
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 

-------------------------------- 

ท่ีมาและความส าคัญ 

จ ำนวนโดเมนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและดิจิทัลของประเทศ ปัจจุบัน
ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ชื่อโดเมนภำยใต้ . th แม้ว่ำหนังสือ
เรียน สสวท. รำยวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บทที่ 5 เทคโนโลยี
กำรสื่อสำร ได้บรรจุพ้ืนฐำนควำมรู้ให้กับเยำวชนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นได้กล่ำวถึงชื่อโดเมนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น (หัวข้อ 5.3 อินเทอร์เน็ต) หำกแต่กำรให้ควำมรู้เพิ่มเติม รวมถึง
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรใช้โดเมนรหัสประเทศ จะช่วยเพ่ิมควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรใช้
งำนชื่อโดเมน .th ให้เป็นที่แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีในหลำยด้ำน อำทิเช่น สถิติและข้อมูล
ของผู้ใช้ ผู้ประกอบกำรในประเทศ ที่ช่วยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่
เกี่ยวข้อง ลดปัญหำกำรเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวง เนื่องจำกกำรจดทะเบียน .th ทุกรำยกำรจะได้รับกำร
ตรวจสอบกำรมีตัวตนของผู้ถือครอง เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือส ำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น  

มูลนิธิศูนย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทย ผู้ดูแลบริหำรจัดกำรชื่อโดเมนภำยใต้ . th และ .ไทย หนึ่งเดียวใน
ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ชื่อโดเมน .th ให้กับคุณครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ ในรูปแบบ train the trainer เพ่ือที่คุณครูจะสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรท ำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th เป็น
หลักสูตรเสริมจำกหนังสือเรียน สสวท. รำยวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ด้วยกำรให้ควำมรู้ในกำรท ำเว็บไซต์เพ่ือให้คุณครูและนักเรียนสำมำรถต่อยอดกำรใช้ชื่อโดเมน . th สร้ำง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชื่อโดเมน .th  
2. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรสร้ำงเว็บไซต์ให้กับคุณครูทุกสำขำวิชำ และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สร้ำงควำม

ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ชื่อโดเมน .th ไปสู่นักเรียนได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้คุณครูมีผลงำนด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน 

ชุมชนและสังคม 
 



กลุ่มเป้าหมาย  

คุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำ ทุกสำขำวิชำ ทั่วประเทศ (ศูนย์ละไม่เกิน 50 ท่ำน) 

 

ผู้ร่วมจัดโครงการ 
1. มูลนิธิศูนย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทย 
2. บริษัท ที.เอช.นิค จ ำกัด 
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ที่เป็นศูนย์จัดกำรอบรม 
4. สมำคมครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
5. เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว 

 

รายชื่อศูนย์จัดการอบรม 
(2 ศูนย์/ภูมิภำค จ ำนวน 5 ภูมิภำค รวม 10 ศูนย์) 

ศูนย์จัดการอบรม วันที่จัดอบรม 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
กรุงเทพมหานคร 

4 - 5 กุมภำพันธ์ 2566 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 18 - 19 กุมภำพันธ์ 2566 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 11 - 12 มีนำคม 2566 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จ.จันทบุรี  18 - 19 มีนำคม 2566 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  13 - 14 พฤษภำคม 2566 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา  20 - 21 พฤษภำคม 2566 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  27 - 28 พฤษภำคม 2566 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี  10 - 11 มิถุนำยน 2566 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  17 - 18 มิถุนำยน 2566 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  24 - 25 มิถุนำยน 2566 

 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรม 
 

เวลา หัวข้อการอบรม 
วันที่ 1 
08:30 - 08:45 น. พิธีเปิดกำรอบรมโดยมหำวิทยำลัยศูนย์กำรจัดอบรม มูลนิธิฯ และหน่วยงำนพันธมิตร 
08:45 - 09:15 น. ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร 
 - ประวัติและโครงสร้ำงระบบชื่อโดเมน 
 - ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และกำรบริหำรโดเมน .th และ .ไทย 
09:15 - 09:45 น. ควำมส ำคัญของกำรมีชื่อโดเมน และข้อดีของกำรใช้โดเมน .th 
09:45 - 10:00 น. โดเมนภำษำท้องถิ่น .ไทย อีเมลภำษำไทย และกำรรองรับ 
10:00 - 11:45 น. Workshop กำรจดทะเบียนชื่อโดเมน 
 - กำรสมัครอีเมลภำษำไทย @คน.ไทย 
 - กำรจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย 
11:45 - 12:00 น. เว็บไซต์คืออะไร 
13:00 - 14:30 น. วิธีกำรเตรียมเนื้อหำส ำหรับเว็บไซต์ 
15:00 - 16:30 น. Workshop กำรออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Google Sites 
  
วันที่ 2 
08:30 - 12:00 น. Workshop กำรออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ) 
13:00 - 14:30 น. Workshop วิธีกำรเชื่อมต่อชื่อโดเมน .th กับ Google Sites และกำรตั้งค่ำ Analytics 
15:00 - 15:30 น. ชี้แจงรำยละเอียดกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด 
15:30 - 16:00 น. พิธีปิดกำรอบรม 
  
หมำยเหตุ: ผู้ผ่ำนกำรอบรม (เข้ำร่วมอบรมไม่น้อยกว่ำ 80% และได้รับคะแนนจำกกำรสร้ำงเว็บไซต์ตำมหัวข้อที่ก ำหนดไม่น้อย
กว่ำ 50%) จะได้รับวฒิุบัตรกำรเข้ำรับกำรอบรม (ระบุจ ำนวนช่ัวโมง) จำกมูลนิธิศูนย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทยและภำคี จัดส่งทำง
อีเมลภำยใน 45 วัน หลังกำรอบรม หรือ 15 วัน หลังกำรสรุปผลคะแนนจำกคณะกรรมกำร 

 


