
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม. 
สาขาวิชา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
รหัส  21105   
หลกัสูตร อนิเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์      หลกัสูตร  200  ช่ัวโมง 
                            Internet and Website Creation   

จุดประสงค์หลกัสูตร  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบพื้นฐานของระบบปฏิบติัการ การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและการ   
    สร้างเวบ็ไซต ์
2. มีความสามารถใชค้อมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบขา้งและระบบปฏิบติัการของ 
    คอมพิวเตอร์ สืบคน้ขอ้มูลโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต ์
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชง้านคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยในการท างานอยา่งเป็นระบบดว้ยความ 
    อดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภยั 
4. สามารถน าความรู้หรือทกัษะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะหลกัสูตร 
        ใชค้อมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบขา้งและระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ สืบคน้
ขอ้มูลโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตและสร้างเวบ็ไซต์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด  

รายช่ือวิชาที่สอน 
 รหสัวิชา  21105-01      ช่ือวิชาระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 20  ชัว่โมง 
 รหสัวิชา  21105-02      ช่ือวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 90  ชัว่โมง 
 รหสัวิชา  21105-03            ช่ือวิชาการสร้างเวบ็ไซต ์ 90  ชัว่โมง 

รหัสวิชา  21105-01 
วิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น 20 ช่ัวโมง                            
(ทฤษฎี 18 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง) 
(ทฤษฎี 1 หน่วยกติ  ปฏิบัติ - หน่วยกติ  รวม  1  หน่วยกติ)    

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการท างานของโปรแกรมระบบปฏิบติัการบนเคร่ืองแม่ข่าย เคร่ืองลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา 
3. มีทกัษะในการติดตั้ง ใชง้านระบบปฏิบติัการต่างๆ และโปรแกรมยทิูลิต้ี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
5. สามารถน าความรู้หรือทกัษะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือการประกอบอาชีพ 
 



สมรรถนะรายวิชา 
แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง              

ส่ือบนัทึกขอ้มูล ความหมายหนา้ท่ีและความส าคญัของระบบปฏิบติัการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบติัการ            
การเลือกใชแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการต่างๆ การใชง้านโปรแกรมระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้และโปรแกรมยทิูลิต้ี           
ปฏิบติัใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการและโปรแกรมยทิูลิต้ี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลกัการท างานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อ

พ่วง ส่ือบนัทึกขอ้มูล ความหมายหน้าท่ีและความส าคญัของระบบปฏิบติัการ  ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ             การเลือกใชแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการต่างๆ การใชง้านโปรแกรมระบบปฏิบติัการ
เบ้ืองตน้และโปรแกรมยทิูลิต้ี 

หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบปฏิบติัการ      
2. การจดัการหนา้จอ (Desktop) ของระบบปฏิบติัการ   
3. การจดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ (Windows Explorer)     
4. การใชง้านแผงควบคุม (Control Panel) ของระบบปฏิบติัการ    
5. การใชง้านกลุ่มโปรแกรมเสริม (Accessories)      

 
 แผนการสอนรายวิชา 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1. องคป์ระกอบ
พื้นฐานของระบบ 
ปฏิบติัการ 

แสดงความรู้
เก่ียวกบัหลกัการ
พื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบติัการ 
 

1. ความหมายและความส าคญั
ของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบติัการ 
2. ความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง
ฮาร์ดแวร์ 
และความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง
ซอฟตแ์วร์ 
3. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ระบบปฏิบติัการ(Operation 
System) 

1. อธิบาย 
2. ส่ือมลัติมีเดีย 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4. เคร่ืองฉายภาพ 
 

2 



หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

2. การจดัการ
หนา้จอ (Desktop) 
ของระบบ 
ปฏิบติัการ 

ใชเ้คร่ืองมือ
ปรับแต่งหนา้จอ
ตามหลกัวิธีการ 

1. การปรับแต่งเดสกท์อปของ 
ระบบปฏิบติัการ 
2. การจดัการไอคอนบน
เดสกท์อป 
3. การปรับแต่งการแสดงผล 
(Settings) 
4. การปรับแต่งทาสกบ์าร์
(Taskbar) 
5. การปรับแต่งเมนู 
6. การใชง้าน Gadgets 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
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3. การจดัการ
ไฟลแ์ละ
โฟลเดอร์
(Windows 
Explorer) 

ใชเ้คร่ืองมือ
จดัการไฟลแ์ละ
โฟลเดอร์ตาม
หลกัวิธีการ 

1. การแสดงผลไอคอนของ
ไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 
2. การจดัเรียงไฟลแ์ละ
โฟลเดอร์ 
3. การใชง้านค าสั่งต่างๆ เช่น 
การสร้างโฟลเดอร์ การคดัลอก
และยา้ย การเปล่ียนช่ือ การลบ 
เป็นตน้ 
 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
 

6 

4. การใชง้านแผง
ควบคุม (Control 
Panel) ของระบบ 
ปฏิบติัการ 

ใชเ้คร่ืองมือจดัการ
แผงควบคุม 
ตามหลกัวิธีการ 

1. การจดัการกบัภาษาของ
ระบบปฏิบติัการ 
2. การปรับแต่งโซนเวลา 
3. การตั้งค่าใหก้บัคียบ์อร์ด 
4. การปรับแต่งเมาส์ (Mouse) 
5. การติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์
(Printer) 
6. การจดัการผูใ้ชด้ว้ย User 
Account 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
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5. การใชง้านกลุ่ม
โปรแกรมเสริม 
(Accessories) 

ใชเ้คร่ืองมือ
จดัการโปรแกรม

1. การเปิดใชง้านโปรแกรม
เสริมต่างๆ เช่น โปรแกรม
เคร่ืองคิดเลข โปรแกรมพิมพ์

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 

3 



หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

เสริมต่างๆตาม
หลกัวิธีการ 

เอกสาร โปรแกรมวาดภาพ 
โปรแกรมจบัภาพ โปรแกรมดู
หนงัฟังเพลง เป็นตน้ 

4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 

      รวม  20 

 
รหัสวิชา  21105-02 
วิชาอนิเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ  90 ช่ัวโมง   
(ทฤษฎี 18 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 72 ช่ัวโมง) 
(ทฤษฎี 1 หน่วยกติ  ปฏิบัติ 2 หน่วยกติ  รวม  3  หน่วยกติ)    

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ังคมออนไลน์  (Social Network) 
2. การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

สมรรถนะรายวิชา 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชส้ังคมออนไลน์ (Social Network) การใชอิ้นเทอร์เน็ตในธุรกิจ การคน้หาขอ้มูล 
การรับ-ส่งขอ้มูล การใช้บริการท่ีมีอยู่ในสังคมออนไลน์ การป้องกนัและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 ปฏิบติัใชง้านโปรแกรมส าหรับการออนไลน์ งานคน้หาขอ้มูล งานรับ-ส่งขอ้มูลและงานก าจดัไวรัส 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชส้ังคมออนไลน์ (Social Network) การใชอิ้นเทอร์เน็ตในธุรกิจการคน้หา

ขอ้มูลดว้ย Search Engine การรับ-ส่งขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใชบ้ริการท่ีมีอยูใ่นสังคมออนไลน์ 
โปรแกรมจดัการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การป้องกนัและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. ความรู้พื้นฐานและองคป์ระกอบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต        
2. การเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ตและการเขา้ใชบ้ริการ World Wide Web       
3. การใชบ้ริการ Electronic Mail        
4. การคน้หาขอ้มูลและสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต      



5. การใชส้ังคมออนไลน์ (Social Network)       
6. การ Upload และ Download และขอ้มูล      
7. การท าธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)      

 
 แผนการสอนรายวิชา 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1. ความรู้พื้นฐาน
และองคป์ระกอบ
โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต 

แสดงความรู้
เก่ียวกบัหลกัการ 
ใชส้ังคมออนไลน์ 
(Social Network) 
เพื่องานธุรกิจ 
 

อธิบายเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน
และองคป์ระกอบของโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 

3 

2. การเช่ือมต่อ
เขา้สู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตและ
การเขา้ใชบ้ริการ 
World Wide 
Web 

ใชค้  าสั่ง เคร่ืองมือ
เพื่อเขา้ใชง้าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

การเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตและการเขา้ใช้
บริการ Free Mail การรับ-ส่ง 
ตอบกลบัและส่งต่อจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 

6 

3. การใชบ้ริการ 
Electronic Mail 

ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อเขา้
ใช ้Electronic 
Mail 

การใชบ้ริการ Electronic Mail  1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 

15 

4. การคน้หาขอ้มูล 
และสารสนเทศ
บนอินเตอร์เน็ต 

ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อ
คน้หาขอ้มูลและ
สารสนเทศ 

การคน้หาขอ้มูลและ
สารสนเทศ 
ทางอินเตอร์เน็ตโดยใช ้Web 
และ Search Engine 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

18 



หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 

5. การใชส้ังคม
ออนไลน์ (Social 
Network) 

ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อเขา้
ใชง้านสังคม
ออนไลน์ 

การสมคัรและใชง้านสังคม
ออนไลน์ เช่น Face Book, 
Twitter, Skype 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 
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6. การ Upload และ 
Download และ
ขอ้มูล 

ใชค้  าสั่ง เคร่ืองมือ
เพื่อการ Upload/ 
Download ขอ้มูล 

การ Upload/ Download ขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 
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7. การท าธุรกิจ
บนอินเตอร์เน็ต 
(E-Commerce) 

ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อท า
ธุรกิจบน
อินเตอร์เน็ต 

การท างานธุรกิจบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  
(E-Commerce) 

1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
4. ส่ือมลัติมีเดีย 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. เคร่ืองฉายภาพ 
7. ปฏิบติัตามใบงาน 
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        รวม  90 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  21105 - 03 
วิชาการสร้างเว็บไซต์  90 ช่ัวโมง  
(ทฤษฎี 18 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 72 ช่ัวโมง) 
(ทฤษฎี 1 หน่วยกติ ปฏิบัติ 2 หน่วยกติ  รวม  3  หน่วยกติ)    

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและโครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต์ 
2. เขา้ใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใชเ้คร่ืองมือการสร้างเวบ็ไซต์ 
3. ออกแบบและก าหนดส่วนประกอบท่ีจ าเป็นของเวบ็เพจ 
4. ใชโ้ปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเวบ็ไซต์ 
5. ติดตั้งและอพัโหลด (Upload) เวบ็ไซต ์
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์  
7. สร้างเวบ็ไซตโ์ดยโปรแกรม CMS 
8. ประยกุตแ์กไ้ขจากโปรแกรมส าเร็จรูป น าไปใชง้านในรูปแบบโครงสร้างท่ีตอ้งการ 
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และน าโปรแกรมไปใชใ้นส่ิงท่ีถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
        แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกับกระบวนการและโครงสร้างการท างานของเว็บไซต์  การออกแบบ
เว็บไซต์ การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content 
Management System) การทดสอบการท างานของเวบ็ไซต ์และการ Upload เวบ็ไซต ์ จดัรูปแบบ Style sheet และธีม 
(Theme) จดัเก็บส ารองขอ้มูลไดถู้กตอ้ง และสามารถโปรโมท ระบบ SEO ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการและโครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต์ การออกแบบเวบ็ไซต ์การสร้างเวบ็ไซต์
ดว้ยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการ
ท างานของเวบ็ไซต ์และการ Upload เวบ็ไซต ์  
        ปฏิบติัติดตั้งโปรแกรมลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบเวบ็ไซต ์จดัรูปแบบ Style sheet และธีม  สร้าง
เวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) ทดสอบ
การท างานของเวบ็ไซต ์Upload เวบ็ไซต ์ และโปรโมทระบบ SEO ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

 หัวข้อวิชา/งานท่ีสอน 
1. กระบวนการและโครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต ์         
2. โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาและการสร้างเวบ็ไซต์      
3. การออกแบบและก าหนดส่วนประกอบของเวบ็เพจ        
4. การใชโ้ปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเวบ็ไซต์ 
5. การติดตั้งและอบัโหลด (Upload) เวบ็ไซต ์



6. การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์         
 

 แผนการสอนรายวิชา 
 

หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1. กระบวนการ
และโครงสร้าง
การท างานของ
เวบ็ไซต ์

แสดงความรู้
เก่ียวกบั
กระบวนการ 
โครงสร้างการ
ท างาน  
 

1. กระบวนการและโครงสร้าง
การท างานของเวบ็ไซต ์

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 
ประเมินผล 
1. ถาม – ตอบ  
2. ขอ้สอบวดัความรู้ 
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2. โครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของ
โปรแกรมภาษา
และการสร้าง
เวบ็ไซต ์

แสดงความรู้
เก่ียวกบั
ไวยากรณ์ของ
โปรแกรมภาษา
ในการสร้าง
เวบ็ไซต ์ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อ
สร้างเวบ็ไซต ์

1. อธิบายโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา
หรือกระบวนการใชเ้คร่ืองมือ
การสร้างเวบ็ไซต ์

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 

18 



หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

ประเมินผล 
1. ถาม – ตอบ  
2. ใบงาน/การฏิบติังาน 

3. การออกแบบ
และก าหนด
ส่วนประกอบ
ของเวบ็เพจ 

ใชค้  าสั่ง 
เคร่ืองมือเพื่อ
ออกแบบและ
ก าหนดส่วน 
ประกอบของเวบ็
เพจ 

1. การออกแบบและก าหนด
ส่วนประกอบท่ีจ าเป็นของเวบ็
เพจ 
 

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 
ประเมินผล 
1. ถาม – ตอบ  
2. ใบงาน/การฏิบติังาน 
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4. การใช้
โปรแกรมภาษา 
พฒันาเวบ็ดว้ย
ภาษา HTML 
หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับ
สร้างเวบ็ไซต ์
 

ประยกุตใ์ช้
โปรแกรมภาษา 
ใชค้  าสั่งภาษา
จดัเรียงรูปแบบ
ไดถู้กตอ้ง 
หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับ
สร้างเวบ็ไซต ์
 

1. การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์ปรับแต่ง
และแกไ้ข 
สร้างและปรับแต่งรูปแบบ
เวบ็ไซตต์ามหัวขอ้เอกสาร
บรรยาย 
ใชค้  าสั่งของโปรแกรมเวบ็
ส าเร็จรูป สร้างและปรับแต่ง 
ตามหมวดหมู่ของหัวขอ้ค าสั่ง 
ตามหวัขอ้เอกสารรายวิชา 

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 
ประเมินผล 

24 



หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

1. ถาม – ตอบ  
2. ใบงาน/การฏิบติังาน 

5. การติดตั้งและ
อบัโหลด 
(Upload) 
เวบ็ไซต ์

ติดตั้งและ 
อพัโหลด 
(Upload) 
เวบ็ไซตต์าม
หลกัการ 

1. การติดตั้งและอบัโหลด 
(Upload) เวบ็ไซตโ์ดยใช ้Web 
Browser และการส่งผา่นไฟล ์
(File Transfer)  

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 
ประเมินผล 
1. ถาม – ตอบ  
2. ใบงาน/การฏิบติังาน 
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6. การบริหาร
จดัการเวบ็ไซต ์

บ ริห า รจัด ก า ร
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ
ประเมินราคา 

1. การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ 
2.ออกแบบเลือกโครงสร้าง
ประเมินราคา 

กจิกรรม 
1. อธิบาย 
2. สาธิต 
3. ฝึกปฏิบติั 
ส่ือ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายภาพ 
4. แทบเลต็ 
5. สมาร์ทโฟน 
6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 
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หัวข้อวิชา/งาน สมรรถนะ เน้ือหาสาระ 
กจิกรรม/ส่ือ/ 
การประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

ประเมินผล 
1. ถาม – ตอบ  
2. ใบงาน/การฏิบติังาน 

          รวม 90 
 
การวัดและประเมินผล 

   การประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาใหส้ถานศึกษาปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย 
การประเมินผลการเรียนหลกัสูตรวิชาชีพ 
 


