
 

 

 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศส.  (กลุ่มงานสารสนเทศ)        โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐   ต่อ ๑๑๐๘ 
ที่  มท ๐๘๐๖/ว 41                                วันที่  27  กันยายน  ๒๕๕๕    
เร่ือง  จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 7/2555 ประจําเดือน ตุลาคม 2555 
เรียน  ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. ผต. และ ผชช. ทุกท่าน 

 ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) ได้จัดทําจดหมายข่าว @ POST ขึ้น โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ให้กับบุคลากรในสังกัด สถ. เดือนละ 1 คร้ัง นั้น 

 สําหรับในเดือนตุลาคม 2555  ศส. ได้จัดทําจดหมายข่าว @ POST เร่ือง คําศัพท์ที่น่า
รู้เก่ียวกับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นความรู้เก่ียวกับ การอธิบายความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในเว็บไซต์ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป ทั้งนี้ ศส. 
ได้จัดส่งจดหมายข่าว @ POST ดังกล่าวผ่านทาง E-mail address ของท่านอีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้ว 
  

                                             

(นายชานน  วาสิกศิริ) 
ผอ.ศส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนะสิทธิ์ ............./......./........./.......... 
วิลาวัณย์ .........../......./........../........... 
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วิลาวัณย์ .........../......./........../........... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

   ทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร จัดเป็นเทคโนโลยี 
ท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การได้
ท ร าบ คํ า ศัพ ท์ เ กี่ ย วกั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
จึ งมี ความจํ า เป็ นต่ อการ เ รี ยนรู้  
และการใช้งานเว็บไซต์ อีกท้ังการ
อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย มี รู ป แ บ บ 
ท่ี เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ค่ อน ข้ า ง ม า ก 
@POST จึงได้รวบรวมคําศัพท์ท่ีน่ารู้
เกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อ่านได้
ทราบและเข้าใจความหมายของ
คํา ศัพท์ต่ า งๆ  สามารถนํา ไปใ ช้
ประโยชน์และเข้าใจท่ีตรงกัน  
 

 
 

Website เว็บไซต์ คือ หน้าเว็บเพจ
หลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกันผ่านทาง
ไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทําข้ึนเพ่ือ
นําเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดย
ถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ 
 

Webpage เว็บเพจ คือ หน้าเน้ือหา
ของเว็บไซต์ ท่ีอยู่ในรูปแบบ HTML
ภาย ในประกอบด้ ว ย  ข้ อความ 
ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว 
 

Homepage โฮมเพจ คือ เว็บเพจ 
หน้าแรกท่ีผู้ ใ ช้เห็น เมื่อเข้ามายัง 
Website Homepage จะถูก
ออกแบบให้โดดเด่น น่าสนใจ และมี 
Link เช่ือมโยงไปเว็บเพจหน้าอื่น ๆ 
 

Hyperlink ไฮเปอร์ลิงก์ หรือ การ
เช่ือมโยงหลายมิติ นิยมเรียกโดยย่อ
ว่า ลิงก์ (Link) คือคําหรือวลีต่าง ๆ ท่ี
ป ร ากฏอ ยู่ ใ น เ อกสา ร ข้ อคว าม  
ใช้สําหรับเปิดเอกสารอื่นท่ีเช่ือมโยง 

 

ด้วยวิธีการคลิกลงบนคําหรือวลีน้ัน 
โดยเฉพาะกับเว็บเพจซ่ึงจะทํางานบน
เว็บบราวเซอร์ ข้อความท่ีเป็นลิงก์
มักจะปรากฏเป็นสีหรือรูปแบบท่ีโดด
เด่นกว่า ข้อความท่ัวไป  ผู้ ใ ช้งาน
อินเทอร์เน็ตสามารถคลิกบนลิงก์เพื่อ
เปลี่ยนหน้าไปยังเว็บเพจท่ีกําหนดไว้ 
แทน ท่ีจะพิ ม พ์ ในแถบ ท่ีอ ยู่ของ
เว็บบราวเซอร์โดยตรง 

 

HTML ย่อมาจากคําว่า Hyper Text 
Markup Language เป็นภาษาท่ีใช้
ในการแสดงผลของเอกสารของหน้า 
เว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ เป็นภาษาท่ี
พัฒนาโดย World Wide Web 
Consortium (W3C) เป็นภาษาท่ี
สําคัญมากกับเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ 
ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย
ภาษาอ่ืน เช่น PHP JSP หรือ ASP 
แต่มีความจําเป็นในการแสดงผล
ข้อมู ลออกมา ยั ง  Web_Browser 
ด้วยภาษา HTML เป็นหลัก เรียกได้
ว่าเป็น Output ในการแสดงผล   

http ย่อมาจากคําว่า Hyper Text 
Transfer Protocal เป็นโปรโตคอล
สื่ อ ส า ร ท่ี ทํ า ง า น อ ยู่ บ น ร ะ บ บ
โปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบ
เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide 
Web) ทําหน้า ท่ี ในการจําหน่าย , 
แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จาก
ระบบสื่อกลางขั้นสูง (Hypermedia 
System)  ท่ี ป ระกอบด้ ว ย เครื่ อ ง
ให้บริการ (Server) ท่ีมีอยู่มากมาย
ท่ัวโลก  
 

https ย่อมาจากคําว่า Hypertext 
Transfer Protocal Security คือ 
ระบบความปลอดภัยของ  HTTP 
Protocal สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ระหว่างเครื่อง server และ client 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความลับ 
ของข้อมูลขณะรับส่งข้อมูล  

ISP ย่ อ ม า จ า ก คํ า ว่ า  Internet 
Service Provider คือ ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต เป็นหน่วยงานท่ีบริการ
ให้เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก 
 

URL ย่ อ ม า จ า ก คํ า ว่ า  Uniform 
Resource Locator หมายถึงท่ีอยู่ 
( Address)  ขอ ง ข้ อมู ล ต่ า ง ๆ  ใ น
อินเทอร์เน็ต ซ่ึง URL ประกอบด้วย 
1) ช่ือโปรโตคอลท่ีใช้ (http,https) 
2) ช่ือท่ีจดทะเบียนเพื่อใช้ประกาศ
ความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต 
หรือเรียกว่า Domain Name เช่น 
www.dla.go.th  
3) Directory ท่ีเก็บไฟล์ หรือช่ือไฟล์ 
เมื่อรวมทุกองค์ประกอบจะได้ URL 
http://www.dla.go.th/index.jsp 
 

Search engine  เป็นเครื่องมือหรือ
โปรแกรมในการค้นหาเว็บต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

Hosting (โฮสต้ิง) คือ การเก็บข้อมูล 
โดยฝากไว้กับ เครื่อง server ท่ี
ให้บริการ upload ข้อมูล โดยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลน้ันก็คือ 
ข้อมูลต่างๆ ของ Website ซ่ึง User 
สามารถ เข้ามาชม Website ของผู้ท่ี
ฝากไว้ใน เครื่อง Server 
 

www ย่อมาจาก World Wide Web 
หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ ว่า "เว็บ" คือ
พื้นท่ีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือมต่อ 
กันทางอินเทอร์เน็ต  
 

Web Browser คือ โปรแกรมสําหรับ
เรียกดู เว็บเพจ โดยจะแปลคําสั่ ง 
HTML แล้วประมวลผลเพ่ือแสดง
ออกมาเป็นเว็บเพจ เช่น Internet 
Explorer หรือ Firefox เป็นต้น 
 

Web Server คือ คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท่ีทําหน้าท่ีให้บริการข้อมูลใน 
www ซ่ึงเก็บ Webpage และ
โปรแกรมจัดการบริการ เมื่อผู้ ใ ช้
ต้องการดู Webpage ท่ีอยู่ในเครื่อง 
Server ก็จะใช้ Web Browser เรียก
ขอข้อมูลโดยระบุท่ีอยู่ของข้อมูลใน

ลักษณะท่ีเรียกว่า URL  
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