
่ ่บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์

ครภริวฒัน ์ เกื้อทานครูภูรวฒน  เกอทาน



1  องค์ประกอบของเว็บไซต์1. องคประกอบของเวบไซต

้• ข้อความ (Text )  หมายถึง ตัวอักษร อักขระ เนือ้หา

รปภาพ (Pict re  image  photo) หมายถึง รปจากแหล่งต่าง • รูปภาพ (Picture, image, photo) หมายถง รูปจากแหลงตาง 

ทั้งภาพจริงภาพตัดต่อ ภาพเสมือน

• ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพที่เกิดจากภาพนิ่ง

ํ ั ่ ใ ้ ิ ื่ ไนามาตดตอใหเกดการเคลอนไหว

• สื่อ /วีดีโอ / คลิป/ เสียง (Media) หมายถึง สื่อประสมที่สอ /ว โอ / ลป/ เสย  ( ed a) ม ยถ  สอปร สม

ถ่ายทอดเสยีง หรือทั้งภาพและเสียงพร้อมๆ กัน



1  องค์ประกอบของเว็บไซต์1. องคประกอบของเวบไซต
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1  องค์ประกอบของเว็บไซต์1. องคประกอบของเวบไซต
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ตวอยางหนาเวบไซต



2  กําหนดโครงสร้างเว็บไซต์2. กาหนดโครงสรางเวบไซต

• Site Map หมายถึง โครงร่างของเวบ็ไซต์

Web หมายถึง เครือข่าย ใยแมงมม โยงใย• Web หมายถง เครอขาย ใยแมงมุม โยงใย

• Site หมายถึง สถานที่จัดตั้ง สถานที่ก่อสร้าง

• Website หมายถึง ชุดของเอกสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

• Webpage หมายถึง แต่ละหน้าของเอกสารบนเครือข่ายฯ

ึ  ้ ็ ไ ์• Homepage หมายถึง หนาแรกของเว็บไซต์



2  กําหนดโครงสร้างเว็บไซต์ (ต่อ)2. กาหนดโครงสรางเวบไซต (ตอ)



3  กําหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ3. กาหนดการเชอมโยงระหวางเวบเพจ

่• Link หมายถึง การเชือ่มโยงเวบ็ไซต์

URL /Domain Name หมายถึง ชือ่อ้างอิงตําแหน่งเว็บไซต์• URL /Domain Name หมายถง ชออางองตาแหนงเวบไซต



4  ออกแบบหน้าเวบ็เพจแต่ละหน้า4. ออกแบบหนาเวบเพจแตละหนา

่• Logo หมายถึง สัญลักษณ์หน่วยงาน องค์กร บริษัท ยี่ห้อ ฯลฯ

Banner หมายถึง ป้ายโฆษณา ป้ายกราฟิกส์ บนเวบ็ไซต์• Banner หมายถง ปายโฆษณา ปายกราฟกส บนเวบไซต

• Animation หมายถึง ภาพเคลื่อนไหว



5  เลือกเครื่องมือสําหรับสร้างเว็บไซต์5. เลอกเครองมอสาหรบสรางเวบไซต

่• โปรแกรมสําเร็จที่สําหรับสร้างเว็บไซต์

เครื่องคอมพิวเตอร์– เครองคอมพวเตอร

– Dreamweaver CS3

– Photoshop CS3

– Photo scape



6  พื้นที่เว็บไซต์ (ฟรี)6. พนทเวบไซต (ฟร)

้• Web Hosting หมายถึง ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์

 ึ  ื่ ิ ์• Web Host / Web Server หมายถึง เครืองคอมพิวเตอร์

ที่บรรจข้อมลเว็บไซต์ สําหรับเผยแพร่ส่ระบบอินเตอร์เน็ตทบรรจุขอมลูเวบไซต สาหรบเผยแพรสูระบบอนเตอรเนต



7  ชื่อเว็บไซต์7. ชอเวบไซต

• Domain Name / URL หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องจด

ทะเบียนผ่านผ้ใหบ้ริการทะเบยนผานผูใหบรการ



8  การ Upload Website8. การ Upload Website

่• Upload หมายถงึ การส่งข้อมูลจากเครื่องเข้าของเราเขาสู่ Web 

server / Web Hostserver / Web Host

• Download หมายถึง การดึงข้อมูลจาก Web server / Web 

host มาเกบ็ในเครื่องเรา



8  ใบงาน (ออกแบบหน้า Homepage)8. ใบงาน (ออกแบบหนา Homepage)

1. ออกแบบหน้า Homepage ด้วยดินสอ หรือปากกา โดยใช้

กระดาษ A4 ไม่มเีส้น ภายใต้หัวข้อ เว็บแนะนําตัวกระดาษ A4 ไมมเสน ภายใตหวขอ เวบแนะนาตว

2. ให้มีส่วนประกอบดังนี้  Banner, Menu, รายละเดียดในการ

แนะนําตัว

3 ี  ใ ่ ี ใ  3. ลงส วาดลวดลาย ใสรายละเอยดตามใจชอบ 

4. เสร็จแล้วเขียนชือ่-สกล . เสรจแลวเขยนชอ ส ุล 

     ห้อง เลขที่ ส่งครูรับคะแนนไปเลย


