
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่องอินเทอร์เน็ต 

รหสัวิชา ง31101 ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1             เวลา 6 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายณัฐพล  บัวอุไร        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
 ม.4-6/13 บอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สาระส าคัญ 
 อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัยส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัดทั้งรูปแบบและขนาดของข้อมูล 
เวลาที่ส่งข้อมูล และสถานที่ที่ใช้ส่งข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่าง
มากมายในโลกไซเบอร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. ความหมายและลักษณะของอินเทอร์เน็ต 
 2. การสืบค้นข้อมูล 
 3. มารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
  

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 

 
การวัดและประเมินผล 

 การประเมินผลก่อนเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอินเทอร์เน็ต 

 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอินเทอร์เน็ต 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเรียนรู้ 

 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินการสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอินเทอร์เน็ต 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงาน ได้แก่ การสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอินเทอร์เน็ต 

ภาระงาน ได้แก่ อธิบายความหมาย การท างานและลักษณะของอินเทอร์เน็ต, ใบงาน, การบันทึก
องค์ความรู้ลงในเว็บบล็อก, ความสามารถในการใช้ Social Media ในการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบ เกณฑ์ 

Mind Mapping 
1. เส้นและส ี 3 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ เรียงจากกึ่งกลางหน้ากระดาษไปยังขอบกระดาษ 

ใช้สีได้เหมาะสม สวยงาม เข้าใจง่าย 
2 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ใช้สีได้เหมาะสม แต่ยังไม่
สวยงามมากนัก 
1 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นบางส่วน มีการใช้สีแต่ยังไม่เหมาะสม 

2. หน่วยความคิด 3 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
2 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่
1 : เขียนค าหรือหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง เป็น
บางส่วน 

3. เนื้อหา  3 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง มีล าดับการเช่ือมโยงเนื้อหาที่
ถูกต้อง 
2 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
1 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นบางส่วน มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นบางส่วน 

4. ความคิด
สร้างสรรค์ 

3 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ มีการใช้รปูภาพประกอบ และมกีารออกแบบที่
ลักษณะแผนที่ความคิดที่น่าสนใจ 



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
2 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ รูปการใช้รปูภาพประกอบ แต่ยังมีการออกแบบ
ที่ยังไม่จงูใจและน่าสนใจมากนกั 
1 : แผนที่ความคิดขาดความแปลกใหม่ แต่ยังมีการใช้รูปภาพประกอบเป็นบางส่วน 

Weblog 
8. ใช้ Wordpress 
เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้และเผยแพร่
ผลงานของตนเอง 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นทัง้ในด้านการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาอื่นๆ และความรู้ทั่วไปที่
นักเรียนสนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาอื่นๆ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรูเ้ฉพาะในรายวิชาคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 

9. ใช้ Wordpress 
ในการซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยจากผูรู้ ้

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ พร้อม
ทั้งได้รับการตอบรบัหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ได้รับการตอบรับหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับค าตอบที่ต้องการ 

10. ใช้ Wordpress 
ในการเรียนรูร้่วมกับ
เพื่อนหรือครูผูส้อน 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน ต่างห้องเรียน 
และครผูู้สอน ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน และครูผูส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน หรือครผููส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 

11. ใช้ Wordpress 
ในการแสดงความ
คิดเห็นเพือ่หาข้อสรปุ 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ และได้ข้อสรปุที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมเหตสุมผล 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ได้ข้อสรุปที่ถูกตอ้งเป็นบางสว่น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ไม่ได้ข้อสรุป 

12. ใช้ Wordpress 
ในการเช่ือมโยงข้อมลู
และความรูจ้ากแหล่ง
อื่น 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองได้มากกว่า 5 แหล่งข้อมูลข้ึนไป พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวน 3-4 แหล่งข้อมูล พรอ้มทัง้บอก
แหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวนน้อยกว่า 3 แหล่งข้อมูล พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
16 ข้ึนไป ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรงุ 
 
 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรยีนรู้ 
ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 3 อธิบายระบบสื่อสาร
ข้อมูลส าหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
 

1. แบบทดสอบกอ่นเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
 

วิธีสอน : บรรยาย 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน โดยใช้เวลา 15 
นาที 
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนมีความเกี่ยวข้องกบัอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้าง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูยกตัวอย่างบทบาทของอินเทอรเ์น็ตทีส่่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจบุัน 
2. ครูบรรยาย อธิบายเนื้อหาองค์ความรูเ้กี่ยวกับความหมาย
ของอินเทอรเ์น็ตและลักษณะการท างานของระบบ
อินเทอร์เน็ตให้นักเรียนทุกคนฟงั 
3. ครูให้เวลานักเรียน 20 นาที เพื่อสืบค้นและหาข้อมลู 
4. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อให้อธิบายความหมายของค าศัพท์
ข้างต้น 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยงัอธิบายไม่
ครบถ้วนหรอืยังไม่ถูกต้อง  
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัความหมายและ
ลักษณะของอินเทอร์เน็ต 
2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนน าความรู้ที่ได้รบัจากการเรียนใน

1. PowerPoint เรื่อง
อินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

วันน้ีไปสรปุเป็นองค์ความรู้โดยบันทึกไว้ในเว็บบลอ็กของ
นักเรียน 

2 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหา
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
 
 

1. น าเสนอสื่อกลางในการสื่อสาร
ข้อมูล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

วิธีสอน : ทักษะกระบวนการ 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนรูจ้ัก 
search engine หรือไม่ ถ้ารูจ้ักใหบ้อกช่ือ search engine 
นั้น 
2. ยกตัวอย่าง search engine ที่นักเรียนรู้จกั และ search 
engine ที่เคยใช้ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากหนังสือเรียนเป็น
เวลา 15 นาที ในเรื่องการสบืค้นข้อมลู โดยเมื่อศึกษาแล้ว 
นักเรียนต้องสามารถตอบค าถาม 
2. ครูบรรยาย อธิบายเนื้อหาองค์ความรูเ้กี่ยวกับ search 
engine เพิม่เติมให้นักเรียนทกุคนเข้าใจ 
3. ครูอธิบายวิธีการและเทคนิคการสืบค้นข้อมลูเฉพาะ ได้แก่ 
การค้นหาเอกสาร การค้นหารปูภาพ การค้นหาวีดีโอ 
4. นักเรียนทกุคนปฏิบัติตามครทูีละข้ันตอน หากปฏิบัติตาม
ไม่ได้หรือไม่ทันให้ยกมอืข้ึนถามทันท ี
5. นักเรียนสืบค้นข้อมลู 
6. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีป่ฏิบัติได้ และหากมีนักเรียนคน
ใดปฏิบัติไม่ได้ ครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเตมิให้ฟงัอีกครัง้ 

1. PowerPoint เรื่อง
อินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสบืค้นข้อมูลและ
การใช้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 

3 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 13 บอกข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ Social Media 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้
เทคโนโลยีและ Social Media ใน
การเรียนรู ้

วิธีสอน : วิธีสอนแบบร่วมมือ 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนในช่ัวโมงทีผ่่าน เกี่ยวกับ
การสบืค้นข้อมลูและเทคนิคในการสืบค้นข้อมูล 
2. นักเรียนยกตัวอย่างข่าวสารที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันที่
เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อย่างไม่มี
มารยาทและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับมารยาทในการใช้
งานอินเทอรเ์น็ตจากหนังสือเรียนเป็นเวลา 15 นาที 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบั
มารยาท คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
3. ครูให้นักเรียนที่ค้นหาข้อมูลได้แล้ว น าเสนอโดยยืนข้ึน
และอธิบายใหเ้พื่อนและครูในห้องเรียนร่วมกันฟงั และ
วิพากษ์วิจารณ์ 
4. ครูสรปุเกี่ยวกบัมารยาท คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
งานอินเทอรเ์น็ตให้นักเรียนทุกคนฟังอกีครั้ง 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัมารยาท คุณธรรม

1. PowerPoint เรื่อง
อินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com  



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

และจริยธรรมในการใช้งานอินเทอรเ์น็ตให้นักเรียนทุกคนฟัง
อีกครั้ง 
2. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 
 สื่อการเรียนรู ้

- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- PowerPoint เรื่องอินเทอรเ์น็ต 
- เว็บไซต์ www.nattapon.com 

 แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดอธิบายความหมายของค าว่า “อินเทอร์เน็ต” ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องข้ึนไป 
 ข. การแชร์ข้อมูลระหว่างเครือ่งคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ 2 เครื่องข้ึนไป 
 ค. กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอรท์ั่วโลกที่เช่ือมตอ่กัน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. ISP ย่อมาจากค าว่าอะไร 
 ก. Internet Service Portable   ข. Internet Server Provider 
 ค. Internet Service Provider   ง. Internet Server Portable 
3. หน้าที่ของ ISP คืออะไร 
 ก. จัดสรร IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ข. ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 ค. ติดตั้งระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
 ง. ถูกทุกข้อ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานที่เป็น ISP  
 ก. True Internet    ข. 3BB 
 ค. ICANN     ง. TOT 
5. หากนักเรียนต้องการเป็นผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย นักเรียนต้องติดต่อหน่วยงานใด 
 ก. CAT      ข. ICANN 
 ค. TOT      ง. True Internet 
6. ซอฟต์แวร์ใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ส าหรบัใช้งานอินเทอรเ์น็ต 
 ก. Internet Explorer    ข. Visual Studio 
 ค. Safari     ง. Chrome 
7. ซอฟต์แวร์ส าหรบัใช้งานอินเทอรเ์น็ตในข้อใดที่ Google เป็นผู้พฒันา 
 ก. Internet Explorer    ข. Visual Studio 
 ค. Safari     ง. Chrome 
8. การหา IP Address ของเว็บไซต์จะใช้ค าสัง่ใด 
 ก. Undo     ข. Site 
 ค. Ping      ง. Web 
9. Domain Name System (DNS) มีหน้าที่ส าคัญอย่างไร 
 ก. เป็นการก าหนดช่ือเว็บไซต์แทนการใช้หมายเลข IP Address 
 ข. เป็นการตัง้ช่ือเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแตล่ะประเทศ 



 

 

 ค. เป็นการหาเลข IP Address ของเว็บไซต์ต่างๆ 
 ง. ผิดทุกข้อ 
10. โดเมน .com ย่อมาจากค าว่าอะไร 
 ก. computer     ข. company 
 ค. commercial     ง. component 
 
 
 
 
 


