
อินเทอร์เน็ต (Internet)
 คือ เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ทีเชื่อมโยงกัน มาจากค าว่า

Inter Connection Network 

 WWW (World Wide Web)



Bookmark

Favorite

History

เมนูส าคัญ

Save รูปภาพ > คลกิขวา > Save Picture  as



URL - Uniform Resource Locator

– ช่ือ ท่ีอยูเ่วบ็ไซต์
ส่วนประกอบของ URL

http://www.tsu.ac.th

Domain Name

Host

ช่ือหน่วยงาน

ประเภท
หน่วยงาน

รหัสประเทศ



Domain Name
 (Domain Name) หมายถึง การใช้ชื่อแทน IP Address(หมายเลขประจ าเครื่อง)



Internet Service Provider (ISP)

ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น NT ,TRUE , 3BB ,AIS

National Telecom 

Router



1. Username

2. AT SIGN
3. Domain Name



Attach file : แนบไฟล์
CLIP หนีบกระดาษ



Inbox > ตู้จดหมาย            Sent/Outbox > จดหมายส่งออก
Draft > จดหมายร่าง          Spam > จดหมายขยะ     Trash > ถังขยะ



CC    >  Carbon Copy

การส่งส าเนาอเีมล์ไปให้ผู้รับหลายๆ คน ผู้รับอเีมล์แบบ cc จะเห็นว่ารายช่ือทีเ่ราส่งอเีมล์ส าเนา
ไปหาใครบ้าง 

BCC  >  Blind Carbon Copy

การส่งส าเนาอเีมล์ไปให้ผู้รับหลายๆ คน ผู้รับอเีมล์แบบ Bcc น้ันจะไม่เห็นว่ารายช่ือทีเ่ราส่งอเีมล์
ส าเนาลบัไปหาใครบ้าง จะเห็นเพยีงว่าเราส่งอเีมล์ไปถึงใครเท่าน้ัน



Search Engine
โปรแกรมช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ค าทีใ่ช้ในการค้นหาข้อมูล > Keyword (ค าส าคัญ)



การใช้เครื่องหมายบวก (+)

Google จะไม่ใส่ใจ 
at, with, on, what, when, where, how

ค้นหาเกมส์   Age of Empire
Age   of   Empire

Age + of Empire จะท าการค้นหาทั้งค าว่า Age และ of Empire

แยกค า



ค้นหาด้วยเครื่องหมายลบ ( - )  ตัดค าที่ไม่ต้องการหรือไม่เก่ียวข้องออก  
เช่น  ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทุเรียน   แต่ไม่ต้องการ ชะนี

ทุเรียน  -ชะนี



การค้นหากลุ่มค าหรอืวลี

ต้องการให้แสดงผลทุกค าในประโยค โดยไม่แยกค า

เพลงที่มีชื่อว่า If I Let You Go ให้พิมพ์ว่า 
" If I Let You Go" 

Google จะท าการค้นหาประโยค "If I Let You Go" ทั้งประโยคโดยไม่แยกค าค้นหา



"การเลีย้งไก่" filetype:pdf

การค้นหาโดยระบุชนิดของ File

"ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร" filetype: นามสกุลของ ไฟล์



ข้อใดไม่ใช่ Search Engine

ก Bing ข Google

ค Yahoo ง MS Edge

การใช้งาน Google ข้อใดผดิ

ก ล่องแก่ง น่าน OR ตาก ข ล่องแก่ง น่าน NOT ตาก

ค ล่องแก่ง น่าน  - ตาก ง ล่องแก่ง น่าน  :  ตาก



ขอ้ใดเป็น Application  ท่ีใชรั้บส่ง e-Mail

ก Google.com ข Wiki.com

ค Sanook.com ง Outlook

ในการส่งเมลถึ์ง john@dg.edu ค าวา่ "edu"  หมายถึงส่ิงใด
ก บริษทั ข องคก์รไม่แสวงหาก าไร
ค หน่วยงานราชการ ง  สถาบนัการศึกษา



ขอ้ใดไม่ถือเป็นการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ดา้น SPAM

ก SMS โฆษณาสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการ
ข e mail ประชาสัมพนัธ์สินคา้จ านวนมาก
ค โพสตรู์ปลามกลงไปในอินเทอร์เน็ต
ง  แอบฝากร้านใน Instagram ของผูอ่ื้น

ไฟลเ์อกสารประเภทใดมกันิยมใชแ้ลกเปล่ียนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ก docx ข pptx

ค txt ง  pdf


