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 Internet คอื ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเกดิจากการเชือ่มโยงของ
คอมพวิเตอรห์ลายลา้นเครือ่งทีก่ระจายอยูต่ามทีต่า่งๆ ในโลก  
อนิเตอรเ์น็ตเป็นแหลง่ทีร่วมของขอ้มลูมหาศาลและเป็นชอ่งทางตดิต่อสือ่สาร 

   เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูทีส่ะดวกและรวดเรว็บรกิารยอดนิยมบนอนิเตอรเ์น็ต  
   ไดแ้ก่ เวบ็เพจ (www) อเีมล ์และ Instant Messageing  
   เชน่ MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ เป็นตน้ 
 
 www (World Wide Web) เป็นบรกิารขอ้มลู โดยขอ้มลูของ www จะอยูใ่นรปูเอกสาร

แบบ Hypertext ซึง่ภายในเอกสารจะมจีดุเชือ่มโยง (link) ไปยงัเอกสารอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เอกสารต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกนัเหมอืนใยแมงมมุ เป็นทีม่าของค าวา่ Web. 

 
 HTTP เป็นโปรโตคอลส าหรบัเปิดดขูอ้มลูจาก www เรยีกใชง้านไดโ้ดยระบุ 
    http:// และตามดว้ย URL ในชอ่งกรอก Address ดา้นบนของโปรแกรมเวบ็บราวเซอร ์



 URL (Uniform Resource Locator)  
คือ ข้อความท่ีบอกต าแหน่งของข้อมลูใน Internet ไม่ว่าจะเป็น Web 
page, File ประเภทต่างๆ เช่น รปูภาพ เสียง 

 
    URL ประกอบด้วย โปรโตคอล + domain name + (directory ท่ีเกบ็
ไฟล)์ ช่ือไฟล ์เช่น 
http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/index.html 
http://www.enjoyday.net/images/logo.jpg 

 
 Domain name คือ ช่ือเวบ็ไซต ์(ท่ีไม่มีการซ า้กนักบัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ) 
เช่น google.com, enjoyday.net 

 
 



 Webpage คอื หน้าเอกสารของบรกิาร www ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ HTML 
ภายในประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพ ลงิค ์Web page แต่ละหน้าจะเชือ่มโยง
กนั เพือ่ใหเ้ราเรยีกดเูอกสารหน้าอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก ไมต่อ้ง
ระบุ URL เองทุกครัง้ 

 
 Homepage คอื Web page หน้าแรกทีผู่ใ้ชเ้หน็เมือ่เขา้มายงั Web site 
มกัถูกออกแบบใหโ้ดดเดน่ น่าสนใจ และมลีงิคเ์ชือ่มโยงไปเวบ็เพจหน้า
อื่นๆ 

  
 Website คอื Web page หลายๆ หน้าทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกนั ประกอบ
เขา้ดว้ยกนั 
 



 



 Web browser คอื โปรแกรมส าหรบัเรยีกดเูวบ็เพจ โดยจะแปลค าสัง่ HTML แลว้ประมวลผล
เพือ่แสดงผลออกมาเป็น Web page เชน่ Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, 
Opera, และ Netscape Navigator เป็นตน้ 
 

 Web server คอื เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูใน www ซึง่เกบ็ Web page 
และโปรแกรมจดัการบรกิาร เมือ่ผูใ้ชต้อ้งการด ูWeb page ทีอ่ยูใ่นเครือ่ง Server กจ็ะใช ้
Web browser เรยีกขอขอ้มลูโดยระบุทีอ่ยูข่องขอ้มลูในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ URL 

 
 Upload คอื การสง่ขอ้มลูจากเครือ่งของเราไปยงั Web Server 
    เมือ่เราสรา้ง Web page แต่ละหน้าแลว้ ตอ้งสง่ขอ้มลูไปเกบ็ไวท้ี ่Web Server ทีเ่ป็นเครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารขอ้มลู www โดยอาศยัโปรแกรม FTP 
 

 Search engine เป็นเครือ่งมอืหรอืโปรแกรมในการคน้หาเวบ็ต่างๆ โดยมกีารเกบ็ รายชือ่
เวบ็ไซต ์และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ของเวบ็ไซต ์และน ามาจดัเกบ็ไวใ้น server เพือ่ให้
สามารถคน้หาและแสดงผลไดส้ะดวกรวดเรว็ เชน่ google.com, yahoo.com, bing.com, 
altavista.com, sanook.com เป็นตน้ 



 HTML (Hypertext Markup Language) คือ ภาษามาตรฐานท่ีใช้ในการสร้างเวบ็เพจ 
เพ่ือน าไปแสดงผลในโปรแกรม Web browser เอกสารเวบ็เพจจะมีนามสกลุเป็น .htm 
หรือ .html  
 
ตวัอย่าง code ภาษา HTML เพ่ือสร้างหน้าเวบ็เพจ 

        <html> 
        <head> 
              <title>การเร่ิมต้นสร้างเวบ็เพจ</title> 

              </head> 
              <body> 

              ตวัอย่างการสร้างเวบ็เพจด้วย HTML       
              </body> 

</html> 



แบง่เป็น 3 ส่วน 
 ส่วนหวัของหน้า (Page Header) 
 ส่วนของเน้ือหา (Page Body) 
 ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer) 

 



2. ส่วนเน้ือหา (Page Body)  จะอยูบ่รเิวณตอนกลาง 
ของหน้าเวบ็เพจ ซึง่เป็นสว่นทีแ่สดงเนื้อหาภายใน 
หน้าเวบ็เพจนัน้ โดยประกอบดว้ยขอ้ความ ขอ้มลู  
ภาพเคลื่อนไหว เป็นตน้   

      จะอยูบ่รเิวณดา้นล่างสดุของหน้าเวบ็เพจ สว่นมากใชส้ าหรบัลงิก์
ขอ้ความสัน้ ๆ เขา้ใจงา่ย หรอืจะมชีือ่เจา้ของเวบ็ไซต ์อเีมลแอดเดรสของผูด้แูลเวบ็ไซตส์ าหรบั
ตดิต่อกบัทางเวบ็ไซต ์ 



1.  วางแผนการพฒันาเวบ็เพจ  
◦ การก าหนดรปูแบบโครงสร้าง 
◦ ออกแบบหน้าเวบ็แต่ละหน้า 

2.  ก าหนดไดเรก็ทรอรี่ หรือโฟลเดอร ์(Directory/Folder) ท่ีใช้เกบ็เอกสารเวบ็  
3.  สร้างภาพหรือจดัหาภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเน้ือหาแล้วจดัเกบ็ไว้ในไดเรก็ทรอรี่ตามข้อ 2.  
4.  สร้างเอกสารเวบ็ โดยก าหนดช่ือไฟลเ์อกสารเวบ็ ตามข้อก าหนดของผูด้แูลระบบ

เครือข่าย (Web System Administrator) และจดัเกบ็ไว้ในไดเรก็ทรอรี่ตามข้อ 
5.  ตรวจสอบผลเอกสารเวบ็ผา่นเบราเซอร ์ 
6.  ส่งข้อมลูขึน้เครื่องแม่ข่าย (Server) และท าการตรวจสอบผลการเรียกดจูาก 

เครื่องแม่ข่าย 



 







 

ออกแบบโดยใชสี้สดใสมาเรียงกนัท าใหเ้วบ็ไซตดู์สะดุดตา หลงัจากนั้นผูท่ี้เขา้มาชมกจ็ะเร่ิมดูเมนูส่วนอ่ืนๆของเวบ็ไซต ์ 



 

http://www.prapayneethai.com/th/culture/ 



 

http://thai.tourismthailand.org/ 



 

http://women.sanook.com/health/ 



ใบงานท่ี 1  (ท าใส่สมดุส่งในคาบ) 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนบอกควำมหมำยค ำศัพท์พืน้ฐำนที่ควรทรำบก่อนออกแบบเวบ็ไซต์ 
1. Internet     11. Search engine  

2. www (World wide web)   12. Upload 

3. Web Browser    13. FTP 

4. Homepage    14. โปรแกรม  Dreamweaver 

5. Website    15. Web server  

6. Webpage 

7. ภาษา Html 

8. URL (Uniform Resource Locator) 

9. Domain Name 

10. HTTP ** ก าหนดส่งภายในคาบเรียน (10 คะแนน) ** 
ดาวน์โหลด Slide ใบความรู้จากเวบ็ไซต ์ www.krukikz.com 


