A4 หรื อสมุดเพือ่ จดบันทึก
2. การเตรี ยมตัวระหว่างศึกษาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
2.1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน
ให้เวลาทํา 40 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลโดย
อัตโนมัติ
2.2 ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน ประจําหน่วยการเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อในแต่ละหน่วยการเรี ยน โดยมี
คะแนนข้อละ 1 คะแนน ให้เวลาทํา 10 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกบันทึก
ลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
2.3 ศึกษาเนื้อหา การเรี ยนในแต่ละวันนักเรี ยนจะได้รับการกําหนดให้ศึกษา เริ่ มจาก
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จนถึงหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 ตามลําดับ นักเรี ยนต้องศึกษาด้วยความตั้งใจ
เตรี ยมการจดบันทึก
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2.4 ทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน เมื่อเรี ยนจบแต่ละหน่วย จะมีกิจกรรมเป็ นแบบฝึ กหัด
และแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม เมื่อทํากิจกรรมเรี ยบร้อยในแต่ละหน่วย คะแนนจะถูกบันทึกลง
ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
2.5 ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ประจําหน่วยการเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน
ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อในแต่ละหน่วยการเรี ยน โดยมี
คะแนนข้อละ 1 คะแนน ให้เวลาทํา 10 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกบันทึก
ลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
2.6 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน
ให้เวลาทํา 40 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลโดย
อัตโนมัติ
บทบาทของนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรี ยนต้องมีทกั ษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างตั้งใจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรี ยน นักเรี ยนต้องตั้งใจปฏิบตั ิอย่างเต็มความสามารถ
พยายามทําแบทดสอบ และกิจกรรมระหว่างเรี ยนด้วยความตั้งใจ
ควรตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างจริ งใจ และไม่รบกวนการเรี ยนของผูอ้ ื่น

วิธีใช้ บทเรียนบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
การใช้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ อง การสร้างโฮมเพจ รายวิชา ง30203 การสร้าง
โฮมเพจ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จะประกอบด้วย
1. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
2. ศึกษารายละเอียดของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3. การลงทะเบียนเรี ยน
4. การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. การศึกษาเนื้อหา
6. การทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน
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7. การทดสอบหลังเรี ยน
8. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
สําหรับวิธีการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเรี ยกใช้โดยใช้
โปรแกรม Browser Internet Explorer และพิมพ์ http://www.kuukob.com
1. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
หลังจากนักเรี ยนลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว และทําการ Login เข้าระบบ โปรแกรม
จะตรวจสอบว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนแล้วหรื อยัง ถ้ายังโปรแกรมจะ
แสดงหน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน จํานวน 40 ข้อ ให้นกั เรี ยนทําก่อน เมื่อนักเรี ยนคลิก
ส่งคําตอบ คะแนนของนักเรี ยนจะถูกส่งเข้าบันทึกในฐานข้อมูลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
2. ศึกษารายละเอียดของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
2.1 แนะนําการเรี ยน ประกอบด้วย
2.1.1 ข้อตกลงเบื้องต้น เป็ นข้อกําหนดแนะนํานักเรี ยนในการศึกษาบทเรี ยน
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2.1.2 คําอธิบายรายวิชา เป็ นส่วนแสดงรายละเอียดเนื้ อหาที่ใช้ในการเรี ยน
การสร้างโฮมเพจ
2.1.3 เนื้อหาวิชา แสดงเนื้อหาวิชา
2.1.4 การประเมินผล แสดงรายละเอียดในการประเมินผลการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2 ฐานความรู ้ เป็ นส่วนที่สนับสนุนการเรี ยน โดยทั้งหมดจะเป็ นเนื้อหาในสิ่งที่ตอ้ งรู ้
และควรรู ้ เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างโฮมเพจ
2.3 ติดต่อผูส้ อน เป็ นส่วนที่นกั เรี ยนสงสัยสามารถถามได้โดยการฝากข้อความถึง
ผูส้ อนได้
2.4 ส่วนแสดงรายละเอียดของหน่วยการเรี ยนต่างๆ ทั้ง 7 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วย
ประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยการเรี ยน ชื่อเรื่ อง เวลาเรี ยน หัวเรื่ อง สาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู ้
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การลงทะเบียนเรี ยน
การลงทะเบียนเรี ยนเป็ นขั้นตอนแรกที่ผรู ้ ับการเรี ยนจะต้องกระทําก่อนที่จะเข้าไปใช้
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.1 เลือกรายการลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าระบบ
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3.2 กรอกเลขประจําตัวนักเรี ยน แล้วเลือกรายการลงทะเบียน
3.3 ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขที่ และชั้นให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้ติดต่อผูด้ ูแลระบบหรื อ
ครู ผสู ้ อน ในช่อง Username กรอกชื่อนักเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ช่อง Password ให้นกั เรี ยนกรอก
รหัสผ่านของนักเรี ยนเอง
3.4 นําเมาส์ไปคลิกที่ลงทะเบียน
4. การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน ทั้ง 7 หน่วย
หลังจากนักเรี ยนลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว และทําการ Login เข้าระบบ โปรแกรม
จะตรวจสอบว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนแล้วหรื อยัง ถ้ายังโปรแกรมจะแสดงหน้า
แบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 10 ข้อ ให้นกั เรี ยนทําก่อน เมื่อนักเรี ยนคลิกส่งคําตอบ คะแนนของ
นักเรี ยนจะถูกส่งเข้าบันทึกในฐานข้อมูลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
5. การศึกษาเนื้อหา
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ อง การสร้างโฮมเพจ รายวิชา ง30203 การสร้าง
โฮมเพจ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ประกอบด้วยบทเรี ยน 7 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานในการสร้างเว็บไซต์
เรื่ องที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานก่อนการสร้างเว็บไซต์
เรื่ องที่ 2 ความหมายและความสําคัญของเว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ
เรื่ องที่ 3 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจและส่วนประกอบสําคัญ
ของโฮมเพจ
เรื่ องที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการสร้างเว็บไซต์
เรื่ องที่ 5 หลักการออกแบบเว็บไซต์
หน่วยที่ 2 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
เรื่ องที่ 1 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
เรื่ องที่ 2 เครื่ องมือ Adobe Dreamweaver
หน่วยที่ 3 สร้างไซต์งาน
เรื่ องที่ 1 เริ่ มต้นกับการสร้างไซต์
เรื่ องที่ 2 สร้างหน้าเพจ
หน่วยที่ 4 แทรกตารางและแบนเนอร์
เรื่ องที่ 1 การแทรกตาราง
เรื่ องที่ 2 การแทรกแบนเนอร์
เรื่ องที่ 3 การจัดการตาราง
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หน่วยที่ 5 เมนูและข้อความวิง่
เรื่ องที่ 1 แบ่งตารางสร้างเมนูแนวนอน
เรื่ องที่ 2 สร้างข้อความวิง่
เรื่ องที่ 3 การแทรกตารางในส่วนเนื้อหา (เพือ่ เตรี ยมแรกรู ปและเนื้อหา)
หน่วยที่ 6 การจัดการเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 การจัดการส่วนเนื้อหา
เรื่ องที่ 2 ข้อมูลผูจ้ ดั ทํา
หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยง
เรื่ องที่ 1 การเชื่อมโยง (เพจที่สร้างขึ้นเอง)
เรื่ องที่ 2 การเชื่อมโยง (เพจที่เป็ นเว็บไซต์อื่น ๆ)
6. การทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน
การทํากิจกรรมระหว่างเรี ยนของบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ อง การสร้าง
โฮมเพจ ได้ทาํ กิจกรรมไว้ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ โดยกิจกรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อศึกษาเนื้อหาแต่ละ
เรื่ องจบ เมื่อทํากิจกรรมระหว่างเรี ยนจบคะแนนที่ทาํ ได้จะบันทึกลงฐานข้อมูลอัตโนมัติ
7. การทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ทั้ง 7 หน่วย
เมื่อนักเรี ยนทํากิจกรรมระหว่างเรี ยนของเรื่ องสุดท้ายในหน่วยการเรี ยนรู ้จบก็จะเข้าสู่
แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน จะประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 10 ข้อ เมื่อทําแบบทดสอบครบ คะแนนที่ทาํ ได้จะปรากฏให้เห็น เมื่อนักเรี ยนคลิกออกจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยน คะแนนที่นกั เรี ยนทําได้จะถูกส่งเข้าบันทึกในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
8. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาทุกหน่วยการเรี ยนรู ้จนครบแล้ว ก็จะเป็ นการวัดความรู ้โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนหลังเรี ยน
จะประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ เมื่อทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรี ยนจนครบแล้ว คะแนนที่ทาํ ได้จะปรากฏให้เห็น เมื่อนักเรี ยนคลิกออกจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน คะแนนที่นกั เรี ยนทําได้จะถูกส่งเข้าบันทึกในฐานข้อมูล
โดยอัตโนมัติ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนนักเรี ยนผ่านการทําแล้วจะแสดงข้อความว่าได้ผา่ นการทํา
แบบทดสอบแล้วพร้อมคะแนน เป็ นตัวอักษรสีเขียว ส่วนแบบทดสอบหลังเรี ยน ถ้าผ่านเกณฑ์
จะปรากฏข้อความว่าผ่าน และไม่สามารถทําแบบทดสอบได้อีก แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบไม่ผา่ น
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จะขึ้นข้อความว่าไม่ผา่ นเป็ นตัวอักษรสีแดง แล้วนักเรี ยนจะต้องทําแบบทดสอบนั้นให้ผา่ นก่อนจบ
การเรี ยนในแต่ละหน่วย
การส่ งงาน
1. เมื่อฝึ กทักษะหรื อทําใบงานของแต่ละหน่วยการเรี ยนแล้ว ให้ส่งงานผ่าน Facebook หรื อ
e-mail หรื อตามที่ครู แจ้งไว้ในคาบเรี ยน
2. หากมีขอ้ สงสัยในบทเรี ยน ทั้งในระหว่างการเรี ยน และหลังการเรี ยน สามารถสอบถาม
ครู ผสู ้ อนได้ตลอดเวลา โดย
2.1 สามารถโพสต์ขอ้ ความไว้บน Webboard เพือ่ ให้เป็ นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ความรู ้
2.2 ส่งข้อความใน Facebook หรื อในกลุ่ม com kuukob
2.3 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เมื่อต้องการติดต่อกับผูส้ อน และต้องการ
สอบถามต่างๆ ที่ kerojung42@hotmail.com

