
           เล่มท่ี  1 เรื่อง  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม  Dreamweaver CS6  

รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ | พิมพ์ลฎา  นนทะภา 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรม  
Dreamweaver CS6  รายวชิาการสร้างเวบ็ไซต ์ (ง23203)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์)  โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการศึกษา  ดงัน้ี 

1. อ่านค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ใหเ้ขา้ใจ 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  และตรวจค าตอบดว้ยตนเอง  เพื่อทราบความรู้ 
พื้นฐาน ก่อนท่ีจะศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

3. ศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียน และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
ดว้ยความตั้งใจ เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจหากมีขอ้สงสัยใหส้อบถามครูผูส้อน
เพื่อขอค าแนะน า 

4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  และตรวจค าตอบดว้ยตนเอง เพื่อวดัผล
ความกา้วหนา้ในการเรียน 

5. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองในการท ากิจกรรมโดยไม่เปิดดูเฉลย 
ก่อนเรียน-หลงัเรียนและเฉลยกิจกรรมทุกกิจกรรม 

6. นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด 
ไดจ้ากเอกสารอา้งอิงท่ีใหไ้วท้า้ยเล่ม 

 
 
 
 
 

ค าแนะน าในการใช้ 

เอกสารประกอบการเรียน 
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มาตรฐาน ง 3.1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ    
ในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้    การส่ือสาร การแกปั้ญหา    
การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          
และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวดั ง 3.1 ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน ง 4.1  เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงาน

อาชีพ ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติ   
ท่ีดีต่ออาชีพ 

ตัวช้ีวดั ง 4.1 ม.3/1   อภิปรายการหางานดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย 
ตัวช้ีวดั ง 4.1 ม.3/2   วเิคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ 
ตัวช้ีวดั ง 4.1 ม.3/3   ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้

ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

 

 

1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Adobe  Dreamweaver CS6 
Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ท่ีไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยสามารถใชง้านไดง่้าย มีเคร่ืองมือใหใ้ชง้าน
มากมาย ซ่ึงสามารถพฒันาเวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และง่ายดาย 
2. การติดตั้งโปรแกรม Adobe  Dreamweaver CS6 

เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ก่อนการเร่ิมใชง้านโปรแกรม  Dreamweaver CS6  ซ่ึงเป็น
การติดตั้งลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมก่อน
การใชง้าน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคญั 
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ด้านความรู้  นกัเรียนสามารถ  (K) 
1. บอกวธีิการเร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6ได ้
2. บอกส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได ้

ด้านทกัษะกระบวนการ  นกัเรียนมีความสามารถ  (P) 
1. ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
2. ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้
3. ทกัษะการคิดหลากหลาย 

ด้านคุณลกัษณะ  นกัเรียน  (A) 
1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ  4  ตวัเลือก                   
จ  านวน 10 ขอ้  10 คะแนน   ใชเ้วลา 10 นาที 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  แลว้ท าเคร่ืองหมาย
กากบาท  (×)  ลงในกระดาษค าตอบ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กระดาษค าตอบ 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ช่ือ                      เลขที ่     ช้ัน    
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1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 จะตอ้งติดตั้งบนระบบปฏิบติัการ 
Windows ไม่ต ่ากวา่รุ่นใด 

ก. ไม่ต ่ากวา่ Windows 7 
ข. ไม่ต ่ากวา่ Windows 8 
ค. ไม่ต ่ากวา่ Windows XP 
ง. ไม่ต ่ากวา่ Windows XP (SP3) 

2. ในหนา้ต่างก่อนเร่ิมใชง้านส่วน Open a Recent Item ใชส้ าหรับท าอะไร 
ก. ส าหรับเปิดไฟลเ์อกสารท่ีเคยใชง้านมาก่อนหนา้น้ี 
ข. ส าหรับลบไฟลเ์อกสารท่ีเคยใชง้านมาก่อนหนา้น้ี 
ค. ส าหรับสร้างไฟลใ์หม่ สามารถเลือกรูปแบบท่ีตอ้งการได ้
ง. ส าหรับเปิดวดีิโอแนะน าเทคนิคการใชง้านผา่นเวบ็ไซต ์Adobe 

3. พาเนล ในขอ้ใด เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับจดัรูปแบบขอ้ความ 
ก. พาเนล Common 
ข. พาเนล Layout 
ค. พาเนล Forms 
ง. พาเนล Text 

4. ส่ิงท่ีบอกใหผู้ท่ี้ใชง้านคอมพิวเตอร์ทราบวา่ก าลงัใชง้านโปรแกรมอะไรอยู ่
และเอกสารท่ีใชช่ื้ออะไร คือขอ้ใด     

ก. Menu                                                     
ข. Status Bar 
ค. ค.Tool Bar                                                         
ง. Title Bar 
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5. การเรียกใชง้านโปรแกรม Macromedia Dreamweaver สามารถปฏิบติัไดต้าม

ขอ้ใด  
ก. Programs > Dreamweaver    
ข. Start > Programs > Dreamweaver   
ค. Start > Macromedia > Dreamweaver 
ง. Start > Programs /All Programs > Microsoft > Dreamweaver 

6.  แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน คือขอ้ใด 
ก. Menu  
ข. Tool Bar                                                      
ค. Title Bar                                                         
ง. Status Bar 

7. กลุ่มเคร่ืองมือในขอ้ใดท่ีใชใ้นการใส่ขอ้ความลงในเวบ็เพจ  
ก. Text 
ข. Common 
ค. Favorites 
ง. Application 

8. การบนัทึกเอกสารเวบ็เพจท่ียงัไม่เคยบนัทึกมาก่อน (เอกสารใหม่) ใชว้ธีิการ
ในขอ้ใด 

ก. Edit > Save                                               
ข. Edit > Save As… 
ค. File  > Save                                                   
ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 
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9. ขอ้ใดเป็นการก าหนดวธีิการเขา้รหสัภาษาใหเ้ป็นค่าเร่ิมตน้ของทุกเวบ็เพจ ท่ี

ถูกตอ้ง 
ก. File > New 
ข. Edit > Preferences 
ค. Site > Manage Site 
ง. Modify > Page Properties 

10. ขอ้ใด ไม่มี ในส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  

ก. เมนูหลกั 
ข. แถบสถานะ 
ค. กลุ่มหนา้ต่างพาเนล 
ง. ปุ่มเคล่ือนไหว 
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Adobe  Dreamweaver  CS6 เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็เพจ และดูแล
เวบ็ไซต ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป็นท่ีนิยมใชข้อง  Web Master อยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงเป็น
โปรแกรมส า  หรับเขียนภาษา HTML โดยเฉพาะ พร้อมทั้งสามารถแทรก Java Scripts 
และ ลูกเล่นต่างๆได ้มากมาย โดยท่ีผูใ้ช ้ไม่จ  าเป็นตอ้งรู้หลกัภาษา HTML มากนกั ซ่ึง
ช่วยประหยดัเวลา และ ท างานได ้สะดวกยิง่ข้ึน 

 
 
 

ใบความรู้ 
เร่ือง  รู้จกักบัโปรแกรม Dreamweaver CS6 

 

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

ทีม่าของข้อมูล : http://www.magazinehive.com 
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1. สนบัสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

หมายความวา่อะไรกต็ามท่ีเราท าบนหนา้จอ Dreamweaver กจ็ะปรากฏผลแบบเดียวกนั
บนเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยใหก้ารสร้างและแกไ้ขเวบ็เพจนั้นท าได ้ง่าย โดยไม่ตอ้งมีความรู้
ภาษา HTML เลย 

2. มีเคร่ืองมือในการสร้างรูปแบบหนา้จอเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวก
ใหผู้ใ้ชง้านไดม้าก 

3. สนบัสนุนภาษาสคริปตต่์างๆ เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 
4. มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ upload หนา้เวบ็ท่ีสร้างไปท่ี server เพื่อท าการ

เผยแพร่งานท่ีสร้างบน internet 
5. รองรับการใชม้ลัติมีเดียต่างๆ เช่น เสียง กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว ท่ีสร้าง

โดยโปรแกรม  Flash, Shockwave, Firework เป็นตน้ 
6. มีความสามารถท าการติดต่อกบัฐานขอ้มูล เพื่อเช่ือมต่อกบัเวบ็ไซต ์

 
 
 

อะโดบี ดรีมวฟีเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมเีดีย 
ดรีมวฟีเวอร์ (Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดย
บริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบนัควบกิจการรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเตม็ส์) ดรีมวฟีเวอร์มี
ทั้งในระบบปฏิบติัการแมคอินทอช และไมโครซอฟทว์นิโดวส์ ดรีมวฟีเวอร์ยงั
สามารถท างานบนระบบปฏิบติัการแบบยนิูกซ์ ผา่นโปรแกรมจ าลองอยา่ง WINE ได ้
โปรแกรม Dreamweaver มีการพฒันาดงัน้ี 

 Dreamweaver 1.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 1997) เป็นเวอร์ชนัแรกส าหรับ
ระบบปฏิบติัการ MAC OS 

ประวตัิความเป็นมาของโปรแกรม  Dreamweaver 
 

ความสามารถของ  Dreamweaver 
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 Dreamweaver 1.2 (มีนาคม ค.ศ. 1998) เป็นเวอร์ชนัแรกส าหรับ

ระบบปฏิบติัการ Windows 
 Dreamweaver 2.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 1998) 
 Dreamweaver 3.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 1999) 
 Dreamweaver UltraDev 1.0 (มิถุนายน ค.ศ. 2000) 
 Dreamweaver 4.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 2000) 
 Dreamweaver Ultra Dev 4.0 (ธนัวาคม ค.ศ. 2000) 
 Dreamweaver MX (พฤษภาคม ค.ศ. 2002) 
 Dreamweaver MX 2004 (10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003) 
 Dreamweaver 8 (13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005) 
 Dreamweaver CS3 (16 เมษายน ค.ศ. 2007)  

*เป็นเวอร์ชนัแรกหลงัจากรวมกบับริษทั อะโดบีซิสเตม็ส์ 
 Dreamweaver CS4 (23 กนัยายน ค.ศ. 2008) 
 Dreamweaver CS5 (20 มิถุนายน ค.ศ. 2010) 
 Dreamweaver CS6 (23 เมษายน ค.ศ. 2012) 
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      1. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีช่ือไฟล ์Set-up.exe 

 
 
 

      2. หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม โดยจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 

      3. คลิกท่ีปุ่ม Install 

 
 

ขั้นตอนในการติดตั้ง โปรแกรม Dreamweaver CS6 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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    4. คลิกท่ีปุ่ม Accept 

 
 

      5. กรอก Serial Number แลว้คลิกท่ีปุ่ม Next 

  
 

     6. เลือกโปรแกรมท่ีตอ้งการติดตั้ง หลงัจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Install 
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      7. โปรแกรมจะเร่ิมทาการติดตั้ง 

 
 

       8. เม่ือติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 
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เม่ือตอ้งการเขา้สู่โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  เพื่อเปิดใชง้านมี

ขั้นตอนดงัน้ี  
1. ท าการเปิดโปรแกรม Dreamweaver โดยเขา้ไปท่ี เมนู Start > All Programs > 

Adobe Master Collection CS6 > Adobe Dreamweaver CS6 

 

 
2. เม่ือเปิดโปรแกรม Dreamweaver ในคร้ังแรกจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 

 

การเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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           เล่มท่ี  1 เรื่อง  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม  Dreamweaver CS6  

รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ | พิมพ์ลฎา  นนทะภา 

 

15 

 
3. ใหท้ าการเลือกท่ี Designer แลว้ทาการกดท่ีปุ่ม OK จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 
4. จะปรากฏหนา้ต่าง Welcome Screen  ก่อนการเขา้สู่หนา้โปรแกรมหลกั 

ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

  Open a Recent Item : แสดงช่ือเวบ็เพจท่ีเคยใชง้านมาแลว้ หรือ
คลิกท่ีปุ่ม Open เพื่อคน้หาไฟลท่ี์ตอ้งการ 
  Create New : เป็นการสร้างไฟลง์านใหม่ เช่น HTML, ColdFusion, 

PHP, ASP, JavaScript เป็นตน้ 
 Top Features (Videos) : เขา้สู่หนา้เวบ็ Adobe TV ดูวดิีโอสาธิต

การใชง้าน 
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ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  10  คะแนน 

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมใชง้านประเภทใด 

ตอบ           

3.  ภายในหนา้ต่าง Welcome Screen ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ตอบ           

2.  จงอธิบายความหมายของ What You See Is What You Get (WYSIWYG) 

ตอบ           

4.  Open a Recent Item หมายถึงอะไร 

ตอบ           

5.  Create New หมายถึงอะไร 

ตอบ           

กจิกรรมที่  1 
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ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  10  คะแนน 

2. อธิบายขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          
          
          
          
          
          

           

1. จงอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
 

กจิกรรมที่  2 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

ส่วนประกอบของ Adobe Dreamweaver CS6 

ใบความรู้ 
เร่ือง  ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม  

Dreamweaver CS6 
 

Properties Inspector 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
  

Panel Group 

Menu bar Insert bar 

Document areas   

Status Bar 
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1. แถบเมนูหลกั (Menu bar) เป็นแถบรวบรวมค าสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
 
 

 Code ส าหรับแสดงการท างานในรูปแบบ HTML นอกจากน้ียงัสามารถ
เขียนค าสั่ง HTML หรือค าสั่งภาษาสคริปต ์(Script) อ่ืนๆ ไดด้ว้ย 

 Split ส าหรับแสดงการท างานแบบ HTML กบัการแสดงพื้นท่ีออกแบบ 
โดยจะแสดงส่วนของค าสั่ง ไวด้า้นบนและแสดงเวบ็เพจปกติไว ้ดา้นล่าง 

 Design ส าหรับแสดงเวบ็เพจคลา้ยกบัท่ีเราเห็นในบราวเซอร์ เช่น ขอ้ความ 
กราฟิก หรือออปเจก็ตอ่ื์นๆ และสามารถแกไ้ขเน้ือหาลงเวบ็เพจได ้

 Title ส าหรับแสดงช่ือของเวบ็เพจ ในส่วนของแถบหวัเร่ือง 

2. แถบเคร่ืองมอื (Insert Bar) เป็นแถบท่ีประกอบดว้ยปุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการแทรก
ออบเจก็ต ์(องคป์ระกอบต่างๆ) ลงในเวบ็เพจ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบดว้ย
ค าสั่งต่างๆ แยกยอ่ยดงัน้ี 

 

 
 Common ในแถบน้ีจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชง้านบ่อยๆ เช่น สร้าง

ตาราง , สร้างลิงค ์หรือใส่รูปในเวบ็เพจ  
 Layout ในแถบน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบั การแสดงผลแบบ div , ตาราง 

และ frame ส าหรับใชส้ร้างเวบ็เพจ แบบ layout  

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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 Forms ในแถบน้ีประกอบดว้ยค าสั่งท่ีใชใ้นการสร้าง form เช่น radio, 

check box เป็นตน้  
 Data เป็นแถบท่ีใส่ส าหรับ Dynamic เวบ็ไซต ์ใชจ้ดัการกบัระบบ data 

base จะใชม้ากในการพฒันา web applicationบนเวบ็ไซต ์เช่นการเขียน
ระบบ web board , ระบบสมาชิก      

 Spry เป็นแถบใหม่ของ  Dreamweaver ท่ีหลายคนจะตอ้งชอบ เพราะเป็น
เคร่ืองมือท่ีรวม java script กบั HTML , CSS  เขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้วบ็ไซตมี์
ความน่าสนใจ  และมีความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน  

 jQueryMobile ปุ่มส าหรับสร้าง jQuery บนอุปกรณ์มือถือ เป็น javascript 
ท่ีถูกพฒันาใหใ้ชง้านไดง่้ายข้ึน โดยไมจ าเป็นตอ้งเขียนอะไรใหยุ้ง่ยากอีก
ต่อไป 

 In Context Editing   บริการออนไลนท่ี์ใหผู้อ้อกแบบสร้างจดัการ และ
ควบคุมการแกไ้ขเวบ็เพจ 

 Text ในน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการกบัตวัอกัษรทั้งหมด เช่นใส่
สัญลกัษณ์พิเศษต่างๆ   

 Favorites แถบอนัน้ีคุณสามารถเพิ่ม เคร่ืองมือต่างดว้ยตวัเอง โดยการคลิก
ขวา ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเกบ็เคร่ืองมือต่างๆท่ีใชง้านบ่อยไวใ้นน้ี 

3. พืน้ทีส่ร้างงาน (Document area) เป็นส่วนท่ีใชส้ร้างหนา้เวบ็เพจ ใส่เน้ือหา 
และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเวบ็เพจ ซ่ึงสามารถเลือกเปิดพื้นท่ีสร้างงานไดด้ว้ยกนั 4 
มุมมอง  

 
 
 
 
 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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 มุมมองออกแบบ (Design View) ใชแ้กไ้ขและจดัวางเน้ือหาต่าง ๆ ลงบน

เวบ็เพจ  
 มุมมองโค้ด (Code View) ใชส้ าหรับเปิดดูค าสั่งต่าง ๆ เช่น HTML PHP 

ASP และ JSP และสามารถแกไ้ขค าสั่งต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ 
 มุมมองโค้ดและออกแบบ (Code and Design View หรือ Split) แสดงทั้ง

แบบมุมมองออกแบบ และมุมมองโคด้พร้อมกนั สามารถปรับขนาดพื้นท่ี
ของแต่ละส่วนไดโ้ดยคลิกลากท่ีเส้นแบ่งระหวา่งทั้ง 2 ส่วนน้ี 

 มุมมองแสดงเวบ็เพจเหมือนดูบนเบราเซอร์ (Live View) แสดงหนา้เวบ็
เพจเหมือนดูบนเบราเซอร์ทั้งในส่วนของ JavaScript และ Plugin 

4. หน้าต่าง (Properties Inspector)  เป็นหนา้ต่างเลก็ ๆ ท่ีอยูด่า้นล่างสุดของ
หนา้จอโปรแกรม เป็นส่วนท่ีใชง้านมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีใชก้  าหนดคุณสมบติั
ส าคญั ๆ ของออบเจก็ตท่ี์วางในหนา้เวบ็เพจ เช่น ต าแหน่ง ขนาด และสี 

 
 
 

5. กลุ่มหน้าต่างพาเนล (Panels) เป็นหนา้ต่างเลก็ ๆ ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือไวเ้ป็น
กลุ่มตามหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหใ้ชง้านไดส้ะดวกข้ึน 

 
6. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบท่ีอยูท่างดา้นล่างของหนา้ต่าง ๆ Document 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ดา้นซา้ยเป็น  Tag Selector ส่วนดา้นขวาเป็นเคร่ืองมือต่าง ๆ 

 

 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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หลกัส าคญัก่อนการสร้างเวบ็เพจ 

1. เลือกรูปแบบพื้นท่ีท างาน (Workspace)  ใหเ้หมาะสม 
2. จดัการกบัหนา้ต่างไฟล ์
3. เตรียมโฟลเดอร์ส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
4. สร้าง Define Site เพื่อจดัระบบใหข้อ้มูล 

การบันทกึเว็บเพจ 
1. คลิกเลือกค าสั่ง File - > Save (หรือกดคียล์ดั Ctrl + S) 

 ถา้ตอ้งการบนัทึกเวบ็เพจเดิมใหเ้ป็นช่ือใหม่ เลือกค าสั่ง Save As 
 ถา้ตอ้งการบนัทึกเวบ็เพจทั้งหมดท่ีเปิดใชง้านอยู ่เลือกค าสั่ง Save All 

2. เปิดเขา้ไปยงัโฟลเดอร์หลกัท่ีจดัเกบ็เวบ็ไซตแ์ละโฟลเดอร์ยอ่ยท่ีจะใชเ้กบ็ไฟล ์
3. ตั้งช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการ (กรณีหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ตอ้งตั้งเป็น Index.html 

เท่านั้น นอกจากนั้นตั้งช่ือตามชนิดของไฟลง์าน) 
4. เลือกประเภทไฟลท่ี์จะบนัทึกเป็น html 
5. คลิกปุ่ม Save 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่าของข้อมูล :  นางพิมพล์ฎา  นนทะภา 
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Show Code View 

 

Show Code and Design View 

 
 

Show Design View 

 
 ทีม่าของข้อมูล : http://aster.spu.ac.th/ 

ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผล 

http://4.bp.blogspot.com/-hn4dcNcdFus/Tq4VF4wgl-I/AAAAAAAAACc/__fkhXTKZUI/s1600/jor1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9Cy1bpNzkfI/Tq4X_awFD_I/AAAAAAAAACo/rFhrvpiAEW4/s1600/jor2.jpg
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1. ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   
มีองคป์ระกอบ อะไรบา้ง 
 

  

ค าช้ีแจง  จงบอกส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   
 

กจิกรรมที่  3 
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1.  Menu bar หมายถึง        
           
 

2. Insert Bar หมายถึง        
           
 

3. Document area หมายถึง       
          
  
 
 
4. Properties Inspector  หมายถึง      
          
   
 
  5. Status Bar หมายถึง        
           
 
 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
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ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์   

2. อธิยายขั้นตอนการบนัทึกไฟลง์าน 
          
          
          
          
          
          

           
          
          
          

           

1. หลกัส าคญัก่อนการสร้างเวบ็ไซต ์คือ อะไร 
          
          
          
          
          
           

กจิกรรมที่  4 
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ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ  4  ตวัเลือก                   
จ  านวน 10 ขอ้  10 คะแนน   ใชเ้วลา 10 นาที 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  แลว้ท าเคร่ืองหมาย
กากบาท  (×)  ลงในกระดาษค าตอบ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กระดาษค าตอบ 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ช่ือ                      เลขที ่     ช้ัน    
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1. ขอ้ใด ไม่มี ในส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  

ก. เมนูหลกั 
ข. แถบสถานะ 
ค. กลุ่มหนา้ต่างพาเนล 
ง. ปุ่มเคล่ือนไหว 

2. ขอ้ใดเป็นการก าหนดวธีิการเขา้รหสัภาษาใหเ้ป็นค่าเร่ิมตน้ของทุกเวบ็เพจ 
 ท่ีถูกตอ้ง 

ก. File > New 
ข. Edit > Preferences 
ค. Site > Manage Site 
ง. Modify > Page Properties 

3. การบนัทึกเอกสารเวบ็เพจท่ียงัไม่เคยบนัทึกมาก่อน (เอกสารใหม่) ใชว้ธีิการ
ในขอ้ใด 

ก. Edit > Save                                               
ข. Edit > Save As… 
ค. File  > Save                                                   
ง. ไม่มีขอ้ใดกล่าวถูก 

4. กลุ่มเคร่ืองมือในขอ้ใดท่ีใชใ้นการใส่ขอ้ความลงในเวบ็เพจ  
ก. Text 
ข. Common 
ค. Favorites 
ง. Application 
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5.  แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน คือขอ้ใด 

ก. Menu  
ข. Tool Bar                                                      
ค. Title Bar                                                         
ง. Status Bar 

6. การเรียกใชง้านโปรแกรม Macromedia Dreamweaver สามารถปฏิบติัไดต้าม
ขอ้ใด  

ก. Programs > Dreamweaver    
ข. Start > Programs > Dreamweaver   
ค. Start > Macromedia > Dreamweaver 
ง. Start > Programs /All Programs > Microsoft > Dreamweaver 

7. ส่ิงท่ีบอกใหผู้ท่ี้ใชง้านคอมพิวเตอร์ทราบวา่ก าลงัใชง้านโปรแกรมอะไรอยู ่
และเอกสารท่ีใชช่ื้ออะไร คือขอ้ใด     

ก. Menu                                                     
ข. Status Bar 
ค. ค.Tool Bar                                                         
ง. Title Bar 

8. พาเนล ในขอ้ใด เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับจดัรูปแบบขอ้ความ 
ก. พาเนล Common 
ข. พาเนล Layout 
ค. พาเนล Forms 
ง. พาเนล Text 
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9. ในหนา้ต่างก่อนเร่ิมใชง้านส่วน Open a Recent Item ใชส้ าหรับท าอะไร 
ก. ส าหรับเปิดไฟลเ์อกสารท่ีเคยใชง้านมาก่อนหนา้น้ี 
ข. ส าหรับลบไฟลเ์อกสารท่ีเคยใชง้านมาก่อนหนา้น้ี 
ค. ส าหรับสร้างไฟลใ์หม่ สามารถเลือกรูปแบบท่ีตอ้งการได ้
ง. ส าหรับเปิดวดีิโอแนะน าเทคนิคการใชง้านผา่นเวบ็ไซต ์Adobe 

10. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 จะตอ้งติดตั้งบนระบบปฏิบติัการ 
Windows ไม่ต ่ากวา่รุ่นใด 

ก. ไม่ต ่ากวา่ Windows 7 
ข. ไม่ต ่ากวา่ Windows 8 
ค. ไม่ต ่ากวา่ Windows XP 
ง. ไม่ต ่ากวา่ Windows XP (SP3) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.  ค  1.  ง 

2.  ก  2.  ข 

3.  ง  3.  ค 

4.  ข  4.  ก 

5.  ง  5.  ข 

6.  ข  6.  ง 

7.  ก  7.  ข 

8.  ค  8.  ง 

9.  ข  9.  ก 

10.  ง  10.  ค 
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ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์   

1.  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมใชง้านประเภทใด 

ตอบ           

3.  ภายในหนา้ต่าง Welcome Screen ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ตอบ           

2.  จงอธิบายความหมายของ What You See Is What You Get (WYSIWYG) 
ตอบ          
           

4.  Open a Recent Item หมายถึงอะไร 
ตอบ          
           

5.  Create New หมายถึงอะไร 
ตอบ          
          
  

แนวค าตอบกจิกรรมที่  1 

เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็เพจ และดูแลเวบ็ไซต ์

อะไรกต็ามท่ีเราท าบนหนา้จอ Dreamweaver กจ็ะปรากฏผล     
แบบเดียวกนับนเวบ็เพจ 

Open a Recent Item Create New  Top Features (Videos) 

แสดงช่ือเวบ็เพจท่ีเคยใชง้านมาแลว้ หรือคลิกท่ีปุ่ม Open เพื่อคน้หา
ไฟลท่ี์ตอ้งการ 

เป็นการสร้างไฟลง์านใหม่ เช่น HTML, ColdFusion, PHP, ASP, 
JavaScript เป็นตน้        
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ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  10  คะแนน 

2. อธิบายขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          

          

          

          

          

          

           

1. จงอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

แนวค าตอบกจิกรรมที่  2 

1) ดบัเบ้ิลคลิกท่ีช่ือไฟล ์Set-up.exe 
2) หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  
3) คลิกท่ีปุ่ม Install 
4) คลิกท่ีปุ่ม Accept 
5) กรอก Serial Number แลว้คลิกท่ีปุ่ม Next 
6) เลือกโปรแกรมท่ีตอ้งการติดตั้ง หลงัจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Install 
7) โปรแกรมจะเร่ิมทาการติดตั้ง 
 

1) ท าการเปิดโปรแกรม Dreamweaver โดยเขา้ไปท่ี เมนู Start > All Programs > 
Adobe Master Collection CS6 > Adobe Dreamweaver CS6 

2) เม่ือเปิดโปรแกรม Dreamweaver ในคร้ังแรกจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 
3) ใหท้ าการเลือกท่ี Designer แลว้ทาการกดท่ีปุ่ม OK จะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 
4) จะปรากฏหนา้ต่าง Welcome Screen  ก่อนการเขา้สู่หนา้โปรแกรมหลกั 
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Document areas   

1. ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   
มีองคป์ระกอบ อะไรบา้ง 
 

Menu bar Insert bar 

แนวค าตอบกจิกรรมที่  3 

Properties Inspector Panel Group Status Bar 
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แถบสถานะ เป็นแถบท่ีอยูท่างดา้นล่างของหนา้ต่าง ๆ  

1.  Menu bar หมายถึง        
           
 

2. Insert Bar หมายถึง        
           
 

3. Document area หมายถึง       
          
  
 
 
4. Properties Inspector  หมายถึง      
          
   
 
  5. Status Bar หมายถึง        
           
 
 
 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

แถบเมนูหลกั เป็นแถบรวบรวมค าสั่งทั้งหมดของ 

โปรแกรม 

แถบเคร่ืองมือ เป็นแถบท่ีประกอบดว้ยปุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการ
แทรกออบเจก็ต ์(องคป์ระกอบต่างๆ) ลงในเวบ็เพจ 

พื้นท่ีสร้างงาน เป็นส่วนท่ีใชส้ร้างหนา้เวบ็เพจ        
ใส่เน้ือหา และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเวบ็เพจ 

หนา้ต่าง เป็นหนา้ต่างเลก็ ๆ ท่ีอยูด่า้นล่างสุด
ของหนา้จอโปรแกรม เป็นส่วนท่ีใชง้านมากท่ีสุด  



           เล่มท่ี  1 เรื่อง  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม  Dreamweaver CS6  
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แนวค าตอบกจิกรรมที่  4 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  10  คะแนน 

2. อธิยายขั้นตอนการบนัทึกไฟลง์าน 
          

          

          

          

          

          

           
          

          

          

           

1. หลกัส าคญัก่อนการสร้างเวบ็ไซต ์คือ อะไร 
          

          

          

          

          

           

1. เลือกรูปแบบพื้นท่ีท างาน(Workspace) ใหเ้หมาะสม 
2. จดัการกบัหนา้ต่างไฟล ์
3. เตรียมโฟลเดอร์ส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
4. สร้าง Define Site เพื่อจดัระบบใหข้อ้มูล 
 

1. คลิกเลือกค าสั่ง File - > Save (หรือกดคียล์ดั Ctrl + S) 
 ถา้ตอ้งการบนัทึกเวบ็เพจเดิมใหเ้ป็นช่ือใหม่ เลือกค าสั่ง Save As 
 ถา้ตอ้งการบนัทึกเวบ็เพจทั้งหมดท่ีเปิดใชง้านอยู ่เลือกค าสั่ง Save All 

2. เปิดเขา้ไปยงัโฟลเดอร์หลกัท่ีจดัเกบ็เวบ็ไซตแ์ละโฟลเดอร์ยอ่ยท่ีจะใชเ้กบ็
ไฟล ์

3. ตั้งช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการ (กรณีหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ตอ้งตั้งเป็น Index.html 
เท่านั้น นอกจากนั้นตั้งช่ือตามชนิดของไฟลง์าน) 

4. เลือกประเภทไฟลท่ี์จะบนัทึกเป็น html 
5. คลิกปุ่ม Save 
 


