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คาแนะนาการใช้
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้ างเว็บไซต์ ด้ วยภาษา HTML5 ร่ วมกับ CSS3
บทเรี ยนนี้ ใช้เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยบทเรี ยนต่าง ๆ ของหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้ าง
เว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML5 ร่ วมกับ CSS3 ในรหัสวิชา ง 23102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อการเรี ยน ต้องทาตามขั้นตอนที่กาหนด ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนา และศึกษาตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ศึกษาคาแนะนาการใช้บทเรี ยนให้เข้าใจ ก่อนทาการเรี ยนในบทเรี ยนออนไลน์
2. ศึกษาข้อมูลรายวิชา จุดประสงค์การเรี ยนรู้ การใช้โปรแกรม Notepad
3. ก่อนเข้าศึกษาแต่ละบทเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ซึ่ งมีท้ งั หมด 30 ข้อ
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก มี ค าตอบที่ ถู ก เพี ย งค าตอบเดี ย ว หลังจากท า
แบบข้อสอบผูเ้ รี ยนจะทราบผลคะแนนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินตนเอง
4. ศึกษาบทเรี ยนตามลาดับเนื้อหา เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาจบบทเรี ยนแต่ละบทเรี ยนแล้ว ให้ทา
กิจกรรมลองทาดู เพื่อฝึ กปฏิบตั ิ และทาแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยนด้วย บทเรี ยนประกอบไปด้วย
บทเรี ยนที่ 1 รู้จกั HTML5
บทเรี ยนที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
บทเรี ยนที่ 3 รู้จกั CSS3
บทเรี ยนที่ 4 การเชื่อมโยง
บทเรี ยนที่ 5 การสร้างตาราง
5. เมื่อศึกษาจบบทเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่ งมีท้ งั หมด 30 ข้อ
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย ชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตัว เลื อก มี ค าตอบที่ ถู ก เพี ย งค าตอบเดี ย วหลัง จากท า
แบบข้อสอบผูเ้ รี ยนจะทราบผลคะแนนประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนว่าอยูใ่ นเกณฑ์ระดับใด
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รายละเอียดของหัวข้ อหลักหรือเมนูหลัก
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
- หน้ าแรก คือ หน้าแรกของเว็บไซต์ (หน้า Homepage)
- คาแนะนาการใช้ บทเรียน คือ คาอธิบายวิธีการใช้บทเรี ยน
- ข้ อมูลรายวิชา คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
- Notepad คือ รายละเอียดวิธีการใช้โปรแกรม Notepad
ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับเขียนคาสั่ง HTML5 และ CSS3
แบบทดสอบ
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
บทเรียน ประกอบด้ วย 5 บทเรียน
- บทเรี ยนที่ 1 รู้จกั HTML5
- บทเรี ยนที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
- บทเรี ยนที่ 3 รู้จกั CSS3
- บทเรี ยนที่ 4 การเชื่อมโยง
- บทเรี ยนที่ 5 การสร้างตาราง
ครู ผ้ สู อน
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับครู ผสู้ อน
แหล่ งอ้ างอิงข้ อมูล
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับแหล่งอ้างอิงของเนื้ อหา
และ รู ปภาพที่ใช้ประกอบในบทเรี ยนออนไลน์น้ ี
ระบบครู
- ระบบข้อมูลสาหรับครู สาหรับตรวจดูผลคะแนน
ของนักเรี ยนทั้งหมด
หมายเหตุ : เมื่อคลิกที่หวั ข้อหรื อเมนู แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน และแบบฝึ กหัดจะเชื่อมโยงไปยัง
เว็บเพจของระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ซึ่งรายละเอียดการใช้งานอยูใ่ นหัวข้อคู่มือการใช้ การเข้าทาแบบทดสอบ
และ แบบฝึ กหัดของบทเรี ยนออนไลน์
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รายละเอียดในบทเรี ยนออนไลน์น้ ี ในบางหัวข้ออาจมีเนื้อหาต่อเนื่องหลายหน้าด้วยกัน
ผูเ้ รี ยนสามารถคลิกปุ่ มหมายเลขหน้า ด้านบนขวามือของเว็บเพจได้ หากมีหมายเลขหน้าให้ศึกษาเนื้ อหา
จนครบทุกหน้า หรื อ สามารถคลิกปุ่ ม หน้าถัดไป หรื อ ย้อนกลับได้ที่มุมล่างขวาของเว็บเพจ
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รายละเอียดภาพปุ่ มทางานต่ างๆ

ภาพปุ่ มหมายเลขหน้า

ภาพปุ่ ม หน้าถัดไป และ ย้อนกลับ

ในส่ วนบทเรี ยนแต่ละบทเรี ยนจะมีเนื้ อหาย่อยให้ศึกษา โดยมีปุ่มแสดงเนื้อหาให้เลือกเนื้อหาย่อย

5

การเข้ าทาแบบทดสอบ และ แบบฝึ กหัดของบทเรียนออนไลน์
เมื่อเลือกแบบทดสอบ หรื อ แบบฝึ กหัดในบทเรี ยนออนไลน์ จะเชื่อมโยงเข้าสู่ เว็บเพจระบบ
แบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ให้กรอกข้อมูล รหัสผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน

รู ปแสดง การเข้าสู่ ระบบการทาแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
เมื่อกรอกข้อมูลเข้าระบบแล้วจะปรากฏหน้าเว็บเพจ ระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ดังนี้
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การใช้ ระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
ระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัดนี้ ใช้ประกอบกับบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง การสร้างเว็บไซต์
ด้วยภาษา HTML5 ร่ วมกับ CSS3 ในรหัส วิชา ง 23102 รายวิชา การงานอาชี พ และเทคโนโลยี 6
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อการเรี ยน ต้องทาตามขั้นตอนที่กาหนด ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนา และศึกษาตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาค าแนะน าการใช้ร ะบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ให้ เ ข้า ใจก่ อ นเริ่ ม ท า
แบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัด
2. ระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ประกอบไปด้วย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 1 รู้จกั HTML5
แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 3 รู้จกั CSS3
แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 4 การเชื่อมโยง
แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 5 การสร้างตาราง
แบบทดสอบหลังเรี ยน
( ระบบแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนมี การสุ่ มข้อสอบทั้งคาถามและตัวเลื อก
คาตอบ และแบบฝึ กหัดมีระบบการสุ่ มเฉพาะตัวเลือกคาตอบ )
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นลาดับแรก
4. ศึกษาบทเรี ยนตามลาดับเนื้ อหาของบทเรี ยนที่ 1 ถึง บทเรี ยนที่ 5 เมื่อศึกษาจบบทเรี ยน
แต่ละบทเรี ยนแล้ว ให้ทาแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยนตามลาดับ ไม่สามารถทาแบบฝึ กหัดข้ามบทเรี ยนได้
5. เมื่อทาแบบฝึ กหัดครบทุกบทเรี ยน ให้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. สามารถตรวจผลคะแนนแบบทดสอบและแบบฝึ กหัดได้ ที่เมนู ตรวจผลคะแนน
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ขั้นตอนการทาแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด

1. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นอันดับแรก ก่อนศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยน
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนทาได้เพียงครั้งเดียว โดยระบบจะมีการตรวจสอบสถานะ
และบันทึกผลคะแนนสอบ ( ระบบมีการสุ่ มข้อสอบทั้งคาถามและตัวเลือกคาตอบ )
2. เข้าศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทเรี ยนทั้ง 5 บทเรี ยน ตามลาดับ ผูเ้ รี ยนต้องทาแบบฝึ กหัดประจา
บทเรี ยนตามลาดับ จึงจะไปทาแบบฝึ กหัดบทเรี ยนต่อไปได้ โดยระบบจะมีการตรวจสอบ
สถานะและบันทึกผลคะแนน ( ระบบมีการสุ่ มตัวเลือกคาตอบ )
- แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 1 เรื่ อง รู้จกั HTML5
- แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 2 เรื่ อง โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
- แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 3 เรื่ อง รู้จกั CSS3
- แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 4 เรื่ อง การเชื่อมโยง
- แบบฝึ กหัด บทเรี ยนที่ 5 เรื่ อง การสร้างตาราง
3. เมื่อทาแบบฝึ กหัดครบทั้ง 5 บทเรี ยน สามารถทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้เพียงครั้งเดียว โดยระบบจะมีการตรวจสอบสถานะ
และบันทึกผลคะแนนสอบ ( ระบบมีการสุ่ มข้อสอบทั้งคาถามและตัวเลือกคาตอบ )
แบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นชุ ดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. ในการทาแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด ต้องทาภายในเวลาที่กาหนด หากหมดเวลาก่อน
ระบบจะทาการตรวจข้อสอบทันที

8

รายละเอียดของหัวข้ อหลักหรือเมนูหลักของระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด

- คาแนะนาการใช้ บทเรียน คือ คาอธิบายวิธีการใช้
ระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
- เปลีย่ นรหัสผ่าน คือ การเปลี่ยนรหัสผ่านของผูเ้ รี ยน
- ตรวจผลคะแนน คือ การดูผลคะแนนของแบบทดสอบ
และแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ :
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
แบบฝึ กหัดที่ : ประกอบด้ วย 5 แบบฝึ กหัด
- แบบฝึ กหัดที่ 1 ของ บทเรี ยนที่ 1 รู้จกั HTML5
- แบบฝึ กหัดที่ 2 ของ บทเรี ยนที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน HTML5
- แบบฝึ กหัดที่ 3 ของ บทเรี ยนที่ 3 รู้จกั CSS3
- แบบฝึ กหัดที่ 4 ของ บทเรี ยนที่ 4 การเชื่อมโยง
- แบบฝึ กหัดที่ 5 ของ บทเรี ยนที่ 5 การสร้างตาราง
ออกจากระบบ
- ออกจากระบบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
เพื่อไปบทเรี ยนออนไลน์
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การเปลีย่ นรหัสผ่ าน
1. กรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้ ในช่อง : ชื่อเข้าสู่ ระบบ
2. กรอก รหัสผ่าน ในช่อง : รหัสผ่านเดิม
3. กรอก รหัสผ่านใหม่ ในช่อง : รหัสผ่านใหม่
4, กรอก ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ในช่อง : ยืนยันรหัสผ่านใหม่
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การตรวจผลคะแนน

1. คลิกที่เมนูหลัก : ตรวจผลคะแนน
2. ระบบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ ตรวจผลคะแนน
3. จะปรากฏตารางผลคะแนน ซึ่งประกอบด้วย
รายการ คือ รายการแบบทดสอบ หรื อแบบฝึ กหัด
ผลคะแนน คือ คะแนนที่ทาแบบทดสอบหรื อแบบฝึ กหัดถูกต้อง
ระดับเกณฑ์ คือ คะแนนของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับเกณฑ์ใด
เกณฑ์ การประเมิน ดังนี้
ตอบถูกต้อง 80% ขึ้นไป อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
ตอบถูกต้อง 70-79%
อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ตอบถูกต้อง 60-69%
อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
ตอบถูกต้อง 50-59%
อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
ตอบถูกต้อง ต่ากว่า 50% อยูใ่ นเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์
( เฉพาะครู เท่านั้น ที่สามารถตรวจผลคะแนนของนักเรี ยนได้ท้ งั ห้องเรี ยน )

