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ใบความรู้ที่ 1
หลักการทางานของเทมเพลต
Templates
เนื่องจาก เทมเพลตเป็นรูปแบบในการจัดวางเนื้อหา การใช้ข้อความ สี และกราฟิกโดยรวม
ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งมีการออกแบบเทมเพลตที่ใช้งานกับ Joomla สามารถหาดาวน์โหลดได้จากแหล่งต่างๆ
มากมาย และสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
เทมเพลตและสไตส์ใน joomla
การใช้งาน joomla นั้น เมื่อเราทาการติดตั้งโปรแกรม joomla ให้กับระบบเว็บไซต์แล้ว
joomla จะมีการติดตั้งเทมเพลตรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสไตส์ เทมเพลต 1 สไตส์ขึ้นไป
ซึ่งสามารถเข้าสู่หน้าต่างโดยเลือก Extensions > Templates

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
โดยสไตส์เทมเพลตต่างๆ ประกอบไปด้วย
- Beez3 ซึ่งประกอบไปด้วย Beez3_Default เป็นสไตส์เริ่มต้น และ eez3_Fruit
Shop เป็นสไตส์สาหรับร้านค้า
- Photostar จะมีเฉพาะ Photostar_Default เป็นสไตส์เริ่มต้นของเทมเพลต
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แท็บ Styles สาหรับใช้กาหนดสไตส์ของแต่ละเทมเพลต

ชื่อแท็บ Style

ชื่อ Style แต่ละเทมเพลต

สไตส์ที่ถูกใช้งานอยู่ ชื่อของเทมเพลต

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
แท็บ Templates สาหรับแสดงรายละเอียดของเทมเพลตทั้งหมด

ชื่อแท็บ Templates

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง คลิกเพื่อเข้าไปปรับแต่งโค้ดของเทม วันที่เผยแพร่
เพลต
ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง

ข้อมูลผู้ออกแบบ/จัดทา
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เปลี่ยนเทมเพลตให้กับเว็บไซต์
การเปลี่ยนเทมเพลตให้กับเว็บไซต์เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความ
เหมาะสม ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพื่อให้หน้าตาของเว็บไซต์มีลักษณะแปลกใหม่ขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้
คลิดเลือก Extensions > Templates

2. คลิกเพื่อดูตัวอย่างเว็บไซต์

1. คลิกรูปดาว (Set default) เพื่อใช้งานเทมเพลต

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่แสดง

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
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ใบความรู้ที่ 2
การติดตั้งเทมเพลต
Template หรือบางครั้งเรียกสั้นๆว่า ธีม ซึ่งเป็นรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมเห็น
ทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น ลั ก ษณะของตั ว อั ก ษร สี พื้ น หลั ง เมนู รู ป ภาพ ปุ่ ม การจั ด วางต าแหน่ ง
ส่ว นประกอบต่างๆ ของ Moldule เป็นต้น ซึ่ง Joomla ได้จัดแบ่ง Template แยกออก
จากการจัดการข้อมูลและบทความในเว็บไซต์ออกจากกันอย่ างชัดเจน ถ้าหากว่าเราทาการเปลี่ยน
Template ใหม่ก็จะไม่กระทบกับข้อมูลเนื้อหาบทความที่เราเขียนแต่อย่างใด อาจจะมีบ้างในเรื่อง
ของตาแหน่ง Module ต่างๆที่อาจจะผิดเพี้ยนไป แต่ก็สามารถปรับแต่งได้ในภายหลัง เราสามารถ
ดาวน์โหลด Template ฟรีมาใช้งานได้จาก http://www.joomla24.com เมื่อดาวน์โหลดไฟล์
เทมเพลตเสร็จแล้ว ให้ทาการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
เลือก Extensions > Manage > Install
1. เลือก Extensions > Manage >
Install

3. ตาแหน่งไฟล์เทมเพลต
แล้วคลิก Open

4. คลิกเพื่อติดตั้งเทมเพลต

2. คลิกเพื่อเลือกไฟล์เทมเพลตที่ต้องการติดตั้ง
ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
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5. แสดงการติดตั้งเทมเพลตเสร็จ
สมบูรณ์

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทาการเปลี่ยนเทมเพลตมาใช้เทมเพลตที่เราได้ทาการติดตั้งลงไป
การลบเทมเพลตที่ไม่ใช้งาน
การลบเทมเพลตที่เราไม่ใช้งานนั้นเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ดูแลระบบ เนื่องจาก
เทมเพลตที่ไม่ได้ใช้งานนั้นจะส่งผลให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลลดน้อยลง เราจึงต้องทาการลบเทมเพลตที่
ไม่ใช้งานออกไปเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและประหยัดฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
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1. เลือก Extensions > Manage
2. คลิก Manage

4. เลือก Uninstall
3. เลือกเทมเพลตที่ต้องการจะลบ
ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง

สาหรับเทมเพลตที่ถูกกาหนดการใช้งานโดยระบบให้เป็นค่าเริ่มต้น จะไม่สามารถสั่งลบ
ออกไปได้
การแก้ไขเทมเพลต
การทางานของเทมเพลตนั้นบางครั้งเทมเพลตที่เราใช้งานอยู่อาจไม่ถูกใจผู้ใช้งาน เช่น ฟอนต์
สีฟอนต์ สีพื้นหลัง และรูปภาพ ซึ่งมีรูปแบบที่ต้องการเข้าไปแก้ไขโค๊ดคาสั่งของเทมเพลต โดยผู้ที่จะทา
การแก้ไขนั้นต้องมีความรู้เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับ CSS และ PHP โดยโค๊ดของเทมเพลตนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. Template Master Files ใช้ในการกาหนดโครงร่าง และควบคุมการทางานของ
เทมเพลต กลุ่มนี้จะเขียนด้วยภาษา HTML JavaScript และ PHP
2. Stylesheet ใช้ในการกาหนดรูปแบบต่างๆ เช่น สี ฟอนต์ โค้ดในกลุ่มนี้จะเขียนใน
รูปแบบของ CSS
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. คลิกเลือก
Templates

2. คลิกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไขโค้ด

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง

5. เลือกบันทึกและปิด
3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ css แล้วเลือก
Templates.css
4. แก้ไข css ในส่วนที่ต้องการ

ที่มา : นายพิสนธิ์ ชูทอง
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ใบกิจกรรมที่ 1
หลักการทางานของเทมเพลต
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………….เลขที่..............ชั้น ม...................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามให้ได้ใจความถูกต้อง ชัดเจน (10 คะแนน)

1. เทมเพลต เป็นรูปแบบในการจัดการแบบใด จงอธิบายมาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
2. เหตุใด Joomla จึงได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย จงอธิบายมาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 10 คะแนน
ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ 9 คะแนน
ตอบถูก 1 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 8 คะแนน
ตอบถูกแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 7 คะแนน
ตอบไม่ถูก
ไม่ผ่านเกณฑ์
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ใบกิจกรรมที่ 2
การติดตั้งเทมเพลต
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………….เลขที่..............ชั้น ม...................
1. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการติดตั้งและเรียกใช้งานเทมเพลต และสรุปขั้นตอนการติดตั้งมาพอเข้าใจ
(5 คะแนน)
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการลบเทมเพลตที่ไม่ใช้งาน และสรุปขั้นตอนการติดตั้งมาพอเข้าใจ
(5 คะแนน)
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 10 คะแนน
ตอบถูกทั้ง 2 ข้อ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ 9 คะแนน
ตอบถูกทั้ง 1 ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 8 คะแนน
ตอบถูกแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้ 7 คะแนน
ตอบไม่ถูก
ไม่ผ่านเกณฑ์
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท ()
ลงในกระดาษคาตอบ
2. ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
1. เหตุใด Joomla จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ก. joomla สามารถทางานร่วมกับเว็บไซต์อื่นได้
ข. joomla เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
ค. joomla สามารถทางานด้านกราฟิก และมีรูปแบบการตกแต่งเทมเพลตที่หลากหลาย
ง. joomla มีการทางานด้านกราฟิกที่หลากหลายสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี
2. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของเทมเพลตได้ถูกต้อง
ก. เทมเพลต คือ การทางานระหว่างเว็บไวต์
ข. เทมเพลต คือ การปรับแต่งหน้าต่างเว็บไซต์
ค. เทมเพลต คือ รูปแบบในการจัดการเนื้อหา ข้อความ และกราฟิกโดยรวมของเว็บไซต์
ง. เทมเพลต คือ ลักษณะการทางานเกี่ยวกับสี บทความ และรูปแบบการทางานของเว็บไซต์
3. ข้อใดกล่าวถึงแท็บ Styles ได้ถูกต้อง
ก. ส่วนที่ใช้ในการกาหนดสไตล์ของเทมเพลต
ข. ส่วนที่ใช้กาหนดการทางานของเทมเพลตบนเว็บไซต์
ค. ส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งเทมเพลตในการทางานของเว็บไซต์
ง. ส่วนที่แสดงรายละเอียดของเทมเพลตทั้งหมดของเว็บไซต์
4. ข้อใดกล่าวถึงแท็บ Templates ได้ถูกต้อง
ก. ส่วนที่ใช้ในการกาหนดสไตล์ของเทมเพลต
ข. ส่วนที่ใช้กาหนดการทางานของเทมเพลตบนเว็บไซต์
ค. ส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งเทมเพลตในการทางานของเว็บไซต์
ง. ส่วนที่แสดงรายละเอียดของเทมเพลตทั้งหมดของเว็บไซต์
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5. ข้อใดจัดเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการดาวน์โหลดเทมเพลตมาใช้งาน
ก. http://www.joomla24.org
ข. http://www.joomla24.com
ค. http://www.joomla24.go.th
ง. http://www.joomla24.net
6. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการเรียกใช้งานเทมเพลต
ก. Extensions > Plugins
ข. Extensions > Templates
ค. Extensions > Mamage > Discover
ง. Extensions > Mamage > Templates
7. เมื่อเราติดตั้ง joomla ระบบจะมีการติดตั้งเทมเพลตรูปแบบต่าง ๆ มาให้ ข้อใดไม่จัดเป็นเทมเพลต
ที่ระบบติดตั้งมา
ก. Beez3_Default
ข. Beez3_Fruit Shop
ค. Photostar_Default
ง. JSN Ferado Free _Default
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการลบเทมเพลต
ก. Extensions > Manage > เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ > Uninstall
ข. Extensions > Database > เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ > Uninstall
ค. Extensions > Manage > Manage > Waming > Uninstall
ง. Extensions > Manage > Manage > เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ > Uninstall
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการแก้ไขข้อรายละเอียดของเทมเพลต
ก. Extensions > Manage > เลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข
ข. Extensions > Manage > เลือก Templates > เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการแก้ไข
ค. Extensions > Manage > เลือก Templates > Waming > Uninstall
ง. Extensions > Manage > เลือก Templates > เลือกโฟลเดอร์ css > Templates.css >
.แก้ไข css ในส่วนที่ต้องการ
10. การกาหนดรูปแบบ ฟอนต์ สีของฟอนต์ นักเรียนต้องดาเนินการแก้ไขในส่วนใด
ก. Fonts Styles
ข. Fonts Manager
ค. Stylesheet
ง. Template Master Files
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กระดาษคาตอบ
ชื่อ..........................................................................เลขที่.............ชั้น..................
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

จ

คะแนนที่ได้
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
หลักการทางานของเทมเพลต
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………….เลขที่..............ชั้น ม...................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามให้ได้ใจความถูกต้อง ชัดเจน (10 คะแนน)

1. เทมเพลต เป็นรูปแบบในการจัดการแบบใด จงอธิบายมาพอสังเขป (5 คะแนน)
เทมเพลตเป็ น รูป แบบในการจัดวางเนื้อหา การใช้ข้อความ สี และกราฟิกโดยรวมให้ กับ
เว็บไซต์ ซึ่งมีการออกแบบเทมเพลตที่ใช้งานกับ joomla สามารถหาดาวน์โหลดได้จากแหล่งต่างๆ
มากมาย และสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
.
2. เหตุใด Joomla จึงได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย จงอธิบายมาพอสังเขป (5 คะแนน)
Joomla เป็นโปรแกรมประเภท Open Source ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี
เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทางานบนเว็บไซต์ มีระบบการบริหารจัดการที่ไม่ยุ่งยาก
บนพื้นฐานการทางานการเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง ๆ ไม่
จาเป็นจะต้องมานั่งเขียนโค้ดคาสั่งด้วยตนเอง เพียงแต่เรียนรู้วิธีการติดตั้ง การปรับแต่ง การใช้
งาน CMS เท่านั้น
.

.
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2
การติดตั้งเทมเพลต

.

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………….เลขที่..............ชั้น ม...................
คาชี้แจง

ให้นักเรียนตอบคาถามให้ได้ใจความถูกต้อง ชัดเจน (10 คะแนน)

1. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการติดตั้งและเรียกใช้งานเทมเพลต และสรุปขั้นตอนการติดตั้ง
มาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
การติดตั้งเทมเพลต
1. เลือก Extensions > Manage > Install
2. คลิกเพื่อเลือกไฟล์เทมเพลตที่ต้องการติดตั้ง
3. ตาแหน่งไฟล์เทมเพลต แล้วคลิก Open
4. คลิกเพื่อติดตั้งเทมเพลต

.
.
.
.

2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการลบเทมเพลตที่ไม่ใช้งาน และสรุปขั้นตอนการติดตั้งมาพอเข้าใจ
(5 คะแนน)
การลบเทมเพลต
1. เลือก Extensions > Manage
2. คลิก Manage
3. เลือกเทมเพลตที่ต้องการจะลบ
4. เลือก Uninstall

.
.
.
.
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แนวปฏิบัติในการฝึกทักษะ
เมื่อเราทาการดาวน์โหลดเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว
เปลี่ยนเทมเพลตให้กับเว็บไซต์
การเปลี่ยนเทมเพลตให้กับเว็บไซต์ เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความ
เหมาะสมตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เพื่อให้หน้าตาของเว็บไซต์มีลักษณะแปลกใหม่ขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้
คลิดเลือก Extensions > Templates

2. คลิกเพื่อดูตัวอย่างเว็บไซต์

1. คลิกรูปดาว (Set default) เพื่อใช้งานเทมเพลต
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การติดตั้งเทมเพลตให้กับเว็บไซต์
Template หรือบางครั้งเรียกสั้นๆว่า ธีม นั้นก็คือ รูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมเห็น
ทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น ลั ก ษณะของตั ว อั ก ษร สี พื้ น หลั ง เมนู รู ป ภาพ ปุ่ ม การจั ด วางต าแหน่ ง
ส่วนประกอบต่างๆ ของ Moldule เป็นต้น ซึ่ง Joomla ได้จัดแบ่ง Template แยกออกจาก
การจัดการข้อมูล และบทความในเว็บไซต์ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าหากว่าเราทาการเปลี่ยน
Template ใหม่ก็จะไม่กระทบกับข้อมูลเนื้อหา บทความที่เราเขียนแต่อย่างใดอาจจะมีบ้างในเรื่อง
ของตาแหน่ง Module ต่างๆ ที่อาจจะผิดเพี้ยนไปแต่เราก็สามารถปรับแต่งได้ในภายหลัง ซึ่งเรา
สามารถดาวน์โหลด template ฟรีได้จาก http://www.joomla24.com เมื่อดาวน์โหลดไฟล์
เทมเพลตเสร็จแล้ว ให้ทาการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
เลือก Extensions > Manage > Install

4. คลิกเพื่อติดตั้งเทมเพลต

2. คลิกเพื่อเลือกไฟล์เทมเพลต ที่ต้องการติดตั้ง

1. เลือก Extensions > Manage >
Install

3. ตาแหน่งไฟล์เทมเพลต
แล้วคลิก Open

25

5. แสดงการติดตั้งเทมเพลตเสร็จสิ้น
สมบูรณ์

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทาการเปลี่ยนเทมเพลตมาใช้เทมเพลตที่เราทาการติดตั้งไป
การแก้ไขเทมเพลต
การทางานของเทมเพลตนั้น บางครั้งเทมเพลตที่เราใช้งานอยู่อาจไม่ถูกใจผู้ใช้งาน เช่น ฟอนต์
สีฟอนต์ สีพื้นหลัง และรูปภาพ ซึ่งมีรูปแบบที่ต้องการเข้าไปแก้ไขโค๊ดคาสั่งของเทมเพลต โดยผู้ที่จะทา
การแก้ไขนั้ นต้องมีความรู้ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ CSS และ PHP โดยโค๊ดของเทมเพลตจะแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
3. Template Master Files ใช้ในการกาหนดโครงร่าง และควบคุมการทางานของ
เทมเพลต กลุ่มนี้จะเขียนด้วยภาษา HTML JavaScript และ PHP
4. Stylesheet ใช้ในการกาหนดรูปแบบต่างๆ เช่น สี ฟอนต์ โค้ดในกลุ่มนี้จะเขียนใน
รูปแบบของ CSS
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. คลิกเลือก
Templates

2. คลิกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไขโค้ด

5. เลือกบันทึกและปิด
3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ css แล้วเลือก
Templates.css

4. แก้ไข css ในส่วนที่ต้องการ
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การลบเทมเพลตที่ไม่ใช้งาน
การลบเทมเพลตที่เราไม่ใช้งานนั้น เป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ดูแลระบบ เนื่องจาก
เทมเพลตที่ไม่ได้ใช้งานนั้นจะส่งผลให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลลดน้อยลง เราจึงต้องทาการลบเทมเพลตที่
ไม่ใช้งานออกไปเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและประหยัดฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก Extensions > Manage
2. คลิก Manage

4. เลือก Uninstall

3. เลือกเทมเพลตที่ต้องการจะลบ
สาหรับเทมเพลตที่ถูกกาหนดการใช้งานโดยระบบให้เป็นค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถสั่งลบออกไป
ได้ เพราะกาลังถูกใช้งานอยู่นั้นเอง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต
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แบบบันทึกคะแนนเรื่อง
ปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ดว้ ยเทมเพลต

แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
10
10

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
รวม

กิจกรรม
คะแนนเต็ม
10
10
20

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้

กรอกคะแนนให้ครบทุกช่อง
นะคะ

