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เอกสารประกอบการสอน
รหัสวิชา 1204-6104
วิชาโปรแกรม Dreamweaver
หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
จํานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที

แผนบริหารการสอนประจําหนวยที่ 1
หัวขอเนื้อหา
พื้นฐานเกีย่ วกับอินเทอรเน็ต
1. ความหมายของอินเทอรเน็ต
2. เครือขายใยแมงมุม (World Wide Web)
3. เว็บเพจ (Web Page) กับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
4. เว็บเบราวเซอร (Web Browser)
5. ระบบการตั้งชื่อโดเมน (Domain Name System)
โปรแกรมทีจ่ าํ เปนในการสรางเว็บไซต
1. โปรแกรมที่ใชออกแบบงานกราฟกบนเว็บไซต
2. โปรแกรมที่ใชออกแบบเว็บไซต
ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต
1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต
2. กําหนดกลุม ผูเยี่ยมชมเว็บไซตเปาหมาย
3. เตรียมแหลงขอมูล
4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร
5. เตรียมทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน
เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต
1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษทั องคกร หรือผูจัดทํา (About Us)
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information)
3. ขาวสาร (News / Press Release)
4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question)
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information)
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สวนประกอบของหนาเว็บเพจ
1. สวนหัว (Page Header)
2. สวนเนื้อหา (Page Body)
3. สวนทาย (Page Footer)
4. แถบขาง (Side Bar)
ขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต
1. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map)
2. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ
3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต
4. สรางเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8
5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต
6. อัพโหลด (Upload) เว็บไซต

จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต โปรแกรมที่จําเปนในการ
สรางเว็บไซต ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต สวนประกอบของหนาเว็บเพจ
และขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
พุทธิพสิ ัย
1. อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตพืน้ ฐานได
2. ยกตัวอยางโปรแกรมที่จาํ เปนในการสรางเว็บไซตได
3. อธิบายขัน้ ตอนการพัฒนาเว็บไซตได
4. บอกเนื้อหาทีส่ ําคัญที่ควรมีในเว็บไซตได
5. บอกสวนประกอบของหนาเว็บเพจได
6. อธิบายขัน้ ตอนในการออกแบบเว็บไซตได
ทักษะพิสัย
1. นําความรูที่ศกึ ษาประยุกตใชในการออกแบบเว็บไซตได
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จิตพิสัย
1. มีการวางแผนที่เปนขัน้ เปนตอนกอนการออกแบบเว็บไซต

กิจกรรมการเรียนรู
1. ครูบอกจุดประสงคการเรียนใหนักศึกษาทราบ
2. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. ครูบรรยายบทเรียนในหัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต โปรแกรมที่จําเปนใน
การสรางเว็บไซต ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต สวนประกอบ
ของหนาเว็บเพจ และขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต โดยนักศึกษาจดบันทึกและ
อภิปรายซักถาม
4. ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาในหัวขอที่บรรยาย
5. นักศึกษาทําแบบฝกหัดตามคําถามทายหนวยที่ 1
6. ครูเฉลยคําตอบของคําถามทายหนวยที่ 1 และใหนักศึกษาอภิปรายซักถาม
7. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่องพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
2. โปรแกรมไมโครซอฟทพาวเวอรพอยต ในแผนซีดีชื่อ “สือ่ การสอนวิชาโปรแกรม
Dreamweaver” ชื่อไฟล dream_unit1.ppt
3. คําถามทายหนวยที่ 1
4. แบบทดสอบกอนเรียน
5. แบบทดสอบหลังเรียน

การวัดผลประเมินผล
วิธีการประเมินผล
จากแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
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เกณฑการประเมินผล
แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้คอื
คะแนน
8 คะแนน
ผลการเรียน
คะแนน
7 คะแนน
ผลการเรียน
คะแนน
6 คะแนน
ผลการเรียน
คะแนน
5 คะแนน
ผลการเรียน
คะแนน
0 - 4 คะแนน
ผลการเรียน

4
3
2
1
0
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หนวยที่ 1 พืนฐานการออก
้น
กแบบเว็บไซต

หนนวยที่ 1
พื้นฐานการ
น ฐานการออกแบบ
อ
เว็ว็บไซต
การสรางเว็บไซตตที่ตรงกับวัตถุ
ต ประสงคตองมี
อ การวางแผนที่ดี มีการกําหนดกาารทํางาน
น้ นตอน มีการเลือกใชโปรแกรมช
โ
วยสร
ย างเว็บไซตตที่เหมาะสมใในการจัดหนนาเว็บเพจ
อยางเปนขันเป
ตลอดจนโปรรแกรมดานกรราฟกเพื่อชวยในการออกแ
ย
แบบรูปภาพทีที่จะนํามาวางงบนหนาเว็บเพจแต
เ
ละ
หนา ผูออกแแบบเว็บเพจคควรมีประสบกการณการใชงานอิ
ง นเทอรเน็
เ ตมาพอสมควร เพื่อเปนข
น อมูลให
เกิดจินตนากการในการออกกแบบเว็บไซตตใหสวยงาม และมีขอมูลที่เชื่อถือได
การออกแบบเว็บไซต
บ เริ่มตนดวยการกําหนดวั
ห ตถุประสสงคของเว็บไไซตวาจะทําอะไร
อ กลุม
ไ เปนบุคคลลกลุมใด จากกนั้นจึงทําการรรวบรวมขอมูลใหครบถวนนและถูกตองมากที่สุด
ผูเขาชมเว็บไซต
เมื่อไดขอมูลครบถ
ล
วนแลลว ในขั้น ตอนนตอไปเปนขั้นตอนของกการแบง งาน ใหบุคลากรทีที่มีความ
ชํานาญแตละดานดําเนินการจั
น ดทําเว็บไซต
บ ตอไป

พื้นฐานเกี่ยวกับอินเททอรเน็ต
1. ความหมายข
ค
ของอินเทอรรเน็ต
อินเททอรเน็ต (Inteernet) คือกลุมเครือขาย
ของเครื่องคออมพิวเตอรจํานวนมากที่เชื
เ ่อมโยงเขา
ดวยกัน ภายใใตมาตรฐานกการสื่อสารหรืรือโพรโตคอล
(Protocol) เดีดียวกัน จนเปนสังคมเครืรือขายขนาด
ใหญ ซึ่ งคอมมพิ วเตอร แตต ละเครื่ องสาามารถรั บส ง
ขอมู ลในรูปแบบต
แ าง ๆ เช
เ น ขอความ ภาพ และ
เสียงได รวมททั้งสามารถคนหาข
น อมูลจากที่ตาง ๆ ได
อยางรวดเร็ว

ภาพทีที่ 1.1 ระบบเครืรือขายอินเทอรเน็ต

2. เครื
เ อขายใยแมงมุม (Woorld Wide Web)
W
เครือขขายใยแมงมุม เปนบริการรรูปแบบหนึ่งในระบบอิ
ใ
นเททอรเน็ตที่ใชใในการคนหาแและแสดง
ข อ มู ล แบบ สื่ื อ ประสมหหรื อ มั ล ติ มี เ ดี ย (Multimeedia) โดยใชช วิ ธี ก ารแบบบข อ ความหหลายมิ ติ
(Hypertext) โดยมีการทํางานแบบเครื
า
รื่องรับบริการรและเครื่องใหหบริการ (Clieent and Servver) ผูใช
สามารถคนหาข
ห อมูลจากเเครื่องบริการเว็บหรือที่เรียกกั
ย นวาเว็บเซิซิรฟเวอร (Weeb Server) โดยอาศั
โ
ย
โปรแกรมคนดู
น เว็บ หรือที่เรี
เ ยกกันวาโปปรแกรมเว็บเบบราวเซอร (W
Web Browseer) ซึ่งผลที่ไดจะแสดง
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เปน แบบขอความหลายมิติทําใหสามารถผนวกรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือขอมูลอื่น ๆ ไดโดยตรง
3. เว็บเพจ (Web Page) กับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
เว็บเพจ คือเอกสารที่ถูกสรางขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวาเอชทีเอ็มแอล (HTML =
Hypertext Markup Language) และสื่อประสมตาง ๆ เชนภาพ เสียง ขอความ โดยเก็บรวบรวม
เปนหนา ๆ รวมเรียกวาเว็บไซต (Web Site) และเรียกหนาแรกของเว็บเพจวาโฮมเพจ (Home
Page) แตละหนาของเว็บเพจจะมีสวนที่เชื่อมตอกับเว็บเพจอื่น ซึ่งเรียกวาจุดเชื่อมโยงหรือลิงค
(Link)
เว็บเพจมีสวนประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้ คือ
1. ขอความ (Text) ซึ่งอาจหมายถึงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอืน่ ๆ ดวย
2. กราฟก (Graphic) อาจหมายถึงรูปภาพ ทัง้ ที่เปนภาพถายและภาพวาด
3. สื่อประสม (Multimedia) ไดแกภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือภาพวิดที ัศน
4. จุดเชื่อมโยงหรือลิงค (Link) ไดแกขอความหรือรูปภาพทีเ่ ชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นได

โฮมเพจปกติของหนังสือพิมพไทยรัฐ
เมื่อแสดงเปนภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
ภาพที่ 1.2 เว็บเพจ (Web Page) กับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)

รหัสคําสั่งหรือโคด (Code) ของแตละเว็บเพจที่เขียนดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
สามารถเรียกดูไดโดยการคลิกที่คําสั่ง ViewSource ของโปรแกรมอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร
(Internet Explorer)

หนวยที่ 1 พืนฐานการออก
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4. เว็
เ บเบราวเซอร
ซ (Web Browser)
B
เว็ บ เบราว เ ซอร คื อ โปรแกรมมที่สํ า คัญ มาากสํ า หรั บผู ใช
ใ ง านอิน เทออร เ น็ ต เนื่ องจากเว็
ง
บ
ง อมูลไดงาย สะดวก แลละรวดเร็ว
เบราวเซอรเปนโปรแกรมทที่ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตสาามารถเขาถึงข
โปรแกรมเว็บเบราว
บ
เซอรรทําหนาที่แปลภาษาเอชท
ป
ทีเอ็มแอล (HHTML = HyperText Markup
Language) และภาษาจาาวา (JAVA Language)
L
เพื่อแสดงผลใหผูใชงานอิอินเทอรเน็ตสามารถดู
ส
ขอมูลในรูปแบบของข
แ
อคววาม และกราาฟกได
ปจจุจบัน ผูใชงานนอินเทอรเน็ตสามารถเลื
ต
อกใชงานโปรแกรมประเเภทเว็บเบราวเซอรได
อยางหลากหหลาย เชน อินเทอร
น เน็ตเอกกซพลอเรอร (Internet Exxplorer) เนททสเคปคอมมูมูนิเคเตอร
(Netscape Communica
C
ator) และโอเปปรา (Opera)) เปนตน
5. ระบบการตั
ร
้ง ่อโดเมน (Domain
งชื
(
Naame System)
ระบบบการตั้งชื่อโดเมน
โ
เปนการตั
ก ้ง ชื่อโดเมนเปนตัวอักษรเพื่อใชแแทนเลขที่อยูไอพี (IP
Address) ทําใหงายตอกาารจดจํา ตัวอย
อ างเชน เลขขที่อยูไอพี 2003.146.15.99 แทนที่ดวยชืชื่อโดเมน
moe.go.th เราเรียกการแแทนที่ที่อยูไอพี
อ ดวยชื่อโดเเมนวา “กลไกกการแทนที่ชื่ออเครื่องคอมพิพิวเตอรที่
บ
พี (Name-too-IP Addresss Mappingg)” ซึ่งชววยใหสามารถถเรียกชื่อ
ใหบริการกับหมายเลขไอ
เว็บไซตไดสะดวกขึ
ะ
้นโดยไมตองจําตัวเลข
ว
กลไกกการแทนที่ชื่อเครื
อ ่องคอมพิพิวเตอรที่ใหบริ
บ การกับ
หมายเลขไอพพีมีการกําหนนดฐานขอมูลสสวนกลางในกการจัดการแกกไขฐานขอมูลลใหเพื่อปองกกันการตัง้
ชื่อซ้ํากัน

โโปรแกรมทีทีจ่ ําเปนในนการสรางเเว็บไซต
การสรางเว็บไซตในปจจุบันสาามารถทําไดงงาย เนื่องจากกมีโปรแกรมทีที่หลากหลายยที่ชวยใน
การสรางเว็บไซต
บ ใหงายแและรวดเร็ว ทัท้้งนี้ผูออกแบบบเว็บไซตอาจต
า องใชโปรรแกรมหลายโโปรแกรม
ร ว มกั น ในก ารออกแบบบ เพื่ อ ให เ ว็ บ ไซต ดู ส วยง ามและน า สนใจ
ส เพราะะในแต ล ะโป รแกรมมี
ความสามารรถที่แตกตางกักัน ซึ่งพอยกตัวอยางโปรแแกรมเหลานี้ดัดงนี้คือ
1. โปรแกรมที
โ
่ใช
ใ ออกแบบงานกราฟกบนเว็
บ บไซต
การอออกแบบเว็บไซต
บ ใหดูสวยงามและนาสนใจนั
ส
้น ตองอาศั
อ ยโปรแกรมที่มีความมสามารถ
ในการออกแบบงานกราฟฟกโดยเฉพาะ ปจจุบันมีโปรแกรมด
ป
านอออกแบบงานนกราฟกใหเลือกใช
อ งาน
เปนจํานวนมมาก ซึ่งโปรแแกรมในตระกูลอะโดบีโฟโตตชอป (Adobbe Photoshoop) เปนโปรแแกรมหนึ่ง
ที่มีผูออกแบบเว็บไซตนิยมใช
ย
เมื่อติดตั้งโปรแกรรมอะโดบีโฟโโตชอปในเครืรื่องคอมพิวเตตอรจะได
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้น
กแบบเว็บไซต
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อีกโปรแกรมมหนึ่งมีชื่อวาอิมเมจเรดดี (Image Reeady) ติดตัต้งมาพรอมกักันดวย โดยโโปรแกรม
อิมเมจเรดดีจะสนั
จ บสนุนการทํ
ก างานกรราฟกบนเว็บเพจ
เ เชน กาารใชงานสไลซซ (Slice) เพืพื่อตัดแบง
ภาพกราฟกที่มีขนาดให ญออกเปนสสวน ๆ เพื่อลดขนาดของไไฟลใหเล็กลลง ตลอดจนกการสรา ง
ภาพเคลื่อนไไหว (Animation) และการรสรางปุมโรลโอเวอร (Roll Over Button) เปนตน
2. โปรแกรมที
โ
่ใช
ใ ออกแบบเว็บไซต
การสรางเว็บไซตในยุคแรก ๆ ผูออกแบบเว็ว็บไซตตองมีความรู
ค เกี่ยวกักับภาษาเอ็ชทีเอ็มแอล
เ ยเวลาในกาารออกแบบมมาก และรูปภาพตาง ๆ
โดยตองทําการเขียนโปรแแกรมเองทั้งหมด ซึ่งทําใหเสี
ว
มากนัก
ที่จัดวางบนหหนาเว็บเพจจจะไมคอยมีความสวยงามม
ปจจุบันมีบริษัทผูผผลิตโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบ
ใ
บบเว็บไซตใหหงาย และมีรูปแบบที่
สวยงามมากกขึ้น ทําใหงานออกแบบเว็ว็บไซตไมใชเรื่องที่ยากอีกตอไป แตสามมารถทําไดงาย
า และมี
เครื่องมือชวยในการจัดวางองคประกกอบบนหนาเวว็บไซตที่ใชงานงาย ตลอดจนการแทรรกเทคนิค
า
เชนการใสเสียง แลละภาพเคลื่อนไหว
น เปนตน
ตาง ๆ ที่ทําใหเว็บไซตดูนาสนใจ
อ า งโปรแกกรมสํ า เร็ จ รู ปเหล
ป า นี้ เช น แมโครมี เดี ย ดรี ม เวฟฟเวอร (Maccromedia
ตั ว อย
Dreamweavver) ไมโครรซอฟฟรอนตตเพจ (Microssoft FrontPPage) และเน็ตอ็อบเจกตฟวชัน
(NetObjectss Fusion) เปนต
น น

ขั้นตอนกาารพัฒนาเว็ว็บไซต
การออกแบบเว็บไซต
บ ใหมีขอมูมลรายละเอียดที
ย ่ครบถวน และครอบคคลุมกับความมตองการ
ของผูเยี่ยมชชมเว็บไซต เว็ว็บไซตมีความสวยงาม อีกทั้งงายตอการดู
ก แล และะปรับเปลี่ยนข
น อมูลใน
ภายหลังนั้น ควรมีการวางงแผนในการพพัฒนาเว็บไซตที่ดี ซึ่งพอสรุปขั้นตอนไดดดังนี้คือ
1. กํกาหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต
การพพัฒนาเว็บไซซต ควรเริ่มจาากการกําหนดดวัตถุประสงคคใหเห็นภาพชชัดเจนกอนวาต
า องการ
นําเสนอหรือตองการใหเกิดผลอะไรกับผู
บ เยี่ยมชมเว็บไซต เมื่อทรราบวัตถุประสงคแลวก็จะสามารถ
กําหนดรายลละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดด เชนลักษณ
ณะหนาตาและะสีสันของเว็บบเพจ
2. กํกาหนดกลุมผู
ม เยี่ยมชมเว็ว็บไซตเปาหมาย
ห
เมื่อทราบวั
ท ตถุประสงค
ร
ของกาารพัฒนาเว็บไซตแลว ขั้นตอนต
น
อมาจะเปนการกําหนดกลุ
ห
ม
ของผูเยี่ยมชมเว็บไซต เปาหมายที
า
่จะเขขาชมและใชบริ
บ การเว็บไซตน้ี เพื่อเปนขขอมูลในการออกแบบ
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เว็บไซตใหตอบสนองควาามตองการของคนกลุมน้นี้มากที่สุด ไมมวาจะเปนการเลือกเนื้อหา
ห โทนสี
กราฟก และเเทคโนโลยีทนํนี่ าํ มาสนับสนุนุนการสรางเว็ว็บไซต
3. เตรี
เ ยมแหลงข
ง อมูล
เนื้อหาหรือขอมูลบนเว็บไซตตเปนสวนที่นันับวาเปนสาระสําคัญของเว็บไซต ผูออกแบบ
อ
เว็บไซตจึงจําเป
า นที่จะตองรูวาตองนําขอมูลมาจากกแหลงใดบาง เพื่อใหขอมูลบนเว็บไซตตสมบูรณ
และถูกตองมมากที่สุด
4. เตรี
เ ยมทักษะะหรือบุคลากร
การสรางเว็บไซตตที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศั
ง ยทักษะะหลายดานปประกอบกัน เชน การ
เตรียมเนื้อหาา การออกแบบบกราฟก การเขียนโปรแกกรม และการดดูแลเครื่องบริริการเว็บหรือที่เรียกวา
เว็บเซิรฟเวอร เปนตน ดังนั
ง ้นเว็บไซตทีท่ีมีขอมูลและเนื้อหามาก ก็อาจจะตองใใชบุคลากรหลายคนที่
ะ าน แตสํสําหรับเว็บไซตขนาดเล็กที่ตองดูแลเพียยงคนเดียว ผูออกแบบ
มีความเชี่ยวชาญในแตละด
ง ความรูในหหลายดานที่เกี่ยวของกับการออกแบบเ
ก
เว็บไซต
จึงจําเปนตองมี
5. เตรี
เ ยมทรัพยากรต
ย
าง ๆ ที่จําเปน
หลังจากที
ง
่ไดทราาบวัตถุประสสงค กลุมเปาหมาย
า
และขขอมูลที่จะนําามาสรางเว็บไซต
บ แลว
ในขั้นตอนสุดท
ด ายจะเปนขัข้นตอนของกการจัดเตรียมททรัพยากรตาง ๆ เชน โปรรแกรมที่จะนํามาใช
า ใน
การออกแบบบเว็บไซต โปรรแกรมสําหรับสร
บ างภาพกราฟก (Grapphic Program
m) โปรแกรรมสําหรับ
สรางภาพเคลื่ือนไหว (Annimation Program)
โปรแกรมสําหรั
า บสรางสื่ออประสม (Muultimedia
Program) โปปรแกรมอรรรถประโยชน (Utility
Program) และโปรแแกรมสรา งฐาานข อมู ล
(Database Program) เป
เ นตน นอกกจากนี้จะตองเตรี
ง ยมจดทะะเบียนเพื่อขออมีชื่อโดเมน (Domain
ไ (Web Hoosting)
Name) และหหาผูใหบริการรับฝากเว็บไซต

บ
เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต
การศึกษาตัวอยางจากเว็
า
บไซตตทั่วไป จะชวยให
ว เราเกิดความคิ
ค
ดวาในนเว็บไซตของงเราควรมี
บ นั้น ไมมีมีขอกําหนดทีที่เปนมาตรฐาานตายตัว
เนื้อหาอะไรบบาง อยางไรก็ก็ตามเนื้อหาทีที่ควรมีในเว็บไซต
แตขึ้นอยูกับววาเราตองกาารจะนําเสนออะไร จุดเดนที
น ่เราตองการรนําเสนอ กลุลุมเปาหมายทีที่ตองการ
นํ า เสนอเป นใคร
น ซึ่ ง จะททํ า ให ร ายละะเอี ย ดปลี ก ยอยของแต ล ะเว็ บ ไซต แ ตตกต า งกั น อออกไป แต
โดยทั่วไปแลว พอสรุปไดววาขอมูลพื้นฐานที
ฐ ่ควรมีในเว็
น บไซตควรปประกอบดวย

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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1. ขอมูลเกีย่ วกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา (About Us)
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจัดทํา โดยทั่วไปจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเปนเจาของ
เว็บไซต เพื่อบอกใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตรูวาเราเปนใคร มาจากไหนและตองการนําเสนออะไร เชน
วัตถุประสงคของเว็บไซต ประวัติความเปนมา หรือสถานที่ตั้งของหนวยงาน เปนตน
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information)
ผลิตภัณฑหรือบริการ คือขอมูลหลักของการนําเสนอในเว็บไซต ซึ่งหากเปนเว็บไซตทาง
ธุรกิจ ผูเยี่ยมชมเว็บไซตอาจตองการรูรายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการในเว็บไซตนั้น ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ แตหากเปนเว็บไซตที่ใหความรู เนื้อหาในสวนนี้
อาจจะประกอบดวยบทความ ภาพกราฟก สื่อประสม และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเพื่อใหได
ขอมูลเพิ่มเติม
3. ขาวสาร (News / Press Release)
ขาวสารบนเว็บไซต เปนสวนหนึ่งที่ทําใหบุคคลทั่วไปหรือสมาชิกของเว็บไซตรับรูความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซตนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนขาวสารที่เว็บไซตตองการสื่อสาร หรือ
ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปหรือสมาชิกของเว็บไซตทราบ เชน การเปดตัวสินคาบริการใหม ๆ
รายการสงเสริมการขายสินคาหรือบริการประจําเดือน หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question)
คําถามคําตอบในเว็บไซตนับวามีความจําเปนอีกเชนกัน เพราะผูเยี่ยมชมเว็บไซตบางสวน
อาจไมเขาใจขอมูลหรือมีปญหาที่ตองการสอบถาม การติดตอทางอีเมลหรือชองทางอื่น แมวาจะ
ทําไดแตเสียเวลา ดังนั้น ผูออกแบบเว็บไซตควรคาดการณหรือรวบรวมคําถามที่เคยตอบไปแลว
มาแสดงบนเว็บเพจ เพื่อที่ผูเยี่ยมชมเว็บไซตที่สงสัยจะสามารถเปดอานไดทันที นอกจากนี้อาจ
มีกระดานขาวหรือเว็บบอรด (Web Board) สําหรับใหผูดูแลเว็บไซตหรือผูเยี่ยมชมเว็บไซตรวมกัน
ตอบคําถามได
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information)
เว็บไซตที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรใหบริการตอบคําถามหรือรับคําแนะนําจากผูเยี่ยมชม
เว็บไซตในกรณีที่มีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ดังนั้น จึงควรจะระบุอีเมลแอดเดรส
(Email Address) ที่อยู เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดบนหนาเว็บไซต รวมทั้งอาจมีแผนที่สําหรับลูกคาที่
ตองการติดตอโดยตรง
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สวนประกอบของหนนาเว็บเพจ
การรออกแบบเว็ บเพจนั
บ
บเปนงานออกแบ
น
บที่ คอนขางไรขี ดจํากัด ดั งนั้ นจะเห็ นว าส วน
ประกอบบนหหนาเว็บเพจขของแตละเว็บไซต
บ จะไมไดกําหนดเฉพาะเจาะจงวาามีสวนประกอบกี่สวน
อะไรบาง อยางไรก็ตามเว็บไซต
บ ทั่ว ๆ ไปป มักนิยมแบงหน
ง าเว็บเพจออกเปน 4 สวนหลัก ๆ ดัังนี้คือ (ดู
ภาพที่ 1.3)
n สวนหัว

q แถบบขาง

o สวนเนื้อหา

p สวนนทาย
ภาพที่ 1.3 สวนประกอบของห
น
หนาเว็บเพจ (Weeb Page)

1. สสวนหัว (Pagge Header)
สวนหั
น วของเว็บเพจมั
เ กนิยมววางไวตอนบนสุดของหนนาเว็บเพจ เปปนสวนที่นับววาสําคัญ
เนื่องจากผูเขขาเยี่ยมชมเว็ว็บไซตจะมองเห็นกอนบริริเวณอื่น ผูออกแบบเว็
อ
บเพพจสวนใหญ มักจะใช
สวนหัวของเว็ว็บเพจเปนทีวางตราสั
ว่
ญลัักษณ (Logoo) ของเว็บไซตต ชื่อเว็บไซต ปายโฆษณาา รายการ
เลือกหลัก (M
Main Menu) ของเว็บไซต และระบบนําทาง
า
2. สสวนเนื้อหา (Page Bodyy)
สวนเนื
น ้อหา โดยททั่วไปแลวนิยมวางอยูตอนนกลางของหนนาเว็บเพจ เพืพื่อแสดงเนื้อหาภายใน
ห
เว็บ เพจ อาาจประกอบดดว ยข อ ความมที่เ ปน รายละเอี ย ด ภาพพกราฟก ตาารางขอ มูล และอื
แ ่น ๆ
บางครั้งรายกการเลือกหลัก (Main Mennu) หรือรายกการเลือกเฉพาะกลุม (Grooup Menu) อาจอยู
อ
ใน
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สวนนี้ได โดดยนิยมวางไววดานซายมือสุดของหนาเว็
เ บเพจ เนื่องจากผู
ง
เยี่ยมชชมเว็บไซตจะสามารถ
ะ
มองเห็นไดงาย
า
3. สสวนทาย (Page Footer))
ส ว นท
น า ยนิ ย มวาางอยู ด า นล างสุ
า ด ของหนน า เว็ บ เพจ เว็ บ ไซต ส ววนใหญ มั ก จ ะนิ ย มใช
สวนทายเพื่อวางระบบนํ
อ
า
าทางภายใน
เว็บไซตแบบบที่เปนลิงคขอความ
อ
นอกจจากนี้อาจจะะมีชื่อของ
เจาของเว็บไซซต ขอความแแสดงลิขสิทธิ์ และอีเมลแออดเดรส (Emaail Address)) ของผูดูแลเว็ว็บไซต
4. แถบข
แ าง (Siide Bar)
แถบบขางคือสวนปประกอบของหนาเว็บเพจ อาจอยูทางงดานซายหรืรอขวาของเว็บเพจก็
บ ได
ปจจุบันจะนิยมออกแบบด
ย
ดานขางของหหนาเว็บเพจใหหนาสนใจ เพือใช
อ่ วางปายโฆฆษณา (Bannner) หรือ
ลิงคแนะนําเกีกี่ยวกับบริการรของเว็บไซต เปนตน

ขั้นตอนกาารออกแบบบเว็บไซต
หลังจากที
ง
่ไดศึกษาวั
ษ ตถุประสงงค และจัดเตรียี มขอมูลเพืพือ่ นํามาสรางเว็บไซต ขั้นตอนต
ต อไป
เปนการนําขอมู
อ ลทั้งหมดมมาออกแบบเว็ว็บไซต ซึ่งพออสรุปเปนขั้นตอน
ต ดังนี้คือ
1. กํกาหนดโครงงรางของเว็บไซต
บ (Site Map)
M
การออกแบบเว็บไซต
บ ผูออกแแบบควรเริ่มตตนดวยการกํกําหนดผังหรืออโครงรางของเว็บไซต
(Site Map) กอนวาประกกอบดวยหนาเว็
า บเพจมากกนอยเพียงใดด เชน จากภาาพที่ 1.4 เปนตั
น วอยาง
ป
วยเว็
ย บเพจหลักจํ
ก านวน 5 หนนา จึงกําหนดดโครงราง
เว็บไซตของรรานขายหนังสือแหงหนึ่ง ประกอบด
ของเว็บไซตดัดงรูป
หนาโฮมเพ
พจ
index.htm
m

หนาเว็
า บหนังสือ
คออมพิวเตอร
com
mputer.html

หนาเว็
เบ
ซีดีรอม
อ
cdrom..html

หนาเว็บ
หนังสือทั่วไปป
general.html

ภาพ
พที่ 1.4 โครงรางของเว็บไซต (Site Map)

หนาเว็บ
หหนังสือเด็ก
chhildren.html
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หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต

2. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ
การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ ถือเปนขัน้ ตอนที่สาํ คัญเพราะทําใหผเู ยี่ยมชมเว็บไซตของเรา
สะดวกในการเลือกดูขอมูลภายในเว็บไซตไดสะดวก ภาพที่ 1.5 จะเห็นวาหนาเว็บเพจ index.html
มีการเชื่อมโยงไป 4 หนา คือ computer.html cdrom.html general.html และ children.html
และหนาเว็บเพจทัง้ 4 หนานี้ ก็มีการเชื่อมโยงไปมาหากันไดทงั้ หมด
Index.html

computer.html

cdrom.html

general.html

children.html

index.html

index.html

index.html

index.html

cdrom.html

computer.html

computer.html

computer.html

general.htm

general.html

cdrom.html

cdrom.html

children.html

children.html

children.html

general.html

ภาพที่ 1.5 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ

3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต
กอนการออกแบบเว็บเพจจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร ผูออกแบบอาจกําหนดโครงรางของ
เว็บเพจแตละหนา และลักษณะทางดานกราฟก โดยอาจออกแบบคราว ๆ ลงในกระดาษกอน ดัง
ภาพที่ 1.6 จากนั้นจึงใชโปรแกรมตกแตงภาพ เชน อะโดบีโฟโตชอป (Adobe Photoshop) หรือ
แมโครมีเดียไฟรเวิรค (Macromedia Fireworks) เพื่อออกแบบภาพกราฟกตาง ๆ ที่จะนํามาใชบน
หนาเว็บเพจ

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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ภาพที่ 1.6 ตัวอยางการออกแบบเว็บเพจแตละหนาลงในกระดาษ

4. สรางเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8
หลังจากที่ไดเตรียมขอมูลและรูปภาพกราฟกทั้งหมดที่จะจัดทําเว็บไซตไวแลว ขั้นตอน
ตอไปนี้เปนขั้นตอนที่นําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8
โดยมีการทดสอบการแสดงผลบนเว็บเบราวเซอรกอนที่จะนําออกเผยแพรสูระบบอินเทอรเน็ต
ตอไป (ดูภาพที่ 1.7)

ภาพที่ 1.7 ออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8

5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต
หลังจากออกแบบและสรางเว็บไซตจนเสร็จสมบูรณแลว ขั้นตอนที่สําคัญและขาดไมได
อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการนําขอมูลทั้งหมดออกเผยแพรบนระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหบริการแกผู

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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เยี่ยมชมเว็บไซต โดยจะตองนําขอมูลทั้งหมดไปไวบนเว็บไซตที่ใหบริการรับฝากขอมูลหรือที่
เรียกวาเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ซึ่งมีทั้งที่ใหบริการแบบไมมีคาใชจาย และแบบที่ตองเสีย
คาบริการ จากภาพที่ 1.8 เปนตัวอยางของเว็บโฮสติ้งของเว็บไซต www.tripod.com

ภาพที่ 1.8 ตัวอยางเว็บโฮสติ้งของเว็บไซต www.tripod.com

6. อัพโหลด (Upload) เว็บไซต
หลัง จากออกแบบเว็บเพจและลงทะเบียนเพื่อขอมีพื้นที่เว็บไซตแลว ขั้นตอนตอไปเปน
การนําขอมูลทั้งหมดไปวางบนเว็บไซตที่จดทะเบียนไวซึ่งเรียกวาการอัพโหลด (Upload) เพื่อให
ผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตผานอินเทอรเน็ตได

ภาพที่ 1.9 การอัพโหลด (Upload) เว็บไซต

หนวยที่ 1 พืนฐานการออก
้น
กแบบเว็บไซต
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บทสรุป
อินเทอรเน็ต (Intternet) คือกลุ
ก มเครือขายของเครื
ย
่องคคอมพิวเตอรททีี่เชื่อมโยงเขาดวยกัน
ส (Protoccol) เดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร
ว แตละเคครื่อง สามาารถรับสง
ภายใตมาตรรฐานการสื่อสาร
ขอมูลในรูปแบบต
แ าง ๆ เชชน ขอความ ภาพ
ภ และเสียงได
เครือข
อ ายใยแมงมมุม (World Wide
W Web) เปนบริการหหนึ่งในระบบอิอินเทอรเน็ตที่ใชคนหา
และแสดงขอมู
อ ล โดยมีการทํางานแบบบเครื่องรับบริการและเครื
ก
่องให
ง บริการ (CClient and Server)
S
เว็บเบราวเซอร (W
Web Browsser) คือโปรแกรมที
โ
่ทําให
า ผูใชอินเททอรเน็ตสามาารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย สะดวก แลละรวดเร็ว โปปรแกรมเว็บเบราวเซอรทํทาหนาที่แปลลภาษาเอชทีทีเอ็มแอล
(HTML) และะภาษาจาวา (JAVA) เพื่อแสดงผลให
อ
ผูผใชงานอินเททอรเน็ตสามาารถดูขอมูลในรูปแบบ
ของขอความม และกราฟกได
ไ
ระบบการตั้งชื่อโดเมน (Domaain Name System)
S
เปนการตั
น ้งชื่อโดดเมนเปนตัวอักษรเพื่อ
A
ทําให
า งายตอกาารจดจํา ซึ่งชวยใหเรียกชื่ออเว็บไซตไดสะดวกขึ
ส
้น
ใชแทนเลขที่อยูไอพี (IP Address)
า วเลข
โดยไมตองจําตั
โปรแกรมที่จําเปนในการสรางเว็
า บไซต ในนปจจุบันมีโปรแกรมที
ป
่หลาากหลายที่ชวยในการ
ว
แ งเปน 2 ปรระเภทใหญ ๆ คือ โปรแกกรมที่ใชออกแบบงาน
สรางเว็บไซตตใหงายและรวดเร็ว ซึ่งแบ
กราฟกบนเว็บไซต และโปปรแกรมที่ใชออกแบบเว็
อ
บไซต
ไ
ต
ฒนาเว็
น บไซต เริริ่มตนจากการกําหนดวัตถุถประสงคของเว็บไซต จาากนั้นเปน
ขั้นตอนการพั
การกําหนดกกลุมเปาหมาายที่จะเขาชมมเว็บไซต เพื่อเตรียมแหลลงขอมูลและะบุคลากรในกการสราง
เว็บไซตตอไปป
เนื้ อ หาที่ ค วรมี ในเว็
ใ บ ไซต ทีท่ี สํ า คั ญ ๆ ประกอบด
ป
ว ยข
ย อ มู ล เกี่ ย ววกั บ ผู จั ด ทํ าเว็
า บ ไซต
ณ หรือบริการร ขาวประกาศ ตลอดจนเปปดโอกาสใหหผูเขาเยี่ยมชมมเว็บไซต
รายละเอียดขของผลิตภัณฑ
สามารถสงคําถามมาสอบบถามได และะที่ขาดไมไดคืคอื ควรใหผูเขาเยี
า ่ยมชมเว็บบไซตสามารถถติดตอได
ดวย
น
งหนาเว็บเพจจโดยทั่ว ๆ ไปป มักประกอบบดวยสวนหัว (Page Heaader) ซึ่ง
สวนประกอบของ
มักนิยมวางไไวตอนบนสุดของหนาเว็บเพจ สวนเนื้อหา
อ (Page Body)
B
เพื่อแสสดงเนื้อหาภายในเว็บ
เพจ อาจประะกอบไปดวยขอความ และภาพกราฟก สวนทาย (PPage Footeer) นิยมวาางอยูดาน
ลางสุดของหหนาเว็บเพจ เพื่อวางระบบนําทางภายยในเว็บไซต นอกจากนี
น
้อาาจจะมีชื่อขอองเจาของ

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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เว็บไซต ขอความแสดงลิขสิทธิ์ และอีเมลแอดเดรส (E-mail Address) ของผูดูแลเว็บไซต และแถบ
ขาง (Side Bar) ซึ่งอาจอยูทางดานซายหรือขวาของเว็บเพจก็ได เพื่อใชวางปายโฆษณา (Banner)
หรือลิงคแนะนําเกี่ยวกับบริการของเว็บไซต เปนตน
ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซตสรุปไดเปน 6 ขั้นตอนคือ
1. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map)
2. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ
3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต
4. สรางเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8
5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต
6. อัพโหลด (Upload) เว็บไซต

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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คําถามทายหนวยที่ 1
คําชี้แจง
1. คําถามทายหนวยที่ 1 เพือ่ ทบทวนความรูของนักศึกษา เรื่องพืน้ ฐานการออกแบบเว็บไซต
2. การตอบคําถาม ใหนักศึกษาเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง..........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ตัวอยางโปรแกรมดานออกแบบงานกราฟกบนเว็บไซต ไดแก..................................................
.........................................................................................................................................
3. ตัวอยางโปรแกรมออกแบบเว็บเพจ ไดแก.............................................................................
4. ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต ประกอบดวย..............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซตควรประกอบดวย............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. สวนประกอบของหนาเว็บเพจโดยทั่วไปประกอบดวย
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
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7. ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต มีดังนี้คือ.................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต

เฉลยคําตอบ
คําถามทายหนวยที่ 1
1. กลุมเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมโยงเขาดวยกัน ภายใตมาตรฐานการสื่อสาร
(Protocol) เดียวกัน ซึง่ คอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน
ขอความ ภาพ และเสียงได
2. โปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop)
3. แมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร (Macromedia Dreamweaver)
4. 1. กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต
2. กําหนดกลุม ผูเยี่ยมชมเว็บไซตเปาหมาย
3. เตรียมแหลงขอมูล
4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร
5. เตรียมทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน
5. 1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท องคกร หรือผูจ ัดทํา (About Us)
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการ (Product/Service Information)
3. ขาวสาร (News / Press Release)
4. คําถามคําตอบ (Frequently Asked Question)
5. ขอมูลในการติดตอ (Contact Information)
6. 1. สวนหัว (Page Header)
2. สวนเนื้อหา (Page Body)
3. สวนทาย (Page Footer)
4. แถบขาง (Side Bar)
7. 1. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map)
2. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ
3. ออกแบบเว็บเพจแตละหนาภายในเว็บไซต
4. สรางเว็บไซตดวยโปรแกรมแมโครมีเดียดรีมเวฟเวอร 8
5. ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต
6. อัพโหลด (Upload) เว็บไซต
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ประจําหนวยที่ 1 ใชทดสอบความรูของนักศึกษา
เรื่องพืน้ ฐานการออกแบบเว็บไซต จํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน
2. การตอบแบบทดสอบ ใหนักศึกษากาเครื่องหมาย 8 ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง ทีเ่ ปน
คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวบนกระดาษคําตอบ
1. ขอใดกลาวถึงเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) ไดถูกตอง ?
ก. ใชเทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซในการเชื่อมเอกสารชุดหนึ่งไปสูเอกสารอีกชุดหนึง่
ข. การรวบรวมขอมูลและขาวสารที่มีอยูอยางมากมายบนเครือขายอินเตอรเน็ต
ค. ขอมูลใน World Wide Web ไดแกขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ง. ถูกทุกขอ
2. โปรแกรมใดที่ทาํ หนาที่แปลคําสั่งที่เปนภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ใหสามารถแสดงผลขอมูล
บนจอภาพคอมพิวเตอร ?
ก. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ข. โปรแกรม World Wide Web
ง. โปรแกรมเว็บบราวเซอร
ค. โปรแกรมยูทลิ ิตี้
3. ขอใดตอไปนี้ไมใชโปรแกรมที่ใชออกแบบเว็บไซต ?
ก. Adobe Photoshop
ข. Macromedia Dreamweaver
ค. Microsoft FrontPage
ง. ไมมีขอถูก
4. การเลือกเนื้อหา ออกแบบโทนสี ภาพกราฟก ที่จะนําเสนอบนเว็บไซตนั้น สามารถกําหนดได
จากอะไร ?
ก. ความชอบของผูออกแบบ
ข. กลุมเปาหมายทีจ่ ะเขาชมเว็บไซต
ค. ผูใหบริการรับฝากเว็บไซต
ง. ถูกทุกขอ
5. เว็บไซตสวนใหญมกั จะแสดงชื่อบริษัท หรือโลโกของเว็บไซตที่สวนใดของหนาเว็บเพจ ?
ก. สวนหัว (Page Header)
ข. สวนเนื้อหา (Page Body)
ค. สวนทาย (Page Footer)
ง. แถบขาง (Side Bar)
6. ขอใดตอไปนี้ขอใดคือขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต ?
ก. กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ
ข. กําหนดโครงรางของเว็บไซต (Site Map)
ค. สรางเว็บไซตดวยโปรแกรม Dreamweaver ง. ออกแบบเว็บเพจแตละหนา

หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต

7. เว็บไซตที่เรานําขอมูลที่เปนเว็บเพจไปฝากไว เราเรียกเว็บไซตเหลานี้วา อะไร ?
ก. Web Site
ข. Web Hosting
ข. Web Page
ง. Web Free
8. การนําเว็บเพจที่ออกเผยแพรใหคนทั่วโลกสามารถเยีย่ มชมได จะตองทําโดยวิธีใด ?
ก. Send
ข. Load
ค. Upload
ง. Download
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
หนวยที่ 1 พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ง
ง
ก
ข
ก
ค
ข
ค
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