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บทคัดย่อ 
 
 เวบ็ไซต์ ส่ือการเรียนการสอนวิชามลัติมีเดีย เพื่อให้ความรู้เก่ียยวกบัส่ือการเรียนการสอนวิชา
มลัติมีเดีย เพื่อให้เรียนรู้ทกัษะการน าเสนอบนโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2019 ในการน าเสนอ
งาน สามารถน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการสร้างช้ินงานน าเสนอโดยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
2019 เบ้ืองต้น ระดับชั้น ปวช. ได้ สามารถน าเสนอผลงานตวัอย่างการน าเสนองานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint 2019 ได ้สามารถท าแบบฝึกหดับทเรียนท่ีจดัท าขึ้นมาได ้
 คณะผูจ้ัดท าได้ให้ความส าคัญในการศึกษาข้อมูลส่ือการเรียนการสอน เพื่อน าไปพัฒนา
เว็บไซต์ท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนการวิชามลัติมีเดีย โดยในเว็บไซต์จะ
ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ ซ่ึงมีไฟลท์ั้งหมด 82 ไฟล ์ผูเ้รียนสามารถเขา้มาศึกษาและไดค้วามรู้จากเวบ็ไซต ์
โดยมีการใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CC ในการพฒันาเวบ็ไซตใ์หอ้อกมาสวยงามน่าสนใจ 
 เว็บไซต์ ส่ือการเรียนการสอนวิชามัลติมีเดีย สามารถท าให้ผูท่ี้เข้ามาศึกษาได้ขอ้มูลความรู้ 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าหรือประกอบอาชีพไดโ้ดยง่าย และยงัสามารถพฒันาต่อให้ได้ดี
ยิง่ขึ้นไปไดอี้ก 
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 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-2805 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงการประเภท ส่ือการ
เรียนการสอนผ่านเว็บไซต์วิชา โปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อน าเสนอ โดยมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อการ
น าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 เว็บไซต์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าได้จดัท านั้น ประกอบไปด้วยความรู้เก่ียวกับขอ้มูลโปรแกรม
มลัติมีเดียเพื่อน าเสนอ โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ยหัวขอ้ใหญ่จ านวนทั้งหมด 10 หัวขอ้ 
เพื่อให้เข้าใจในการน าเสนองานได้ถูกต้องและสวยงาม รวมถึงยงัสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือท างานน าเสนอได ้

 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ัดท า ขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหพ้ฒันาใหดี้ขึ้นไป 

 
คณะผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 8   58                        
รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 9   58             
รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 10  59 
รูปท่ี 4.20 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 10 บท  59 



ฌ 

 

สารบัญรูป (ต่อ) 
หนา้ 

รูปท่ี 4.21 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 1  60 
รูปท่ี 4.22 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 2  60 
รูปท่ี 4.23 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 3  61                                                                   
รูปท่ี 4.24 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 4  61 
รูปท่ี 4.25 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 5  62         
รูปท่ี 4.26 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 6  62   
รูปท่ี 4.27 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 7  63   
รูปท่ี 4.28 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 8  63               
รูปท่ี 4.29 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 9  64                
รูปท่ี 4.30 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 10  64 
รูปท่ี 4.31 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด 10 บท  65 
รูปท่ี 4.32 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 1  65 
รูปท่ี 4.33 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 2  66 
รูปท่ี 4.34 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 3  66 
รูปท่ี 4.35 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 4  67 
รูปท่ี 4.36 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 5  67 
รูปท่ี 4.37 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 6  68 
รูปท่ี 4.38 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 7  68 
รูปท่ี 4.39 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 8  69 
รูปท่ี 4.40 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 9  69 
รูปท่ี 4.41 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 10  70
รูปท่ี 4.42 แสดงหนา้ผูจ้ดัท า  70 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบนัน้ีการน าเสนอเขา้มามีบทบาทส าคญัในองค์กรทางธุรกิจ ทางการศึกษา หรือ
แมแ้ต่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทุกแห่งก็ตอ้งอาศยัวิธีการน าเสนอ เพื่อส่ือสารขอ้มูลเสนอ 
ความคิดเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอสรุปผลการด าเนินงานต่าง ๆ ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกับการ
ประชาสัมพนัธ์ การแนะน าเพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผูท่ี้เป็นหัวหนา้งานทุก
ระดบัจะตอ้งรู้จกัวิธีการน าเสนอ เพื่อน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกบังานต่าง ๆ และเพื่อผลส าเร็จของการ
พฒันางานของตน หรือขององค์กร และหน่วยต่าง ๆ กล่าวโดยสรุป การน าเสนอมีความส าคญัต่อ
การปฏิบัติงานทุกประเภท เพราะช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินงาน ใช้ในการพฒันางาน 
ตลอดจนเผยแพร่ความกา้วหนา้ของงานต่อผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลผูท่ี้สนใจ 

  เน่ืองจากประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย ท่ีสามารน าเสนอเน้ือหาไดท้ั้งขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีทศัน์ และอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผูใ้ช ้
(GUI: Graphics User Interface) ท่ีท าให้ผูใ้ช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน ท าให้
บทบาทของส่ือฯ มีมากขึ้นตามล าดบั มีการน าส่ือมลัติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กบังานต่างๆ มากมาย 
เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  ปัจจุบนั
ความกา้วหนา้ของ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เอ้ือให้นกัออกแบบส่ือมลัติมีเดีย สามารถประยุกต์ส่ือ
ประเภทต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัไดบ้นระบบคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างส่ือเหล่าน้ี การน าส่ือเหล่าน้ีมาใช้
ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เรารวมเรียกส่ือประเภทน้ีว่า มลัติมีเดีย (Multimedia) การพฒันาระบบ
มลัติมีเดียมีความกา้วหนา้เป็นล าดบั จนถึงขั้นท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถโตต้อบกบัระบบคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบต่างๆ กนัได ้

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีความประสงค์อย่างมากท่ีจะจดัสร้างเว็บไซต์น าเสนอส่ือการเรียน
การสอนของวิชามลัติมีเดีย ให้ผูเ้ขา้ชมไดศึ้กษาเน้ือหาของวิชามลัติมีเดียเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การเรียนการสอน ไดเ้ขา้ใจการใชง้านหลกัการของกระบวนการในการใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีความเป็นมืออาชีพในการสร้างและตกแต่งสไลด์เพื่อน าไปเสนอขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูน้ าไปใชแ้ละเขา้มาศึกษา 
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1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร 
1. เพื่อใหผู้รั้บการน าเสนอขอ้มูลรับทราบความคิดเห็นหรือความตอ้งการ 
2. เพื่อใหผู้รั้บการน าเสนอขอ้มูลพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
3. เพื่อใหผู้รั้บการน าเสนอขอ้มูลไดรั้บความรู้จากขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
4. เพื่อเพิ่มทกัษะการท างานแบบหมู่คณะ 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. สามารถเขา้ดูบทเรียนได ้
2. สามารถเขา้ดูแบบทดสอบได ้
3. สามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ดง้่าย 
4. สามารถเขา้ใจง่าย และมีรูปภาพประกอบ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดรั้บการน าเสนอขอ้มูลรับทราบความคิดเห็นหรือความตอ้งการ 
2. ไดรั้บการน าเสนอขอ้มูลพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
3. ไดรั้บการน าเสนอขอ้มูลไดรั้บความรู้จากขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
4. ไดเ้พิ่มทกัษะการท างานแบบหมู่คณะ 
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1.5  แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

                                                ตำรำงที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart)  

ก ำหนดกำร โครงกำรสอบและน ำเสนอวิชำโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2562 สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ภำคเรียนท่ี 1-2 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1 มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กันยำยน 62 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ รอบที่ 1 

เอกสารบทท่ี 1 

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 17  มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19  มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 21  มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน ์

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  

                18-30 มิถุนายน 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 3                 15-31กรกฎาคม62 

สอบน าเสนอขอ้โครงการ  (รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  50%                 9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 60%                 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 70%                 23-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 2 พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กุมภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13พฤศจิกายน62 

สอบน าเสนอโครงการ ระดบัปวช.3                  7 ธนัวาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                 11 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                 6-19  มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                  20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท าโครงการ  
(แบบออนไลน์) 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี ช าระค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พฒันำโปรแกรม 
  1. Adobe Dreamweaver CC 2019                                        ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต์ 

2. Adobe Photoshop CC 2019                                              ใชใ้นการตดัต่อ ตกแต่งรูปภาพ 
 

1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน  
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
1 กระดาษ A4 2 รีม 250 
2 ตลบัหมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ตลบั 650 
3 ค่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ (100บาทต่อคน) 3 คน 300 
4 ค่าเยบ็เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 

รวมเป็นเงิน 1,300 
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บทที่ 2 
ระบบงาน และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบในงานปัจจุบัน 

ปัจจุบนัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั “ส่ือการเรียนรู้วิชาโปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อการ 
น าเสนอ การเรียนในห้องอาจไดค้วามรู้ไม่มากนกัจึงท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรเรา 
จึงออกแบบเวบ็ไซตก์ารเรียนการสอนวิชาโปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของ 
เรามากขึ้น ซ่ึงเราอาจไม่รู้สึกตวัวา่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในยคุขอ้มูล 
ข่าวสารมีความส าคญั คนหนัมาบริโภคข่าวสารกนัมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 
เปรียบเสมือนถนนส าหรับเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการเรายงัตอ้งการเคร่ืองมือท่ีจะสามารถสร้างเน้ือหา 
และขอ้มูลต่าง ๆ ไวร้องรับการเขา้ถึง นัน่ก็คือ เทคโนโลยเีวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นตวักลางคอยใหข้อ้มูลส่ิง
ต่าง ๆ แก่ผูใ้ช ้

การน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ส่ือการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจในเร่ืองของวิชาโปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อการ 
น าเสนอและไดรั้บความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม มีการจดัเก็บภายในเวบ็ไซต ์
ขอ้มูล ภายในเวบ็ไซตน์ั้นจะสามารถท าใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บขอ้มูลโดยไม่ตอ้งไปศึกษาคน้ควา้จาก 
แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 

 
2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 

1. ปัจจุบนัเด็กไทยรุ่นใหม่มกัจะเลือกท่ีจะคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ 
2. การเรียนในหอ้งเรียนการอ่านหนงัสืออาจ ไม่น่าสนใจท าใหน้กัเรียนไม่สนใจใน 

การศึกษาคน้ควา้ 
3. การเรียนการสอนในหอ้งเรียนการอ่านหนงัสืออาจไม่เพียงพอหรือนอ้ยเกินไปอาจท าให ้

นกัเรียนไม่เขา้ใจในเน้ือหานั้น 
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2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
2.3.1 หลกัการออกแบบเว็บไซต์ 
เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีอยูใ่น 

ความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้า่จะดูเวบ็ไซตใ์ดและจะ 
ไม่เลือกเวบ็ไซตใ์ด ไดต้ามตอ้งการ จึงท าใหผู้ใ้ชไ้ม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดจาก 
การออกแบบเวบ็ไซตผิ์ดพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นวา่เวบ็ไซตท่ี์ก าลงัดูอยูน่ั้นไม่มีประโยชน์ต่อตวัเขา 
หรือไม่เขา้ใจวา่เวบ็ไซตน้ี์จะใชง้านอยา่งไร เขาก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปดูเวบ็ไซตอ่ื์น ไดอ้ยา่ง 
รวดเร็วเน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซตท่ี์เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวนัผูใ้ชจึ้งมี 
ทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบ คุณภาพของเวบ็ไซตต่์าง ๆ ไดเ้อง 

เวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบอยา่งสวยงาม มีการใชง้านท่ีสะดวก ยอ่มไดรั้บความสนใจ 
จากผูใ้ชม้ากกวา่เวบ็ไซตท่ี์ดูสับสนวุ่นวาย มีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไร ไม่เจอนอกจากน้ียงัใชเ้วลา 
ในการแสดงผลแต่ละหนา้นานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซตไ์ม่ดี 
ทั้งส้ิน 

ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซตจึ์งเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างเวบ็ไซต ์ใหป้ระทบัใจ 
ผูใ้ช ้ท าใหเ้ขาอยากกลบัเขา้มาเวบ็ไซตเ์ดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ดีมี 
ประโยชน์แลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 

 
องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 
การออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องค านึงถึง องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจ ากดัองคป์ระกอบเสริมใหเ้หลือเฉพาะ 
องคป์ระกอบหลกั กล่าวคือในการส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ชน้ั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการ 
น าเสนอจริง ๆ  ออกมาในส่วนในกราฟิก สีสัน ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหว ตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะ 
ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสร้างความร าคาญต่อผูใ้ชต้วัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการ 
ออกแบบท่ีดีไดแ้ก่ เวบ็ไซตบ์ริษทัใหญ่ๆ เช่น Apple Adobe หรือ Microsoft ท่ีมีการออกแบบ 
เวบ็ไซตใ์นรูปแบบท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นและใชง้านอยา่งสะดวก 

2. ความสม ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การสร้างความชมเชยใหเ้กิดขึ้นตลอดทั้ง
เวบ็ไซต ์โดยอาจเลือกใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตก์็ได ้เพราะถา้หากวา่แต่ละหนา้ใน 
เวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่างกนัมากจนเกินไป อาจท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงั 
ในเวบ็ไซตเ์ดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเวบ็ไซตใ์นแต่ละหนา้ควรจะไดรู้ปทรงขน ไหว
ของ กราฟิก ระบบเนวิเกชั้น(Navigation)และโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์
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3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร 
เป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใชต้วัอกัษร 
รดสีรูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมากตวัอยา่งเช่น ถา้เราตอ้ง 
ออกแบบเวบ็ไซตข์องธนาคารแต่เรากลบัเลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจท าใหผู้ใ้ชค้ิดวา่เป็น 
เวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือถือขององคก์รได้ 

4. เน้ือหา (Useful Content) ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์และไดรั้บการ 
ปรับปรุงพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้ง 
และสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข์ึ้นมาเองและไม่ไปชา้กบัเวช 
อ่ืน เพราะจะถือเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ีลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน 
ๆ มาเม่ือใดก็ตามท่ีผูใ้ชท้ราบวา่ ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จ าเป็นตอ้งกลบัมาใชง้านลิงค ์
เหล่านั้นอีก 

5. ระบบเนวิเกชั้น (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อ 
เวบ็ไซตม์าก เพราะจะช่วยไม่ใหผู้ใ้ชส้ับสนระหวา่งดูเวบ็ไซตร์ะบบเนวิเกชัน่จึงเปรียบเสมือนป้าย 
บอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชัน่ จึงควรใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มีการใชก้ราฟิก ควร
ส่ือความหมาย ต าแหน่งของการวางใหส้ม ่าเสมอ เช่น อยู่ต าแหน่งบนสุดของทุกหนา้เป็นตน้ ซ่ึง ถา้
จะใหดี้เม่ือมีเนวิเกชัน่ท่ีเป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชั้นท่ีเป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ย เพื่อ 
ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท่ี้ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็บราวเ์ซอร์ 

6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นในเวบ็ไซต ์(Visual Appeal) ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ 
เวบ็ไซตน์ั้น ขึ้นอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญัแต่โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซตท่ี์ 
น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ ไม่มีรอยหรือขอบขั้นได ้
เห็น ชนิดตวัอกัษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) การใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นไม่
ควร มีขอ้จ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ไม่มีการบงัคบัให้
ผูใ้ช ้ตอ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเวบ็บราวเ์ซอร์ ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ใน
ทุก ระบบปฏิบติัการสามารถแสดงผลไดใ้นทุกความละเอียดหนา้จอ ซ่ึงหากเป็นเวบ็ไซตท่ี์มี
ผูใ้ชบ้ริการ มากและกลุ่มเป้าหมายหลากหลายควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก 

8. ความคงท่ีในการออกแบบในการออกแบบ (Design Stability) ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้าน
รู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์ คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็น
อยา่งมาก ตอ้ง ออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้เวบ็ท่ีจดัท าขึ้นอยา่งลวกๆ 
ไม่มีมาตรฐาน การออกแบบและระบบการจดัการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาและท า ใหผู้ใ้ชห้มดความเช่ือถือ 
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9. ความคงท่ีของการท างาน (Function Stability)ระบบการท างานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วรมี 
ความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบสร้างสรรคแ์ละตรวจสอบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น 
ลิงคต์่าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบวา่ยงัสามารถลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซตอ่ื์น 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาท่ีเกิดจากลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ้่อยเป็นปัญหาท่ี 
สร้างความร าคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
 
การออกแบบเว็บไซต์ 

ในการออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่นการ 
ออกแบบโครงสร้าง ลกัษณะหนา้ตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ีพฒันาเวบ็ไซต ์โดย 
ขาดการวางแผนและการท างานไม่เป็นระบบ ตวัอยา่งเช่น การลงมือออกแบบโดยการใชโ้ปรแกรม 
ช่วยสร้างเวบ็เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไปตามท่ีนึกขึ้นไดข้ณะนั้น และเม่ือเห็นวา่ดูดีแลว้ก็เปิดตวัเลย 
ท าใหเ้วบ็นั้นมีเป้าหมายและแนวทางท่ีไม่แน่นอน ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งเส่ียงกบัความลม้เหลว 
ค่อนขา้งมาก 

ความลม้เหลวท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ เวบ็ท่ีแสดงขอ้ความวา่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
(Under Construction หรือ Coming Soon) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนท่ีดีบางเวบ็ถือได ้
วา่ตายไปแลว้ เน่ืองจากขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยลีา้สมยั ลิงคผ์ิดพลาด 
ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

การออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่าน้ีและช่วยลดความเส่ียงท่ี 
จะท าใหเ้วบ็ประสบความลม้เหลว การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบ 
ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเวบ็ไซตค์ือการก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซตก์ าหนด 
กลุ่มผูใ้ช ้ซ่ึงการจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล ผูพ้ฒันาตอ้งเรียนรู้ผูใ้ชห้รือจ าลองสถานการณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะ 
ช่วยใหเ้ราสามารถออกแบบเน้ือหาและการใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการ 
ของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
ก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 
ขั้นตอนแรกของการออกเวบ็ไซต ์คือการก าหนดเป้าหมายของเวบ็ไซตใ์ห้แน่ชดัเสียก่อน 

เพื่อจะไดอ้อกแบบการใชง้านไดต้รงกบัเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้โดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจวา่การท าเวบ็ไซต ์
มีจอมุ่งหมายเพื่อบริการขอ้มูลของหน่วยงานในองคก์รเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้เวบ็ไซตแ์ต่ 
ละแห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกนัออกไป 
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ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 
ผูอ้อกแบบเวบ็ไซตจ์ าเป็นตอ้งทราบกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายท่ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พื่อท่ีจะ 

ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่นเวบ็ไซตท่ี์มีกลุ่มผูใ้ชห้ลากหลาย 
เช่นเซิร์ชเอ็นจ้ิน เวบ็ท่าและเวบ็ไดเรกทอร่ี แต่เวบ็ไซตส่์วนใหญ่นั้น จะตอบสนองความตอ้งการ 
ของคนท่ีหลากหลายไดใ้นเวบ็ไซตเ์ดียว 

ส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการจากเว็บ 
หลงัจากการท่ีไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซตแ์ลว้ ล าดบัต่อไปคือการออกแบบ 

เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านท่ีสุด ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีน่าสนใจเพื่อดึงดูดผูใ้ชท้ัว่ไปแลว้ส่ิงท่ี 
ผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ 
- ข่าวและขอ้มูลท่ีน่าสนใจ  
- การตอบสนองต่อผูใ้ช้ 
- ความบนัเทิง 
- ของฟรี 
ข้อมูลหลกัท่ีควรมีอยู่ในเว็บไซต์  
เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการไดรั้บเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึงๆแลว้เราก็

ออกแบบ เวบ็ไซตใ์หมี้ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่คาดหวงัจะ
ไดรั้บเม่ือเขา้ ไปชมเวบ็ไซต ์

-     ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั  
-     รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ 
-     ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน  
-     ค  าถามยอดนิยม 
-     ขอ้มูลในการติดต่อ 

 
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Design) 
หนา้เวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงแรกท่ีผูใ้ชจ้ะไดเ้ห็นขณะท่ีเปิดเขา้สู่เวบ็ไซต ์และยงัเป็นส่ิงแรกท่ีแสดง 

ถึงประสิทธิภาพในการออกแบบเวบ็ไซตอี์กดว้ย หนา้เวบ็จึงเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะเป็นส่ือกลาง 
ใหผู้ช้มสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลของระบบงานของเวบ็ไซตน์ั้นได ้โดยปกติหนา้เวบ็จะ 
ประกอบดว้ย รูปภาพ ตวัอกัษร สีพื้น ระบบเนวิเกชัน่ และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่ือความหมาย 
ของเน้ือหาและอ านวยความสะดวกต่อการใชง้าน 
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หลกัส าคญัในการออกแบบหนา้เวบ็ก็คือ การใชรู้ปภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกนั
เพื่อ ส่ือความหมาย เก่ียวกบัเน้ือหาหรือลกัษณะส าคญัของเวบ็ไซต ์โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อการส่ือ 
ความหมายท่ีชดัเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผูใ้ช ้ 
 
การออกแบบเว็บไซต์ ต้องค านึงถึง 

1. ความเรียบง่าย ไดแ้ก่ มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านไดส้ะดวก ไม่มีกราฟิก
หรือตวัอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอกัษรไม่มากจนเกินไปท าใหวุ้น่วาย 

2. ความสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ ใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เช่น รูปแบบของหนา้ สไตล ์
ของกราฟิก ระบบเนวิเกชัน่และโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบเวบ็ไซตค์วรค านึงถึงลกัษณะขององคก์ร เพราะ 
รูปแบบของเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์รนั้น ๆ เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซตข์อง 
ทางราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

4. เน้ือหาท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์ดงันั้นควรจดัเตรียมเน้ือหา 
และขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้ง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหท้นัเหตุการณ์อยู ่
เสมอ เน้ือหาไม่ควรซ ้ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5. ระบบเนวิเกชัน่ท่ีใชง้านง่าย ตอ้งออกแบบใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก ใชก้ราฟิก 
ท่ีส่ือความหมายร่วมกบัค าอธิบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบและล าดบัของรายการท่ีสม ่าเสมอ เช่น วางไว ้
ต าแหน่งเดียวกนัของทุกหนา้ 

6. ลกัษณะท่ีน่าสนใจ หนา้ตาของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของ 
องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะตอ้งสมบูรณ์ การใชสี้ การใชต้วัอกัษรท่ีอ่านง่าย 
สบายตา การใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัลกัษณะหนา้ตาท่ีน่าสนใจนั้นขึ้นอยูก่บัความชอบของแต่ละบุคคล 

7. การใชง้านอยา่งไม่จ ากดั ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุดเลือกใชบ้ราวเซอร์ 
ชนิดใดก็ไดใ้นการเขา้ถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลไดทุ้กระบบปฏิบติัการและความละเอียดหนา้จอ 
ต่าง ๆ กนัอยา่งไม่มีปัญหาเป็นลกัษณะส าคญัส าหรับผูใ้ชท่ี้มีจ านวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ สร้าง 
ความรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้

9. ลิงคต์่าง ๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีมีอยูจ่ริงและถูกตอ้ง ระบบการท างานต่าง ๆ ใน 
เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูก  
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การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) 
โครงสร้างเวบ็ไซต ์( Site Structure) เป็นแผนผงัของการล าดบัเน้ือหาหรือการจดัวาง 

ต าแหน่งเวบ็เพจทั้งหมด ซ่ึงจะท าใหเ้รารู้วา่ทั้งเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง และมีเวบ็ 
เพจหนา้ไหนท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตจึ์งเป็นเร่ืองส าคญั 
เปรียบเสมือนกบัการเขียนแบบอาคารก่อนท่ีจะลงมือสร้าง เพราะจะท าใหเ้รามองเห็นหนา้ตาของ
เวบ็ไซตเ์ป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวิเกชั้นไดเ้หมาะสม และเป็นแนวทางการ 
เงางานท่ีชดัเจน ส าหรับขั้นตอนต่อ ๆ ไป นอกจากน้ีโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ดียงัช่วยใหผู้ช้มไม่สับสน 
และคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว วิธีการจดัโครงสร้างเวบ็ไซตส์ามารถท าไดห้ลายแบบแต่
แนวคิดหลกัๆท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบคือ 

-จดัตามกลุ่มเน้ือหา (Content-based Structure) 
-จดัตามกลุ่มผูช้ม (User-based Structure) 
 

รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ 
เราสามารถวางรูปแบบโครงสร้างเวบ็ไซตไ์ดห้ลายแบบตามความเหมาะสม เช่น 
แบบเรียงล าดบั ( Sequence) เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจไม่มากนกั หรือ 

เวบ็ไซตท่ี์มีการน าเสนอขอ้มูลแบบทีละขั้นตอน 
แบบระดบัชั้น (Hierarchy ) เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจมากขึ้น เป็นรูปแบบ 

ท่ีเราจะพบไดท้ัว่ไป 
แบบผสม (Combination) เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์ซบัซอ้น เป็นการน าขอ้ดีของรูปแบบ ทั้ง 

2 ขา้งตน้มาผสมกนั 
ทฤษฎีแม่สี แม่สี (Primary Color) แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแลว้ท าใหเ้กิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างไปจากสีเดิมแม่สี มีอยู ่2 ชนิด คือ 

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดงสีเหลือง 
และสีน ้าเงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีคุณสมบติัของแสงสามารถ 
น ามาใชใ้นการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็นตน้ (ดูเร่ือง แสงสี ) 

2. แม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 
3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้าเงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง ใน 
วงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯแม่สีวตัถุธาตุ เม่ือน ามาผสมกนัตามหลกัเกณฑ ์จะท าใหเ้กิด 
วงจรสี ซ่ึงเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกนัของแม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีหลกัท่ีใชง้านกนัทัว่ไป ใน 
วงจรสี จะแสดงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.1 วงจรสี 

 
วงจรสี (Color Circle)  

สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน  
สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าให้ 
เกิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่ 

สีแดง ผสมกบัสีเหลือง ไดสี้ส้ม  
สีแดง ผสมกบัสีน ้าเงิน ไดสี้ม่วง 
สีเหลือง ผสมกบัสีน ้าเงิน ไดสี้เขียว  

สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืน ๆ อีก 6 สี คือ 
สีแดง ผสมกบัสีส้ม ไดสี้ ส้มแดง 
สีแดง ผสมกบัสีม่วง ไดสี้ม่วงแดง  
สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง  
สีน ้าเงิน ผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวน ้าเงิน  
สีน ้าเงิน ผสมกบัสีม่วง ไดสี้ม่วงน ้าเงิน  
สีเหลือง ผสมกบัสีส้ม ไดสี้สม้เหลือง 
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  รูปท่ี 2.2 วรรณะของสี 
 

วรรณะของสี คือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเป็น 7 สีซ่ึงแบ่ง 
ท่ี สีม่วงกบัสีเหลืองซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ สีตรงขา้ม หรือสีตดักนั หรือสีคู่ปฏิปักษ ์เป็นสีท่ีมีค่า
ความเขม้ของสีตดักนัอยา่งรุนแรงในทาง ปฏิบติัไม่นิยมน ามาใชร่้วมกนั เพราะจะท าใหแ้ต่ละสีไม่
สดใสเท่าท่ีควรการน าสีตรงขา้มกนัมาใช ้ร่วมกนั อาจกระท าไดด้งัน้ี 

1. มีพื้นท่ีของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอ้ย  
2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี  
3. ผสมสีตรงขา้มลงไปในสีทั้งสองสี 

  
รูปท่ี 2.3 สีอุ่นสีเยน็ 
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สีกลาง คือ สีท่ีเขา้ไดก้บัทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้าํตาล กบั สีเทาสีน้าํตาล เกิด 
จากสีตรงขา้มกนัในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั สีน้าํตาลมีคณสมบติัส าคญั คือ ใชผ้สม 
กบัสีอ่ืนแลว้จะท าใหสี้นั้น ๆ เขม้ขึ้นโดยไม่เปล่ียนแปลงค่าสี ถา้ผสมมาก ๆ เขา้ก็จะกลายเป็นสี 
น้าํตาลสีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนเท่ากนั สีเทา มีคุณสมบติัท่ีส าคญั 
คือ ใชผ้สมกบัสีอ่ืน ๆ แลว้จะท าให ้มีด หม่น ใชใ้นส่วนท่ีเป็นเงา ซ่ึงมีน้าํหนกัอ่อนแก่ในระดบั 
ต่าง ๆ ถา้ผสมมาก ๆ เขา้จะกลายเป็นสีเทา 

 
ข้อคิดเกีย่วกบัการใช้สีในเว็บไซต์ 
จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาตั้งแต่ตน้เก่ียวกบัสีและส่ือต่าง ๆ มีผลต่อการแสดงออกของสี คงจะพอ 

ท าใหคุ้ณออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชสี้ท่ีเหมาะสมกลมกลืนกนัในการส่ือความหมายถึงเน้ือหาและ 
สร้างความสวยงามใหก้บัหนา้เวบ็เพจ ไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัจากการใชชุ้ดสีส าหรับเวบ็เพจท่ีมี 
สีสันตรงกบัความตั้งใจอยา่งไม่ผิดเพี้ยน ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองขอ้คิดสั้น ๆ เก่ียวกบัการใชสี้ใหเ้กิด
ประโยชน์กบัเวบ็ไซต ์3 ขอ้ ดงัน้ี 

 
1. ใช้สีอย่างสมํ่าเสมอ 
การออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยใชส้อยา่งสม่าํเสมอ ช่วยสร้างความรู้สึกถึงบริเวณ และสถานท่ี 

เช่น การใชสี้ท่ีเป็นชุดเดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตเ์พื่อ สร้างขอบเขตของเวบ็ไซตท่ี์สามารถสัมผสัได ้
ดว้ยสายตา เม่ือผูใ้ชค้ลิกเขา้ไปในแต่หนา้ ก็ยงัรู้สึกไดว้า่อยูใ่นเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

 
2. ใช้สีอย่างเหมาะสม 
เวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือนสถานท่ีหน่ึงๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัสถานท่ีต่างๆ ในชีวิต 

จริง อยา่ง เช่น ธนาคาร โรงเรียน หรือร้านคา้ต่าง ๆ ดงันั้น การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของ 
เวบ็ไซต ์จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายและภาพพจน์ของเวบ็ไซตไ์ด ้นอกจากน้ีคุณควรค านึงถึงปัจจยั 
หลายๆอยา่งท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของสีในเวบ็ไซต ์เช่น วฒันธรรม แนวโนม้ของแฟชัน่ อาย ุ
และประสบการณ์ของผูใ้ช ้ดงันั้น เราจึงรู้สึกเห็นดว้ยเม่ือมีการใชสี้ชมพูเพื่อแสดงถึงความรัก ใช ้
โทนสีน้าํตาลด า ส่ือถึงเหตุการณ์ในอดีต ใชสี้สดใสส าหรับเด็ก และการใชสี้ตามแฟชัน่ในเวบ็มี 
เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย 

 
3. ใช้สีเพ่ือส่ือความหมาย 
Color Wheel Pad ท่ีออกแบบโดย web.designBrand.com มีการแสดงค่าของสีในระบบ 

เลขฐานสิบไวใ้นแต่ละช่องสี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใชสี้ตามรูปแบบต่าง ๆ จากวงลอ้สี 
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ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้วา่ สีแต่ละสีใหค้วามหายและความรู้สึกต่างกนั โดยสีหน่ึงๆ อาจส่ือความหายไปใน 
ทางบวกหรือทางลบก็ได ้ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น สีด าใหค้วามรู้สึกโศกเศร้าในงานศพ 
แต่กลบัแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิน ดงันั้นสีท่ีใหค้วามหมายและ 
ความรู้สึกตรงกบัเน้ือหา จะช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
 
ระบบสีในเว็บไซต์ 

ระบบสีในเวบ็ไซตมี์รูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากสีอ่ืนๆ อยา่งส้ินเชิง ท าใหก้ารใชสี้
อยา่งมี ประสิทธิภาพในเวบ็จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสีท่ีมี
ความ เฉพาะตวัน้ีเป็นผลมาจากความเก่ียวขอ้งกบัส่ือ 3 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสี 
ไดแ้ก่ 

จอมอนิเตอร์ : เป็นเพราะเวบ็เพจถูกเรียกดูผา่นทางจอมอนิเตอร์ ดงันั้นการแสดงสีของเวบ็ 
เพจจึงขึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพดา้นสีของจอมอนิเตอร์ 

บราวเซอร์ : เน่ืองจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสีภายในตวัเอง เม่ือใดท่ีมี 
การแสดงผลในหนา้จอท่ีมีจานวนสีจากดั บราวเ์ซอร์จะท าการสร้างสีทดแทนให้ดูเหมือนหรือ 
ใกลเ้คียงกบัสีท่ีก าหนดไว ้ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งไม่แน่นอน 

HTML : สีในเวบ็เพจท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ เช่น สีของตวัอกัษรและพื้นหลงั จะ 
ถูกควบคุมดว้ยค าสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสีในระบบเลขฐานสิบหก เพราะฉะนั้น การเขา้ใจ
ถึงอิทธิพลของปัจจยัทั้งสาม และออกแบบโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จะท าใหผู้ใ้ชโ้ดยส่วนใหญ่
ไดเ้ห็นสีท่ีถูกตอ้งอยา่งท่ีคุณตั้งใจ 
 
ช่องว่างระหว่างตัวอกัษร (Tracking) และช่องว่างระหว่างค า 

ความรู้สึกของตวัอกัษรอาจจะเป็นผลมาจากพื้นท่ีวา่งโดยรอบท่ีอยูร่ะหวา่งตวัอกัษร 
ระหวา่งค า หรือระหวา่งบรรทดั คุณสามารถปรับระยะช่องวา่งเหล่าน้ีเพื่อใหอ่้านไดง้่ายขึ้นแมว้า่ 
ตวัอกัษรจะถูกออกแบบใหมี้ระยะห่างเหมาะสมอยูแ่ลว้ แต่ในบางสถานการณ์ อาจมีความตอ้งการ 
ใหต้วัอกัษรดูแน่นหรือหลวมเป็นพิเศษ อยา่งเช่นตวัอกัษรท่ีใชต้วัพิมพใ์หญ่ทั้งหมดจะดูค่อนขา้ง 
แน่นเพราะถูกแบบใหใ้ชร่้วมกบัตวัพิมพเ์ลก็ดงันั้น คุณควรเพิ่มช่องวา่งระหวา่งตวัอกัษรใหม้ากขึ้น 
เลก็นอ้ย ส าหรับค าท่ีใชต้วัพิมพใ์หญ่ทั้งหมด 

ตวัอกัษรบางคู่ท่ีติดกนัอาจมีระยะห่างไม่เหมาะสม ซ่ึงมีความส าคญัมากเม่ือใชต้วัอกัษร 
ขนาดใหญ่หรือตวัอกัษรท่ีใชเ้ป็นหวัขอ้หลกั เพราะเม่ือตวัอกัษรใหญ่ขึ้นก็จะเกิดช่องวา่งท่ีมากขึ้น 
ดว้ย จุดประสงคข์องการท า Kerning คือการปรับระยะห่างของตวัอกัษรใหเ้ท่ากนัโดยตลอดเพื่อท่ี 
สายตาจะไดเ้คล่ือนท่ีราบเรียบและสม่าํเสมอ 
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ช่องวา่งระหวา่งค าส าหรับภาษาองักฤษ หรือ ช่องวา่งระหวา่งค าในภาษาไทย เป็นส่ิงท่ี ควร
จะเท่ากนัเสมอ ไม่วา่จะเป็นการจดัต าแหน่งแบบ Justify ช่องวา่งของแต่ละค าจะแตกต่างกนัไป ใน
แต่ละบรรทดั เพื่อช่วยใหข้อบซา้ยและขวาเท่ากนั คุณอาจตอ้งใชเ้คร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) มาช่วย แยก
ค าใหอ้ยูค่นละบรรทดั หรือปรับเปล่ียนการเวน้วรรคใหม่ เพื่อไม่ใหมี้ช่องวา่งมากเกินไป 
 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

1.นายนพณฐั ภทัรมณี นางสาววรัตน์ ชานเพราะและนายสรศกัด์ิ อินทสร (2559) โครงการ
เวบ็ไซตส่ื์อการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

เวบ็ไซต ์ส่ือการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้เพื่อน าเสนอหลกัการ 
ท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ มีการน าเสนอรูปภาพและเน้ือหาเก่ียวกบัวิชา 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ท าเวบ็ไซตโ์ดยการใช ้Adobe Dreamweaver CC 2018 ออกแบบโล 
โกแ้ละแบนเนอร์โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018, Adobe Flash Professional CS6, Adobe 
Animate CC 2018 

2.นายพสักร ชนะพนัธ์ นายทศันพงษ ์บุญหนุน และนายอษัฎาวุฒิ บุตรรัตน์ (2560) 
โครงการเวบ็ไซตเ์ร่ืองส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เร่ือง 108 วิธีประหยดั 

วตัถุประสงคโ์ครงการ โครงการน้ีสร้างขึ้นเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีประหยดัพลงังาน 
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละยงัเห็นความส าคญัของการประกอบธุรกิจผา่น 
เวบ็ไซตท่ี์จดัท า 

3.นายธนบดี ศรีจอมบุญกุล (2560) โครงการเวบ็ไซตส่ื์อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
พาณิชยการ 
 
2.4 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาในระบบ 

1. น าคอมพิวเตอร์นั้นเขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS6 Adobe Photoshop CS6 

2. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการจดัเอกสาร  
3. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล  
4. น าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการตดัแต่งภาพ 

 
 



บทที่ 3 
การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
3.1 การออกแบบ Site Map 

 
รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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รูปท่ี 3.1 แสดง Sitemap (ต่อ) 
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3.2 การออกแบบสตอร่ีบอร์ด 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 แสดงหนา้ Index 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 แสดงหนา้ Home 
 

 

หนา้แรก XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.4 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียน 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 แสดงหนา้ หน่วยการเรียน 
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รูปท่ี 3.5 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 แสดงหนา้ ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 3.7 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 3.8 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 2 
  

หน่วยเรียนท่ี1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หน่วยเรียนท่ี2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.9 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3.10 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 4 

หน่วยเรียนท่ี3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หน่วยเรียนท่ี4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.11 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 3.12 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 6 
  

หน่วยเรียนท่ี5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หน่วยเรียนท่ี6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.13 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 3.14 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 8 
 

  

หน่วยเรียนท่ี7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หน่วยเรียนท่ี8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.14 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 แสดงหนา้ หน่วยการเรียนท่ี 10 

หน่วยเรียนท่ี9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

หน่วยเรียนท่ี10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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รูปท่ี 3.16 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 3.17 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 2 
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รูปท่ี 3.18 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3.19 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 4 
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รูปท่ี 3.20 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 3.21 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 6 
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รูปท่ี 3.22 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 3.23 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 8 
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รูปท่ี 3.24 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 3.25 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัก่อนเรียนบทท่ี 10 
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รูปท่ี 3.26 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 3.27 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 2 
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รูปท่ี 3.28 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3.29 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 4 
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รูปท่ี 3.30 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 3.31 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 6 
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รูปท่ี 3.32 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 3.33 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 8 
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รูปท่ี 3.34 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 3.35 แสดงหนา้ แบบฝึกหดัหลงัเรียนบทท่ี 10  
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3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 
 1. หนา้แรก 
 2. จุดประสงค ์
 3. แบบทดสอบก่อนเรียน 
  3.1 บทท่ี 2 
  3.2 บทท่ี 3 
  3.3 บทท่ี 4 
  3.4 บทท่ี 5 
  3.5 บทท่ี 6 
  3.6 บทท่ี 7 
  3.7 บทท่ี 8 
  3.8 บทท่ี 9 
  3.9 บทท่ี 10 
 4. หน่วยการเรียนรู้ 
  4.1 บทท่ี 1 
  - ความหมายของสตอร่ีบอร์ด 
  - ส่วนประกอบของสตอร่ีบอร์ด 
  - แนวทางในการเขียนสตอร่ีบอร์ด 
  - เทคนิคการเขียนสตอร่ีบอร์ด 
  - การจดัท าสตอร่ีบอร์ด 
  - ขั้นตอนการท าสตอร่ีบอร์ด 

4.2 บทท่ี 2 
  - ความหมายของการน าเสนอขอ้มูล 
  - ความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูล 
  - Powerpoint กบัการน าเสนอขอ้มูล 
  - การเขา้สู่โปรแรกม Powerpoint 
  - ส่วนประกอบของโปแกรม Powerpoint 
  - การสร้างงานน าเสนอ 
  - การบนัทึกงานน าเสนอ 
  - การเปิดไฟลง์านน าเสนอท่ีสร้างขึ้นมาแกไ้ข 
  - การปิดไฟลง์าน และการออกจากโปรแกรม 
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4.3 บทท่ี 3 
   - มุมมองต่าง ๆ ในโปรแกรม Powerpoint 
   - การวางแผนการท างานกบัมุมมองต่าง ๆ ของโปรแกรม Powerpoint 

4.4 บทท่ี 4 
   - การพิมพข์อ้ความ 
   - การพิมพข์อ้ความลงในสไลด์ 
   - การสร้างขอ้ความดว้ยกรอบเคา้โครง 
   - การสร้างขอ้ความดว้ยอกัษรศิลป์ 
   - การท างานกบักรอบขอ้ความ 
   - การก าหนดรูปแบบใหก้บัขอ้ความ 

4.5 บทท่ี 5 
   - รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ 
   - การใชง้านชุดรูปแบบ 
   - การตกแต่งสไลดด์ว้ยชุดรูปแบบสี 
   - การปรับแต่งรูปแบบขอ้ความบนสไลด์ 
   - การก าหนดลกัษณะพิเศษบนสไลด์ 
   - การปรับแต่งพื้นหลงับนสไลด ์
   - การสร้างแม่แบบสไลด์ 

4.6 บทท่ี 6 
   - การแทรกภาพประกอบสไลด์ 
   - แถบเคร่ืองมือในการปรับแต่งภาพประกอบสไลด์ 
   - การปรับแต่งโหมดสีของภาพ 
   - การก าหนดพื้นหลงัภาพโปร่งใส่ 
   - การปรับความคมชดั และความสวา่งของภาพ 
   - การตดัเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการ 
   - การแทรกรูปร่างลงบนสไลด์ 
   - การจดัการกบัรูปร่าง 
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4.7 บทท่ี 7  
 - การแทรกเสียงลงบนสไลด์ 
 - การปรับแต่งเสียงประกอบสไลด์ 
 - การก าหนดเวลาเล่นเสียงประกอบสไลด์ 
 - การบนัทึกเสียง 
 - การแทรกภาพวีดีโอลงในสไลด์ 
 - การปรับแต่งคุณสมบติัในการแสดงวีดีโอ   
4.8 บทท่ี 8 

   - การสร้างตาราง 
   - การตกแด่งตาราง 
   - กราฟ 
   - กราฟประเภทต่าง ๆ 
   - การสร้างกราฟ 
   - การแกไ้ขขอ้มูลในกราฟ 
   - ผงัองคก์ร 
   - การสร้างผงัองคก์ร 
   - การเพิ่มต าแหน่งในผงัองคก์ร 

4.9 บทท่ี 9 
   - รูปแบบในการใส่ลูกเล่นในงานน าเสนอ 
   - การก าหนดลูกเล่นหลายแบบใหก้บัวตัถุช้ินเดียว 
   - การก าหนดล าดบัการแสดงลูกเล่นภายในสไลด์ 

4.10 บทท่ี 10 
   - สไลด ์
   - บนัทึกยอ่ 
   - การสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย 
   - การพิมพเ์อกสารในการน าเสนอ 
   - การเช่ือมโยงสไลดด์ว้ยปุ่ มปฏิบติัการ 
   - การใชป้ากกาเนน้ค าประกอบการอธิบาย 
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5. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 5.1 บทท่ี 1 

  5.2 บทท่ี 2 
  5.3 บทท่ี 3 
  5.4 บทท่ี 4 
  5.5 บทท่ี 5 
  5.6 บทท่ี 6 
  5.7 บทท่ี 7 
  5.8 บทท่ี 8 
  5.9 บทท่ี 9 
  5.10 บทท่ี 10 
 6. ผูจ้ดัท า 
 
3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design) 
 1. น าเสนอเวบ็ไซตอ์อกทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเป็นเวบ็ไซตท่ี์สมบูรณ์ 
 2. น าเสนอเวบ็ไซตเ์พื่อสอนวิชาโครงการผา่นโปรเจ็คเตอร์ 
 3. เคร่ืองพิมพส์ามารถพิมพเ์น้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนวิชามลัติมีเตีย 
 
 



            
บทที ่4 

การพฒันาเวบ็ไซต์ ส่ือการเรียนการสอนวชิามัลติมีเดยี รหัสวชิา 2207-2106 
 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 1. คอมพิวเตอร์ 
  - Intel (TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 
  - Ram 16.0 GB 
  - Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 
  - Harddisk 1 TB 
  - 64-bit Operating System, x64-based processor 
  - Windows 10 Pro 
 2. เมา้ส์ 
 3. คียบ์อร์ด 
 4. เคร่ืองปร้ิน Canon MP237 
 5. กระดาษ A4 ส าหรับปร้ินเอกสาร 
4.2 โปรแกรมทั้งหมดท่ีใช้ในการพฒันา 
 1. Adobe Dreamweaver CC ใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
 2. Adobe Photoshop CC ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
 3. Microsoft Word 2019 ใชใ้นการท าเอกสาร 
 4. Microsoft Powerpoint 2019 ใชใ้นการท าตวัอยา่งรูปภาพประกอบ 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
 ใหเ้ขา้ท่ีอยูข่องโฟลเดอร์ แลว้คลิกขวาเปิดโฟลเดอร์ Copy ไฟลท์ั้งหมดไปวางท่ีเราตอ้งการ 
และเลือกท่ีไฟล ์HTML ช่ือว่า index.html 
  

 
 

รูปท่ี 4.1 คลิก Start > This PC หรือ ดบัเบิ้ลคลิก This PC ท่ีหนา้ Desktop 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 คลิกเปิด Drive ท่ีเก็บไฟลง์านไว ้
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รูปท่ี 4.3 Copy ไฟลส่ื์อการเรียนการสอนวิชามลัติมีเดีย 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 วางไฟลไ์วใ้นพื้นท่ีท่ีเราตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.5 เปิดไฟลใ์นพื้นท่ีท่ีเก็บไวก่้อนหนา้น้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 เล่ือนหาไฟลท่ี์ช่ือวา่ Index.html คลิกขวา > Open with > Google Chrome 
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รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ Index 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงหนา้ Home 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้แบบฝึกหัดก่อนเรียน  
 

 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 1  
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 3 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 5 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 7 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 8 
 

 
 

รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 9 
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รูปท่ี 4.19 แสดงหนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน บทท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 4.20 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 10 บท 
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รูปท่ี 4.21 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 2 
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รูปท่ี 4.23 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 4.24 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 4 
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รูปท่ี 4.25 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 4.26 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 6 
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รูปท่ี 4.27 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 4.28 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 8 
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รูปท่ี 4.29 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 4.30 แสดงหนา้หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด บทท่ี 10 
\ 
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รูปท่ี 4.31 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด 10 บท 
 

 
 

รูปท่ี 4.32 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 1 
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รูปท่ี 4.33 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 4.34 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 3 
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รูปท่ี 4.35 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4.36 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 5 
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รูปท่ี 4.37 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 6 
 

 
 

รูปท่ี 4.38 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 7 
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รูปท่ี 4.39 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 8 
 

 
 

รูปท่ี 4.40 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 9 
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รูปท่ี 4.41 แสดงหนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียนทั้งหมด บทท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 4.42 แสดงหนา้ผูจ้ดัท า 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ศึกษาและด าเนินการสร้างเวบ็ไซต ์“ส่ือการเรียนการสอนวิชามลัติมีเดีย 2207-2106” 
2. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
3. มีแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
4. มีรูปภาพประกอบเพื่อความเขา้ใจมากขึ้น 
5. ดูสะอาด สบายตาและใชง้านง่าย 
6. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนโปรแกรมการสร้างเวบ็ไซตใ์นวิชาคอมพิวเตอร์มา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 

5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์แจ้งให้ทราบท้ังหมด 

ล าดับที่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 
1 index.html 3 KB หนา้เขา้สู่เวบ็ไซต ์
2 home.html 4 KB หนา้แรก 
3 midterm.html 10 KB หนา้แบบฝึกหดัก่อนเรียน 
4 unit.html 9 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้ 
5 final.html  10 KB หนา้แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
6 member.html 4 KB หนา้ผูจ้ดัท า 
7 unit1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 1 
8 unit1-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 1 หนา้ท่ี 1 
9 unit1-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

10 unit2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 
11 unit2-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 1 
12 unit2-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 2 
13 unit2-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 3 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม 
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ล าดับที่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 
14 unit2-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 4 
15 unit2-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 5 
16 unit2-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 6 
17 unit2-7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 7 
18 unit2-8.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 2 หนา้ท่ี 8 
19 unit3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 
20 unit3-1.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 หนา้ท่ี 1 
21  unit3-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 หนา้ท่ี 2 
22 unit3-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 หนา้ท่ี 3 
23 unit3-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 หนา้ท่ี 4 
24 unit3-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 3 หนา้ท่ี 5 
25 unit4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 
26 unit4-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 1 
27 unit4-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 2 
28 unit4-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 3 
29 unit4-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 4 
30 unit4-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 5 
31 unit4-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 6 
32 unit4-7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 7 
33 unit4-8.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 8 
34 unit4-9.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 4 หนา้ท่ี 9 
35 unit5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 
36 unit5-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 1 
37 unit5-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 2 
38 unit5-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 3 
39 unit5-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 4 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม (ต่อ) 
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ล าดับที่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 
40 unit5-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 5 
41 unit5-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 5 หนา้ท่ี 6 
42 unit6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 
43 unit6-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 1 
44 unit6-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 2 
45 unit6-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 3 
46 unit6-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 4 
47 unit6-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 5 
48 unit6-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 6 
49 unit6-7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 7 
50 unit6-8.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 8 
51 unit6-9.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 9 
52 unit6-10.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 6 หนา้ท่ี 10 
53 unit7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 
54 unit7-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 1 
55 unit7-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 2 
56 unit7-3.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 3 
57 unit7-4.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 4 
58 unit7-5.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 5 
59 unit7-6.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 6 
60 unit7-7.html  5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 7 หนา้ท่ี 7 
61 unit8.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 
62 unit8-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 1 
63 unit8-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 2 
64 unit8-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 3 
65 unit8-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 4 
66 unit8-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 5 

 
41ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม (ต่อ) 
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ล าดับที่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหตุ 
67 unit8-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 6 
68 unit8-7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 8 หนา้ท่ี 7 
69 unit9.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 
70 unit9-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 1 
71 unit9-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 2 
72 unit9-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 3 
73 unit9-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 4 
74 unit9-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 5 
75 unit9-6.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 6 
76 unit9-7.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 9 หนา้ท่ี 7 
77 unit10.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 
78 unit10-1.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 หนา้ท่ี 1 
79 unit10-2.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 หนา้ท่ี 2 
80 unit10-3.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 หนา้ท่ี 3 
81 unit10-4.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 หนา้ท่ี 4 
82 unit10-5.html 5 KB หนา้หน่วยการเรียนรู้บทท่ี 10 หนา้ท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดของไฟลโ์ปรแกรม (ต่อ) 
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5.1.2 ข้อผิดพลาดท่ีมีต่อการออกแบบระบบงาน 
1. รูปแบบของหนา้ Index ไม่สวยงามจึงตอ้งมีการแกไ้ข 
2. Menubar จดัท าไม่ไดจึ้งเปล่ียนเป็น Menu เลือกแบบใหม่ 
3. สัดส่วนการวางรูปภาพของเวบ็ไซตไ์ม่เหมาะสม จึงตอ้งออกแบบและจดัวางใหม่ 

 5.1.3 ข้อผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 
1. การพิมพห์นา้หน่วยการเรียนรู้ตอ้งใชเ้วลานาน 
2. ไม่มีปุ่ มยอ้นไปหรือถดัไปจึงตอ้งแกไ้ข 
3. ตวัอกัษรไม่ขึ้นบางตวัจึงตอ้งเปล่ียนตวัอกัษรใหม่หมด 
4. หน่วยการเรียนรู้ท่ีจดัท าเป็นเวอร์ชัน่ 2010 จึงตอ้งเปล่ียนเป็นเวอร์ชัน่ล่าสุด 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ไฟลง์านเอกสารในแฟลชไดร์ฟหายจึงตอ้งกูใ้หม่ 
2. สมาชิกกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกนั ท าใหง้านมีความล่าชา้กวา่ก าหนด 
3. สมาชิกในกลุ่มยงัขาดประสบการณ์ในการพฒันาจึงท าใหใ้ชเ้วลาในการศึกษามาก  
4. ในการท างานสมาชิกในกลุ่มยงัขาดการวางแผนจึงท าใหเ้กิดความผิดพลาดบ่อยคร้ัง 
5. ในการพิมพเ์น้ือหาเร่ืองต่าง ๆ มีจ านวนมาก และตอ้งใชเ้วลานาน 
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5.3 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางท่ี 5.3  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart)  
หมายเหตุ              เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด             เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาด าเนินงาน 

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
อบรมการท าโครงการนักศึกษา 
ปวช.3 และ ปวส.2 

 

 

              11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โตรงการ
รอบท่ี เอกสารบทท่ี 1 

 

 

               14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้ รอบท่ี 1   
 

             17 มิถุนายน 62  
เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2    

 

             19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้ รอบท่ี 2    
 

            21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์ 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

   

 

            17-20 กรกฎาคม 

ส่งเอกสารบท่ี 2     
 

           8-14 กรกฎาคม  62 

ส่งเอกสารบท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 
สอบน าเสนอโครงการ  
(รอบเอกสาร) 

         
 

      17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ (รอบเอกสาร)           
 

     22 สิงกาคม 62 

ส่งความคืบหนา้ 50%             
 

   9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 60%               
 

 16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                
 

23-30 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 หมายเหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
ส่งความคืบหนา้ 90% 

 

               1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100% 
 

               9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบน าเสนอโครงการระดบั 
ปวช.3 

  
 

             7 ธนัวาคม 62 

ประกาศผลสอบ 
(รอบโปรแกรม) 

    
 

           11 ธนัวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4          
 

      6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5           
 

     20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน์) 

           

 

    26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี 
และค่าเขา้เล่ม 

              

 

 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1 กระดาษ A4 2 รีม 300 
2 ตลบัหมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ตลบั 650 
3 ค่าเขา้เล่มเอกสาร 1 เล่ม 200 
4 ค่าซีดี 1 แผน่ 30 
5 ค่ากระดาษ Photo ท าโบรชวัร์ 2 แผน่ 50 
6 ค่าตุ๊กตาของรางวลัวนั Project Day 20 ตวั 100 
7 ค่าปากกาของรางวลัวนั Project Day 2 โล 100 

รวมเป็นเงิน 1,480 

 
ตารางท่ี 5.4 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

นายภูวเดช โรจนวิภากร เกิดเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2544 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนมธัยมด่านส าโรง 
เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2563 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 280/28 หมู่บา้นพฤกษาวิว ต าบล 
ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
เบอร์โทรศพัท ์092-775-9826E-mail : puwadechtt99@gmail.com  
Line ID : taza521 
 
นายวิภรุตม ์ทรัพศรี เกิดเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2544 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนสมุทรปราการ 
เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2563 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 511 ถนนศิริราษฎร์ศรัทธา ต าบล 
ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เบอร์โทรศพัท ์090-912-2035 
E-mail : pray.viparut@gmail.com  
Line ID : sprayth 
 
นายภาคภูมิ ทองอิน เกิดเม่ือวนัท่ี 16  พฤศจิกายน 2544 
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั 
เม่ือปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยี 
อรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2563 
ปัจจุบนัอาศยั อยูบ่า้นเลขท่ี 88/20 หมู่ 3 ต าบล 
ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
E-mail : aitparkpoom1234@gmail.com  
Line ID : parkpoum 

mailto:puwadechtt99@gmail.com
mailto:aitparkpoom1234@gmail.com
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