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บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย มีวัตถุ
ประสงค 3 ประการ คือ 1) เพือ่จดัท ําแหลงความรูสํ าหรับการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียน 
รวมทัง้เปนแหลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน 2) เพือ่กระตุนใหผู
เรียนรูจักใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตในการหาความรู 3) เพื่อจัดทํ าสื่อการสอนบนเว็บ
เร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

วิธีการดํ าเนินการศึกษาประกอบดวย การศึกษาและรวบรวมตัวอยางเว็บเพจการสอนจาก
เว็บไซดตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ทํ าการศึกษาวิธีการออกแบบเว็บเพจการสอน ศึกษาโปรแกรมที่จะ
นํ ามาใชประกอบการสรางเว็บเพจ ศึกษาเนื้อหาวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย เรียบเรียงและ
คัดเลือกเนื้อหา นํ ามาจัดทํ าสคริปตเพื่อนํ ามาทํ าเว็บเพจ หลังจากนั้นทํ าการออกแบบและสรางเว็บ
เพจ โดยมกีารอกกแบบเนื้อหาเปนบท ๆ ประกอบดวยช่ือบทหลัก และแตละบทจะประกอบดวย
เนือ้หาที่เปนหัวขอยอยใหศึกษาตามความตองการ

ผลจากการนํ าไปทดลองใช จากกลุมนักศึกษา สามารถใชเปนแหลงคนควาและศึกษาเพิ่ม
เติมในหัวขอเร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขาย ผลการศึกษานี้คาดวาจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนตัวอยางหรือแนวทางสํ าหรับการพัฒนาเว็บเพจการสอนในราย
วิชาอื่น ๆ ผานอินเทอรเน็ตตอไป
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ABSTRACT

The study of  “The Development of Web-Based Instruction on Data communication and 
Network” has three main objects. First, to be the source of knowledge. It can be the place of 
exchange knowledge, attitudes and suggestion about lesson. Second, to stimulate students about 
the useful of Internet and use it for the source of knowledge. Third, to create teaching materials 
about Data Communication and Network on Internet.

Research methodology involves with collecting sample webpage instruction material 
from different website on Internet, making studies in the methods of designing webpage 
instruction, studies the software that will be used in create webpage, and also studies the content 
of Data Communication and Network. Then edit and select the content, which will be made into 
script for webpage. Finally that design and create webpage by designing the teaching content into 
different lesson. Each lesson contains detailed information for students to choose.

The result of the experiment by students can be sources of research studies in the title 
“Data Communication and Network” It is expected that the result will be useful to develop the 
quality of education. It can also be an example or guideline for improvement of other webpage 
instruction via Internet.

 


