
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ว30291 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/10-11 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกติ 

 

นายมานัส ชุติกุลวรนันท์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

  



 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายการสรา้งเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ว30291 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10-11  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On air On demand On hand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

ข้อมูลเก่ียวกับ HTML 
โครงสร้างของภาษา HTML 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=-jzu5YH6OMQ 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

   

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

สมัคร webhost 
https://th.000webhost.com 
https://infinityfree.net 
 

Google meet    1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line  

10  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

ติดต้ัง โปรแกรม Editor 
 

Google meet    1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

   

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

ติดต้ัง โปรแกรม filesZila Google meet    1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

   

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

การใช้งาน โปรแกรม Editor 
เขียน โครงสร้างของภาษา HTML 
 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=-jzu5YH6OMQ 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

ค าสั่งในการก าหนดลักษณะตัวอักษร 
และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในโปรแกรม Editor 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=-jzu5YH6OMQ 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

เช่ือมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink 
List แสดงขอมูลในรูปแบบรายการ 
การใส่รูปในเว็บเพจ 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=-jzu5YH6OMQ 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

https://th.000webhost.com/
https://infinityfree.net/


 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On air On demand On hand 

การใส่ภาพพ้ืนหลัง ให้เว็บเพจ 
การใช้งานสีในเว็บเพจ 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

ทดลองใช้งาน CSS จาก bootstrap 4 
Starter template 
สร้างหน้าแรก เว็บไซต์ 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=NlNdtKyESXA 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียน 
ได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

        

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

Grid system 

Navbar 

 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=gNJtLRCTi2E&list=RD
CMUCeKE6wQHTt5JpS9_RsH
4hrg&start_radio=1&rv=gNJtL

RCTi2E&t=2890 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

11 9 – 13
ส.ค. 64 

Carousel 
A slideshow component for 

cycling through elements—

images or slides of text—like 

a carousel. 

 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=gNJtLRCTi2E&list=RD
CMUCeKE6wQHTt5JpS9_RsH
4hrg&start_radio=1&rv=gNJtL

RCTi2E&t=2890 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

Tables 
Documentation and 

examples for opt-in styling of 

tables (given their prevalent 

use in JavaScript plugins) 

with Bootstrap. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=ZvpEXS015nk&t=106

0s 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On air On demand On hand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

Buttons 
Use Bootstrap’s custom 

button styles for actions in 

forms, dialogs, and more with 

support for multiple sizes, 

states, and moe. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=MQXCMYVMla4 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

Forms 
Examples and usage 

guidelines for form control 

styles, layout options, and 

custom components for 

creating a wide variety of 

forms. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=MQXCMYVMla4 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

Modal 
Use Bootstrap’s JavaScript 

modal plugin to add dialogs 

to your site for lightboxes, 

user notifications, or 

completely custom content. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=MQXCMYVMla4 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

Colors 
Convey meaning through 

color with a handful of color 

utility classes. Includes 

support for styling links with 

hover states, too. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=MQXCMYVMla4 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On air On demand On hand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

Display property 
Quickly and responsively 

toggle the display value of 

components and more with 

our display utilities. Includes 

support for some of the more 

common values, as well as 

some extras for controlling 

display when printing. 

Google meet  https://www.youtube.com/w
atch?v=MQXCMYVMla4 

 1) เช็คช่ือการเข้าเรียน 
2) อภิปราย ซักถาม 

ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

5  

18 27- 28 
ก.ย. 64 

เชื่อมโยงหน้าเพจ เป็นเว็บโซต์ Google meet     ส่ง  Link  ทาง

ห้อง Line 

30  

19 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

เชื่อมโยงหน้าเพจ เป็นเว็บโซต์ Google meet        

20 4 – 6 
1 ต.ค. 

64 

เชื่อมโยงหน้าเพจ เป็นเว็บโซต์ Google meet        

รวม 100  

 
 
 


