
 

ใบความรู้   หน่วยการเรียนที่ 6 

รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดับ ปวช. 2 จ านวน 2 หน่วยกติ 
ช่ือหน่วย       การใช้งานอนิเทอร์เน็ตและจดหมายเลก็ทรอนิกส์  จ านวน         3              ช่ัวโมง  

ช่ือเร่ือง                  การใชง้านอินเทอร์เน็ตและจดหมายเลก็ทรอนิกส์ จ านวน         1              สัปดาห์  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้   
2. อธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได ้
3. บอกประโยชนข์องอินเทอร์เน็ตได ้
4. สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรม Internet Explorer ได ้

 
เนือ้หาสาระ 

อนิเทอร์เน็ตคอือะไร 
 อินเทอร์เน็ตมาจากค าว่า Inter Connection Network หรือ เรียกกนัสั้นๆว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) 
แต่นิยมเรียกสั้นๆว่า อืนเตอร์เน็ต (Internet) คือ การน าคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายเลก็ๆ ภายในองคก์ร 
ตอมาน าเครือข่ายยอ่ยๆ มาเช่ือมต่อกนัในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งขอ้มลูไปมาหากนัไดร้วดเร็ว 
ความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 

การขยายเครือข่ายท าใหเ้กิดการพฒันาขอ้ตกลงในการส่ือสารแบบใหม่ข้ึน  มีช่ือเรียกว่า TCP/IP: 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol ภาษากลางบนอินเทอร์เน็ต คือ คอมพิวเตอร์ต่างแบบต่างรุ่น
สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดแ้ละสามารถเขา้ใจกนัได ้
ประโยชน์ของอนิเทอร์เนต็ 
 1. การติดต่อส่ือสาร สามารถรับ-ส่งจดหมาย    ผา่นทางอินเทอร์เน็ต หรือคุยกบัเพื่อนขา้มโลก  
    หรือพดูคุยแบบเห็นหนา้กนั  
 2. อินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่    ใชค้น้ควา้หาขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ไดร้อบโลก 
    ไม่ว่าท่ีใดก็สามารถหาขอ้มลูได ้

3. ซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เช่น สัง่ซ้ือพิซซ่า หรือโอนเงินระหว่างธนาคาร  
4. ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือความบนัเทิง เช่น เล่มเกม   ออนไลนพ์ร้อม ๆ กนัหลายคน ดาวโหลด  

     เพลงต่าง ๆ มาฟังจากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 



ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer 
1.  แถบเคร่ืองมือ 
2.  แถบส าหรับกรอกท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์ (URL) 
3.  พ้ืนท่ีแสดงเน้ือหาภายในเวบ็เพจ 
4.  แถบแสดงสถานการณ์ท างาน 

การเปิดเวบ็ไซต์มาใช้งาน 
1.   คลิกเมาส์ท่ีช่อง Address พิมพท่ี์อยูเ่วบ็ไซต ์เช่น www.sanook.com 
2.   คลิกท่ีปุ่ม             Go       หรือกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ ์
3. จะปรากฏหนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการเปิด  

การเช่ือมต่อส่วนต่างๆ ด้วยลงิค์ (Link) 
1.   เล่ือนเมาส์วางท่ีขอ้ความท่ีตอ้งการเลือก  สงัเกตเมาส์เปล่ียนเป็นรูปน้ิวช้ี (Hyperlink) 
      คลิกท่ีขอ้ความหน่ึงคร้ัง 
2.   สงัเกตหนา้โฮมเพจจะเปล่ียนไปเป็นหนา้       เวบ็เพจท่ีมีขอ้มลูข่าวสารในเร่ืองท่ีเลือกคือ 
      โปรแกรมคิวคิว (QQ) มีเร่ืองน่ารู้มาแนะน า       ดาวน์โหลดโปรแกรม การรับส่งไฟลข์อ้มลู 
      หรือการแชต (Chat)  เป็นรูปแบบการส่ือสาร   อยา่งหน่ึงท่ีนิยมมาก เป็นตน้ 

การบันทกึรูปภาพเกบ็ไว้ใช้งาน 
1.   คลิกขวาท่ีรูปภาพท่ีตอ้งการเลือก 
2.   คลิกท่ีค  าสัง่   Save Picture As 
3.   ปรากฎหนา้ต่าง  Save Picture  
4.   พิมพช่ื์อรูปภาพในช่อง File name 
5.   คลิกท่ีปุ่ม Save  

การน ารูปภาพจากเวบ็ไซต์มาท าวอลเปเปอร์ 
1.   คลิกขวาท่ีรูปภาพท่ีตอ้งการท าวอลเปเปอร์ 
2.   คลิกท่ีค  าสัง่   Set as Background 
3.   ภาพท่ีเลือกจะกลายมาเป็นวอลเปเปอร์บนพ้ืนเดสกท๊์อป 

การค้นหาข้อมูลทีต้่องการในอนิเทอร์เน็ต 
1.   พิมพเ์ขา้เวบ็ไซต ์ www.google.co.th 
2.   พิมพข์อ้มลูท่ีตอ้งการคน้หาเช่น  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.   คลิกท่ีปุ่ม  คน้หาโดย Google  
4.   ปรากฎเวบ็ไซตข์อ้มลูท่ีคน้หา 
5.   คลิกท่ีเมนู  File-->Save As 
6.   คลิกท่ีไอคอนสร้างโฟลเดอร์   เทคโนโลยสีารสนเทศ 



7.   ตั้งช่ือท่ี Filename: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.   คลิกท่ีปุ่ม  Save 

การท างานของจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า  “อีเมล”์ (E-mail หรือ Electronic Mail) คือจดหมายท่ีพิมพ์
ข้ึนมาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และจดัส่งถึงผูรั้บผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต รูปแบบอีเมลแ์อดเดรส (E-mail 
Address)     

 

 
เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ที่ห้บริการฟรีอเีมล์ 

1. เวบ็ไซต ์www.ThaiMail.com 
2. เวบ็ไซต ์www.Chaiyo.com 
3. เวบ็ไซต ์www.Hotmail.com 
4. เวบ็ไซต ์www.Yahoo.co.th 

การสมคัรใช้งาน Hotmail อเีมล์ฟรี 
1.   พิมพเ์ขา้เวบ็ไซต ์ www.hotmail.com 
2.   พิมพช่ื์ออีเมล ์ampachai@hotmail.com     
3.   คลิกท่ีปุ่ม  ลงทะเบียน 
4.   พิมพช่ื์ออีเมลแ์อดเดรส เช่น   ampachai 
5.   คลิกท่ีปุ่ม  ตรวจสอบการใชง้าน 
6.   พิมพร์หสัผา่นและยนืยนัรหสัผา่น 
7.   เลือกค าถามส าหรับสร้างตวัเลือกในการก าหนดรหสัผา่นใหม่ และค าตอบเฉพาะ 
8.   ใหก้รอกขอ้มลูช่ือ-ท่ีอยูข่องนกัเรียน ช่องวนัเกิด เดือน ปี ช่องปีใหใ้ส่ปี คศ.  เช่น  1960 
9.   คลิกท่ีปุ่ม  ยอมรับ 
10.   คลิกท่ีปุ่ม  ด  าเนินการต่อ 

การเปิดอ่านอเีมล์ฟรีของ Hotmail 
1.   เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.hotmail.com      พิมพอี์เมลแ์อดเดรส และรหสัผา่น 
2.  คลิกท่ีปุ่ม  ลงช่ือเขา้ใช ้
3.  คลิกท่ี   จดหมายทั้งหมด 
4.  คลิกท่ี   จดหมายท่ีตอ้งการเปิดอ่าน 
5.  แสดงขอ้ความภายในจดหมาย 
6.  เมื่ออ่านจดหมายเสร็จ คลิกท่ี กล่องจดหมาย 

การเช็คดูอเีมล์หรือจดหมายใหม่ 
1.   เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.hotmail.com   พิมพอี์เมลแ์อดเดรส และรหสัผา่น 
2.   คลิกท่ีปุ่ม  ลงช่ือเขา้ใช ้
3.   ดูจากตวัเลขในวงเลบ็ว่ามีอีเมลใ์หม่มาหรือเปล่า 
4.   คลิกท่ี จดหมายทั้งหมด หรือแท็บ จดหมาย   แสดงรายการจดหมายทั้งหมด 
5.   คลิกท่ี  จดหมายท่ีตอ้งการเปิดอ่าน 

ช่ืออเีมล์ 

ช่ือผู้ให้บริการ www.hotmail.com 



6.   แสดงเน้ือหาจดหมาย 
การส่งอเีมล์หรือจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

1. คลิกท่ีปุ่ม สร้าง 
2. กรอกช่ืออีเมลท่ี์ตอ้งการจะส่งจดหมายถึง 
3. กรอกช่ือเร่ืองของจดหมาย    ลงในช่อง เร่ือง: 
4. พิมพเ์น้ือหาของจดหมาย 
5. คลิกท่ีปุ่ม ส่ง 
6. เมื่ออีเมลส่์งเรียบร้อย จะปรากฎขอ้ความว่าจดหมายของคุณไดถ้กูส่งไปยงัช่ืออีเมลท่ี์ส่ง 

การตอบจดหมายกลบั 
1.  คลิกท่ี  จดหมายท่ีตอ้งการเปิดอ่าน 
2.  คลิกท่ีปุ่ม  ตอบกลบั 
3.  คลิกเน้ือหาท่ีตอ้งการตอบกลบั 
4.  สงัเกตจะมีเน้ือหาจดหมายเดิมดา้นล่าง 
5.  คลิกท่ีปุ่ม  ส่ง 
6.  จดหมายถกูส่งเรียบร้อย จะปรากฎขอ้ความจดหมายของคุณไดถ้กูส่งไปยงัมีช่ืออีเมลด์า้นล่าง 

การแนบไฟล์ไปกบัจดหมาย 
1.   คลิกท่ีปุ่ม   แนบ 
2.  เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการแนบกบัจดหมาย 
3.  คลิกท่ีปุ่ม  Open 
4.  คลิกท่ีปุ่ม  ตกลง หรือตกลงและแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
5.  ไฟลจ์ะถกูส่งข้ึนไปบนอินเทอร์เน็ต 
6.  คลิกท่ีปุ่ม ส่ง 
 

 
 


