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หัวข้อ
➔ ทำำควำมรู้จักกับ GitHub Page และ Bootstrap
➔ พ้ืนฐำนและโจทย์ท่ีจะทำำ
➔ เร่ิมตูนกับ GitHub Page

◦ สมัครใชูงำน
◦ ตัง้คำ่บัญชีผู้ใชูงำนเบื้องตูน

➔ เร่ิมตูนสรูำงเวบ็ไซต์
◦ สรูำง repository
◦ อัพโหลดเทมเพลต
◦ ปรับแต่งเน้ือหำเว็บไซต์



ทำาความร้้จักกับ GitHub Page และ Bootstrap

GitHub Page
GitHub Pages เป็นหนึ่งในบรกิำรของ GitHub.com ที่ใหูบริกำรโฮสติง้

สำำหรับเว็บไซต์ส่วนตัวหรืองำนโครงกำร ทำำควำมรู้จัก GitHub Page ใหูมำก
ขึน้ไดูที่  https://pages.github.com ซึง่ขูอจำำกัดของโฮสติ้ง เชน่ เป็นโฮสติ้ง
ที่เป็นแบบคงที่เน้ือหำไม่ค่อยไดูเปลี่ยนแปลง  ยังไม่รองรับภำษำ PHP,  Ruby
หรือ Python พื้นทีโ่ฮสติ้งที่แนะนำำไวูไม่เกิน 1 GB แบนด์วิดท์ 100 GB/เดือน
ขูอดีมีเทลมเพลตเว็บไซต์ใหูเรำสำมำรถเลือกใชูงำนไดูหลำกหลำย 

 



Bootstrap

เป็น Frontend Framework  ทีร่วมทัง้  HTML, CSS และ JS ไวูสำำหรับ
ใหนัูกพัฒนำเว็บไซต์ไดูเลือกใชูงำนในกำรพัฒนำเว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์
หรือที่เรียกว่ำ Responsive Web อีกทัง้ยังมีควำมทันสมัย สวยงำม ถก้พัฒนำ
มำมำจำกทีมงำนของ Twitter ทำำควำมรู้จักใหูมำกขึน้ไดูที
http://getbootstrap.com/

 GitHub Page +  Bootstrap = 
ใชู GitHub Page เป็น Hosting สำำหรับเก็บไฟล์เว็บไซต์ 
ใชู Bootstrap เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเว็บไซต์ใหูมีควำมทันสมยั 

และสวยงำม 



พื้นฐานก่อนการทำาเว็บไซต์
• ภำษำ HTML และ CSS 
• ใชู GitHub เบ้ืองตูนไดู

โจทย์ท่ีเรากำาลังจะทำาคือ ?
• เว็บไซต์ส่วนตัวแนะนำำตัวเองและเป็น Portfolio ของตัวเองดูวย
• ใหูเรำออกแบบครำวๆว่ำตูองกำรหนูำเว็บแบบไหน มีหนูำอะไร

บูำง เช่น หนูำประวัติส่วนตัว หนูำประวัติกำรศึกษำ หนูำขูอม้ล
กำรติดต่อ หนูำควำมสำมำรถพิเศษ เป็นตูน

• เตรียมไฟล์ร้ปภำพใหูพรูอม เตรียมเน้ือหำใหูเรียบรูอย
• จำกน้ันเริ่มลงมือทำำครับ



“เร่ิมต้นกับ GitHub Page” 
1.สมัครใช้งาน

1) เขูำไปที่ https://github.com/

2) สมัครใชูบริกำร เลือกที่ sign up ดูำนบนมุมขวำของเว็บไซต์
3) จำกน้ันกรอกรำยละเอียดใหูเรียบรูอย กด create on account 

4) เลือกบริกำร ใหูเลือกแบบฟรี Unlimited public repositories for free 
จำกน้ันใหูกด continue

5) ใหูกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตัวเอง (สำมำรถกดขูำม
ไดู) จำกน้ันกด submit 

6) จำกน้ันใหูไปยินยนักำรสมัครที่เมลล์ที่ใชูสมัครบัญชี เป็นอันเรียบรูอย
ครับ

https://github.com/


2.ตัง้ค่าบัญชีผ้้ใช้ เบ้ืองต้น
1. กดที่ร้ปภำพดูำนขวำมือ เลือกที่ setting 

2. กรอก Public profle ใหูเรียบรูอยจำกน้ันกดที่ update profle 

3. ซึง่นอกจำกโปรไฟล์สำมำรถตัง้ค่ำอื่นๆไดูจำกเมน้ดูำนซูำยมือ
4. เสร็จเรียบรูอย



"เร่ิมต้นสร้างเว็บไซต์"
1.สร้าง repository

1. เลือกที่ปุ่มบวก แลูวเลือกที่ New repository

2. สรูำงไดู Repository ไดู 2 แบบ คือกำรสรูำงแบบ User และแบบ
เป็น Project  
แบบ   User    กำำหนดชื่อของเรำ <USERNAME>.github.io  
เช่น  admingho.github.io เหมือนกบักำรสรูำงใหูอย่้ภำยใตู subdomain 
หลกั
แบบ   Project    เป็นกำรสรูำงแบบอย่้ภำยใตูแบบ User 
<USERNAME>.github.io/ <Project> เหมือนกับกำรสรูำงแบบ 
subdirectory เช่น admingho.github.io/projcet

3. สรูำงแบบ User <USERNAME>.github.io  
Repository name : admingho.github.io 
Description (optional) : (รำยละเอียด)
เลือกที่ Public ส่วน Private จะมีค่ำบริกำร
ติก๊เครื่องหมำยถ้กที่ Initialize this repository with a README
จำกน้ันกดที่ที่ปุ่ม Create repository



4. จำกน้้ันจะเขูำมำส่ห้นูำของ Repository ที่สรูำงขึน้มำ

5. จำกน้ันไปที่เมน้ setting จำกเมน้ดดูำนบนขวำ

6. ใหูด้ในส่วนของ GitHub Page จะแสดงลิงค์ของเว็บไซต์ที่สรูำง
ขึน้ https://admingho.github.io 

7. สรูำงเสร็จเรียบรูอย เมื่อเขูำมำด้ที่ลิงค์จะพบว่ำมีเว็บที่สรูำงขึน้
แลูว แต่ยังไม่มีเน้ือหำ



เพิ่มเติม
• หำกตูองกำรลบ Repository ทีส่รูำงขึน้ เขูำไปที่ Repository น้ันๆ

แลูวเลือกที่ Setting แลูวด้ในส่วนของ Danger Zone

แลูวเลือกที่ Delete this repositories 
จำกน้ันกรอกชื่อ Repository เพื่อเป็นกำรยนืยันกำรลบ แลูวกดที่ I
understand…. เพื่อลบ Repository



2. อัพโหลดเทมเพลตของเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ตัวอย่ำงน้ีจะใชูเทมเพลตจำกเว็บไซต์ 

https://startbootstrap.com/template-overviews/agency/ เพื่อเป็นตัวอย่ำง
และแนวทำงในกำรทำำเว็บไซต์ 

1. เขูำมำที่ Repository ที่สรูำงขึน้ก่อนหนูำ admingho.github.io
2. ในกำรสรูำงไฟล์เว็บไซต์สำมำรถทำำไดูโดยกำรสรูำงไฟล์ขึน้มำ

ใหม่ หรือ หำกสรูำงเสร็จเรียบรูอยแลูวสำมำรถอัพโหลดไฟล์ขึน้
มำไดูเลย

3. ดำวโหลดเทมเพลตเว็บไซต์   
https://drive.google.com/fle/d/11H3CWzXilDllQc5U34Uv-84MrVourEKT 

4. จำกน้ันใหูทำำกำรอัพโหลดไฟล์ที่โหลดมำขึน้ไปบน GitHub Page 
ที่เมน้ Upload fles > choose your fles 
หำกไม่สำมำรถอัพโหลดไดูทัง้หมดพรูอมกันไดู ใหูอัพโหลดทีละโฟลเดอร์หรือทีละ
ไฟล์ 



5. อัพโหลดเสรจ็เรียบรูอยใหูกดที่ commit changes รอกำรอัพโหลด
ไฟล์ เป็นอันเสร็จเรียบรูอย

6. จำกน้ันใหูด้ที่ลิงค์หนูำเว็บของเรำ จะเหน็ไดูว่ำหนูำเว็บของเรำ
แสดงผลแลูว  >> https://admingho.github.io
หำกยังไม่ขึน้ใหูรอสักคร่้ รอระบบประมวลผล 



3. ปรับแต่งเน้ือหาเว็บไซต์
หลังจำกทีม่ีกำรอัพโหลดเทมเพลตของเว็บไซต์เรียบรูอยแลูว  ขัน้ตอนต่อไปคือกำร

ปรับแต่งเน้ือหำของเว็บไซต์ใหูเป็นเน้ือหำตำมที่เรำตูองกำร  ซึง่ในกำรปรับแต่งเน้ือหำ
ตูองมีพื้นฐำนของ html เขูำมำร่วมดูวย

1. เขูำไปที่ไฟล์ index.html แลูวทำำกำรแกูไขไฟลท์ี่เมน้ ร้ปดินสอ

2. บรรทัดที่ 10 เป็นกำรกำำหนดช่ือของ title ของเว็บไซต์ 

กำำหนดเป็น <title>Portfolio-PONGSATHORN-NAYGHO</title>



3. บรรทัดที่ 27 เป็นกำรกำำหนดโลโกูของเว็บไซต์ที่เป็นขูอควำม

กำำหนดเป็น <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">พงษ์ศธร</a>

4. บรรทัดที่ 32-42 เป็นกำรกำำหนดเมน้ของเว็บไซต์

กำำหนดเป็น <a class="nav-link js-scroll-trigger" href="#about">ประวัติสว่นตัว</a>

<a class="nav-link js-scroll-trigger" href="#edu">การศกึษา</a>

<a class="nav-link js-scroll-trigger" href="#portfolio">ผลงาน</a>

5. บรรทัดที่ 51-52 เป็นกำรกำำหนดขูอควำมตูอนรับ



กำำหนดเป็น <div class="intro-lead-in">ยินดีต้องรับสู<่/div>

<div class="intro-heading text-uppercase">  เวบ็ไซตพ์งษ์ศธร เชิดสม</div>

6. บรรทัดที่ 61-62 ส่วนหัวของประวัติส่วนตัว

กำำหนดเป็น <h2 class="section-heading text-uppercase">ประวัติสว่นตัว</h2>

<h3 class="section-subheading text-muted">--   ประวัติสว่นตัวนายโก้ พงษ์ศธร เชิดสม--</h3>

7. บรรทัดที่ 68-90 เน้ือหำของประวัติส่วนตัว

บรรทัดที่  68  กำำหนดรป้ภำพ  กำำหนดใหูร้ปภำพอย่้ในโฟลเดอร์  img  ตำม
ดูวยช่ือร้ปภำพ  >  ใหูเขูำมำที่โฟลเดอร์  img  แลูวอัพโหลดร้ปภำพที่จะใส่
แทนรป้ภำพเดิม เหมือนกำรอัพโหลดเทมเพลตเว็บไซต์



บรรทัดที่ 69-76 รำยละเอียดของประวัติ
บรรทัดที่ 79 ลิงค์ของ twitter ของเรำ หำกไม่มีใหูใส่ #
บรรทัดที่ 84 ลิงค์ของ facebook ของเรำ หำกไม่มีใหูใส่ #
บรรทัดที่ 89 ลิงค์ของ website ของเรำ หำกไมม่ีใหูใส่ #

8. บรรทัดที่ 104-105 หัวขูอของประวัติกำรศึกษำ

9. บรรทัดที่ 112-170 รำยละเอียดของประวัติกำรศึกษำ



 
บรรทัดที่  113  กำำหนดร้ปภำพของระดับชัน้  (อนบุำล)  กำรอัพโหลดร้ปภำพ

ของกำรศึกษำใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ about
บรรทัดที่ 117-118 กำำหนดปีเริ่มตูนหรือปีที่จบ และช่ือระดับชัน้
บรรทัดที่ 121 รำยละเอียดของระดับชัน้

บรรทัดที่  127  กำำหนดร้ปภำพของระดับชัน้  (ประถม)  กำรอัพโหลดร้ปภำพ
ของกำรศึกษำใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ about

บรรทัดที่ 131-132 กำำหนดปีเริ่มตูนหรือปีที่จบ และช่ือระดับชัน้
บรรทัดที่ 135 รำยละเอียดของระดับชัน้

บรรทัดที่ 141 กำำหนดร้ปภำพของระดับชัน้ (มัธยมตูน) กำรอัพโหลดร้ปภำพ
ของกำรศึกษำใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ about

บรรทัดที่ 145-146 กำำหนดปีเริ่มตูนหรือปีที่จบ และช่ือระดับชัน้
บรรทัดที่ 149 รำยละเอียดของระดับชัน้

บรรทัดที่  155  กำำหนดร้ปภำพของระดับชัน้  (มัธยมปลำย)  กำรอัพโหลด
รป้ภำพของกำรศึกษำใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ about

บรรทัดที่ 159-160 กำำหนดปีเริ่มตูนหรือปีที่จบ และช่ือระดับชัน้
บรรทัดที่ 163 รำยละเอียดของระดับชัน้



บรรทัดที่ 169 สิน้สุดรำยละเอียดศึกษำ ใส่ขูอควำม สำำเร็จกำรศึกษำ

10. บรรทัดที่ 182-183 หัวขูอผลงำน กิจกรรม และรำยละเอียด

บรรทัดที่ 182 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม
บรรทัดที่ 183 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย

11. บรรทัดที่ 194-198 กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด (รำงวัลชมเชย)

บรรทัดที่  194  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 197 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 198 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย



12. บรรทัดที่ 208-212 กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด (รำงวัลชนะเลศิ)

บรรทัดที่  208  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 211 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 212 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย

13. บรรทัดที่ 222-226 กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด (กิจกรรมปล้กตูนไมู)

บรรทัดที่  208  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 211 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 212 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย



14. บรรทัดที่  236-240  กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด  (กิจกรรมเก็บขยะรอบ
โรงเรียน)

บรรทัดที่  236  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 239 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 240 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย

15. บรรทัดที่  250-254  กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด  (กิจกรรมอำสำพัฒนำ
โรงเรียน)

บรรทัดที่  250  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 253 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 254 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย



16. บรรทัดที่ 264-268 กิจกรรม รำงวัล รำยละเอียด (ส่ิงประดิษฐ์สรูำงโลก)

บรรทัดที่  264  กำำหนดร้ปภำพของหัวขูอ  กำรอัพโหลดร้ปภำพของกิจกรรม
ใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio

บรรทัดที่ 267 ช่ือรำงวัล ผลงำน กิจกรรม 
บรรทัดที่ 268 รำยละเอียดรำงวัล ผลงำน กิจกรรม หรือคำำโปรย

17. บรรทัดที่ 279-301 เป็นกำรกำำหนด footer ของเว็บไซต์

บรรทัดที่ 279 copyright (ดูำยซูำย)
บรรทัดที่ 284 ลิงค์ของ twitter ของเรำ หำกไมม่ีใหูใส่ #
บรรทัดที่ 289 ลิงค์ของ facebook ของเรำ หำกไมม่ีใหูใส่ #
บรรทัดที่ 294 ลิงค์ของ website ของเรำ หำกไม่มีใหูใส่ #
บรรทัดที่ 301 copyright (ดูำยขวำ) 



18. บรรทัดที่ 320-323 เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่ 11 (รำงวัลชมเชย)

บรรทัดที่ 320 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 321 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  322  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 323 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม

19. บรรทัดที่ 346-349 เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่ 12 (รำงวัลชนะเลิศ)

บรรทัดที่ 346 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 347 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  348  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 349 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม



20. บรรทัดที่  372-375  เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่  13  (กิจกรรมปล้ก
ตูนไมู)

บรรทัดที่ 372 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 373 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  374  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 375 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม

21. บรรทัดที่ 398-401 เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่ 14 (กิจกรรมเก็บขยะ
รอบโรงเรียน)

บรรทัดที่ 398 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 399 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  340  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 341 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม



22. บรรทัดที่  424-427  เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่  15  (กิจกรรมอำสำ
พัฒนำโรงเรียน)

บรรทัดที่ 324 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 325 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  326  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 327 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม

23. บรรทัดที่ 450-453 เป็นกำรกำำหนดเน้ือหำของขูอที่ 16 (ส่ิงประดิษฐ์สรูำง
โลก)



บรรทัดที่ 350 หัวขูอช่ือรำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่ 351 คำำโปรย รำงวัลหรือกิจกรรม
บรรทัดที่  352  รป้ภำพของกิจกรรมหรือรำงวัล  กำรอัพโหลดร้ปภำพของ

กิจกรรมใหูอัพโหลดไปที่โฟลเดอร์ portfolio 
บรรทัดที่ 353 รำยละเอียดรำงวัลหรือกิจกรรม

เพ่ิมเติม 
• หำกตูองกำรเปลี่ยนฟอนต์เว็บไซต์ ไปที่ https://fonts.google.com/ เลือก

ฟอนต์ที่เรำตูองกำร แลูวกดที่เครื่องหมำย บวกสีชมพ้ 

จำกน้ันจะจะมป๊ีอปอพัเดูงขึน้มำ ใหูคัดลอกในกรอบส่ีเหลี่ยม

มำใส่แทนท่ีบรรทัดท่ี 17 ในไฟล์ index.html เป็นอันเสร็จเรียบรูอย





ส่งท้าย
ค่ม้ือฉบบัน้ีจะเนูนอธิบำยโคูดเป็นหลัก ซึง่สำำหรบัผู้ที่มพีื้นฐำน html มำแลูว 

หรือแมูแต่ไม่มพีื้นฐำน html ก็สำมำรถทำำไดู เพรำะอธิบำยโคูดแต่ละบรรทัดไวูเรียบรูอย
แลูว แค่แกูแต่ละบรรทัดก็สำมำรถมีเว็บไซต์ส่วนตัวไดูแลูวครบั 

ทิง้ทูำยประโยคที่อำจำรย์ชอบพ้ดก่อนเรียนหลังจำกกำรปิดคอร์สคือ 
"ถูำสำมำรถเอำไปประยุกต์ใชูงำนไดูแสดงว่ำที่เรียนมำเขูำใจ" ถูำหำกไม่เขูำใจตรงไหน
ไลนห์ำผมไดูที่ ID : naygho นะครบั


