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การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง 

จ านวน 18 ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์  

1. สร้างและจัดการเว็บไซต์และเว็บเพจได้  
2. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ได้  

 
ความต้องการของระบบ  

1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000/ME/98  
2. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver  

 
กลุ่มเป้าหมาย  
          ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีพื้นฐาน การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ Windows XP มาก่อน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
          ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
หัวข้อการอบรม 

หลักสูตรการใช้งาน Dream weaver เบื้องต้น เป็นโปรแกรมในการสร้าง Web Site มืออาชีพ
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทดลองตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการสร้าง Web Site ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้, 
การจัดหน้า Web ด้วยวิธีการท า Layout, Frame, Table, Layer, ตลอดจนการสร้าง Web Site ของ
ท่านให้ได้จริงอย่างง่าย จนถึงขั้นการน า Web Site ของท่านขึ้นใช้จริงในระบบ Internet  



 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

 

สารบัญ 
 บทท่ี                            หน้า 
บทที่ 1 Introduction to Internet ............................................................................................... 5 

บทที่ 2 Introduction to Macromedia Dreamweaver .............................................................. 7 

การเปิดโปรแกรม ................................................................................................................... 7 

หน้าจอ Start Page ................................................................................................................ 7 

ส่วนประกอบของ Dreamweaver 8 ........................................................................................ 8 

บทที่ 3 เร่ิมต้นสร้าง Web Site ด้วย Macromedia Dreamweaver ......................................... 10 

วางแผนสร้าง Web Site ....................................................................................................... 10 

การสร้าง Site ...................................................................................................................... 10 

การตั้งค่าการใช้ภาษาไทย .................................................................................................... 11 

การก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้กับ Web Page .................................................................... 12 

บทที่ 4 การใส่ข้อความลงใน Web Page ................................................................................ 15 

การเว้นวรรคระหว่างข้อความ ............................................................................................... 15 

การขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าเดียวกัน ................................................................................... 15 

การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ .................................................................................................... 15 

การจัดรูปแบบข้อความ ........................................................................................................ 16 

การน าเข้าข้อความจากโปรแกรมอื่น ..................................................................................... 16 

บทที่ 5 การแทรกรูปภาพลงใน Web Page ............................................................................. 18 

ชนิดของรูปภาพ................................................................................................................... 18 

การใส่รูปภาพให้เป็นพื้นฉากหลัง .......................................................................................... 19 

บทที่ 6 การท า Hyperlink และการก าหนดค่าต่างๆ .............................................................. 20 

การสร้าง Hyperlink ภายใน Web Site เดียวกัน ................................................................... 20 

การสร้าง Hyperlink ไปยัง Web Site อื่น .............................................................................. 21 

การสร้าง Hyperlink เพื่อส่ง E-mail ...................................................................................... 21 

Image Map ......................................................................................................................... 22 

บทที่ 7 การสร้างตาราง ........................................................................................................... 23 

เริ่มสร้างตาราง ..................................................................................................................... 23 

การพิมพ์ข้อความลงในตาราง ............................................................................................... 23 

การก าหนดคุณสมบัติของตาราง ........................................................................................... 24 

การปรับแต่งตาราง ............................................................................................................... 24 



 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

 

บทที่ 8 การก าหนดรูปแบบ layout ให้กับเว็บเพจ .................................................................. 26 

องค์ประกอบของมุมมอง Layout .......................................................................................... 26 

การสร้าง Layout Table และ Layout Cell ............................................................................ 26 

การก าหนดคุณสมบัติของ Layout Table และ Layout Cell ................................................... 27 

การท าให้หน้า Webpage มีขนาดคงที่ .................................................................................. 29 

การก าหนดหน้า Webpage ให้ขยายขนาดเท่ากับหน้าต่าง Web Browser ............................. 29 

บทที่ 9 การท างานกับ Layer ................................................................................................... 31 

การสร้าง Layer ................................................................................................................... 31 

การก าหนด Properties ของ Layer ...................................................................................... 31 

บทที่ 10 การตรวจสอบเว็บไซต์และการเผยแพร่เว็บไซต์ (Testing and Publishing Site) ... 32 

การตรวจสอบ Link ใน Website ........................................................................................... 32 

การเตรียม Website บน Internet ......................................................................................... 32 

ข้อพิจารณาในการคัดเลือก Web Hosting ............................................................................. 33 

Free Web Hosting .............................................................................................................. 33 

เผยแพร่เว็บไซต์ (Publishing Site) ....................................................................................... 33 

เตรียมตัวก่อน Upload ......................................................................................................... 33 

การ Upload Website .......................................................................................................... 34 



 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

 

บทที่ 1 Introduction to Internet 
Internet คืออะไร 
 อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน  ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลก 
 ในการติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องมีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้
ใคร ซึ่งต้องมีการระบุ ชื่อเครื่อง (คล้ายกับเลขที่บ้าน) ในอินเทอร์เน็ตใช้ข้อตกลงในการติดต่อที่
เรียกว่า TCP/IP (ข้อตกลงที่ท าให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันได้) ซึ่งจะใช้สิ่งที่เรียกค่า “ไอพี-แอดเดรส” 
(IP-Address) ในการระบุชื่อเครื่องจะไม่มีเบอร์ท่ีซ้ ากันได้  
ผู้ให้บริการ Internet 
 ผู้ให้บริการ Internet หรือ ISP (Internet Service Provider) คือผู้ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อผู้ใช้ 
Internet เข้ากับเครือข่าย Internet เช่น TRUE, KSC, CS LOXINFO, SAMART 
World Wide Web (www หรือ w3) 
 เป็นบริการหน่ึงของ Internet ในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia)  
เว็บเพจ (Web Page) 

คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละหน้าของเว็บเพจจะถูกเขียนขึ้นมาจากภาษา HTML 
(Hypertext Markup Language)  
เว็บไซต์ (Web Site)  

คือ การรวบรวมหน้าเว็บเพจและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้รวมกันเป็น 1 เว็บไซต์ 
ดังนั้น ในแต่ละเว็บไซต์จึงประกอบไปด้วยหน้าเว็บเพจต่างๆ หลายหน้าที่มีลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน  
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โฮมเพจ (Home Page)  

คือ เว็บเพจท่ีเป็นหน้าแรกสุดของเว็บไซต์ ในหน้าโฮมเพจน้ีมักประกอบไปด้วยลิงก์ที่
เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอยู่จ านวนมาก เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถคลิกเข้าไปดูหน้าเว็บเพจ
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
 คือคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าที่เป็นเครื่อง Server ที่ท าหน้าที่จัดเก็บ Web site ต่างๆ เพื่อคอย
ส่งข้อมูลของ Web site ไปยังเครื่อง Server ของ ISP เพื่อให้น าไปแสดงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ที่ร้องขอมา 
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
 คือโปรแกรมที่ใช้แปลภาษา HTML แล้วแสดงผลบนหน้า Web Page ตามที่ผู้ใช้ (Client) 
ร้องขอ Browser ที่ได้รับความนิยม เช่น Internet Explorer, Fire Fox, Opera เป็นต้น 
เว็บโฮสติ้ง Web Hosting 
 คือผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ Web Server มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและให้บริการฟรี 
ตัวอย่าง Web Hosting ฟรี 
www.thai.net พื้นที่ 
www.host.sk พื้นที่และ email 
http://geocities.yahoo.com พื้นที ่
www.tripod.com พื้นที่ 
http://member.se-ed.net พื้นที่และ email 

http://www.thai.net/
http://www.host.sk/
http://geocities.yahoo.com/
http://www.tripod.com/
http://member.se-ed.net/


 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  7 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

 

บทที่ 2 Introduction to Macromedia Dreamweaver 

การเปิดโปรแกรม 
1. คลิกที่ปุ่ม Start > Programs > Macromedia > Macromedia Dreamweaver 8 

 
2. ในการใช้งานครั้งแรก (หลังจากติดตั้งโปรแกรม) จะมีหน้าต่าง Workspace Setup ขึ้นมา ให้

เลือก Designer แล้วคลิก OK  

หน้าจอ Start Page 
 คือหน้าจอแรกในการใช้งาน Dreamweaver 8 แบ่งเป็น 3 ส่วน 

 
 
ส่วนที่ 1 Open a Recent Item ใช้ส าหรับเปิดไฟล์งานเดิม  
ส่วนที่ 2 Create New ใช้ส าหรับสร้าง Webpage ใหม ่
ส่วนที่ 3 Create from Samples ใช้ส าหรับสร้าง Webpage ใหม่จากตัวอย่างที่มีมาให้ 

1 2 
3 
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ส่วนประกอบของ Dreamweaver 8 
 

 
 

1. Menu Bar เป็นแถบที่รวบรวมเมนูค าสั่งที่ใช้งานในโปรแกรม Dreamweaver เอาใว้ 
2. Insert Bar เป็นแถบส าหรับค าสั่งแทรก Object ลงใน Webpage 

- Common ใช้แทรก Object ที่ใช้บ่อยๆ เช่น Hyperlink, Image, Table เป็นต้น 
- Layout ใช้แทรก Object ที่ใช้จัดโครงสร้างของ Webpage เช่น Table, Frame, 

Layer 
- Forms ใช้แทรก Object ที่ใช้สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผู้ชม  
- Text ใช้จัดรูปแบบข้อความ 
- HTML ใช้แทรก Object ของ HTML 
- Application ใช้แทรกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล 

 

1 2 3 

4 
6 

5 
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- Flash elements ใช้แทรกไฟล์ Flash 
- Favorites ใช้สร้างกลุ่มค าสั่งขึ้นเอง 

3. Toolbar ใช้จัดเก็บกลุ่มค าสั่งที่ใช้งานบ่อยและปุ่มค าสั่งใช้เปลี่ยนมุมมองการท างานของ 
Dreamweaver ได้แก่ Show Code View, Show Code and Design View และ Show 
Design View 

4. Property Inspector คือหน้าต่าง Property ที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติต่างๆของ Webpage เช่น 
Table, Link, Picture, Text เป็นต้น 

5. Panel ใช้ส าหรับก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการออกแบบ Webpage 
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บทที่ 3 เริ่มต้นสร้าง Web Site ด้วย Macromedia Dreamweaver 

วางแผนสร้าง Web Site 
อยากมี Web Site ต้องท าอย่างไร 

1. วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาของ Web Site 
2. เตรียมข้อมูล เตรียมข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
3. ออกแบบและสร้าง ท าการออกแบบและท า Web Page 
4. ทดสอบ ท าการทดสอบกับ Browser  
5. เผยแพร่ ท าการ Upload 

ขั้นตอนการสร้าง Web Site ใน Dreamweaver 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสร้าง Site 
ในการสร้าง Web Site ด้วย Macromedia Dreamweaver นั้นเราต้องเริ่มด้วยการสร้างหรือ

ก าหนด Site ก่อนเสมอ เพื่อก าหนดโฟลเดอร์ในการจัดเก็บไฟล์ต่างๆ  
ขั้นตอนการก าหนด Site 

1. สร้าง Folder ที่จะใช้จัดเก็บ File ต่างๆ 
2. คลิกเมนู Site > New Site แล้วเลือก Tab: Advanced 
3. ในส่วนของ Category เลือก Local Info 

 

ก าหนด Site สร้าง Web Page สร้าง Hyperlink เผยแพร่ Web Site 

ทดสอบ Hyperlink ใส่ข้อมูล 

ปรับแต่ง 

ทดสอบ Web Page 
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4. คลิก OK 

การตั้งค่าการใช้ภาษาไทย 
1. คลิกเมนู Edit > Preferences 
2. ในส่วนของ Category เลือก Fonts, ในส่วนของ Fonts, เลือก Thai 

 

 
Proportional font: แสดงข้อความทั่วไป 
Fixed font: แสดงในส่วนของ Tag 
Code view: ใช้ในมุมมอง Code view และ Code inspector 

ใส่ชื่อ Site 

ก าหนดโฟลเดอร์หลัก 

ก าหนดโฟลเดอร์ 
ที่ใช้เก็บรูปภาพ 
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การก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้กับ Web Page 
เราสามารถก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานให้กับ Web Page ได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

1. Appearance ก าหนดรูปแบบทั่วไปของ Web Page 
2. Links ก าหนดรูปแบบของ Hyperlink 
3. Headings ก าหนดรูปแบบของหัวเรื่องที่ใช้บน Web 
4. Title/Encoding ก าหนดหัวเรื่องและภาษาที่ใช้ใน Web Page 
5. Tracing Image ใช้แสดงภาพตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการวาง Layout ของ Web Page 
 
Appearance 

 
 

1. รูปแบบตัวอักษรบน Web Page 
2. สีพื้นหลัง 
3. ภาพพื้นหลังและการท าซ้ า 
4. ระยะห่างระหว่างขอบของ Web Page กับ Object 

1 
2 
3 

4 
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Links  

 
Link font: Font ของ Hyperlink 
Size: ขนาดของ Hyperlink 
Link color: สีของข้อความที่เป็น Hyperlink 
Rollover links: สีของข้อความที่เป็น Hyperlink ขณะท่ีเมาส์เลื่อนไปบนข้อความ 
Visited links: สีของข้อความ Hyperlink ที่คลิกไปแล้ว 
Active links: สีของข้อความ Hyperlink ขณะก าลังคลิก 
Underline style: รูปแบบการขีดเส้นใต้ข้อความ 
 
Heading  

 
Heading font: Font ของหัวเรื่อง  
Heading: ขนาดและหน่วยวัด 
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Title/Encoding 

 
 

Title: ระบุข้อความหัวเรื่องของ Web Page ซึ่งจะอยู่บน Title bar เมื่อแสดงบน Browser 
Document type: ประเภทของ HTML 
Encoding: ภาษาที่ใช้ใน Web Page 
Tracing Image 

 
 

Tracing image: เลือกภาพที่ต้องการ 
Transparency: ระดับความโปร่งใสของภาพ 
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บทที่ 4 การใส่ข้อความลงใน Web Page 
การเว้นวรรคระหว่างข้อความ 

เราจะเคาะเว้นวรรคเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าต้องการมากกว่า 1 ครั้ง ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

1. กดปุ่ม Ctrl+Shift+Space 

2. จาก Insert bar เลือกเมนู Text แล้วคลิกหัวลูกษรหลังปุ่ม  จากนั้นเลือกค าสั่ง 

 
3. คลิกเมนู Edit > Preferences จากนั้นในส่วน Category เลือก General แล้วคลิกเลือก 

 

การขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าเดียวกัน 
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. กดปุ่ม  Shift+Enter 

2. จาก Insert bar เลือกเมนู Text แล้วคลิกหัวลูกษรหลังปุ่ม  จากนั้นเลือกค าสั่ง 

 
 

การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ 

จาก Insert bar เลือกเมนู Text แล้วคลิกหัวลูกษรหลังปุ่ม  จากนั้นเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ 
 

 
 

หากต้องการสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้คลิกเลือก 
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การจัดรูปแบบข้อความ 
1. เลือกข้อความ 
2. ก าหนดรูปแบบจาก Property Inspector 

 
 
การน าเข้าข้อความจากโปรแกรมอื่น 
Microsoft Word 

1. เลือกข้อความที่ต้องการจาก Microsoft Word 

 
 

2. ที่ Dreamweaver คลิกเมนู Edit > Paste 
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Microsoft Excel 

1. เลือกข้อความที่ต้องการจาก Microsoft Excel 

 
2. ที่ Dreamweaver คลิกเมนู Edit > Paste 
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บทที่ 5 การแทรกรูปภาพลงใน Web Page 

ชนิดของรูปภาพ 
GIF (Graphic Interchange Format) มีนามสกุลเป็น .gif แสดงสีได้ 256 สี (8 bit) 
JPG (Joint Photographic Expert Group)มีนามสกุลเป็น .jpg แสดงสีได้ 16.7 ล้านสี (24 bit) 
 
การแทรกรูปภาพลงใน Web Page  
ขั้นตอน 

1. คลิกเมาส์บน Web Page  
2. คลิกที่ Insert bar เลือก Common จากนั้น คลิก Image 

                 
 

3. คลิกเลือกรูปแล้ว คลิก OK 
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การใส่รูปภาพให้เป็นพื้นฉากหลัง 
1. คลิกเมนู Modify > Page Property 
2. ในส่วนของ Background image คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกรูปภาพ จากนั้นท าตามขั้นตอน 

 
 

3. กดปุ่ม F12 เพื่อดูผล 
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บทที่ 6 การท า Hyperlink และการก าหนดค่าต่างๆ 
 

การท า Hyperlink คือการสร้างการเชื่อมโยงกันจากจุดหน่ึงไปยังจุดหนึ่งภายใน Web Page 
เดียวกัน ต่าง Web Page โดยใช้ ข้อความ รูปภาพหรือเมนูดร๊อปดาวน์ 

ต้นทาง (Source anchor) ต าแหน่งบน Web Page ที่ต้องการสร้าง Hyperlink 
ปลายทาง (Destination anchor) ต าแหน่งปลายทางที่ต้องการเชื่อมโยงถึง 
 

การสร้าง Hyperlink ภายใน Web Site เดียวกัน 
1. ก าหนด Named Anchor (ปลายทาง) 

a. คลิกต าแหน่งที่ต้องการสร้าง Named Anchor 
b. คลิกที่ ไอคอน Named Anchor 

 
 

 
 

c. จะได้หน้าต่าง Named Anchor ให้ท าการตั้งชื่อ จากนั้น คลิก OK จะได้ดังรูป 
 

       
 

1 

2 
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2. สร้าง Hyperlink ไปยัง Named Anchor  
a. เลือกข้อความหรือรูปภาพ  
b. ในส่วนของ Property Inspector ตรงต าแหน่ง Link ให้พิมพ์ #ชื่อปลายทาง (Named 

anchor) แล้วกดปุ่ม Enter 

 
c. กดปุ่ม F12 เพื่อทดสอบ Hyperlink 

 
การสร้าง Hyperlink ไปยัง Web Site อื่น 

1. เลือกข้อความหรือรูปภาพ 
2. ในส่วนของ Property Inspector ตรงต าแหน่ง Link ให้พิมพ์ URL ของ Web Site ปลายทาง 

เช่น http://www.mict.go.th แล้วกดปุ่ม Enter 

 
 

3. กดปุ่ม F12 เพื่อทดสอบ Hyperlink 
 
การสร้าง Hyperlink เพ่ือส่ง E-mail 

1. เลือกข้อความหรือรูปภาพ 
2. ในส่วนของ Property Inspector ตรงต าแหน่ง Link ให้พิมพ์ mailto:อีเมล์แอดเดรส เช่น 

mailto:phuditb@hotmail.com แล้วกดปุ่ม Enter 

 
 
3. กดปุ่ม F12 เพื่อทดสอบ Hyperlink 

http://www.mict.go.th/
mailto:phuditb@hotmail.com
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Image Map 
 Image map คือการท า Hyperlink โดยใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า 
Hotspot 
ขั้นตอน 

1. เลือกรูปภาพ 
2. คลิกปุ่ม Hotspot เพื่อเลือกบริเวณ Image map 

  เลือกบริเวณ Link ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 
  เลือกบริเวณ Link ให้เป็นรูปวงกลม 
  เลือกบริเวณ Link ให้เป็นรูปหลายเหลี่ยม 

 
3. เลือกเฉพาะบริเวณที่จะสร้าง Hyperlink  

 
 

4. ก าหนดต าแหน่งปลายทาง 

 
 

Link: ก าหนดต าแหน่งปลายทาง 
Target: เลือกเป้าหมาย 
Alt: ค าอธิบาย Link 
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บทที่ 7 การสร้างตาราง 

เริ่มสร้างตาราง 
คลิกที่ Web Page 
คลิกเมนู Insert > Table 

 
 
Table size: ขนาดของตาราง 
Header:  รูปแบบของหัวตาราง 
 
 
ผลที่ได้ 
 
 

การพิมพ์ข้อความลงในตาราง 
1. คลิก Cell ที่ต้องการพิมพ์ แล้วพิมพ์ 
2. การเลื่อนไปยังแต่ละเซลล์ 

Tab: เลื่อนไปทางขวาทีละเซลล์ 
Shift+Tab: เลื่อนไปทางซ้ายทีละเซลล์ 
Arrow Key: กลุ่มลูกศร 
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การก าหนดคุณสมบัติของตาราง 
คลิกเลือกตารางจาก Web Page 
ท าการก าหนดคุณสมบัติของตารางในส่วนของ Property Inspector 

 
 

การปรับแต่งตาราง 
การลบ Row/Column 
เลือก Column จากนั้นคลิกขวา เลือก Table > Delete Column 

 
 

เลือก Row จากนั้นคลิกขวา เลือก Table > Delete Row 
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การแทรก Row/Column 
เลือก Column จากนั้นคลิกขวา เลือก Table > Insert Column 

 
 
เลือก Row จากนั้นคลิกขวา เลือก Table > Insert Row 

 
 
การรวมเซลล์(Merge Cell) 
เลือก Cell ที่ต้องการจากนั้นคลิกขวา เลือก Table > Merge Cell 

 



 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  26 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

 

บทที่ 8 การก าหนดรูปแบบ layout ให้กับเว็บเพจ 

องค์ประกอบของมุมมอง Layout 
มุมมอง Layout เป็นมุมมองหนึ่งใน Dreamweaver เหมาะส าหรับการจัดหน้า Web Page 

ให้มีรูปแบบตามต้องการ โดยใช้ตารางและเซลล์เพื่อก าหนดต าแหน่งขององค์ประกอบบน Web 
Page โดยมุมมองใน Layout ประกอบด้วย  
 Layout Table (หมายเลข 1) เป็นพื้นที่สีเทาท่ีใช้ในการก าหนดขอบเขตการจัดวาง Web 

Page ซึ่งมีไว้ใส่ Layout Cell เมื่อท างานในมุมมอง Layout องค์ประกอบอื่นๆจะไม่สามารถ
วางในนี้ได้  

 Layout Cell (หมายเลข 2) เป็นช่องเซลล์ที่มีพื้นที่สีขาวใช้ส าหรับจัดวางองค์ประกอบลงไป 
 

 
 

การสร้าง Layout Table และ Layout Cell  
1. คลิกปุ่ม  จากกลุ่มค าสั่ง Layout 

 
 

2. คลิกลากขอบเขตของ Layout ตามต้องการ จะได้ Layout Table ดังรูป 

1 2 
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3. คลิกปุ่ม  จากกลุ่มค าสั่ง Layout เพื่อสร้าง Cell ใน Layout Table 
4. ในบริเวณ Layout Table คลิกลากเซลล์ตามต้องการ 

 

 
 

การก าหนดคุณสมบัติของ Layout Table และ Layout Cell 
1. คลิกเลือก Layout Table หรือ Layout Cell ที่ต้องการ 
2. การก าหนดคุณสมบัติของ Layout Table และ Layout Cell จากส่วนของ Property 

Inspector 
 

 
Layout Table Property 

 

 
Layout Cell Property 

 
การจัดวางโครงสร้าง Layout Table ให้อยู่กึ่งกลางหน้า Webpage 
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1. ก าหนดโหมดการแสดงผลเป็นแบบ Standard 
2. คลิกที่ขอบ Layout Table หลักที่สร้างขึ้น 
3. ที่หน้าต่าง Properties ช่อง Align เลือกค าสั่ง Center 
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การท าให้หน้า Webpage มีขนาดคงที ่
1. ก าหนดโหมดการแสดงผลเป็นแบบ Layout 
2. คลิกที่ขอบ Layout Table หลักที่สร้างขึ้น 
3. ที่หน้าต่าง Properties คลิกเลือกค าสั่ง Fixed แล้วก าหนดความกว้างของ Layout Table ที่
ช่อง   Width ตามต้องการ 

 
 
4. ก าหนดขนาด Layout Cell ที่อยู่ในแถวเดียวกันให้มีค่าความกว้างรวมไม่เกินค่าความกว้าง
ของ Layout Table โดยคลิกที่ขอบ Lout Cell  
5. ท าซ้ าข้อ 3 

การก าหนดหน้า Webpage ให้ขยายขนาดเท่ากับหน้าต่าง Web Browser 
1. ก าหนดโหมดการแสดงผลเป็นแบบ Layout 
2. คลิกที่ขอบ Layout Table หลักที่สร้างขึ้น 
3. ที่หน้าต่าง Properties คลิกเลือกค าสั่ง Autostretch 
4. คลิกเมาส์ที่ต าแหน่งที่บอกขนาดความกว้างของ Layout Table แล้วคลิกเลือกค าสั่ง Make 

Column Autosrach 
5. ที่หน้าต่าง Choose Spacer Image คลิกเลือก Create a spacer image file แล้วคลิกปุ่ม 

OK 

 
 

6. จะได้หน้าต่าง Save Spacer Image File As ให้คลิกเลือก Folder ส าหรับจัดเก็บภาพ 
7. คลิกปุ่ม Save 
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8. จากนั้นก าหนดความกว้างของ Layout ที่เหลือให้เป็นแบบ Fixed พร้อมบันทึกค่าที่ก าหนด  
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 บทที่ 9 การท างานกับ Layer 
Layer เปรียบเสมือนการวางแผ่นใสซ้อนทับกันแล้วใส่องค์ประกอบบนแต่ละแผ่น 

การสร้าง Layer 
ขั้นตอน 
คลิกเมนู Insert > Layout Objects > Layer 
 
 
 

 
 
 

การก าหนด Properties ของ Layer 
1. คลิกเลือก Layer หรือ หลายๆ Layer 
2. จากนั้นปรับแต่งได้จาก Properties Inspector 

 

1. Standard 2. Standard 

Layer ที่สร้าง 
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 บทที่ 10 การตรวจสอบเว็บไซต์และการเผยแพร่เว็บไซต์ (Testing 
and Publishing Site) 

การตรวจสอบ Link ใน Website 
 ปัญหา Link ขาด (Broken Link) คือการที่เราไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังปลายทางได้ อาจเกิด
จากการเปลี่ยนช่ือ การย้าย การลบ File, Folder โดยท่ีไม่ได้ ปรับปรุง (Update) ข้อมูล 

   รูปแสดงปัญหา Broken link 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ Broken link 

1. คลิกเมนู Site > Check Links Sitewide 

 
 

2. ดับเบิลคลิกชื่อไฟล์เพื่อเปิด Webpage ขึ้นมาปรับปรุง 

การเตรียม Website บน Internet 
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเผยแพร่ Website 
การจดทะเบียน Domain Name  

คือชื่อ Website ของเราใช้แทนต าแหน่งท่ีอยู่บน Internet (IP Address)  
กลุ่มของ Domain Name 
 .co.th : องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 .in.th : บุคคลและหน่วยงานทั่วไป 
 .ac.th : สถานันการศึกษาในไทย 
 .go.th : หน่วยงานรัฐบาลในไทย 
 .or.th : องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
 .mi.th : หน่วยงานทางทหาร 
 .net.th : ผู้ให้บริการ Internet (ISP) 
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ข้อพิจารณาในการคัดเลือก Web Hosting 
ราคา 
 มีทั้งของฟรี จ่ายเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดๆ  
ระบบของ Server 
 Windows และ Linux (โดยท่ัวไป Linux จะถูกกว่า) 
เน้ือที่ส าหรับเก็บข้อมูล 
 เนื้อที่มากราตาก็มักจะแพงตามไปด้วย  
 

Free Web Hosting 
www.thaicity.com 
www.tripod.com 
www.20mbweb.com 
www.freewebsites.com 
www.esmartstart.com 
 

เผยแพร่เว็บไซต์ (Publishing Site) 
 สามารถท าได้หลายวิธี (ขึ้นอยู่กับ Web Server) เช่น 
Web Server ที่มีบริการ FTP (File Transfer Protocol) ใช้ Dreamweaver 
Web Server ที่ไม่มีบริการ FTP ใช้ File Manager 

เตรียมตัวก่อน Upload 
1. คลิกเมนู Site > Manage Sites… 

 

เลือก Site 

คลิกเลือกEdit 

http://www.thaicity.com/
http://www.tripod.com/
http://www.20mbweb.com/
http://www.freewebsites.com/
http://www.esmartstart.com/
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2. จะได้หน้าต่างดังรูป แล้วก าหนดค่าต่างๆ 
 
 
 

 
 

3. คลิก OK แล้ว Done 

การ Upload Website 
คลิกที่พาเนล Files  

 

เลือก Tab: Advanced คลิกเลือก Remote Info 

วิธีการเชื่อมต่อ : FTP 

ชื่อ Web Server 

ใส่ login, password แล้วคลิก Test 

1. คลิกที่ปุ่ม Connect to  
remote host 

2. คลิกที่  Root Site 

3. คลิกที่  Put Files 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 

การจัดทําและปรับปรุงเว็บไซตหมูบานไทย 
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บทที่ 1 องคประกอบของเว็บไซตหมูบาน 

1. การเขาสูหนาแรกของเวบ็ไซตหมูบาน 
ใหเปดโปรแกรม Web Browser และพิมพ URL ของหมูบานตัวเองลงในชอง Address เชน 

• กรณีท่ีเปนหมูบานเปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชน (ป 2551-2552)    พิมพ http://ช่ือ
หมูบาน.moobanthai.com เชน  http://tha-poe.moobanthai.com  

• กรณีท่ีเปนหมูบานเปาหมายขยายผล ของจังหวัดพิษณุโลก (ป 2553)    พิมพ http://ช่ือ
หมูบาน.wordpress.com เชน  http://nernmakuek2.wordpress.com  

 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 1 จาก 29 

http://%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.moobanthai.com/
http://%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.moobanthai.com/
http://%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.wordpress.com/
http://%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.wordpress.com/


 

2. องคประกอบหนาแรก 
เม่ือเขาสูหนาแรก จะพบวาไดมีการทําโครงรางของเว็บไซตเอาไวแลว โดยตําแหนงดานซายจะ

เปนสวนแสดงเน้ือหา และดานขวาจะเปนสวนแสดงรายการเมนูขอมูลของหมูบาน ดังนี้ 
เนื้อหาลาสุด (“เร่ือง” หรือ “Posts”) 

เปนรายละเอียดของเร่ืองราว เนื้อหา หรือ บทความ ตาง ๆ ในเว็บไซต ซ่ึงในระบบเรียกวา 
“เร่ือง” หรือ “Posts” 

“เนื้อหา” หรือ “เร่ือง” ตางจาก “เมนูหลัก” หรือ “หนา” ตรงท่ี “เมนูหลัก” จะไมมีหมวดหมู เม่ือ
มีการสรางหนาใหม ระบบจะสรางเมนู เพือ่แสดงท่ีหนาเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ แต “เนื้อหา” จะเปนการ
เขียนบทความ คือจะตองมีหมวดหมู ท่ีจะแสดงเน้ือหา และเนื้อหาจะแสดงในหมวดหมูท่ีไดเลือกไว 
(เนื้อหา หรือ บทความ 1 เร่ือง สามารถเลือกใหแสดงหลายหมวดหมูได) 
เมนูหลัก (“หนา” หรือ “Page”) 

เมนูหลัก ท่ีอยูดานขวา เปนเมนูท่ีเตรียมไวเพื่อแสดงขอมูลหมูบาน โดยผูดูแลระบบหมูบาน
ตองเขาไปแกไขขอมูลท้ังหมดใหเปนขอมูลจริงของหมูบานตัวเอง ซ่ึงประกอบไปดวยเมนูดังน้ี 

 ขอมูลท่ัวไปของหมูบาน 
 ท่ีตั้งหมูบาน 
 แผนท่ีหมูบาน 
 เอกลักษณโดดเดนของหมูบาน 

ซ่ึงแตละเมนู เปนการแสดงผลเน้ือหาแบบ Static โดยในระบบจะเรียกวา “หนา”  หรือ “Page” 
หมวดหมู (“Categories”) 

“หมวดหมู”  ในระบบเรียกวา “Categories” เปนการจัดหมวดหมูของเนือ้หา ซ่ึงเปนเนือ้หา ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ เชน บทความตาง ๆ โดยจะแบงหมวดหมูของเน้ือหา หรือ บทความ ออกเปน 
4 หมวดหมู   

 การจัดการความรูของชุมชน 
 ขาวสารทั่วไปจากชุมชน 
 ศูนยเรียนรูชุมชน 
 ผลิตภัณฑชุมชน 

ในการเพิ่มเนือ้หา หรือ บทความ เขาไปในแตละหมวดหมู ท้ัง 4 หมวดหมู ผูดูแลระบบสามารถ
เลือกไดวาเน้ือหาที่จะเพิ่มแตละเร่ือง ไวในหมวดหมูเดียว หรือหลายหมวดหมูก็ได เชน เนื้อหา/บทความ
เกี่ยวกับ การละเลนพื้นบาน สามารถเพ่ิมไวในหมวดหมู การจดัการความรูของชุมชน/ขาวสารทั่วไปจาก
ชุมชน และศูนยเรียนรูชุมชน ท้ัง 3 หมวดหมูก็ได  
หมายเหตุ  ผูดแูลระบบสามารถเพิ่มเติมหมวดหมูในภายหลังได 
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บทที่ 2 การเขาสูระบบบริหารจัดการเว็บไซต 
 
การเขาสูระบบบริหารจัดการเว็บไซตหมูบาน เพื่อแกไข/เพิ่มเติมขอมูลตาง ๆ ใหพิมพ URL 

ของหมูบาน (เหมือนการเขาสูหนาแรกของเว็บไซตหมูบาน) และพิมพคําวา /wp-admin ตอทาย เชน 
http://nernmakuek2.wordpress.com/wp-admin แลว Enter ระบบจะแสดงหนา Login สําหรับการเขาสู
ระบบ  

 
 

เม่ือระบบแสดงหนาจอ Login ใหใสช่ือผูใช และรหัสผาน ใหถูกตอง จากน้ันคลิกท่ีปุม      
เขาสูระบบ (ช่ือผูใช และรหสัผาน กลุมงานสารสนเทศฯ สพจ.พิษณุโลก เปนผูกําหนดให)  
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http://nernmakuek2.wordpress.com/wp-admin


 

เม่ือคลิกเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดงหนาจอการบริหารจัดการเว็บไซตหมูบาน ดังรูปดานลาง 
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บทที่ 3 ต้ังคาทั่วไปของหมูบาน 

การตั้งคาท่ัวไป 
เม่ือเขาสูระบบเรียบรอยแลว ใหทําการต้ังคาท่ัวไปของหมูบาน โดยคลิกท่ีเมนู “ตั้งคา” ระบบ

จะแสดงหนาจอการต้ังคาต้ังคาท่ัวไป ดังรูปดานลาง  
 
 
 

1 

2 
 
 
 3 
 
 

4 
 
 

5 
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หนาจอการต้ังคาท่ัวไป จะมีท้ังหมด 9 สวน ดังนี ้

1. Site Title : ใสช่ือหมูบาน 
2. Tagline : ใสช่ือเว็บไซตของหมูบาน 
3. อีเมล :  ใสอีเมลของหมูบาน  
4. เขตเวลา : ใหตั้งเปน UTC+7 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 5 จาก 29 



 

5. รูปแบบวันท่ี : เลือกรูปแบบวันท่ีของประเทศไทย 
6. รูปแบบเวลา  
7. วันท่ีเร่ิมของสัปดาห 
8. ภาษา :  เลือกภาษาไทย  
9. เสร็จแลวคลิก บันทึกการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 6 จาก 29 



 

บทที่ 4  การแกไขขอมูลเมนูหลัก 
 

การแกไข ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
การแกไขขอมูล ใหเขาสูระบบบริหารจัดการเว็บไซตหมูบาน (ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 2) เพื่อ

ทําการแกไขขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้

 

1 

2 

 
1. คลิกท่ี “หนา” ระบบจะแสดงรายช่ือหนาท่ีมีอยูท้ังหมดในเว็บไซต 
2. เล่ือนเมาสไปท่ี “ขอมูลท่ัวไปของชุมชน” แลวคลิกท่ี “แกไข” 
3. ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับการแกไขหนา  ใหทําการพิมพเนื้อหาของขอมูลทั่วไปของชุมชน 

ลงในชองวาง 
4. คลิกท่ี “อัปเดต” เพื่อบันทึกขอมูล 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 7 จาก 29 



 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 8 จาก 29 

 

3 
4 

 

 
การแทรกรูปภาพประกอบ  
การแทรกรูปภาพประกอบ ใหทําตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. ในหนาแกไขหนา ใหคลิกท่ีรายละเอียดของ “ขอมูลท่ัวไปของชุมชน” ตรงบริเวณท่ีตองการ
แทรกรูปภาพ 

2. คลิกท่ีไอคอนส่ีเหล่ียม   เพื่อแทรกรูปภาพ 

 

2 

1 

 
 
 
 



 

3. คลิกท่ี “เลือกไฟล” เพื่อเลือกไฟลท่ีตองการ อัปโหลดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา 
 

 

3 

 
 

4. คลิกเลือกรูปท่ีตองการ จากนัน้คลิกท่ีปุม Open 
 

 

4 

 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 9 จาก 29 



 

5. ระบบจะทําการอัปโหลดไฟลรูปภาพ จากนั้นจะแสดงหนาตาง สําหรับการกรอกรายละเอียด
รูปภาพ ใหทําการใสคําบรรยายใตภาพ และรายละเอียดภาพ 

6. เลือกตําแหนงในการจดัวางรูปภาพ เชน ชิดซาย  กึ่งกลาง  หรือ  ชิดขวา และเลือกขนาดรูปภาพท่ี
ตองการ เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ หรือ เต็มขนาด (โปรแกรมจะทําการปรับขนาด
รูปภาพตามท่ีเลือกใหอัตโนมัติ โดยไมตองใชโปรแกรมอื่นชวย) 

7. คลิกท่ี “ใสเขาในเร่ือง” 
8. รูปท่ีเลือกไว จะแสดงในตําแหนงท่ีเราคลิกเลือกไวตั้งแตข้ันตอนท่ี 1 
9. คลิกท่ี “อัปเดต” เพื่อบันทึก 

 

 

5 

6 

7 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 10 จาก 29 



 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 11 จาก 29 
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10. หากตองการดผูลการแกไขในหนาระบบบริหารจัดการเวบ็ไซต สามารถคลิกขวาท่ีช่ือหมูบาน 

(มุมบนดานซาย) จากน้ันคลิกท่ี “Open in New Window” ดังรูปดานลาง 
 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 



 

11. ระบบจะเปดหนาเว็บไซตหมูบานหนาตางใหมข้ึนมา 
 

 
 
หมายเหตุ  การเพิ่มขอมูล หรือ แกไขขอมูล (ข้ันตอนท่ี 3) สามารถ Copy เนื้อหาจากไฟล MS Word หรือ
เนื้อหาจากเว็บไซต มาใสได แตกอนท่ีจะนาํมาใสในชองวาง ใหเปดโปรแกรม Notepad ข้ึนมา จากนั้นนํา
เนื้อหาท่ีทําการ Copy ไปวางใน Notepad แลว Copy เนือ้หาท้ังหมดจาก Notepad มาใสในชองวาง ท้ังนี้
เพื่อปองกันการติด Code หรือ Style ท่ีมากับโปรแกรม MS Word  ซ่ึงอาจทําใหระบบเสียหาย และเกิด
ขอผิดพลาดได 
 

เม่ือแกไข “ขอมูลท่ัวไปของชุมชน” เสร็จเรียบรอยแลวใหทําการแกไขเนื้อหา “ท่ีตั้งหมูบาน” และ 
”แผนท่ีหมูบาน” โดยใชวิธีเดียวกันกับการแกไข “ขอมูลท่ัวไปของชุมชน” 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 12 จาก 29 



 

 
การแทรกแผนท่ี Google 

การแทรกแผนท่ีจาก Google มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. เปดหนาเว็บไซต Google.co.th 
2. คลิกท่ี “ลงช่ือเขาสูระบบ” 

 

1 2 

 

 

4 

3 

 
3. หากยังไมเคยสมัครสมาชิก หรือยังไมมีบัญชีผูใช จะตองสรางบัญชีผูใช Google กอน โดยคลิกท่ี 

“สรางบัญชีผูใชเดี๋ยวนี”้  แลวขามไปขอ 5 แตถามีบัญชีผูใช Google แลว ใหทําขอ 4 
4. กรอกอีเมล และรหัสผาน แลวคลิก “ลงช่ือเขาใชงาน” แลวขามไปขอ 9 

 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 13 จาก 29 



 

5. กรอกขอมูลท่ีจําเปนสําหรับสรางบัญชีผูใช ดังตัวอยางดานลาง 

 

5 

6 

6. เสร็จแลวคลิกท่ี “ฉันยอมรับ โปรดสรางบัญชีของฉัน” 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 14 จาก 29 



 

7. เขาอีเมลท่ีใชสรางบัญชีผูใช เพื่อยืนยัน 
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8. คลิกท่ีลิงค เพื่อยืนยนั เปนอันเสร็จส้ินการสรางบัญชีผูใช Google 

 
8 

 
เม่ือสรางบัญชีผูใชเสร็จแลว ก็จะสามารถลงช่ือเขาใชงานบัญชี Google ไดโดยทําตามขอ 1-2 และขามมา
ขอ 9  

9. ท่ีชอง Address Bar ใหพิมพ www.google.co.th แลวกด Enter  

 

9 

 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 15 จาก 29 

http://www.google.co.th/


 

10. คลิกท่ีเมนู “แผนท่ี” และคลิกท่ี “แผนท่ีของฉัน” และคลิก “สรางแผนท่ีใหม” 

 

10 

 

11. คลิกท่ีเคร่ืองหมาย    เพื่อเพ่ิมเคร่ืองหมายตําแหนง แลวเล่ือนเมาสมาคลิกท่ีสถานท่ี ท่ี
ตองการในแผนท่ี  เม่ือไดจดุในแผนท่ีแลว ใหใสช่ือสถานท่ีในชอง ช่ือ เชน “พัฒนาชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก”  คลิก “ตกลง” แลวใสช่ือสถานท่ีในชองช่ือ อีกคร้ัง แลวคลิก “บันทึก” 

 

11 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 16 จาก 29 



 

 
 

12. คลิกท่ี “ลิงก” แลวคลิกท่ี “กําหนดเองและแสดงตัวอยางแผนท่ีท่ีฝงไว” 
 

 

12 

 
13. จะปรากฏหนาตางตัวอยางแผนท่ี ใหกําหนดขนาดท่ีตองการในหวัขอ 1  

 

13 

 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 17 จาก 29 



 

 
14. ถารูปแผนท่ีในตัวอยางหวัขอท่ี 2 ยังไมถูกใจ ก็สามารถเล่ือนซาย-ขวา-บน-ลาง หรือ ซูมเขา -       

ซูมออก ไดจนกวาจะพอใจ   แลวนําเมาสไประบายแถบสีคุมขอความท้ังหมด ในหวัขอท่ี 3     
แลวคลิกเมาสขวาในบริเวณขอความ แลวเลือก “Copy”  

 

 

14 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 18 จาก 29 



 

 
15. กลับมาท่ีการจดัการระบบเวบ็ไซตหมูบาน คลิกท่ี “หนา”  เล่ือนเมาสมาท่ีหัวขอ “แผนท่ีหมูบาน” 

แลวคลิกเลือก “แกไข”  

 

15 

 
16. จะปรากฏหนาแกไขแผนท่ีหมูบาน ใหคลิกท่ีแท็บ HTML แลวคลิกเมาสขวาในพื้นท่ีวาง เลือก 

“Paste” 
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จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 19 จาก 29 



 

 
17. คลิกท่ี “อัปเดต” 

 

 

17 

 
18. กลับไปหนาแรก Refresh เพื่อดูการแสดงผล 

 

 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 20 จาก 29 



 

 

การแทรกไฟลวิดีโอ 
 

1. เขาเว็บไซต Youtube.com แลวคลิกท่ี “Create Account” เพื่อลงทะเบียนสมาชิก 

 
 

2. กรอกขอมูล Username ตามแบบฟอรม แลวคลิก “I Accept” 

1 

 

2 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 21 จาก 29 



 

 
3. กรอก E-mail Address และกําหนด Password และพิมพตัวอักษรใหตรง ตามท่ีปรากฏ แลวคลิก 

“Create New Account and Finish” 

 

3 

 
4. เม่ือลงทะเบียนสมาชิกเสร็จเรียบรอย ใหเช็คอีเมล ท่ีใชลงทะเบียนวามีการตอบรับจาก YouTube 

แลว 

 
4 

 
5. กรอก Username และ Password และคลิก Sign in เพื่อเขาสูระบบสมาชิกของ YouTube  

 

5 

   

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 22 จาก 29 



 

 
6. คลิกเลือก Upload และคลิกท่ี Upload video 

 

6 

 
7. จะปรากฏหนาตางใหเลือกไฟลวิดีโอจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา  แลวคลิก Open 

 

7 

 
8. แลวระบบจะทําการ Upload ไฟลวิดีโอจนครบ 100%  

 

8 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 23 จาก 29 



 

 
9. สามารถแกไขช่ือเร่ืองของไฟลวิดีโอได ในชอง Title เลือกหมวดหมูในชอง Category เลือกการ

ใหสิทธิในชอง Privacy เสร็จแลวคลิกปุม “Save changes” 
 

 
 

9 

10. คลิกเมาสซายในชอง Embed เพื่อใหเกิดแถบสีคุมขอความท้ังแถว แลวคลิกเมาสขวา ในชอง
เดียวกัน เลือก “Copy”  

 

 

10 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 24 จาก 29 



 

 
11. กลับมาท่ีระบบการจัดการเวบ็ไซตหมูบาน แลวเขาไปเพิม่ หรือแกไขเร่ือง แลวคลิกท่ีแท็บ 

HTML แลวคลิกเมาสขวาในพ้ืนท่ีวาง เลือก “Paste” เสร็จแลวคลิก “อัปเดต” 
 

 

11 

 
12. กลับไปหนาแรก Refresh เพื่อดูการแสดงผล 

 
 

12 

 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 25 จาก 29 



 

 

บทที่ 5  การสรางเน้ือหา 
 

ในบทนีจ้ะเปนการเพิ่ม และการแกไขเนื้อหา ซ่ึงในระบบจะเรียกเนื้อหา หรือ บทความ ตาง ๆ 
ในเว็บไซต (ท่ีไมใช “หนา” หรือ “Page”) วา “เร่ือง” หรอื “Posts”  

เนื้อหาท่ียังไมไดแกไข 
หนาแรกของเว็บไซต ไดแสดงหมวดหมู ของเน้ือหา 4 หมวดหมู คือ การจัดการความรูของ

ชุมชน ขาวสารท่ัวไปจากชุมชน ศูนยเรียนรูชุมชน และผลิตภัณฑชุมชน โดยมีเนื้อหาตัวอยางแสดงอยู ซ่ึง
ผูดูแลระบบจะตองแกไขใหเปนขอมูลจริงของหมูบาน 

 

 

 
 

ตัวอยางเนื้อหาท่ียังไมมีการแกไข 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 26 จาก 29 



 

 

การเพ่ิมเนื้อหา 
 
เนื้อหาในเว็บไซต สามารถเพิ่มไดไมจํากัด วิธีการเพิ่มเนือ้หา ใหทําตามข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกท่ี “เร่ือง” จากนั้นคลิกท่ี “เขียนเร่ืองใหม”  
2. ใสช่ือเนื้อหา 
3. ใสรายละเอียดเน้ือหา ตกแตงใหสวยงาม ใสรูปภาพประกอบ (ถามี) 
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3 
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4. เลือกหมวดหมูท่ีจะแสดงเนือ้หา สามารถเลือกไดมากกวา 1 หมวดหมู 
5. คลิกท่ี “เผยแพร” เพื่อบันทกึและแสดงเน้ือหาหนาเว็บ (ในกรณีท่ีไมคลิก “เผยแพร” หนาเว็บจะ

ไมแสดงเนื้อหาน้ี จนกวาจะมีการคลิกเพื่อเผยแพรเนื้อหา และหากยังไมตองการเผยแพรเนื้อหา
ในทันที สามารถคลิกท่ี “บันทึกฉบับราง” เพื่อบันทึกเนื้อหาไวกอนกไ็ด) 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 27 จาก 29 



 

 

การแกไขเนื้อหา มีข้ันตอนดังนี ้
1. คลิกท่ี “เร่ือง” 
2. เล่ือนเมาสไปท่ี ช่ือเร่ืองท่ีตองการแกไข แลวคลิกท่ี “แกไข” 

 

1 

2 

 
3. ใสเนื้อหาลงในชองวาง 
4. คลิกท่ี “เผยแพร” เพื่อบันทกึ 

 

3 
4 

 
 
 
 

จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 28 จาก 29 



 

 
5. กลับไปหนาแรก Refresh เพื่อดูการแสดงผล 
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จัดทําโดย  กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก                 หนา 29 จาก 29 
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