
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์  รหัสวิชา  

ง 32241 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

ภาคเรียนที่ 1   ปกีารศกึษา   2556 
 

ครูผู้สอน 
นายภูริวัฒน์  เกื้อทาน 
ตําแหน่ง ครูผู้ชว่ย 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
ดอนเมือง กรงุเทพฯ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
 

รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์      รหัสวิชา ง 32241  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์    รวม 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
ช่ือครูผู้สอน นายภูริวัฒน์  เก้ือทาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้       ความเห็นกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
……………………………………………….     ………………………………………………. 
 
ลงช่ือ        ลงช่ือ 
          (นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ)               (นายปฏิวัติ  วัดตูม) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่……เดือน…………………พ.ศ………..       วันที…่…เดือน…………………พ.ศ……….. 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
……………………………………………………………............................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
 
    

ลงช่ือ 
                             (                                            ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

       วันที…่…………เดือน……………….………พ.ศ……..…….. 
 
 
 



 

 

 

คําอธิบายรายวิชา  
 

รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์      รหัสวิชา ง 32241   ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวม 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
 
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บเพจ โครงสร้างของเว็บไซต์ 
หลักการในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  
เข้าใจคําศัพทท์ี่เก่ียวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรมสําหรับออกแบบและสร้างเว็บไซต์ มีทักษะในการ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ การเผยแพร่เว็บไซต์  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์จากจินตนาการ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์      รหัสวิชา ง 32241   ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวม 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล ช้ัน เก่ง ปานกลาง อ่อน 

1   ม.4/1    

2   ม.4/1    

3   ม.4/1    

4   ม.4/1    

5   ม.4/1    

6   ม.4/1    

7   ม.4/1    

8   ม.4/1    

9   ม.4/1    

10   ม.4/1    

11   ม.4/1    

12   ม.4/1    

13   ม.4/1    

14   ม.4/1    

15   ม.4/1    

16   ม.4/1    

17   ม.4/1    

18   ม.4/1    

19   ม.4/1    

20   ม.4/1    

21   ม.4/1    

22   ม.4/1    

23   ม.4/1    

24   ม.4/1    

25   ม.4/1    

 



 

 

 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ต่อ) 

 
รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์           รหัสวิชา ง 32241  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวม 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
  

เลขที ่ ช่ือ – สกุล ช้ัน เก่ง ปานกลาง อ่อน 

26   ม.4/1    

27   ม.4/1    

28   ม.4/1    

29   ม.4/1    

30   ม.4/1    

31   ม.4/1    

32   ม.4/1    

33   ม.4/1    

34   ม.4/1    

35   ม.4/1    

36   ม.4/1    

37   ม.4/1    

38   ม.4/1    

39   ม.4/1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การจัดหน่วยการเรียนรู ้
 
รายวิชา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์  รหัสวิชา ง 32241   ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวม 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
 

 
 
 
 

หน่วยการ
เรียนรู ้

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ สัปดาห์ที ่ แผนท่ี เรื่อง เวลา 

1 พ้ืนฐานและความเข้าใจ 1 1 แนะนํารายวิชา/การวัดผล 1 

  2-3 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเว็บไซต์ 2 

  4 3 รู้จักกับ Adobe Dreamweaver 
CS3 

1 

  5 4 ส่วนประกอบและการใช้งาน Adobe 
Dreamweaver CS3 

1 

2 ทักษะในการออกแบบ 6-8 5 การสร้างเว็บเพจและจัดการไฟล์ 3 

 และสร้างเว็บไซต์ 9-12 6 การแทรกและจัดการข้อความในหน้า
เว็บเพจ 

4 

  13-16 7 การตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพ 4 

  17-20 8 การแทรกและจัดการตารางในหน้า
เว็บเพจ 

4 

  21-24 9 การเช่ือมโยง (Link) เว็บเพจ 4 

3 การประยุกต์ใช้
โปรแกรมที่เก่ียวเน่ือง 

25-30 10 การออกแบบภาพกราฟิกส์สําหรับ
งานเว็บไซต์ 

6 

 กับการพัฒนาเว็บไซต์ 31-34 11 การสร้างเว็บเทมเพลตและการ
นําไปใช้ 

4 

  35-36 12 การสร้างแอนิเมช่ันและดัดแปลง
สําหรับงานเว็บไซต์ 

2 

4 ทักษะด้านระบบเครือ 37-38 13 การจดทะเบียนโดเมนเนม 2 

 ข่ายคอมพิวเตอร์ 39-40 14 การ Upload เว็บไซต์เข้าสู่ Server 2 

รวม 40 



 

 

 

การประเมินผลการเรียน 
รายวชิา การออกแบบและสร้างเว็บไซต์   รหัสวชิา ง 32241 

 
1. รายละเอียดการประเมิน 
 1.1 การประเมนิสภาพจริง  60  คะแนน 
 1.2 คะแนนสอบ    20  คะแนน 
 1.3 คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน 
 
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มทีักษะในการแก้ปัญหาในการ
ทํางาน การแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นระบบ รู้จักใช้เหตุผล  ใช้เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานอย่างมีกลยุทธ์   
 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน  อดทน ใฝรู่้ รักการทํางาน  ประหยัด อดออม  ตรงต่อเวลา เสียสละ  
เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัย  เห็นคุณค่าความสําคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
 
3. เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดการประเมินผลงานตามใบงาน  
 1.  วัดผลความรู้     40 %   (K  Knowledge) 
 2.  ผลงานที่ปฏิบัติกิจกรรม   40 %   (P  Preformance) 
 3.  จิตพิสัย     20%  (A  Attitude) 
  3.1  ความรับผดิชอบ  
  3.2  การตรงต่อเวลา 
  3.3  ความสนใจ 
  3.4  การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
 

 

 
 
 


