คานา
ปั จจุบนั นี้นับเป็ นยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารที่เรี ยกกันสั้นๆว่า “ยุคโลกาภิวัฒน์ ” ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็ นส่ วนส าคัญ ในชี วิต ประจาวัน ของม นุ ษ ย์ม ากขึ้ น “คอมพิ วเตอร์ ” (COMPUTER)
นับว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก ้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก
การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง
จัด ให้ว ิช าคอมพิ ว เตอร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ย นการสอน ในระดับ ชั้น อนุ บ าล ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
บริ ษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา จึงได้จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่ล ะสถาบัน และ
สอดคล้อ งกับ สาระการเรี ย นรู ้ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่อเป็ นงานวิชาการส าหรับการเรี ยนสอนนักเรี ยนในหลักสู ตรวิชาการใช้โปรแกรม
Microsoft Windows 10 ซึ่ งมีเนื้ อ หาเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 ในรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานร่ วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ภายในเล่มจะมีแบบฝึ กหัด
ท้ายบท สาหรับนักเรี ยนเพื่อเสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เมื่ อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจน
ครบเนื้ อ หาภายในเล่มแล้ว จะทาให้นักเรี ยนมี ความรู ้ความสามารถที่จะใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้
คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์เล่มนี้ข้ ึนมา เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนส าหรั บ สถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อ มให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นในการน าไป
ประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย
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Windows 10
Windows 10 เป็ นระบบปฏิบตั ิการตัวล่าสุดจากบริ ษทั ไมโครซอฟท์ โดยระบบปฏิบตั ิการ Windows
10 นั้นถูกออกแบบมาเพือ่ ให้ทางานกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยสนับสนุ นการทางานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต นอกจากนี้ ย งั สามารถใช้งานกับ เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ แล็ ปทอป ( Ultrabook Screens ) อี กด้ว ย
เหมาะสาหรับการใช้งานแบบสัมผัส หรื อกับคียบ์ อร์ดและเมาส์
Windows 10 มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (
UI ) โดยมีชื่อว่าระบบ Live Tiles เพือ่ ให้เหมาะกับระบบสัมผัส โดยนามารวมกับ Start Menu พร้อมกับการ
อัพเดทแอปต่างๆตลอดเวลาและมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบตั ิการโดยตรง หาก
ผูอ้ ่ า นใช้ง านระบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows 7 SP1, Windows 8.1 Update และ Windows Phone 8.1 อยู่แ ล้ว ก็
สามารถอัพเดทเป็ น Windows 10 โดยทันทีผา่ นทาง แอป Get Windows 10

Windows 10 ในแต่ ละรุ่น
ระบบปฏิบตั ิการของ Windows 10 นั้นมี ให้เลื อ กใช้งาน 2 รุ่ น ได้แก่ Windows 10 Home, และ
Windows 10 Pro

Windows 10 Home
ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 Home เหมาะสาหรับการใช้งานส่วนตัว หรื อผูใ้ ช้งานตามบ้าน
ถ้า หากการใช้ง าน Windows 8.1 หรื อ 8, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Starter อยูแ่ ล้ว สามารถอัพเดทเป็ น Windows 10 ได้ฟรี หรื อซื้อแบบดาวน์โหลด
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Windows 10 Pro
ระบบปฏิบตั ิก าร Windows 10 Pro มาพร้อ มคุ ณสมบัติที่ช่ วยให้คุณเชื่ อ มต่อ เข้ากับเน็ ตเวิร์กของ
บริ ษทั , การเข้าใช้งานพีซีจากเครื่ องอื่น, การเข้ารหัสข้อมูลด้วย BitLocker และ BitLocker To Go เป็ นต้น
หากใช้ ง าน Windows 8.1 Pro หรื อ 8, Windows 8.1 Pro for Students, Windows 8.1 Pro WMC,
Windows Phone 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional อยูแ่ ล้ว สามารถอัพเดทเป็ น Windows
10 Pro ได้ฟรี หรื อซื้อแบบดาวน์โหลด

หน้ าตาของ Windows 10 เริ่มต้ น
หน้าตาของ Windows 10 ได้ออกแบบให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับการใช้งานแบบ Touch Screen
หรื อ ระบบสัมผัสหน้าจอกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ในปั จจุบนั เป็ นการผสมผสานการทางานของ Windows แบบ
เวอร์ชนั เดิมอย่าง Windows 7 ที่ทางานบนระบบ Desktop ใช้เมาส์ในการทางานอย่างเดียว และการทางาน
แบบระบบ Touch Screen จาก Windows 8 โดยใช้นิ้วแตะเลือกหรื อปั ดบนหน้าจอ ซึ่ งผูใ้ ช้เครื่ องแบบ Tablet
( แท็บเล็ต ), โทรศัพท์ Smartphone, โน้ตบุค๊ จอสัมผัส หรื อโน๊ตบุค๊ แบบเดิม ก็สามารถใช้งานได้เหมือนๆกัน
สาหรับแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้งานในระบบ Windows 10 จะมีโปรแกรมแบบเดิมที่เคยใช้งานบนระบบ
เดสก์ทอปและใช้งานโปรแกรมบนแอป ( Apps ) ที่เราใช้งานกันในแท็บเล็ตหรื อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทัว่ ไป
เป็ นแอปเล็กๆที่โหลดมาใช้และติดตั้งได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโลกออนไลน์กบั ผูค้ น เว็บไซต์ ดูหนัง
ฟังเพลง และอื่นๆ เช่น อ่านข่าว, ดูพยากรณ์อากาศ, ค้นหาแผนที่, อัพเดตสถานะบน Facebook, สนทนากับ
เพือ่ นผ่านแอป LINE เป็ นต้น นอกจากนี้ก็ยงั นามาทางานในออฟฟิ ตได้เหมทือนเดิม และใช้งานง่ายกว่าเดิม

อีก Windows 10 จึงเป็ นระบบ OS ที่สามารถตอบสนองการทางานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเรื่ อ งงานและความ
บันเทิง
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ไอคอนหลักของโปรแกรม (แสดงเพิม่ )

ปุ่ ม Start

Search/
Cortana
a

ไอคอนแอป/โปรแกรม

แถบ Taskbar (ทาสก์บาร์)

พืน้ ที่ Notifications แสดง
การเตือนต่างๆจากระบบ

เริ่มจากเมนู Start : เมนูเริ่ม
เมื่อต้องการทางานกับแอปพลิเคชัน่ ต่างๆ ให้คลิกหรื อแตะปุ่ ม
ของแถบทาสก์บาร์ ก็จะเปิ ด
เมนูข้ นึ มาแสดงไอคอนของแอปต่างๆ และแสดงไอคอนหลักในการทางานกับโปรแกรม เช่น File Explorer,
Settings และปุ่ ม Power ที่ใช้สาหรับเลือกวิธีปิดโปรแกรม หรื อรี สตาร์ท Windows ได้อีกด้วย
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คลิกปุ่ ม Start

Tile (ไทล์) ภาพไอคอนของแอปพลิเคชันหรื อโปรแกรมเริ่ มต้น
จะเป็ นแอปที่มากับโปรแกรม (Built-in Apps)

รายละเอียดในเมนู Start

กลุ่มไอคอนแอปและโปรแกรมที่เรี ยกใช้งานบ่อยๆ

User ที่ใช้งานอยู่
Setting ปรับแต่ง/ตั้งค่าการทางานและระบบ
Power สาหรับปิ ดเครื่ อง หรื อรี สตาร์ท Windows ใหม่
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เริ่มจากเมนู Start : เมนูเริ่ม

 คลิกปุ่ ม
Start
 คลิกที่ช่อง A

 คลิกเลือกหมวดตัวอักษรที่ตอ้ งการ
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 คลิกแอปที่ตอ้ งการเพือ่ เปิ ดใช้งาน

คาสั่ งด่ วนบนปุ่ ม Start
ด้านบนของเมนู Start จะมีคาสัง่ ให้คุณเลือกเปิ ดเพือ่ เข้าถึงการทางานหลักของ Windows มีอยู่ 2
คาสัง่ คือ File Explorer และ Settings เมื่อเปิ ดขึ้นมาจะมีรายละเอียดให้กาหนดดังนี้

คลิกปุ่ ม Start แล้ว
เลือก Settings



Settings จะแสดงกลุ่มคาสัง่ สาหรับตั้งค่าการทางานของระบบ

คาสัง่ ในกลุ่ม Settings จะใช้สาหรับตั้งค่าต่างๆของระบบ เหมือนกับที่เราเลือกจากไอคอนใน
Control Panel โดยจะแบ่งการตั้งค่าออกเป็ นกลุ่มๆดังนี้
System Display notifications, apps, power ตั้งค่าเกี่ยวกับระบบ, จอภาพ, การแจ้งเตือน, แอป
และการปิ ดระบบ Windows




Devices Bluetooth printers, mouse ตั้งค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น บลูทูธ, เครื่ องพิมพ์ และเมาส์

Network & Internet Wi-Fi, airplane mode, VPN ตั้งค่าเกี่ยวกับเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต, ไวไฟ,
โหมดการใช้งานบนเครื่ องบิน และ VPN


Personalization Background, Lock screen, colors ตั้งค่าการทางานและสภาวะแวดล้อมของผูใ้ ช้
แต่ละคน, ภาพวอลเปเปอร์, ล็อคจอภาพ และสีของส่วนประกอบ


Accounts Your account, sync settings, work, family ตั้งค่าเกี่ยวกับบัญชีผใู ้ ช้, การไซน์อิน, การ
เชื่อมต่อข้อมูล, ตั้งค่าการเล่นของคนในครอบครัว และการทางาน


Time & Language Speech, region, date ตั้งค่าเกี่ยวกับวันที่, เวลา, โซนเวลาตามภูมิภาค และ
เปลี่ยนภาษา


Ease of Access Narrator, magnifier, hign contrast ตั้งค่าการเข้าถึงและการใช้งานแบบพิเศษ
สาหรับผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสายตา




Privacy Location, camera ตั้งค่าความเป็ นส่วนตัว เช่น แสดงตาแหน่งบนแผนที่ และตั้งค่ากล้อง

Update & security Windows Update, recovery, backup ตั้งค่าการอัพเดต Windows และความ
ปลอดภัย, การกูค้ ืน และสารองไฟล์
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ทาความรู้จักแอปบน Windows 10
ตั้งแต่ Windows 8 เป็ นต้นมาที่มีการใช้งานโปรแกรมแบบ Apps (แอป) หรื อ Applications คือ แอป
พลิ เคชันหรื อ โปรแกรมต่า งๆที่เรานามาใช้งานในด้านต่างๆ นั่น เอง แอปเหล่ านี้ จะรองรั บระบบสัม ผัส
(Touch Screen) อาจจะเป็ นแอปพิมพ์งาน, แอปเกม, แอปพยากรณ์อากาศ, แอปแผนที่ หรื อแอปรู ปภาพ เป็ น
ต้น ข้อดีของการใช้แอป คือ ไฟล์มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่ายและเร็ว อัพเดตให้ทนั สมัยได้อยูเ่ สมอ ใช้งานง่ายไม่
ยุง่ ยาก โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก Windows Store ของไมโครซอฟท์เอง ผ่านแอปที่ชื่อ ว่า
Store ซึ่งจะมีท้งั แอปที่เปิ ดให้ฟรี และแอปเสียเงินซื้อ นอกจากนี้การใช้งานแอปต่างๆ จะใช้งานเหมือนเราใช้
ผ่านแอปมื อ ถื อ , สมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ตที่ใช้บนระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบ iOS ของเครื่ อ ง
ตระกูล Apple ซึ่งทุกคนคุน้ เคยการใช้งานมาแล้ว
Built-in Apps เป็ นแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 10 และแสดงอยุใ่ นเมนู Start ซึ่ ง
แอปเหล่านี้ คุณสามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ที ส่ วนใหญ่จะออกแบบมาสาหรับการใช้งานพื้นฐานของยูสเซอร์
เช่น ท่องอินเตอร์เน็ต, เช็คเมล, ดูปฏิทิน, ดูหนัง, ฟั งเพลง, ชมรู ปภาพ, ท่องเที่ยว, ติดตามข่าวสารทางด้าน
กีฬา และหุน้ เป็ นต้น
Desktop App เป็ นแอปที่ทางานในโหมดเดสก์ทอปหรื อโปรแกรมตัวหนึ่งนัน่ เองซึ่งเมื่อเราคลิกเพื่อ
ติดตั้งแอป จะเชื่ อ มโยงไปที่ หน้าเว็บไซต์เจ้าของแอป เราต้อ งใช้วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง (Install) จาก
โปรแกรมหรื อ แผ่น CD/DVD หรื อ ภาพการติ ดตั้ง โปรแกรมบน Windows เวอร์ ชันอื่ น ๆ ที่ ผ่านมา เช่ น
โปรแกรม Microsoft Word, Excel หรื อ Winzip เป็ น
หน้าต่างแอพ

หน้าต่างโปรแกรม
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ตั้งค่ าบัญชีผ้ ใู ช้ (User Account)
คอมพิวเตอร์หนึ่ งเครื่ อ ง อาจจะใช้งานส่ วนตัวคนเดี ยวหรื อใช้งานร่ วมกันหลายๆคน ถ้ามีการใช้
หลายๆคน ก็อาจจะกาหนดชื่อผูใ้ ช้ในการไซน์อินเข้าเครื่ องได้ เพื่อแยกข้อมูลผูใ้ ช้แต่ละคนออกจากกัน และ
กาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานในเครื่ องว่าสามารถทาอะไรได้บา้ ง เรี ยกว่าเป็ นบัญชีชื่อผูใ้ ช้ (User Account) หรื อ
เรี ยกสั้นๆว่า “ User ” โดยเมื่อเปิ ดเครื่ องเข้ามา และเริ่ มการทางานของ Windows ก่อนจะเข้าไปใช้เครื่ อง จะมี
หน้าจอให้ “ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้) ” โดยระบุชื่อผูใ้ ช้ (User) รวมถึงรหัสผ่าน (Password) ของ User (ถ้ามี )
เพือ่ เข้าไปใช้งาน ซึ่งจะต้องระบุให้ถูกต้องจึงจะเปิ ดหน้าจอ Windows ให้เข้าไปใช้งานได้
Windows 10 ได้เปลี่ยนรู ปแบบของชื่อบัญชีผใู ้ ช้ใหม่ เพือ่ ให้การเข้าถึงข้อมูลและบริ การออนไลน์ที่
Microsoft มี จะเรี ยกว่า Microsoft Account โดยผูใ้ ช้จะใช้ชื่อบัญชีอี เมล (Email Address) ที่ใช้อ ยูม่ าทาเป็ น
ชื่อบัญชีในการลงชื่ อเข้าใช้เครื่ อง ข้อดีของการใช้ชื่ออี เมลคือ ทันทีที่เข้าไปใช้งาน Windows 10 จะใช้ชื่อ
อีเมลของคุณไปเชื่อมโยงเข้ากับแอป Mail เพือ่ โหลดอีเมลของคุณมาแสดงให้อ่านและเชื่อมต่อเข้ากับไดรว์
เก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive และใช้สาหรับเข้าไปใน Windows Store เพื่อดาวน์โหลดแอปต่างๆที่ใช้งาน
บน Windows นอกจากนี้ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 2013 และ 2016 ก็จะต้องใช้การ Sign in
ด้วยชื่อบัญชี Microsoft account เช่นเดียวกัน

User Account: บัญชีผ้ ใู ช้
เมื่อเข้าสู่ Windows 10 และคลิกเมนู Start ที่แถบด้านซ้ายมือ จะมี User ที่กาลังใช้งานอยูใ่ นขณะนั้น
หน้าจอ รู ปภาพ และสี สนั รวมถึงไทล์แอปที่แสดงอยูใ่ นหน้าเมนู Start ของ User แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั User แต่ละคนว่าจะปรับแต่งการทางานอย่างไรตามความต้องการของตนเอง ฉะนั้นเมื่อ Sign
in เข้ามาก็จะได้พ้นื ที่การทางานที่ต่างกันไป โดยให้คลิกที่ชื่อ User ก็จะเห็นว่ามี User อะไรบ้าง
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ประเภทของ User Account บน Windows 10
Windows 10 จะแบ่งบัญชีผใู ้ ช้ออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้
Local Account คื อ บัญ ชี ผู ้ใ ช้ภ ายในส าหรั บ พีซี เ ครื่ อ งนั้ น (เหมื อ นชื่ อ บัญ ชี ข อง Windows)
สามารถใช้ง านในเครื่ อ งได้ต ามปกติ แต่จ ะไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเข้ากับ บริ การจาก Microsoft เช่ น Email,
OneDrive การเชื่ อ มโยงเข้ากับ เครื อ ข่ ายโซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค อน่ า ง Facebook รวมถึ งข้อ จากัดในการใช้งาน
Windows Store และ Xbox ด้วย


Microsoft account บัญชี Microsoft คือ การใช้ที่อยูอ่ ีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้อยุเ่ ป็ นตัว Sign in
เข้าระบบ Windows 10 จะเป็ นที่อยูอ่ ีเมลใดก็ได้ แต่แนะนาให้เป็ นชื่ออีเมลที่ใช้สาหรับการติดต่อกับเพื่อ น
เช่น Hotmail, Windows Live ID หรื ออีเมลที่ใช้กบั Facebook จะเห็นผลการเชื่อมโยงเข้ากับบริ การออนไลน์
ได้ดีกว่า เช่น




ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปจาก Store ต้องใช้บญั ชีอีเมลจึงจะติดตั้งได้



โหลดรายชื่อติดต่อ (Contacts), เชื่อมโยงอีเมล (Email) หรื อการนัดหมายในปฏิทิน

ติดตามข้อ มูลการติดต่อ และสถานะล่ าสึ ดของเพื่อนๆ จากแหล่ งต่างๆ เช่ น Hotmail,
Outlook, Facebook, Twitter และ LinkedIn




เก็บและแชร์ไฟล์บน OneDrive เป็ นต้น

คลิกเพือ่ สลับ Account
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โฟลเดอร์ ส่วนตัวของ User
เมื่ อ User ได้ Sign in (ไซน์อิ น) เข้าระบบ Windows 10 จะมี การสร้างโฟลเดอร์ ชื่อ เดี ยวกับ User
นั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่ งภายในโฟลเดอร์ User ก็จะมีโฟลเดอร์ยอ่ ยที่เก็บข้อมูลการใช้งานส่ วนตัว โดยจะแสดง
โฟลเดอร์อ ยูบ่ นเดสก์ทอป ถ้าไซน์อิ นด้วย User อื่ นก็จะเห็ นเฉพาะโฟลเดอร์ ของตนเองเช่ นกัน แต่จะไม่
สามารถเข้าไปดูไฟล์หรื อแก้ไขข้อมูลในโฟลเดอร์ของ User คนอื่นได้
โฟลเดอร์ พ้ื น ฐานหลั ก ๆ ก็ จ ะมี Desktop, Documents, Music, Pictures, Videos, Favorites,
Downloads, Contacts โดยจะถูกกาหนดให้เป็ นโฟลเดอร์หลักเมื่อ User เปิ ดแอปขึ้นมาแล้วเรี ยกเปิ ดไฟล์ เช่น
เปิ ดแอป Music ก็จะเข้ามาดูวา่ มีเพลงอะไรให้เปิ ดฟังบ้าง เป็ นต้น




ถ้าใช้ชื่อบัญชีอีเมล อาจจะมีโฟลเดอร์ OneDrive หรื อ Dropbox ที่ User นั้นเข้าไปใช้งาน

การใช้แอปบางแอปอาจจะมีการสร้างโฟลเดอร์ยอ่ ยๆเพือ่ เก็บการใช้งาน หรื อเอกสารที่สร้างจาก
แอปเอาไว้ในโฟลเดอร์ Documents ด้วย เช่น สมุดโน้ตจากแอพ OneNote หรื อไฟล์จากโปรแกรม Outlook
เป็ นต้น


ในโฟลเดอร์ Misic จะเก็บ Playlist ลิสต์รายการเพลง หรื อโฟลเดอร์เพลงที่ดาวน์โหลดเพลง เช่น
แอป Youtube Downloader Plus RT เป็ นต้น
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การสร้ างชื่ อบัญชี Local Account
หากต้องการสร้าง User อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อ จะได้ใช้งานเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ น้ ี และเก็บไฟล์
ไม่ ใ ห้ ป ะปนกัน ก็ ส ร้ า งชื่ อ บัญ ชี แ บบ Local Account แต่ ค นที่ ส ร้ า งต้อ ง Sign in เข้า ใช้ด้ว ยบัญ ชี แ บบ
Administrator เท่านั้น และก่ อ นสร้างคุ ณต้อ งปิ ดการเชื่ อ มต่อ กับอิ นเทอร์ เ น็ ตด้ว ย (หากต่อ อิ นเทอร์ เน็ ต
Windows จะให้สร้างเป็ น Microsoft Account เสมอ)

 คลิกเลือก Family&Other Users

 คลิก Add someone else to this PC

 ใส่ชื่อบัญชี
 กาหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน
 ใส่คาใบ้กนั ลืมรหัสผ่าน
 คลิกปุ่ ม Next

ชื่อบัญชี Local ที่เพิม่ เข้ามา
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การ Sign out และ Switch User : สลับใช้ ชื่อบัญชี
ขณะที่คุฯทางานใน Windows ด้วยชื่อ บัญชีใดๆ แต่ตอ้ งการออกจากการทางานจากผูใ้ ช้คนนี้ ไ ป
ทางานที่ชื่อผูใ้ ช้คนอื่น หรื อมีคนมาของใช้เครื่ องของคุณโดยที่ตวั เขาก็มี User อยูใ่ นเครื่ องของคุณด้วย


Sign out เป็ นการปิ ดชื่อบัญชีเดิมแล้วไปเข้าชื่อบัญชีใหม่ ซึ่ งจะปิ ดการทางานของ User เดิมที่ทา

ค้างไว้
Switch User ออกจากชื่ อ บัญ ชี เดิ ม ที่ใ ช้งานอยู่ แล้ว ไปเข้า ชื่ อ บัญชี อื่ นหรื อ จะสลับ ไปใช้ง าน
ชัว่ คราว และกลับมาทางานต่อที่บญั ชีเดิมที่ทางานค้างไว้ได้ สังเกตจากคาว่า Signed in ค้างอยูท่ ี่ชื่อของ User
นั้น


คลิกที่ User แล้วเลือก Sign out
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เปลีย่ นชนิดบัญชีผ้ ใู ช้ (Account type)
User ภายในเครื่ องจะมี 2 ชนิด คือ
Standard (มาตรฐาน) เป็ น User พื้นฐานที่ทางานได้อย่างเดียว แต่จดั การเกี่ยวกับระบบบางอย่าง
ไม่ได้ หรื อเข้าไปจัดการ User อื่นไม่ได้ จะทาได้เฉพาะส่วนของตนเอง


Administator (ผูด้ ู แลระบบ) เป็ น User ที่มีสิทธิ์ในการควบคุ มระบบการทางาน และจัดการทุก
อย่างในระบบได้ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการทางานของ User อื่นๆภายในเครื่ อง


 คลิกเลือก Family & Other users
 คลิกปุ่ ม Change account type

 คลิกเลือกชนิดบัญชีที่จะเปลี่ยน
 คลิกปุ่ ม OK
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การลบบัญชีทงิ้

การลบชื่อบุญชี หรื อ Remove User คือ การลบชื่อบัญชีและลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับ User นั้นออกไป
ด้วย เช่น โฟลเดอร์ส่วนตัวอย่าง Documents, Pictures, Music และอื่นๆ ที่เป็ นของ User นั้น คุณควรลบด้วย
ความระมัดระวัง


User ที่จะใช้คาสัง่ Delete Account ต้องเป็ น User ประเภท Administrator เท่านั้น

 คลิกเลือกชื่อ User
 คลิกปุ่ ม Remove

 คลิกปุ่ ม Delete account and data เพือ่ ลบ User
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การปรับแต่ งหน้ าจอและการใช้ งานส่ วนตัว
พืน้ ที่การทางานของ Windows ที่เราเรี ยกว่า Desktop นั้นก็เปรี ยบเสมือนโต๊ะทางานของเรานั่นเอง
เมื่อนึ กถึงภาพโต๊ะทางานก็จะนึกถึงเครื่ องไม่เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้ทางานวางอยูบ่ นโต๊ะ เรา
เจ้าของโต๊ะทางานของตัวเองตามที่ใจชอบบางคนอาจจะมี แจกันดอกไม้ นาฬิกา ปฏิทิน สมุดโน้ต และที่
สาคัญ คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ฉะนั้นการทางานกับ Windows นั้นก็จะมี Desktop ให้คุณใช้ทางาน ที่
จะเป็ นพื้นที่การทางานของ User หรื อชื่อบัญชีที่ผใู ้ ช้ Sign in เข้าใช้งาน ผูใ้ ช้แต่ละคนก็สามารถปรับแต่พ้นื ที่
เดสก์ทอป และแถบงานของตัวเองได้ตามความชอบใจ เช่ น เลื อ กรู ปภาพมาใส่ พ้ืนแบ็คกราวน์ เลื อ กสี
ส่วนประกอบรวมถึงการจัดวางเครื่ องไม้เครื่ องมือของตนเองที่ใช้งานบ่อยๆ ในบทนี้เราจะมาดูการปรับแต่ง
ส่วนต่างๆกัน

เปลีย่ นรู ปภาพ User
User สามารถเลือกใช้รูปภาพของตัวเองแสดงร่ วมกับชื่อบัญชีได้ โดยจะเลือกภาพถ่ ายของตัวเอง
แสดงร่ วมกับชื่อบัญชีได้ โดยจะเลือกภาพถ่ายของตังเอง หรื อภาพโปรดใดๆ มาทาเป็ นรู ปโปไฟล์ส่วนตัวได้
โดยเลือกดังนี้
 คลิกปุ่ ม Delete account and data เพือ่ ลบ User
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 คลิกปุ่ ม Browse for me

 คลิกเลือกรู ปภาพแล้วคลิกปุ่ ม Choose picture
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เลือกภาพพืน้ หลังของเดสก์ทอป (Wallpaper)
ก่ อ นเริ่ ม ต้น การท างานกับ Windows 10 คุ ณ อาจต้อ งปรั บ แต่ ง สภาวะแวดล้อ มการท างานของ
Windows ตามความชอบของตนเองได้ (User ในเครื่ องแต่ละชื่อบัญชี ปรับแต่งกันได้ตามความชอบ) เช่ น
เลือกรู ปภาพที่แสดงบนพื้นเดสก์ทอป หรื อเลื อกสี ของส่ วนประกอบ เป็ นต้น การปรับแต่งจะเลือกได้จาก
กลุ่มคาสัง่ Setting ดังนี้
 คลิก Start แล้วเลือก Setting

 คลิก Personalization

 คลิกเลือก Background

ดูตวั อย่างภาพบนเดสก์ทอป

 คลิกเลือกรู ปที่ตอ้ งการ
 คลิก Browse
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 เปิ ดยังโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
แล้วเลือกรู ปภาพ

 คลิก Choose picture

ดูตวั อย่างภาพพืน้ หลังที่ได้

 ในหัวข้อ Choose a fit เลือก
การแสดงภาพและปรับขนาดภาพ




Stretch ขยายภาพจนเต็มหน้าจอด้วยสัดส่ วนที่เหมาะสม (แนะนา)
Fill ขยายภาพจนเต็มหน้าจอ
Fit ขยายภาพแนวตั้งพอดีก่ ึงกลางจอ (กรณีภาพมีขนาดเล็กหรื อใหญ่เกกินไป)
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Title นาภาพ (ขนาดเล็ก) มาเรี ยงต่อกัน
Center แสดงภาพกึ่งกลางจากภาพเดียวตามขนาดจริ ง

เลือกสี (Color) ของ Start Menu และ Taskbar
ใน Windows 10 จะกาหนดสี (Color) ให้กบั พื้นที่การทางานของเมนู Start และแถบ Taskbar ได้
โดยปกติจะตั้งค่าอัตโนมัติให้ใช้สีที่กรมกลืนกับสี ของภาพ Background สาหรับหน้าต่างของ File Explorer
และคาสั่งต่างๆจะเป็ นสีเทาสีเดียวกันหมด (Windows 7,Windows 8 จะเลือกมีไตเติลหน้าต่างได้) การเลือกสี
ทาได้ดงั นี้
 คลิกปุ่ ม Start แล้วเลือก Setting

 เลือก Personalization

เลือก Color

 เลือกตัวเลือกการแสดง
ของสี
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Automatically pick an accent color from my background ถ้า คลิ ก เครื่ อ งหมายถู ก เป็ นการ
เลือกสีโดยอัตโนมัติให้เข้ากับสีรูปภาพ (ค่าเริ่ มต้น)


Show color on start, taskbar, and action center แสดงสี บนเมนู และทาสก์บาร์ ถ้าเลือก off สี เมนู
และทาสก์บาร์จะเป็ นสีดา


Make Start, taskbar, and action center transparent ถ้า เลื อ ก On จะทาให้สีเ มนู Start transparent
โปร่ งใสทองทะลุไปด้านหลังได้ ถ้าเลือก Off จะสีทึบ


คลิกเครื่ องหมายถูกในกล่อง Automatically ออก แล้วเลือกสีของเมนูได้ตามที่ตอ้ งการ
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เลือกชุ ดธีมในการแสดงผล
ตั้งค่าการใช้ชุดธีม
ตั้งค่าการแสดงเสียง
แสดงเดสก์ทอปไอคอน
ตั้งค่าเมาส์พอยน์เตอร์

เปลีย่ นรู ปภาพ User

ชุดธีมที่คุณได้ปรับเปลี่ยนการแสดงผล

เลือกชุดธีมแสดงผล 1 ชุด จะมีภาพ
แสดงสลับกันหลายภาพ และเลือกสี
เข้ากับชุดธีมอัตโนมัติ
เลือกชุดธีมที่มีสีตดั กัน เช่น พื้นดา
ตัวอักษรขาว หรื อสีที่ตดั กันมากๆ
สาหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตา
และการมองเห็น
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ปรับแต่ งเมนู Start & Taskbar

เมนู Start หรื อเมนูเริ่ มที่เราใช้เริ่ มการทางานหลักๆของ Windows ไม่วา่ จะทาอะไรก็ตอ้ งเริ่ มจากที่นี่
ทั้งเปิ ดแอพใช้งาน เข้าไปปรับแต่งระบบ ปรับแต่ง User รวมถึงการปิ ดระบบ Windows
สาหรับ Taskbar หรื อแถบงาน เป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ที่สาคัญ เพราะเราจะได้รู้ว่าเรากาลังทางาน
อะไรและมีงานอะไรที่เปิ ดค้างอยูบ่ า้ ง ทาสก์บาร์จะเก็บงานทุกอย่างที่กาลังทาและใช้สลับการทางานไปมา
ระหว่างแอพ และที่มุมขวาของทาสก์บาร์ก็จะแสดงไอคอนที่คอยแจ้งเตือ นจากระบบ จากการเชื่ อ มต่อ
อุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

การทางานกับ Taskbar (ทาสก์บาร์ )
ทาสก์บาร์ ของ Windows 10 จะเหมื อ นกับทาสก์บาร์ Windows ทุกรุ่ นที่ผ่านมา ใช้แสดงไอคอน
โปรแกรมที่ใช้งานหรื อทางานอยู่ และพื้นที่การแจ้งเตือน (Notification) ทางขวาสุ ดจะแสดงการใช้งานอื่นๆ
ของระบบ น วันที่, เวลา, ภาษา, การเชื่ อ มต่อ อิ นเตอร์ เน็ ต สถานะแบตเตอรี่ และปุ่ มศูนย์การแจ้งเตือ น
(Action center)

ปุ่ ม Start

คลิกแสดงไอคอนที่ยงั มีซ่อนอยู่
แอพที่เปิ ดอยูจ่ ะ
มีขีดด้านล่าง

ภาษาที่ใช้
วันที่ / เวลา
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ปรับแต่ งไทล์ ในเมนู Start

ไทล์แอพที่แสดงอยูใ่ นเมนู Start สามารถปรับแต่งได้ เช่นปรับขนาดของไทล์ให้แสดงหรื อไม่แสดง
ลบออกจากหน้าเมนู หรื อ ปรับเลื อ กให้แสดง/ไม่ แสดงเนื้ อ หาอัตเดตบนไทล์ (Live) สาหรับไทล์แอพที่
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็ นต้น
ชื่อกลุ่มไทล์

คลิกปุ่ ม Start
คาสัง่ ที่ใช้จดั การไทล์จากการคลิกขวาบนไทล์ มีดงั นี้
Unpin from Start ถอดไทล์ออกจากเมนู
 Resize ปรับขนาดไทล์
 Turn live tile off ปิ ดการแสดงผลออนไลน์
(ไทล์ที่อพั เดตข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต)
้ย
 Pin to taskbar นาไทล์น้ ีไปใส่ ไว้ที่ทาสก์บาร์ดว
(แสดงทั้งสองที่)


รู ป/ไอคอนไทล์ (Tile)
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ปรับขนาดไทล์

ขนาดของไทล์หรื อแอพที่แสดงในเมนู Start นั้น จะมีให้เลือกแสดงได้ 4 ขนาด เพื่อปรับให้แสดง
ตามความเหมาะสมหากต้องการแสดงเนื้ อหาแบบ Live ก็เลือกขนาดใหญ่ (Large) หรื อมีไทล์จานวนมากก็
อาจเลือกเป็ นขนาดเล็ก (Small) เพือ่ จะได้แสดงไทล์ได้จานวนมาก เป็ นต้น
Medium ขนาดกลาง
Large ขนาดใหญ่

Wide ขนาดกว้าง

Small ขนาดเล็ก

คลิกขวาบนไทล์ แล้วเลือกคาสัง่ Resize จากนั้น
เลือกขนาดของไทล์ เช่น Large ขนาดใหญ่
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ย้ ายตาแหน่ งไทล์

ไทล์แอพบนเมนู Start สามารถย้ายตาแหน่ งไปมาได้ ด้วยการคลิกลากจากที่หนึ่ งไปวางอีกที่หนึ่ ง
ตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ เช่ น เรี ยงล าดับลักษณะการใช้งาน หรื อ แบ่งกลุ่ ม ตามประเภทแอพที่ใช้งาน
เป็ นต้น
 คลิกทีไ่ ทล์ที่ตอ้ งการย้ายค้างไว้

 ลากไทล์ไปวางตาแหน่งใหม่ภายใน
กลุ่มหรื อกลุ่มอื่นๆ

ปิ ด – เปิ ดการอัพเดตข้ อมูลแบบเรียลไทม์
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แอพบางตัวจะมีการอัพเดตข้อมูลแบบเรี ยลไทล์ เช่น แอพ Travel, Store, พยากรณ์อากาศ, Finance
และ News เป็ นต้น ซึ่ งจะมี การเชื่อ มต่อ อินเทอร์ เน็ ต เพื่อ อัพเดตข้อมู ล ที่มี การเปลี่ ยนแปลงให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ แต่ถา้ คุณต้องการปิ ดการอัพเดต ก็เลือกคาสั่ง Turn live tile off (ปิ ดไทล์รายงานสด) ก็จะเห็นเป็ นรู ป
ไอคอนของแอพแทน ทาได้ดงั นี้
เมื่อต้องการปิ ดให้คลิกขวาบนไทล์ แล้วเลือกคาสัง่ Turn live tile off

คลิกขวาบนไทล์ แล้วเลือกคาสัง่ Turn live tile on เพือ่ เปิ ดใช้งาน

เพิม่ ไทล์ ในเมนู Start (ปักหมุดแอพ)
ในเมนู Start คุณสามารถสร้างไทล์หรื อไอคอนทีใ่ ช้งานบ่อยๆเพิม่ ได้ โดยเลือกแอพหรื อโปรแกรม
ที่ตอ้ งการมาวาง จะเป็ นแอพรุ่ นใหม่หรื อโปรแกรมที่ทางานบน Desktop รุ่ นเก่าก็สามารถสร้างเป็ นไทล์ใน
หน้า Start ได้ดว้ ยการใช้คาสัง่ Pin to Start (ปั กหมุดที่หน้าจอเริ่ ม) ดังนี้
 คลิกขวาบนไอคอนโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆแล้วเลือกคาสัง่ Pin to start

 คลิกปุ่ ม Start

ไทล์ โปรแกรมที่
ได้ เพิ่มเข้ ามา
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ตั้งชื่ อให้ กลุ่มไทล์
ไทล์ที่อยูใ่ นหน้า Start นั้น หากเป็ นแอพหรื อโปรแกรมที่ใช้งานประเภทเดียวกัน หรื อแอพของชุด
โปรแกรม เช่น โปรแกรมชุด Microsoft Office ซึ่งมีโปรแกรมหลายตัว ก็จดั กลุ่มให้อยูร่ วมกัน และตั้งชื่อ
กลุ่ม เป็ นการจัดหมวดหมู่ไทล์ให้เป็ นระเบียบ เข้าถึงง่าย ใช้งานได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น การตั้งชื่อกลุ่มไทล์ทา
ได้ดงั นี้

 คลิกเหนือกลุ่มไทล์ที่
คาว่า Name Group
คลิกเหนือกลุ่มไทล์ที่คา
ว่า Name Group
 คลิกปุ่ ม Start

 พิมพ์ชื่อกลุ่มไทล์
แล้ว กดปุ่ ม Enter

ยกเลิกไทล์ ออกจากหน้ า (Unpin)
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ไทล์ที่ปักหมุดอยูบ่ นหน้า Start หากไม่ตอ้ งการใช้งานก็สามารถยกเลิกออกไปจากหน้าเมนูได้ โดย
คลิกขวาบน ไทล์ที่จะยกเลิก แล้วเลือกคาสัง่ Unpin from Start (ถอนหมุดออกจากหน้าจอเริ่ ม) ยกเลิกออกไป
คลิกขวาบนไทล์ แล้วเลือกคาสัง่ Unpin from Start

ไทล์ที่เลือก Unpin จะหายไปจากเมนู

ตั้งค่ าเมนู Start แสดงไทล์เต็มจอภาพ

31

เมนู Start บน Windows 8, Windows 8.1 จะแสดงเต็มจอภาพ แต่ Windows 10 นั้นเริ่ มต้นจะแสดง
เป็ นกรอบเมนู แต่ถ้าคุณต้อ งการให้หน้า Start แสดงไทล์เต็มหน้าจอภาพ ก็ไ ปเปิ ดตัวเลื อกการแสดงเต็ม
จอภาพ Use Start full screen จากค าสั่ง Setting ให้เป็ น On ได้ หรื อ จะเลื อ กเป็ น Off เพื่อ แสดงเมนู ต าม
แบบเดิม

 คลิกขวาบนเดสก์ทอปแล้วเลือกคาสัง่ Personalize

คลิกเลือก Start

ค่าพื้นฐานจะตั้งเป็ น Off
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 เลื่อนปรับค่าเป็ น On

คลิกขวาบนไทล์ แล้วเลือกคาสัง่ Unpin from Start

 คลิกปุ่ ม Start จะเห็นหน้า Start แสดงเต็มจอภาพ (เหมือนโหมดแท็บเล็ต)
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สาหรับแอพหรื อโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อย สามารถสร้างเป็ นไอคอนแสดงไว้ที่แถบทาสก์บาร์ เพือ่
เรี ยกใช้งานได้แบบรวดเร็วโดยไม่ตอ้ งเปิ ดเมนู Start ให้เสี ยเวลา เหมาะสาหรับแอพที่ใช้งานบ่อยมากๆ โดย
เลือกไอคอนแอพที่ตอ้ งการ คลิกขวาแล้วเลือกคาสัง่ Pin to taskbar (ปั กหมุดที่แถบงาน) ดังนี้

คลิกปุ่ ม Start คลิกขวาบนไอคอนแล้วเลือกคาสัง่ Pin to taskbar

ไอคอนบนทาสก์บาร์ที่ปักหมุดเพิม่ ไว้

ยกเลิกไอคอนออกจากทาสก์บาร์ (Unpin from taskbar)
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ไอคอนที่นามาใส่ (pin) ไว้บนทาสก์บาร์หากไม่ตอ้ งการใช้งานและยกเลิกออกไปก็ทาให้โดยคลิก
ขวาบนไอคอน แล้วเลือกคาสัง่ Upin from taskbar

คลิกปุ่ ม Start คลิกขวาบนไอคอนแล้วเลือกคาสัง่ UnPin to taskbar

สร้ างไอคอนบนทาสก์บาร์ จากโปรแกรมที่เปิ ดอยู่
การสร้างไอคอนเก็บไว้บนทาสก์บาร์ง่ายๆอี กวิธีหนึ่ งคือ เมื่อคุ ณเปิ ดโปรแกรมใดๆ มาใช้งานอยู่
แล้ว และอยากเก็บเป็ นไอคอนไว้บนทาสก์บาร์เพือ่ ใช้งานครั้งต่อไป ก็คลิกขวาบนไอคอน แล้วเลือกคาสัง่

คลิกขวาแล้วเลือกคาสัง่
Pin to taskbar

สร้ างไอคอนบนทาสก์ บาร์ จากโปรแกรมที่เปิ ดอยู่
เนื่องจากในโหมดแท็บเล็ต จะแสดงหน้าต่างการทางานของแต่ละแอพแบบเต็มหน้าจอ ฉะนั้นหาก
คุณต้องการสลับไปใช้งานแอพอื่นๆ ก็แตะปุ่ ม Task View เพือ่ แสดงแอพที่เปิ ดไว้ข้ ึนมาให้เลือก หรื อใน
โน้ตบ๊ดก็กดปุ่ ม Chtrl + Tab ที่แป้นพิมพ์เพือ่ ปรับแอพได้

คลิกปุ่ ม Task View แสดงแอพและงานที่เปิ ดค้างอยู่ และคลิกสลับการทางาน
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เชื่ อมต่ ออินเตอร์ เน็ต Wi-Fi แบบมีรหัสผ่าน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi หรื อเน็ตไร้สายจะทาได้ง่ายๆไม่ยงุ่ ยากอะไร หากเครื่ องของคุณมี การ์ด
Wi-Fiก็สามารถเชื่ อมต่อกับเครื อ ข่ายไร้สายเพื่อท่องอิ นเตอร์เน็ ตในWindows10 ก็จะเลือ กเชื่อ มต่ออินเทอร์ เน็ ตได้
ดังนี้
ตัวอย่างการเชื่อมอินเทอร์เน็ต Wi-Fiที่บา้ นที่ใช้บริ การของ TOT Hi-speed แบบกล่องกระจายสัญญาณ
โมเด็มหรื อ ADSL Router

 คลิกไอคอน Wi-Fi

 คลิกเลือกชื่อเครื อข่ายแล้ วคลิกปุ่ ม connect

 การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi
หรื อเน็ตไร้สายแบบนี้ จะใช้
วิธีการเดียวกับเหมือนเราไปใช้
บริ การตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ
หรื อโรงแรมที่พกั ทัว่ ไป หากเจอ
ชื่อเครื อข่ายแล้วมีรหัสผ่านก็ตอ้ ง
เข้าใช้งานได้ดว้ ยวิธีน้ ี
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 ใส่รหัสผ่าน (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ ม Next
คลิกค้างดูขอ้ ความ
รหัสผ่าน

 ถ้ ารหัสผ่านถูกต้ องก็จะแสดงการเชื่อมต่อ

สาเร็จและใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้

เชื่ อมต่ ออินเตอร์ เน็ต Wi-Fi เดิมอัตโนมัติ
ถ้าคุ ณ ได้เชื่ อมอิ น เทอร์ เน็ ต แบบ Wi-Fi เอาไว้แล้ว และคลิ กที่ Connect automatically โปรแกรมจะจาชื่ อ
เครื อข่ายและรหัสผ่านที่เคยใส่ เอาไว้ เมื่อเจอสัญญาณภายหลังก็จะเชื่อมต่อให้อตั โนมัติ โดยไม่ตอ้ งคลิกเพือ่ เชื่อมต่อ
และใส่ รหัสบ่อยๆ แต่ควรระวังหากเป็ นการเชื่ อ มต่อ แบบเสี ยเงิน คุ ณอาจจะต้อ งเสี ยค่าบริ การเพิ่ม ขึ้นโดยไม่รู้ตวั
อาจจะตั้งใส่รหัสผ่านทุกครั้งแทนจะได้รู้ตวั ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
 แสดงรายชื่อเครื อข่าย หรื อHotspot ที่

มองเห็นสัญญาณ
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 คลิกเลือกเครื อข่ายแล้ วคลิกปุ่ ม Connect

 จะแสดงคาว่า Connected ถ้ าเชื่อม

เครื อข่ายสาเร็จแล้ ว


การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบจา
รหัสผ่านอัตโนมัติ เมื่อเครื่ องเจอ
สัญญาณ Wi-Fi ก็เชื่อมต่อให้ โดยไม่
ถามหารหัสผ่านอีก
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ตัดการเชื่ อมต่ ออินเตอร์ เน็ต (Disconnect)
ยกเลิกการเชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
ถ้าต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตทาได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ชื่อเครื อข่ายที่
เชื่อมต่ออยูแ่ ล้วคลิกปุ่ ม Disconnect เพือ่ ยกเลิกได้

เลือกชื่อเครื อข่ายที่เชื่อมต่ออยู่
แล้วคลิกปุ่ ม Disconnect

การใช้ โหมดเครื่ องบิน (Airplane mode )
Airplane mode เป็ นโหมดใช้งานบนเครื่ องบิน หาก
คุณใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์แล็ปทอป,โน๊ ตบุ๊ค หรื อแท็บ
เล็ต แล้วน าเอาอุ ป กรณ์ น้ ัน ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ก็ปิ ดการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเอาไว้ก่อน แต่สามารถใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รบกวน
การบิน
อยูบ่ ้านก็ใช้โหมด Airplane ได้ถ ้าไม่ อ ยากใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
คลิกไอคอน
เปิ ดเครื อข่าย
ขึ้นมาแล้วคลิก/แตะเลือก Airplane
mode
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เชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ตจากมือถือ
ในปั จ จุบ ัน โทรศัพ ท์มื อ ถื อ แบบ Smartphone ทั้ง ระบบ Windows Phone , IOS และ Android จะมี ฟี เจอร์
Personal Hotspot แชร์ ก ารเชื่ อ มต่อ ข้อ มู ล (Data) อิ น เทอร์ เน็ ต จากมื อ ถื อ ผ่านอุ ปกรณ์ USB, Wi-Fi และBluetooth
ฉะนั้นคุณสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตจากการเชื่อมต่อนี้ ได้ ดังตัวอย่างมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ iPhone
ด้วยสัญญาณ Wi-Fi
การเชื่ อ มต่ อ ผ่าน USB Port นั้นถ้าคุ ณ เปิ ดแชร์ เน็ ตแล้วเสี ยบสาย USBระหว่างอุ ปกรณ์ แล้ว Windowsจะ
เชื่อมต่อให้อตั โนมัติ โดยจะมองเป็ นการเชื่อมต่อแบบการ์ด Ethernet เหมือนการ์ดแลนตัวหนึ่ง

แสดงเครื อข่ายการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
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แสดงการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์มือถือ

ดับเบิลคลิกเปิ ดการ
เชื่อมต่อขึ ้นมาดูได้

หลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ได้แล้ว ก็ลองไปเปิ ด Control Panel >Network and Sharing
Center แล้วดับเบิลคลิกชื่อ Wi-Fi ขึ้นมาดู ก็จะเห็นรายละเอียดการเชื่อมต่อ
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ท่ องเว็บด้วย Microsoft Edge

หลังจากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้ว บนWindows 10 จะมีบราวเซอร์ตวั ใหม่ชื่อ Microsoft Edge
มาใช้งานแทน IE (Internet Explorer) แต่ก็ยงั สามารถใช้งาน IE ได้อยู่ Microsoft Edge จะทางานเร็วกว่า IE และยังมี
ฮับ (Hub) ที่รวบรวมการใช้งานไว้ในที่เดียว จะเก็บสิ่งต่างๆ ที่รวบรวมจากเว็บ ค้นหา หรื อเรี ยกดูประวัติการเรี ยกดูที่
ผ่านมา และแสดงรายการโปรดต่างๆทั้งหมดในจุดเดียว

 คลิก/แตะไทล์ Microsoft Edge จาก
เมนู Start

เริ่มต้ นใช้ Edge ใหม่ๆ
จะแสดงฟี ดข่าวขึ ้นมาให้

43
คลิกในแถบ Address กรอกที่อยูเ่ ว็บไซต์ลงไป

การใช้ IE 11 (Internet Explorer 11)
สาหรับคนที่อพั เกรด Windows10 มาจาก Windows 7 หรื อ 8 ถ้าเคยใช้งานบราวเซอร์ IE เวอร์ชนั ก่อนหน้า
อยูแ่ ล้ว ก็สามารถใช้งานตามความคุน้ เคยได้เช่นเดียวกัน โดยจะเลือกเปิ ด IE หรื อ Edge ได้ท้งั 2 ตัวตามความถนัดแต่
การทางานของ Edge จะเร็วกว่า

คลิกไอคอน Internet Explorer
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เพิม่ แท็บใหม่ ( New tab) ใน Edge
เริ่ มต้นบราวเซอร์ Edge จะแสดงแท็บเริ่ มต้นมา 1 แท็บ แต่คุณก็เพิ่มแท็บเข้ามาใหม่ได้ไม่จากัด เพื่อ
เรี ยกเข้าเว็บไซต์ใหม่ แต่ยงั สามารถกลับไปดูที่เว็บไซต์เดิมที่เปิ ดค้างอยูไ่ ด้
แท็บใหม่ที่ได้ 

 คลิกปุ่ ม

(New tab)

หรื อคลิกที่ แสดงเนื้อหาสรุ ปใหม่ของฉัน
แสดงเว็บไซต์ที่นิยมระดับต้นๆ

แสดงฟี ดข่าวจาก
สานักข่าวต่างๆ
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ปักหมุดหน้ าเว็บไซต์ ไว้ที่เมนู Start
เว็บไหนที่คุณเรี ยกเข้าบ่อยๆ ก็สามารถสร้างไทล์หรื อปั กหมุดไว้ที่เมนู Start โดยเลือกคาสัง่ Pin to Start จาก
หน้าต่าง Microsoft Edge ได้
คลิกที่ปมุ่ More actions…

 แล้วเลือก
Pin to Start

ไทล์ของหน้าเว็บ
เพจที่เลือกปักหมุด
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ปรับแต่ งและตั้งค่าบราวเซอร์ Edge

เลือกรายการที่ตอ้ งการจากรายการเหล่านี้
เปิ ดหน้าเว็บเพจนี้ในหน้าต่างใหม่
เปิ ดหน้าต่างใหม่แบบไพรเวท โดยจะลบประวัติตอนปิ ด
ย่อ - ขยายเนื้อหาในเพจ
ค้นหาข้อความในเพจ
สัง่ พิมพ์เนื้อหา
ปั กหมุดหน้าเว็บเพจนี้ไว้ที่หน้า Start
แสดงมุมมองโค้ดการพัฒนาหน้าเพจ
เปิ ดเพจนี้ ในบราวเซอร์ IE
ส่งความคิดเห็น

ตั้งค่าการทางานเพิม่ เติม

คลิกปุ่ ม More actions…
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แชร์ หน้ าเว็บเพจ (Share)
ในบราวเซอร์ Edge คุณสามารถแชร์หน้าเว็บเพจไปยังแอพต่างๆได้ โดยคลิกปุ่ ม Share จะแสดงรายการแอ
พขึ้นมาให้เลือกแชร์ (ขึ้นอยูก่ บั แอพที่มีติดตั้งในเครื่ องด้วย) เช่น แชร์วิดีโอยูทูปนี้ ข้ ึนหน้าไทม์ไลน์ Facebook ของ
คุณให้เพือ่ นๆได้ชม แชร์ข้ นึ Twitter หรื อแชร์ข้ นึ ไปยังแอพอื่น เช่น OneNote เป็ นต้น
 เปิ ดหน้าเว็บเพจที่จะแชร์

คลิกปุ่ มแชร์ 

 เลือกแอพที่จะแชร์

คลิกปุ่ ม Post
 อาจจะใส่ขอ้ ความของคุณเพิม่ ลงไป

ที่ไทม์ไลน์เฟสบุก๊ ของ
คุณจะแชร์ เพจนี้
เลือกการโพสต์ Tag เพือ่ น
หรื อใส่ Check in สถานที่
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เขียนโน้ ตบนหน้ าเว็บเพจ ( Make a web Note )
Microsoft Edge มีคุณสมบัติ Make Web Note เพือ่ ให้สร้างบันทึกย่อหรื อโน้ตด้วยการเขียน , วาดรู ปและ
ทาสีไฮไลท์ คุณสามารถขีดเขียนบนหน้าเว็บเพจในจุดต่างๆ จากนั้นก็บนั ทึกเป็ นโน้ตเก็บวืที่แอพ OneNote หรื อแชร์
โน้ตนี้ไปที่แอพอื่นๆเช่น Facebook , Twitter หรื อส่งไปทางอีเมลก็ได้
เปิ ดหน้าเว็บที่จะเขียนโน๊ต

คลิกปุ่ ม Make a web note

ใช้เครื่ องมือเขียนโน๊ตตามรายละเอียดด้านล่าง
สีไฮไลท์

ยางลบสี,ลบปากกา

ปากกา

พิมพ์ขอ้ ความ

เส้นปากกา
ใช้ขีด/เขียน

การทาสีไฮไลท์

พิมพ์ขอ้ ความ
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คลิกปุ่ มบันทึก
คลิกปุ่ ม One
Note

คลิกป่ ม Save

โหลดแอพและการติดตั้งโปรแกรม
Windows 10 มี โปรแกรมหรื อ แอพพลิ เคชั่น ที่ ติ ด ตั้งมาพร้อ มกับ ระบบในกลุ่ ม Built-in Apps ที่ เป็ นการ
ท างานพื้ น ฐาน แต่ คุ ณ สามารถติ ด ตั้งแอพเพิ่ ม เติ ม เพื่อ ใช้งานเฉพาะด้าน หรื อ ใช้งานให้ห ลากหลายมากขึ้ น ใน
Windows Store เป็ นแหล่ ง รวมแอพของ Windows 8 และ Windows 10 มากมายหลากหลายแอพ โดยแยกเป็ น
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ที่ใช้งานด้านเอกสาร,ปรับแต่งระบบ,เกม,แต่งภาพ และอื่ นๆ อีกมากมายโดยจะมี แอพใหม่ ๆ
เพิม่ ขึ้นทุกวัน คุณสามารถเข้าไปดูและเลือกมาใช้งานได้ตลอดเวลา

รู้ จักกับ Windows Store : ศุ นย์ รวมแอพ
แอพ (App) ที่อยูใ่ น store จะมีท้ งั แบบที่ออกมาเพื่อใช้กบั Windows 8 จนถึงแอพใหม่ ที่ใช้กบั Windows
10 จะมีให้เลืกดาวน์โหลดมาติดตั้งและใช้งานมากมายหลายกลุ่ม มีท้ งั ฟรี และเสียเงิน โปรแกรมขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว และใช้พ้นื ที่ในฮาร์ดดิสม่มาก โดยมีการแบ่งกลุ่มแอพสาหรับใช้งานแต่ละด้านเอาไว้เป็ นกลุ่มๆ เมื่อคุณเรี ยก
เปิ ดแอพ

Store ขึ้นมา จากนั้นก็เลือกดูแอพที่ตอ้ งการได้ทนั ที
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หรื อคลิกไทล์
บนเมนู Stroe

คลิก/แตะไอคอน Store

หน้า Stroe เริ่ มต้น

คลิกขยายเต็ม
หน้าจอได้

51
บนหน้า Store จะมีแท็บอยู่ 3 แท็บคือ Home หน้าแรหแสดงแอพเด่นๆ ที่เป็ นไฮไลท์ และเข้ามาใหม่ล่าสุ ด
,แท็บApps แสดงแอพทั้งหมด แบ่งเป็ นกลุ่มๆ ตามการใช้งาน และแท็บ Games แสดงกลุ่มเกมและจะมีลิงค์ยอ่ ย เช่น
App top chat (แอพติดอันดับยอดนิยม), App categories (แสดงตามกลุ่มการใช้งาน) และFeatured apps ที่แนะนาแอพ
เด่นๆ เมื่อคลิก/แตะแท็บใด ก็จะแสดงรายดารต่างๆออกมา
คลิก/แตะแท็บ Apps

คลิกเลือกดูกลุ่มแอพกลุ่มอื่นๆ ที่ตอ้ งการ
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กลุ่มแอพที่เราต้องการจะปรากฏดังูป

ถ้าคลิก Featured apps จะเห็นรายการแอพตัวเด่นๆ ของแต่ละกลุ่ มที่น่าสนใจขึ้นมา แนะนาให้คุณได้ลอง
เลือกใช้งาน ให้คลิกเลือกและติดตั้ง (Install) แอพนั้นลงเครื่ องได้
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ถ้าคลิกเลือกที่ Top free apps จะแสดงรายการแอพที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดยจะรวม
เอาแอพฟรี ทุกๆกลุ่มมาแสดงรวมกันให้เลือกติดตั้งใช้งาน

การติดตั้งแอพ ( Install )
การติดตั้งแอพจาก
Store นั้นหลังจากที่คุณเปิ ดเข้าไปดูรายการแอพแล้ว หากต้องการติดตั้งก็สามารถ
คลิกเลือกได้ โดยจะใช้ชื่อบัญชี ของ Microsoft Accoun ที่คุณ Sing in เข้า windows ซึ่ งจะเป็ นชื่ออีเมลที่ยนื ยันตัวตน
ได้
การติดตั้งแอพแบบ Free นั้นจะไม่มีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยากอะไร คลิกที่ชื่อแอพก็ติดตั้งได้เลย แต่ถา้ เป็ นแบบที่เสี ย
เงินก็ตอ้ งกรอกรายละเอียดการชาระเงิน ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลบัตรเครดิตที่จะเรี ยกเก็บเงินหากตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่านก็
จะติดตั้งได้
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คลิก/แตะแอพเพือ่ ติดตั้ง

คลิกปุ่ ม Get เพือ่ ติดตั้ง
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คลิก/แตะถ้าต้องการยกเลิก
คลิก/แตะแอพเพือ่ หยุดติดตั้ง

คลิกปุ่ ม Launch เพือ่ เปิ ดการใช้งานได้เลย
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นอกจากการทางานในหน้า Satrt เพือ่ เรี ยกใช้งานแอพต่างๆ ในหน้าจอแบบใหม่แล้ว การทางานกับ
Desktop แบบเดิ มๆ เราก็คงยังใช้งานกันได้อ ยู่ เพราะว่าการจัดการกับงานบางอย่าง ยังคงต้อ งใช้โหมดนี้
จัดการอยู่ เช่น การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ภายในเครื่ อง (การสร้างโฟลเดอร์, ก๊อปปี้ ไฟล์ , ลบไฟล์, ย้าย
ไฟล์, เปลี่ยนชื่อไฟล์) รวมถึงการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมื่อเปิ ดไอคอน This PC ขึ้นมา ก็จะบริ หาร
จัดการกับไดรว์ต่างๆ การเลือกไดรว์ของฮาร์ดดิส, แผ่น CD/DVD ใน Windows 10 คุณยังสามารถแชร์ไฟล์
รู ปภาพจากโฟลเดอร์ข้ นึ แอพต่างๆได้เลย ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เราจะมาดูกนั ในบททนี้

การจัดการไฟล์ และโฟเดอร์
การทางานกับ Windows 10 นอกจากการใช้งานพื้นฐาน หรื อ เรี ยกใช้งานแอพที่อยู่บน Windows
แล้วการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ใ นเครื่ อ งก็มี ความสาคัญ สู ง เพราะการลงแอพ ลงโปรแกรม การเข้า
อินเตอร์เน็ต หรื อการบันทึกงานก็ดี ล้านต้องจัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของเครื่ องทั้งสิ้ น เราก็ตอ้ ง
บริ หารจัดการไฟล์เหล่ านั้นได้ เช่ น ค้นหา, เปิ ดใช้, ลบไฟล์, เปลี่ ยนชื่ อ ไฟล์, ย้ายตาแหน่ ง, ก็อ ปปี้ หรื อ
แบ่งกลุ่ มเก็บเป็ นโฟลเดอร์ (Folder) เพื่อจะได้จดั การง่ายๆ ซึ่ งในการทางานกับไฟล์ (File) และโฟลเดอร์
(Folder) เราจะทางานบทเดสก์ทอปดังนี้

ดับเบิ้ลคลิกเพือ่ เปิ ดหน้าต่าง
โฟลเดอร์หลักของผูใ้ ช้คนปั จจุบนั

ไดรว์และอุปกรณ์ต่างๆ
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 การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ ที่ง่ายที่สุดคือ การเปิ ดไอคอน This PC ซึ่ งจะแสดงอุ ปกรณ์ที่มีภายใน
เครื่ อง และแสดงไดรว์ของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลไดรว์ต่างๆ รวมถึงไดรว์แผ่นซีดี/ดีวีดี และ USB แฟลช
ไดรว์
มุมมองไฟล์และโฟลเดอร์แบบ Small icons



ถ้าเลือกเปิ ดแบบ File Explorer ก็จะแสดงเป็ นรายการไฟล์ที่ใช้งานบ่อยๆ (Recent File) และ
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คลิกเลือกมุมมองแบบ Large icons ไอคอนขนาดใหญ่
มุมมอง Large icons จะแสดง
ไอคอนของไฟล์ , โฟลเดอร์
และไดรฟ์ ขนาดใหญ่


คลิกเลือกมุมมองแบบ Details แสดงรายละเอียดของไฟล์ท้งั หมด
มุมมอง Details จะแสดงไฟล์
และโฟลเดอร์ แบบละเอียด ชื่อ
, ส กุ ล ไ ฟ ล์ , ข น า ด ไ ฟ ล์ ,
ประเภทของไฟล์ และวัน ที่
สร้างหรื อแก้ไขไฟล์
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คลิกเลือกมุมมองแบบ List แสดงไอคอนขนาดเล็กได้เป็ นจานวนมาก
มุมมอง List จะแสดงรายการ
ไฟล์และโฟลเดอร์ เป็ นไอคอน
ขนาดเล็ก ทาให้สามารถแสดง
รายการไฟล์ได้เป็ นจานวนมาก
ในหน้าต่าง


การลบไฟล์ และโฟลเดอร์ (Delete)
ไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่คุณไม่ตอ้ งการใช้งานแล้ว ก็ลบทิ้งออกจากเครื่ องได้ โดยใช้คาสั่ง Delete ลบ
แต่การลบในระบบ Windows นั้น โปรแกรมจะลบไฟล์จากที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ Recycle Bin ก่อน เพื่อ
ป้องกันการใช้คาสัง่ ผิดซึ่ งคุณสามารถไปเปิ ด Recycle Bin เพื่อนาไฟล์ที่ลบคืนมา (Restore) ได้ หรื อจะตาม
ไปลบทิ้งแบบถาวรก็ได้เช่นกัน
คลิกปุ่ ม Delete เลือกการลบ
เช่น Recycle (เอาคืนได้) หรื อ
เลือก Permanently delete (ลบ
แบบถาวร)
คลิกเลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์
ที่จะลบ
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การจัดการ Recycle Bin

หลังจากลบไฟล์ไปแล้วคุณก็สามารถเปิ ด Recycle Bin ขึ้นมาดูไฟล์ที่ถูกลบไปว่าจะลบทิ้งถาวรหรื อ
เอาไฟล์กลับคืนมาใช้งานต่อ


Empty Recycle Bin ลบไฟล์ท้งั หมดในนี้



Restore all items กูค้ ืนไฟล์ท้งั หมดในนี้



Restore the selected items กูค้ ืนไฟล์ที่เลือกรายการเดียว
ลบไฟล์ออกจาก Recycle Bin ทั้งหมด
เอาไฟล์คืนทั้งหมด (ยกเลิกการลบ)

ดับเบิลคลิกเปิ ด Recycle Bin หรื อแตะ 2 ครั้งติดกัน

เอาไฟล์ที่เลือกคืนไฟล์เดียว
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การแชร์ ไฟล์ (Share)

คุณสามารถแชร์ไฟล์ไปยังแอพหรื อโปรแกรมต่างๆได้โดยเพียงแค่เลือกไฟล์แล้วคลิกปุ่ ม Share บน
แท็บ Share ก็ จ ะมี ร ายการแอพให้คุ ณ เลื อ กว่า จะแชร์ ผ่า นแอพตัว ไหน เช่ น Facebook, Email, Dropbox,
Twitter และอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั ว่าเครื่ องของคุณได้ติดตั้งเอาไว้ ดังตัวอย่างในภาพจะแชร์ข้ ึน Facebook ก็ทาได้
ดังนี้
 คลิกปุ่ ม Share

 เลือกไฟล์ที่รูปภาพที่จะแชร์

 คลิกเลือกแอพที่จะแชร์ไฟล์ เช่น Facebook
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 พิมพ์ขอ้ ความที่จะโพสต์

 คลิกปุ่ ม Post

เลือกแท็กชื่อเพือ่ น, สถานที่เช็คอิน หรื อเลือกกลุ่มเพือ่ นได้

ภาพที่เลือกก็จะโพสไปที่
ไทม์ไลน์เฟซบุค๊
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ส่ งไฟล์ แนบไปกับอีเมล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์แนบไปกับอีเมลจากหน้าต่างไฟล์ได้ เพียงแค่คุณเลือกไฟล์แล้วคลิกปุ่ ม Email
บนแท๊บ Share ระบบก็จะเปิ ดโปรแกรมส่งเมลภายในเครื่ องขึ้นมาให้อตั โนมัติ ถ้าเครื่ องของคุ ณมีโปรแกรม
ชุด Microsoft Office ก็จะเปิ ดโปรแกรม Microsoft Outlook ก็จะเปิ ดแอพ Mail ขึ้นมาห้ส่งเมลแทน
 คลิกปุ่ ม Email

 เลือกไฟล์ที่จะส่งอีเมล

 เลือกขนาดของรู ปภาพที่จะส่ง เช่น จากภาพใหญ่ก็ลดขนาดให้เล็กลงได้เพือ่ จะส่งได้เร็วขึ้น
จากนั้นคลิกปุ่ ม Attach
 คลิกส่ง

 เลือก/ใส่ชื่ออีเมลผูร้ ับ  เขียนข้อความเนื้อหาอีเมล
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 คลิกปุ่ ม Print
บนแท็บ Share
 เลือกรู ปภาพ

 กาหนดรายละเอียดที่ตอ้ งการ

ขนาดกระดาษ
เลือกการพิมพ์

ความละเอียด

 เลือกแบบพิมพ์ 1 รู ปเต็ม
หน้ากระดาษ
พิมพ์ขนาด 4 x 6 (2 รู ปต่อ 1 หน้า)

พิมพ์ขนาด 5 x 7 (2 รู ปต่อ 1 หน้า)

 คลิกปุ่ ม Print
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พิมพ์ขนาด 3.5 x 5 (4 รู ปต่อ 1 หน้า)

การพิมพ์หลายๆภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ ในขั้นตอนที่ 1 คุณต้องเลือกไฟล์ภาพมาหลายๆภาพด้วย
โดยการคลิกลากคลุม หรื อกดปุ่ ม Shift และ Ctrl เลือกภาพที่จะพิมพ์มาให้ครบ
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การจัดการไฟล์ รูปภาพ

คุ ณ สามารถเปิ ดโฟลเดอร์ ที่ เก็ บภาพขึ้น มาแล้ว ใช้คาสั่ง ในการจัดการไฟล์รูป ภาพได้ โดยจะมี
เครื่ องมือชื่อ Picture Tools แสดงขั้นมาเมื่อคลิกที่รูปภาพและจะมีคาสัง่ ในแท็บ Manage ให้ใช้งานดังนี้


Rotate Left หมุนภาพไปทางซ้าย



Rotate right หมุนภาพไปทางขวา



Slide show แสดงภาพแบบสไลด์โชว์



Set as background ตั้งเป็ นภาพพื้นหลังเดสก์ทอป

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องไฟล์ (Properties)
ไฟล์แต่ละไฟล์จะมี คุณสมบัติเฉพาะตัว เช่ น เป็ นไฟล์ประเภทไหน (Type), ขนาดเท่าไหร่ (Size),
ใครสร้าง (Author), วันที่แก้ไ ข (Date taken) และอื่ นๆ ตามลักษณะของไฟล์ หากต้อ งการจะดู คุณสมบัติ
พื้นฐานก็เลื่อนเมาส์ไปวางบนไฟล์แล้วดูได้ หรื อจะคลิกปุ่ ม Properties เพือ่ ดูคุณสมบัติอื่นๆก็ได้
คลิกแสดงหน้าต่างคุณสมบัติ
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General คุณสมบัติทวั่ ไป

,

Details รายละเอียดโดยรวมของไฟล์

แอพ Photo : จัดการกับไฟล์ รูปภาพ
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สาหรับการทางานกับไฟล์รูปภาพนั้น เราอาจจะใช้แอพ Photo มาช่วยในการแสดงภาพได้
ดีกว่าการใช้หน้าต่าง File Explorer เพราะจะแสดงผลรู ปภาพให้ดูง่าย เป็ นหมวดหมู่ และสวยงามกว่าการ
แสดงในหน้าต่างไฟล์ทวั่ ไป
เปิ ดแอพ Photo ขึ้นมาครั้งแรกจะแสดงภาพแบบ Coloection ตามเดือนที่เก็บ
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การแชร์ ภาพผ่ านแอพ Photos
 เลือกภาพ

 คลิกปุ่ ม Share

 เลือกแอพที่จะแชร์

การใช้ งานแอพพืน้ ฐาน (Built-in Apps)
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Built-in Apps คือ แอพพลิ เคชันที่ถู กติดตั้งมาพร้อมกับ windows 10 และจะแสดงอยู่ในหน้าเมนู
Star หรื อเมนู เริ่ มต้นนั่นเอง แอพเหล่านี้คุณสามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ที ส่วนใหญ่จะออกแบบมาสาหรับการ
ใช้งานพื้นฐานของยูสเซอร์ที่ใช้งาน windows เช่น ท่องอินเตอร์เน็ต, เช็คเมล, ดูปฏิทิน, ดูหนัง, ฟังเพลง, ชม
รู ปภาพ, ท่องเที่ยว, ติดตาม, ข่าวสารทางด้านกีฬา และธุรกิจ เป็ นต้น

แอพกลุ่ม Built-in Apps
เมื่ อ คลิ กเมนู Start สาหรับเครื่ องที่เพิ่งจะติดตั้ง windows 10 จะมี ไ ทล์หรื อ ไอคอน Built-in Apps
แสดงอยูเ่ มนู Start เกือบครบ แต่สาหรับเครื่ องทีอพั เกรดมาจาก Windows 8 และ Windows 8.1 อาจจะแสดง
ไม่ครบเพราะจะแสดงแอพอื่นๆ ที่สร้างในหน้า Start เดิมแทน แต่คุณสามารถนามาสร้างไทล์เพิม่ ในภายหลัง
ได้
สาหรับแอพแบบ Built-in Apps นั้นจะใช้คาสัง่ Uninstall ไม่ได้ เพราะ windows 10 ถือว่าเป็ นแอพที่
จาเป็ นต่อการใช้งาน (บังคับใช้) ไม่สามารถลบออกได้ วิธีสังเกตแอพได้อีกแบบหนึ่ งว่าเป็ น Built-in Apps
หรื อไม่ทาได้โดยคลิ กขวาบนไทล์หรื อ ไอคอนแอพ แล้วเลื อกคาสั่ง Uninstall ถ้าไม่พบ นั่นก็คือ Built-in
Apps นัน่ เอง
แอพกลุ่ม Built-in Apps
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Built-in Apps จะไม่มี
คาสัง่ Uninstall

MSN Weather ตรวจสอบสภาพอากาศ
หากต้องการตรวจดูสภาพอากาศและอุณภูมิของสถานที่ต่าง ๆที่อยูอ่ าศัย หรื อสถานที่ที่จะเดินทาง
ไปเที่ยว ก็เช็คดูสภาพอากาศล่ วงหน้าได้โดยจะเลือกได้หลายแบบ ทั้งอุณหภูมิ, แผนที่, เมฆ หรื อปริ มาณ
น้ าฝน
หน้าแรกจะแสดงอุณหภูมิแต่ละวัน
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คลิกปุ่ ม Historical Weather เพือ่ ดู
ประวัติอากาศของเดือนต่าง ๆ ทั้งปี

เดือนปั จจุบนั จะสีเข้ม

คลิกเลือกดูอากาศของเดือนต่าง ๆ

อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือน

คลิกปุ่ ม Maps แสดงเป็ นแผนที่
แสดงอุณหภูมิ,ปริ มาณหิมะหรื อฝน,
ดาวเทียมหรื อเมฆ

ดูสีจากแถบสี และดูในแผนที่วา่ ใน
ประเทสไหนหรื อเขตไหนอุณหภูมิ
ร้อน (สีแดง) หรื อหนาว (สีเขียว-ฟ้า)

แสดงอุณหภูมิจากสีของอุณหภูมิ
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คลิกเลือกให้แสดงมุมมองดาวเทียม

ขยายแผนที่
ย่อแผนที่

มุมมองแบบดาวเทียมนั้นจะแสดง
ภาพแผนที่ตามข้อมูลดาวเทียม

คลิกเลือกให้แสดงมุมมองดาวเทียม

มุมมองแบบดาวเมฆจะแสดงเมฆที่
ปกคลุมตาแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่

ในมุมมอง Maps คุณสามารถปรับมุมมองเพื่อดูแผนที่ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล
ของสภาพอากาศได้หลายๆ แบบ และย่อ-ขยายมุมมองได้ตามต้องการ โดยดกปุ่ ม Alt ค้างไว้ แล้วเลื่อน
วงล้อเมาส์ข้ นึ เพือ่ ขยาย หรื อเลื่อนลงเพือ่ ย่อแผนที่ได้
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เพิม่ สถานที่เพื่อเช็คสภาพอากาศ

พิมพ์ชื่อเมือง หรื อใส่รหัสไปรษณี ย ์ ถ้า
แสดงชื่อขึ้นมาให้คลิกเลือกได้ตามต้องการ

คลิกเพิม่ สถานที่

หากต้องการยกเลิกเมืองใด ให้คลิกขวา
แล้วเลือกคาสัง่ Remove from
Favorites
ชื่อเมืองที่เพิม่ เข้ามาใหม่
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เลือกหน่วยนับอุณหภูมิ
ให้คน้ หาสถานที่อตั โนมัติ
ของตาแหน่งที่ใช้งานอยู่

คลิกปุ่ ม Setting ตั้งค่า
หน่วยนับอุณหภูมิ

แอพ Calendar ปฏิทินบันทึกการนัดหมาย/แจ้ งเตือน
แอพ Calendar หรื อ ปฏิทินประจาเครื่ อ ง โดยปกติเราก็เอาไว้ดูวนั ที่ในแต่ล ะเดื อน แต่ยงั สามารถ
นามาใช้ในการบันทึกเตือ นความจา การทางาน การนัดหมาย เช่ น นัดประชุ ม นักสังสรรค์ ครบรอบวัน
แต่งงาน วันเกิด หรื องานสาคัญที่ตอ้ งทาด้วยการบันทึกเอาไว้ล่วงหน้า จะได้เปิ ดดูการนัดหมายที่มี ตั้งค่าให้
มีการจ้างเตือนเพื่อ กันลืมให้ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั ดึงการนัดหมายจากปฏิทินของชื่อบัญชีอี เมล Hotmail หรื อ
Gmail มาดูขอ้ มู ลต่าง ได้ เช่ น หากเรามี การใส่ วนั ครบรอบต่าง ๆ เช่น วันเกิ ดเพื่อ น ก็จะแสดงอยูใ่ นแอพ
ปฏิทินของ Windows นี้ดว้ ย

คลิกเลื่อนขึ้น-ลงไปยัง
เดือนต่าง ๆได้

เมื่อเปิ ดแอพ Calendar ครั้งแรก
คลิกปุ่ ม Month แสดง
มุมมองแบบเดือน

คลิกปุ่ ม Yes เพือ่ ให้มีการเข้าถึงตาแหน่ง (Location)
ในแผนที่ตาแหน่งที่ใช้อยูป่ ั จจุบนั
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อุณหภูมิภายในสัปดาห์

ชื่อการนัดหมายที่มี

- เมื่อแสดงปฏิทินในมุมมองแบบเดือน ก็จะเห็นชื่อการนัดหมายหรื อวันครบรอบต่าง ๆ ปรากฏใน
ปฏิทินให้คลิกเปิ ดขึ้นมาดูหรื อแก้ไขตามต้องการ
หรื อคลิกเลือกแสดงแบบหลายๆ วันก็ได้

- มุมมองปฏิทินแบบ Day แสดงรายละเอียดของจานวนชัว่ โมงทั้งวัน เพือ่ เลือกดูหรื อใส่การนัดหมาย
ในชัว่ โมงต่าง ๆ ได้ หรื อจะคลิกที่ลูกศรข้างปุ่ ม Day เลือกแสดงหลายๆ วันคู่กนั ก็ได้
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- มุมมองปฏิทินแบบ week จะแสดงวันในสัปดาห์ เริ่ มจากวันจันทร์ถึงวันเสาร์พร้อมทั้งแสดงตัวเลข
ของแต่ละชัว่ โมงของทุกวันอยูท่ างด้านซ้าย

ตั้งค่าชื่ อบัญชีอเี มล เพื่อเชื่ อมโยงและดึงการนัดหมายมาแสดง
แอพปฏิทิน นอกจากแสดงปฏิทินตามค่าพื้นฐานปกติเพือ่ ดูขอ้ มูลวันที่แล้ว ความสามารถที่โดดเด่น
คือ การเชื่อมโยงเข้ากับชื่อบัญชีอีเมลที่เราใช้งานอยู่ จะเป็ นอีเมลจาก Hotmail, Gmail หรื อชื่อบัญชีอีเมลลที่
คุณใช้บน Facebook ก็จะสามารถดึงข้อมูลที่คุณใส่การนัดหมายในเมลเหล่านั้นมาแสดงในปฏิทินได้ เช่น
แสดงวันครบรอบวันเกิด วันแต่งงานหรื อการนัดหมายที่คุณบันทึกไว้ ทาให้ทางานอยูใ่ น Windows 10 ก็ไม่
พลาดการนัดหมายได้ การตั้งค่าบัญชีและเพิม่ ชื่อบัญชีทาได้ดงั นี้

 คลิกเลือก Accounts
ชื่อการนัดหมายที่มี

มี

คลิกปุ่ ม
Setting
ชื่อการนัดหมายที่มี

ยที่มี

ยที่
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ชื่อบัญชีอีเมลที่เพิม่ ไว้แล้ว
 คลิกเพือ่ เพิม่ ชื่ออีเมล
จากนั้นกรอกชื่ออีเมลและ
รหัสผ่านตามขั้นตอน

สร้ างการนัดหมายลงในปฏิทิน
หากคุณต้องการเพิม่ การนัดหมายลงในปฏิทิน ก็ทาได้ง่ายโดยคลิกหรื อแตะในวันที่ที่ตอ้ งการเพิม่
การนัดหมายจากนั้นก็กาหนดรายละเอียดการนัดหมายหรื องานที่ตอ้ งการทาลงในกรอบ Details เช่น ชื่อการ
นัดหมาย (Place) เริ่ ม (Start) เวลา, ถึง (End) วันไหน, เวลาเท่าไหร่ หรื อ All Day (ทั้งวัน) ตั้งให้แจ้งเตือ น
ก่ อ น (Reminder) หรื อ ไม่ ส่ วน People หมายถึ ง ต้อ งการส่ ง นัด หมายนี้ ให้ค นที่เ กี่ ย วกับ ข้อ งมาร่ วมด้ว ย
หรื อไม่ เช่น การนัดประชุม เป็ นต้น
คลิกที่ New event
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คลิกเพือ่ บันทึก

ตั้งให้แจ้งล่วงหน้า

ตั้งชื่อการนัดหมาย
เลือกสถานที่ เวลาเริ่ ม
(Start) และเวลาจบ (End)

หรื อคลิกในวันที่ แล้วพิมพ์การนัดหมายก้ได้

กรอกข้อมูลการนัดหมาย
ให้ครบแล้วคลิกปุ่ ม Done
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สร้ างการนัดหมายที่ทาซ้าประจา (Repeat)

หากคุณต้องการสร้างการนัดหมายที่ตอ้ งทาประจาทุก ๆวัน หรื อ 1วันใน 1 เดือน เพือ่ ป้องกันการลืม
และใช้ปฏิทินเป็ นเลขาฯ คอยแจ้งเตือนก่อนเวลา ก็สร้างการนัดหมายแบบปกติข้ ึนมา แล้วคลิกปุ่ ม Repeat
ให้ลงซ้ าในปฏิทินได้ตามต้องการได้ดงั นี้

บันทึก

เปิ ดหรื อสร้างการ
นัดหมายใหม่

คลิกปุ่ ม Repeat

เลือกการทาซ้ าทุก ๆ
เท่าไหร่

เลือกจบการทาซ้ า
- ในหัวข้อ Repeat ทาซ้ า จะมี ใ ห้เ ลื อ กท าซ้ าทุ ก ๆ Daily (วัน) Weekly (สัป ดาห์ ) Monthly (เดื อ น)
Yearly (ปี ) ขึ้นอยู่กับกิจกรรม เช่ น แจ้งเตือ นวันเกิดวันครบรอบแต่งงาน อาจจะเลื อ กให้ล งเป็ น
Yearly หรื อ ถ้าต้องการไปตรวจงานที่อ อฟฟิ ตทุกอาทิตย์ก็เลือกเป็ น Weekly เป็ นต้น ถ้าเลือกเป็ น
สัปดาห์ก็เลือกวันเพิม่ หรื อถ้าเลือกเป็ นเดือนก็เลือกว่าจะทาซ้ าทุกวันไหนของเดือน

ตัวอย่างเลือกทาซ้ า
แก้ไขทาซ้ า
แก้ไขหัวข้อ
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แอพ Mail รับ-ส่ งอีเมล

อีเมลมีส่วนสาคัญการติดต่อสื่ อสารในปั จจุบนั เราจาเป็ นต้องมีชื่ออีเมลเอาไว้ใช้งานโดยเฉพาะการ
เป็ น User ของ Windows 10 ที่ได้ผกู เอาชื่ออีเมลมาเป็ นชื่อ User สาหรับไซน์อินเข้าใช้งานทาให้เชื่อมต่อเข้า
กับเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับอีเมลได้ เช่น ส่ งอีเมล เข้าใช้งาน One Drive ได้ เป็ นต้น สาหรับแอพ Mail นี้ ไ ด้
ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 10 เราจะใช้รับ-ส่ งอีเมล ซึ่ งจะใช้ชื่ออีเมลของ Hotmail, Gmail และอีเมลอื่น ๆ
ได้ หากใช้อีเมล Hotmail หรื อเปลี่ยนชื่อเป็ น Outlook ก็จะใช้ชื่ออีเมลพื้นฐานให้ทนั ที แต่ถา้ ต้อ งการเพิ่มชื่ อ
บัญชีอื่นก็ทาได้ดงั นี้
เมื่อเปิ ดใช้งานแอพครั้งแรก
คลิกเลือก Google
ชื่ออีเมลที่มีอยู่
คลิกที่ Add account

ชื่อบัญชีอีเมลใหม่ที่เพิม่ เข้ามา

ใส่ชื่ออีเมล์ รหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ ม Sign in
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คุณสามารถดูอีเมล ปฏิทิน และจัดการรายชื่อติดต่อได้

คลิกปุ่ ม อนุญาต ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

ชื่อบัญชีอีเมลใหม่ที่เพิม่ เข้ามา

คลิกปุ่ ม Done

การใช้ งานแอพ Mail
กรณี มีหลายชื่อบัญชี ก็คลิกที่ Account แล้วเลือกชื่อบัญชีที่จะตรวจสอบอีเมล หรื อส่งอีเมลใหม่ได้
รายการอีเมลในกล่อง
ชื่อบัญชี (Account)
โฟลเดอร์ต่าง
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คลิกที่ Account
เลือกชื่อบัญชีที่จะใช้

เปิ ดอ่านอีเมล
การเปิ ดอีเมลขึ้นมาอ่าน ก็คลิที่เมล ก็แสดงเมลฉบับนั้นขึ้นมาเต็มหน้าจอ แล้วเลือกใช้คาสัง่ กับเมลนี้
เช่น ตอบกลับ ส่งต่อ ลบเมล ปั กธงเน้นความสาคัญ หรื อมาร์คเพือ่ อ่านหรื ออ่านแล้วเป็ นต้น
คลิกกลับไปที่หน้าเมลรวม

ตอบกลับ ส่งเมลต่อ

ตอบกลับทุกคน

ปั กธงเน้น

ลบเมลนี้

ข้อมูลในเมลนี้

การทาเครื่ องหมายมาร์คเพือ่ อ่านหรื ออ่านแล้ว
คลิกเลือก ...
เลือก Mask as read
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เขียนอีเมลใหม่ (New mail)
เครื่ องมือจัดรู ปแบบข้อความ

คลิกที่ New mail

คลิกปุ่ ม Send ส่ง

ใส่ชื่ออีเมลใหม่ผรู ้ ับ
ใส่ชื่อเรื่ องอีเมล
พิมพ์เนื้อความอีเมล
แทรกรู ปภาพ คลิกจากแท็บ
Insert>Picture แล้ววางภาพ

ใช้ Attach แนบไฟล์เอกสาร
ใช้ Table สร้างตาราง
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ในแท็บ Insert จะแทรกองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาในเมลได้
-

Attach แนบไฟล์เอกสารไปกับอีเมล เช่น ไฟล์ Word , Excel หรื อ ไฟล์รูปภาพ
Table แทรกตาราง เพือ่ กรอกข้อมูลลงไปในตาราง
Picture วางรู ปภาพลงในเนื้อความอีเมล
Link แทรกลิงค์เพือ่ เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ

ถ้าคลิกกลับ จะบันทึกอีเมล
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ Draft

แท็บ Table จะมีคาสัง่ จัดการตาราง

- การใช้ Table สร้างตาราง เพื่อกรอกข้อมู ลลงในตารางนั้นจะมีแท็บ Table ให้ใช้คาสั่งจัดรู ปแบบ
ตารางเบื้ อ งต้น ได้ เช่ น ลบ, แทรกตาราง, และใช้ค าสั่ง Table Styles ใช้ส ไตล์จ ัดรู ปแบบตาราง
สาเร็จรู ปได้อย่างสวยงาม
แท็บ Options ตัวเลือกของอีเมล

ยกเลิก

ปุ่ ม Send ส่งเมล

- แท็บ Options ตัวเลือกของอี เมล เช่น ตั้งค่า High importance ความสาคัญสู งหรื อ Low importance
ความสาคัญต่า และเลือกตรวจสอบภาษา Spelling ได้
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แอพ People จัดการข้ อมูลการติดต่ อ

การไซน์อิน User ด้วยชื่อบัญชี Hotmail หรื อ Windows Live และการเพิ่มบัญชีอีเมลในแอพ Mail
รายชื่อผูต้ ิดต่อหรื อ Contacts ที่มีอยูใ่ นบัญชีอีเมลนั้น จะถูกดึงมาแสดงที่แอพ People ให้โดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถเข้ามาดูรายชื่อ , แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ลบชื่อ, หรื อเพิ่มชื่อผูต้ ิดต่อใหม่ได้โดยเปิ ดแอพ People ขึ้นมา
ใช้งานดังนี้
คลิกเพือ่ เพิม่ รายชื่อ

คลิกเพือ่ แก้ไขรายชื่อ

รายชื่อเรี ยงจาก A ถึง Z และภาไทย
รายละเอียดข้อมูลของ
ชื่อติดต่อที่เลือก

กรณี เพิม่ รายชื่อติดต่อใหม่ จะแสดงอีเมลให้
เลือกว่าจะเก็บชื่อใหม่น้ ีผกู กับอีเมลใด

ใส่รูปภาพ

คลิกเพือ่ บันทึก

กรอกข้อมูลชื่อติดต่อใหม่
ที่เพิม่ เข้ามาตามหัวข้อ
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แอพ Maps แผนที่
หน้าตาของแผนที่เมื่อเปิ ดเข้ามา
หมุนแผนที่
ปรับแนวระนาบแผนที่
My Location ตาแหน่งที่เราอยู่
ย่อ-ขยายแผนที่

เลือกมุมมองของแผนที่
มุมมองการจราจร
มุมมองริ มถนน
มุมมองของแผนที่อากาศ
Maps View เปลี่ยนมุมของแผนที่
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คลิกเลือก Traffic เป็ นมุมมองการจราจร
มุมมองแผนที่แบบดาวเทียม (Aerial)

- มุมมองแบบดาวเทียมจะเห็นภาพของแผนที่เหมือนจริ งจากมุมสู ง มีถนน อาคาร บ้านเรื อน ตรอก
ซอกซอยครบ ทาให้ดูแผนที่ได้ง่ายขึ้น (แต่จะต้องใช้ขอ้ มูลจากอินเตอร์เน็ตมากสักหน่อย
มุมมอง Traffic แสดงสภาพจราจร

คลิกเลื่อน On เป็ น Off
เพือ่ ซ่อนจราจร

- มุมมองแบบจราจร จะแสดงสภาพการจารจรบนถนนในเวลาที่ใช้แผนที่ เพื่อดูว่าถนนไหนรถโล่ง
การจราจรสภาพคล่ อ งก็ จ ะเป็ นสี เ ขี ย ว แต่ ถ นนไหนจราจรติ ด ขัด ก็ จ ะเป็ นสี แ ดง ท าให้เ ราใช้
ตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนเดินทางได้
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มุมมอง 2D Cities

Maps ใน Windows 10 จะสามารถแสดงผลแผนที่เป็ น 3D (3 มิติ) ตามเมืองใหญ่ๆ ได้ดว้ ย โดยจะมีเมือง
ให้เลือกหลายเมืองด้วยกัน ทาให้คุณสามารถชมสถานที่น้ นั ได้เหมือนจริ ง สามารถหมุนไปรอบ ๆ สถานที่
ได้แบบ 360 องศา แต่จะมีเมือง 3 มิติจากัดให้เลือกบางเมืองที่แอพเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น โดยเลือกดูได้ดงั นี้
คลิกปุ่ ม 3D Cities

คลิกเลือกเมืองที่ตอ้ งการจะดูภาพ 3 มิติ

ตัวอย่างเมือง

คลิกปุ่ ม Rotate Map หมุนมุมมองได้

- การดูแผนที่แบบ 3D Cities จะต้องใช้ขอ้ มูลดาต้าจากอินเตอร์เน็ตมาก คุณต้องเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต
และมีความเร็ วในการเชื่อต่อสู ง และอาจสิ้ นเปลืองดาต้า (MB) มากขึ้น หรื อจะดูเมื่อเชื่อมต่อแบบ
Wi-fi ก็ได้
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แอพ News อ่านข่ าวรอบโลก

แอพ News เป็ นแอพที่ติดตั้งมาพร้อม Windows 10 ที่รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทัว่ โลก
มาย่อไว้ในมือคุณ อ่านข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวฮ็อตจากสานักข่าวดังทัว่ โลก เพียงเปิ ดแอพขึ้นมาจากนั้นคุณก็
เลือกอ่านข่าวได้ตามความต้องการ

เลือกภาษาและแหล่งข่าวตามภาษาที่เลือก

ภาษาต่าง ๆ
เลือกภาษาเสร็จกด เริ่ มต้น

หัวข้อหมวดข่าวต่าง ๆ ที่แยกให้เลือกอ่าน
คลิกเปิ ดเมนู
กลับหน้าแรก
เก็บข่าวที่สนใจ

หัวข้อ Favorites เลือกเก็บข่าวโปรด

เลือกหมวดข่าวที่สนใจเป็ นพิเศษไว้ใน
Favorites (ความสนใจ)
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แอพ One Note : สมุดโน้ ต
แอพ OneNote เป็ นแอพฟรี ของ Microsoft ที่คุณสามารถนามาเขียนโน้ตใช้งานได้ง่าย จดบันทึก
จัดรู ปแบบข้อความในโน้ตได้อย่างสวยงาม จะแทรกรู ปภาพ สร้างตารางแบ่งข้อมูลก็ได้ นอกจากนี้จะ
แบ่งปั นหรื อแชร์บนั ทึกนี้ให้เพือ่ นหรื อแสดงแอพต่างๆได้ดว้ ยวิธีง่ายๆ

สร้ างชื่ อบัญชี OneNote ใหม่
หากยังไม่เคยใช้งาน OneNote มาก่อน หรื อจะสลับชื่อใช้งานจากชื่อบัญชีเดิม ก็เลือกสลับชื่อบัญชี
ได้ดงั นี้

คลิกปุ่ มเมนู แล้วเลือก
Settings

เลือก Account
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เลือก Add account

เลือก Microsoft account

ใส่ชื่ออีเมลกด Next และใส่รหัสผ่าน
แล้วคลิกปุ่ ม Sign in
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เริ่มเขียนโน้ ต

การสร้ า งโน้ตใน OneNote ก็ ท าได้ง่ ายๆเหมื อ นพิม พ์ข ้อ ความในเอกสารทั่ว ไป สามารถพิม พ์
ข้อความปกติ ข้อความแบบบุลเล็ตและตัวเลข และจัดรู ปแบบข้อความพื้นฐาน เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, ขีดเส้น
ใต้และจัดตาแหน่งข้อความได้
เลือกตัวหนา, เอียง, ขีดเส้นใต้

จัดแบบบุลเล็ต, ตัวเลข
จัดย่อหน้า

กาหนด Task as to do ( งานที่ตอ้ งทา)

เลือกฟอนต์และขนาดอักษร

แทรกรู ปภาพ, ตาราง และแนบไฟล์
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โน้ตใน OneNote จะแทรกเนื้อหาอื่นๆ เข้ามาเพิม่ เติมนอกเหนื อจากข้อความได้ เช่น แทรกรู ปภาพ,
ใส่ตารางข้อมูล โดยเลือกกลุ่มคาสัง่ ได้จากแท็บ Insert
แทรกตาราง

ใส่รูปภาพ
แนบไฟล์

แทรกรู ปภาพ, ตาราง และแนบไฟล์
ปากกา
ลบสีไฮไลท์

สีไฮไลท์

วาดด้วยเมาส์หรื อสัมผัส
 หากต้องการเน้นข้อความ หรื อ
จุดสาคัญในโน้ต ก็ใช้เครื่ องมือใน
แท็ บ Draw มาวาดเส้ น หรื อ ท า
สีไฮไลท์ในข้อความจุดที่ตอ้ งการ
ได้
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มุมมองการดูโน้ ต (View)

มุมมองของโน้ตใน OneNote นั้นจะเลือก ย่อ – ขยายได้ตามต้องการ หรื อจะเลือกให้แสดงเส้นกริ ด,
ตารางเหมือนเส้นสมุดโน้ต ก็คลิกเลือกที่หวั ข้อ Rule Lines แล้วเลือกลักษณะเส้นได้
แสดงเส้น

ย่อมุมมอง

ขยายมุมมอง
มุมมองปกติ 100%

การแชร์ โน้ ตขึน้ Facebook
โน้ตที่คุณจดบันทึกไว้ใน OneNote นั้น จะนาไปแบ่งปั นให้เพื่อนได้อ่านได้ดว้ ยคาสั่ง Share ซึ่ งจะ
เลือกแอพที่จะแชร์ได้หลายแอพ (เครื่ องของคุณต้องติดตั้งแอพเหล่านี้ไว้ดว้ ย) เช่น แชร์ข้ ึน Facebook, แชร์
ขึ้น Twitter หรื อส่งโน้ตไปทางอีเมล
คลิกปุ่ ม Share

คลิกปุ่ ม Share a copy

96

เลือกแอพที่ตอ้ งการ
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ดูหนัง, ฟังเพลง และเล่ นเกม
นอกจากการใช้ Windows 10 ในการทางานแล้วคุณสามารถสร้างความบันเทิงได้จาก Windows 10

อีกมากมายหลายอย่าง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ซึ่ งจะมีแอพที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows ให้คุณเลือก
นามาใช้งาน เป็ นแอพกลุ่มพืน้ ฐาน Built-in Apps โดยที่ไม่ตอ้ งติดตั้งเพิม่ แต่อย่างใด เช่น แอพ Groove Music
ที่ใช้สาหรับฟั งเพลง และดาวน์โหลดเพลงจากสโตร์ แอพ Movies&TV ใช้สาหรับดูหนังหรื อ ดูรายการทีวี
โปรดได้และแอพ Xbox ให้คุณเข้าไปเล่ นเกมโปรดได้อ ย่างสนุ กสนาน เพลิดเพลิ น เพราะมีเกมให้ดาวน์
โหลดมากมายใน Windows Store
นากจากนี้ ใน Windows Store ยังมี แอพที่เกี่ ยวกับเพลงและวิดีโอให้นามาติดตั้งเพื่อ ใช้เปิ ดดู หรื อ
ดาวน์โหลดวิดีโอคลิป, มิวสิกวิดีโอ หรื อเพลงโปรดของคุณจาก Youtube ได้ฟรี อีกหลายแอพด้วยกัน

ฟังเพลงด้ วยแอพ Groove Music
Windows 10 มีแอพ ชื่อ Groove Music มาให้เพือ่ ใช้สาหรับฟั งเพลงและดาวน์โหลดเพลงจาก Store
ได้ แทนการใช้โ ปรแกรม Windows Media Player และ Windows Media Center แบบเดิ ม แอพ Groove
Music จะมีการใช้งานง่ายๆไม่ซบั ซ้อนแต่อย่างใด เพียงเปิ ดขึ้นมาแล้วเลือกฟังเพลงได้ตามต้องการ
คลิกเปิ ดแอพ Groove Music
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ชื่อศิลปิ น ชื่ออัลบั้ม

คลิกซ่อน/แสดงเมนู
แสดงตามชื่อเพลง
แสดงเพลงที่กาลังเล่น
แสดงเมนู
สร้างลิสต์เพลงใหม่

คลิกเปิ ด/หยุดการเล่นไฟล์

ให้เล่นซ้ า (Repeat)
คาสัง่ ควบคุมการเล่นเพลง

สุ่มเลือกเพลงมาเล่น

ปรับความดังของเสียง

ดูหนัง/ดูวดิ โี อด้ วยแอพ Movies & TV
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Windows 10 จะมีแอพมาใหม่ชื่อ Movies & TV ใช้สาหรับดูหนัง ดู วิดีโอ และดูทีวี ถือว่า
เป็ น Video Player บน Windows 10 ที่จะช่วยให้คุณเปิ ดวิดีโอขึ้นมาชมได้อย่างง่ายๆ ด้วยการสั่งงาน
แบบพื้นฐาน โดยจะเลือกเปิ ดภาพยนตร์ หรื อคลิปวิดีโอภายในเครื่ องขึ้นมาดูได้เลย
แสดงรายการหนังที่มีเก็บอยู่

คลิกเปิ ดไฟล์วดิ ีโอ

แสดงภาพจากหนังตามขนาดของ
หน้าต่างแอพ Movies

คลิกให้แสดงแบบเต็มหน้าจอภาพ
แถบควบคุมการเล่น
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ปรับเพิม่ -ลดเสียง

คลิกเล่นหรื อหยุดเล่น

ย่อกลับขนาดเดิม

เพิม่ วิดโี อจากโฟลเดอร์ อื่น
โดยปกติ เ ริ่ ม ต้น แอพ Movies & TV จะแสดงรายการวิดี โ อจากโฟลเดอร์ Videos ของ User ที่
ล็อกอินใช้งาน Windows อยู่ หากคุณต้องการเพิม่ โฟลเดอร์อื่นที่เก็บไฟล์วดิ ีโอเอาไว้ ก็เลือกได้ดงั นี้

คลิกที่ Change where we look

คลิกปุ่ ม + เพือ่ เพิม่ โฟลเดอร์หนังจากแหล่ง
อื่นๆ
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การใช้ Windows Media Player

การอัพเกรดจาก Windows 7, Windows 8 จากเดิมคุ ณได้ใช้งานโปรแกรม Windows Media Player
ในการดูหนัง/ฟังเพลง ใน Windows 10 คุณอาจจะเปิ ด Windows Media Player ขึ้นมาใช้งานได้เช่นเดียวกัน
โดยจะมีการใช้งานแบบเดิมทุกอย่างทั้งดูหนัง, ฟังเพลง หรื อจะแปลงเพลงลงแผ่น

ฟังเพลงจากลิสต์
หรื อลากเพลงมาใส่

ดูวดิ ีโอหรื อหนังได้แบบหน้าต่าง หรื อเต็มจอ
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Settings ปรับแต่ งระบบ
Windows10 ได้ต้ งั ค่า ระบบการใช้ง านต่า งๆ ภายในเครื่ อ งให้กับ User เหมาะสมกับ การใช้ง าน
เรี ยกว่า เป็ นค่ามาตรฐานที่ดีที่สุดเอาไว้แล้ว หากคุณเป็ นคนหนึ่ งที่ใช้งานอย่างเดียวเปิ ดเครื่ อ งมาพิมพ์งาน
บันทึก สัง่ พิมพ์จบ ถามว่าต้องเรี ยนรู ้และปรับแต่งอะไรบน Windows อีกหรื อไม่ก็อาจจะไม่ก็ได้ แต่ถา้ ระบบ
มีปัญหา ต้องการแก้โน่ นแก้นี่จะทาอย่างไร ก็ลองมาปรับแต่งการทางานของระบบเบื้องต้น เช่น ตั้งค่าวันที่/
เวลา, ติดตั้งภาษาของแป้นพิมพ์, การติดตั้งเครื่ องพิมพ์, ตั้งค่าการใช้เมาส์, การใช้งานแบตเตอรี่ เป็ นต้น
ใน Windows10 ได้รวมเอาค าสั่ง การปรับแต่ งระบบมาไว้ในคาสั่ง Settings ในที่เดี ย ว ทาให้คุ ณ
เข้าถึงและเรี ยกใช้งานได้ง่าย โดยแทบจะไม่ตอ้ งเข้าไปที่ Control Panel เหมือนทาใน Windows7 โดยคลิ ก
เปิ ดจากเมนู Start ได้ และจะจัดกลุ่มคาสัง่ เอาไว้เป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะการใช้งานประเภทเดียวกัน แต่ถา้ คุณ
ถนัดใช้คาสั่งใน Control Panel แบบเดิ มก็ทาได้เช่ นกัน แต่การทางานบางอย่างโปรแกรมจะโยงกันไปมา
เช่น บางคาสัง่ จาเป็ นต้องทาที่ Control Panel ก็จะเปิ ดคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ

คำสั่งในกลุ่ม Settings ปรับแต่ งระบบ
ใน Windows10 ได้รวบรวมคาสั่งในการปรับแต่งระบบเอาไว้ในกลุ่ ม คาสั่ง Settings โดยจะแบ่ง
คาสัง่ ปรับแต่งออกเป็ นกลุ่ม ตามลักษณะงาน คล้ายๆกับ Control Panel ของ Windows10 เวอร์ชนั ที่
ผ่านๆมาการปรับแต่งจะทาได้ง่ายกว่าเดิม และการปรับแต่งบางอย่างก็จะโยงไปเปิ ดคาสัง่ ที่ Control
Panel ด้วย
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Control Panel ใน Windows สามารถใช้งานได้เหมือน Windows 7 , Windows 8 สาหรับคนที่คุย้ เคย
การปรับแต่งแบบเดิ มๆ ก็กาหนดค่ าต่างๆ ผ่านการทางานใน Control Panel นี้ ได้เช่ นกัน ซึ่ งจะ
แบ่งกลุ่มการปรับแต่งคล้ายๆกันกับ System ของ Windows10

คลิกเปลี่ยนมุมมอง
เป็ น Large icons
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ตั้งค่ำวันที่,เวลำ และภำษำ (Date, Time, Language)
เริ่ มต้นการใช้งาน Windows10 จะมีภาษาอังกฤษให้ใช้งานเป็ นภาษาพื้นฐาน หากคุ ณต้องการติดตั้ง
ภาษาอื่ นๆ เพิ่มเติ มลงบนแป้ นพิมพ์ ก็ทาได้ต ามต้อ งการ โดยเปิ ด Settings ในกลุ่ ม Time Language แล้ว
กาหนดค่าวันที่,เวลา และภาษาได้ดงั นี้

ภาษาที่ติดตั้งแล้ว
เลือกโซนเวลา
ตามประเทศ

รูปแบบวันที่
และเวลา

เลือกเป็ น On
ตังเวลาอั
้
ตโนมัติ

การปรับแต่งจาก
Control Panel เดิม
ถ้าคลิกที่ Additional date, time,… จะเปิ ด
หน้าต่าง Control Panel ให้เลือกปรับแต่งได้
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ภาษาที่ใช้พดู กับอุปกรณ์ (ภาษาไทยยังใช้ไม่ได้)
ปรับแต่งการ
สั่งงานด้วยเสี ยง

เลือกเสียงเริ่ มต้น (ผูห้ ญิง/ผูช้ าย)
ความเร็วในการพูด
ฟังตัวอย่างเสี ยงพูด
ตั้งค่าไมค์เพือ่ การจาเสียงพูดเรา

ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษาไทย
หาก Windows10ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาพื้นฐานในการแสดงผล คุณสามารถติดตั้งชุดภาษาไทย
เพิม่ เพือ่ ใช้งานการพิมพ์ และการแสดงหน้าจอเป็ นภาษาไทย จะต้องติดตั้งชุดภาษาไทยเพิม่ โดยเลือกที่คาสั่ง
กลุ่ม Region & Language และคลิกที่ Add a Language ได้ดงั นี้

 คลิกที่ Add a Language
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 คลิกเลือก ไทยหรื อภาษาอื่นๆที่ตอ้ งการ

ภาษาไทยที่เลือกจะแสดงว่า Language pack
available มีชุดภาษาไทยให้ใช้งานแล้ว

 คลิกปุ่ ม Options

 คลิกปุ่ ม Download
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 ขณะติดตั้งภาษา

ติดตั้งภาษาไทย
เสร็ จเรี ยบร้อย

เปลี่ยนภาษาหน้าจอเป็ นภาษาไทย (Windows display language)
หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งภาษาไทยได้แล้ว หากต้อ งการนาภาษาไทยมาใช้แสดงผลในหน้าจอ
สัง่ งานของ Windows ก็ต้งั ค่าภาษาไทยให้เป็ นค่าเริ่ มต้นได้ดงั นี้
สาหรับ Windows10 ที่อพั เกรดจาก Windows8 และ Windows8.1 ที่ติดมากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่
ซื้อส่วนใหญ่จะเป็ น Windows10 Home Single Language จะไม่สามารถเปลี่ยนเมนูเป็ นภาษาไทยได้
เพราะจะแสดงได้แค่ภาษาเดียว (ถ้าเป็ นภาษาไทยก็ได้ภาษาเดียว เปลี่ยนเป็ นเมนูภาษาอังกฤษไม่ได้)
Windows10

 คลิกเลือกภาษาไทย แล้วคลิกปุ่ ม
Set as default ตั้งค่าเป็ นค่าเริ่ มต้น

 การตั้งค่าภาษาใดเป็ นค่าเริ่ มต้น
จะแจ้งว่าภาษาจะแสดงเมื่อ Sing in
หรื อ บูต๊ เครื่ องเข้ามาใหม่
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ชื่อแอพจะเปลี่ยนเป็ น
ภาษาไทย

 การเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลทุกครั้งคุณต้อง Sing in ชื่อบัญชี (User) นี้ เข้ามาใหม่ หรื อบูต๊ เครื่ อง
ใหม่เพือ่ ปรับการแสดงผลภาษาไทยหรื ออังกฤษตามที่เลือก
 การเปลี่ยนเป็ นภาษาไทยนี้ จะแสดงผลภาษาไทยทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ หรื อคาสัง่ ของโปรแกรม
บางแอพที่ยงั ใช้ภาษาอังกฤษอยู่
คลิกขวาบนไทล์จะแสดง

ภาษาไทย

คาสั่งการตั้งค่าต่างๆจะ
เปลี่ยนเป็ นภาษาไทย

เปิ ด This PC
(พีซีในเครื่ องนี้)
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หน้าต่างไฟล์และโฟล์เดอร์
ภาษาไทย

เปลี่ยนเมนูหน้าจอเป็ นภาษาอังกฤษ
หากได้ต้งั ค่าการใช้งานเมนูในหน้าจอเป็ นภาษาไทยไปแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนกับไปเป็ นภาษาอังกฤษ
ก็จะทาได้แบบเดียวกัน แต่เลือกภาษาเป็ น English (United States) กาหนดเป็ นค่าเริ่ มต้น แล้วบูต๊ เครื่ องใหม่
ก็จะใช้เมนูภาษาอังกฤษได้แล้ว

คลิกเลือก English (United States) และ
คลิกปุ่ ม ตั้งค่าเป็ นค่าเริ่ มต้น เพือ่ เปลี่ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นค่าเริ่ มต้น
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ตั้งค่ำปุ่ มเปลีย่ นภำษำ
ปกติตอนติดตั้ง Windows ใหม่ๆ การสลับ ภาษาแป้นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะใช้ปุ่ม

+
ปุ่ ม

หรื อกดปุ่ ม

+

เพือ่ สลับภาษา แต่ถา้ ต้องการตั้งค่าเพือ่ ใช้

(Grave Accent) สลับภาษาก็ทาได้ดงั นี้

 คลิกที่ Addittional date,…

 คลิกที่ Advanced
settings

 คลิกที่ Language

111

 คลิกที่ Chang Language bar hot keys

 คลิกปุ่ ม Chang key…

 คลิกเลือก Grave Accent (~) แล้วคลิกปุ่ ม OK
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Connected devices : ตรวจดูอุปกรณ์ ที่เชื่ อมต่ อ
Connected devices เป็ นคาสั่งที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่ องว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง หรื อ
จะคลิกที่ Add a device ให้โปรแกรมตรวจหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและติดตั้งไฟล์ไดรเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ

คลิกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม

รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่

ตั้งค่ำ Bluetooth, Mouse และ Typing
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ป่านสัญญาณ Bluetooth ถ้าเครื่ องของคุณมี Bluetooth ก็จะจับสัญญาณได้
ให้เปิ ด Settings ในกลุ่ม Devices… แล้วคลิกเลือก Bluetooth ได้ดงั ภาพ

คลิกเลือกเปิ ด-ปิ ดสัญญาณบลูทูธ
เชื่อมต่ออุปกรณ์สญ
ั ญาณบลูทูธ

ถ้าเจออุปกรณ์บลูทูธ
ก็คลิกที่ Pair เพื่อจับคู่
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เลือกปุ่ มคลิก ปกติคือ ซ้าย (Left)
ตั้งค่าเมาส์และทัชแพ็ด

เลื่อนหน้าจอด้วยการหมุนล้อเมาส์
จานวนบรรทัดการเลื่อนล้อเมาส์
ถ้าเลือก Off การเลื่อนเมาส์จะไม่มี
ผลกับหน้าต่างที่ไม่ได้เลือกทางาน

เปิ ด-ปิ ดแก้ไขคาผิดอัตโนมัติ
เปิ ด-ปิ ดไฮไลท์ในข้อความที่ผดิ
ตั้งค่าการพิมพ์ของข้อความ

ตั้งค่ำกำรเล่นอัตโนมัติ (AutoPlay)
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คลิกเลือกเปิ ด-ปิ ดการเล่นอัตโนมัติ
ถ้าเชื่อมต่อแฟลชไดร์ จะให้เปิ ดไฟล์
ด้วย File Explorer
ถ้าเชื่อมต่อเมมโมรี การ์ ดจะให้เปิ ดไฟล์แบบ
ใด หรื อเลือก Ask ,e every time ให้ถาม
ก่อนทุกครั้ง หรื อให้เปิ ดเล่นแบบไหน

ตัวเลือกของอุปกรณ์และเลือกการ
เปิ ดไฟล์ที่มี
 Import photos and video (Dropbox) นาเข้ารู ปภาพหรื อวิดีโอขึ้น Dropbox
 Take no action ไม่ตอ้ งทาอะไร
 Open folder to view files (File Explorer) เปิ ดแสดงไฟล์ในหน้าต่าง File Explorer
 Ask me every time ให้ถามก่อนทุกครั้งที่พบอุปกรณ์
 Configure this drive for backup (file History) กาหนดไดร์ฟสาหรับรองข้อมูลเก็บเป็ นประวัติไฟล์
 Configure storage settings (Settings) กาหนให้อุปกรณ์น้ ีใช้ในการตั้งค่า
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กำรตั้งค่ำระบบ (System)
การปรับแต่งในกลุ่ม System จะมีการปรับแต่งหลัก ๆ คือ Display (การแสดง) , notifications (การ
แจ้งเตือ น), apps (ตั้งค่าเกี่ ยวกับแอพ) และ power (ตั้งค่า เกี่ ยวกับพลังงานหรื อ แบตเตอรี่ ) สาหรับหัวข้อ
Display และ notifications เราได้ทามาแล้วในบทที่ 1 และ 2 ที่ผา่ นมา ส่วนข้อที่เหลือจะมีดงั นี้
Power & sleep: ตั้งค่าการปิ ดหน้าจอและโหมดสลีป

ตั้งเวลาเข้าโหมดสลีป เมื่อเสี ยบปลัก๊
คลิกเพื่อไปตั้งค่าเพิ่มเติม

เลือกแผนการประหยัดพลังงาน
ใช้ประสิ ทธิภาพเต็มที่เมื่อคุณทางาน แต่จะ
ประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เครื่ อง
ให้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการใช้งานแต่
แบตเตอรี่ จะหมดเร็ วและเสื่ อมเร็ ว

Storage : เนื้อที่เก็บข้อมูลในฮาร์ ดดิสก์ และตั้งค่าการบันทึก
ในหัวข้อ Storage : คุณสามารถเข้ามาดูพ้นื ที่ของฮาร์ดดิสก์วา่ ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ และเหลือพื้นที่อีก
เท่าไหร่ นอกจากนี้จะตั้งค่าการบันทึก เช่น การติดตั้งแอพใหม่ไว้ที่ไหน หรื อถ้าสร้างเอกสารจะบันทึกไว้ที่
ไดรว์ไหน เป็ นต้น
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พื้นที่ฮาร์ ดดิสก์ไดรว์ C : สี ฟ้าคือ พื้นที่
ที่ใช้ไป สี เท่าคือพื้นที่ที่ยงั ว่าง
พื้นที่ฮาร์ ดดิสก์ไดรว์ D:
ติดตั้งแอพไว้ที่ไดรว์ใด (ปกติไดรว์ C:)
บันทึกเอกสารใหม่ไว้ที่ไดรว์ใด
บันทึกเพลงไว้ที่ไดรว์ใด
บันทึกรู ปภาพไว้ที่ไดรว์ใด
บันทึกวีดีโอไว้ที่ไดรว์ใด โดยคลิกเลือก
ไดรว์ใหม่ได้ตามต้องการ

About: ข้อมูลของเครื่ อง
ในหัวข้อ About คุ ณ สามารถเข้า มาตรวจสอบดู ขอ้ มู ล ทัว่ ไปของเครื่ อ ง เช่ น ชื่ อ เครื่ อ ง, ชื่ อ กรุ๊ ป ,
ข้อมูลของเครื่ อง, รุ่ นของ Windows, และข้อมูลเกี่ยวกับซีพยี ู (Processor) , หน่วยความจา
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและเครื่ อง

System Properties : คุณสมบัติของระบบ
การดู คุณสมบัติของเครื่ องทาได้อี กวิธีหนึ่ งคือ คลิ กปุ่ ม System Properties หรื อ คลิ กขวาบน
ไอคอน This PC แล้วคสัง่ Properties

เปิ ดหน้าต่าง File Explorer แล้วคลิกปุ่ ม
System properties

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและเครื่ อง

คลิกขวาบนไอคอน This PC
แล้วเลือกคาสั่ง Properties

ตั้งค่ำเครื อข่ ำยและอินเตอร์ เน็ต (Network & Internet)
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ข้อ มู ลเกี่ ยวกับการตั้งค่าและเชื่ อ มต่อ เครื่ อ งข่าย จะเลื อกได้จากกลุ่ม Network & Internet ซึ่ งจะมี
หัวข้อ Wi-Fi (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย) airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่ องบิน) และ VPN (การ
เชื่อมต่อแบบเครื อข่ายส่วนตัวเสมือน) และ Data usage (การใช้ขอ้ มูล)

ตรวจสอบและตั้งค่า Wi-fi
หัวข้อ Wi-fi จะใช้ตรวจสอบและเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สาย โดยจะแสดงชื่อเครื อข่าย และ Hotspot
ให้เลือกเชื่อต่อได้
 สาหรับการเชื่อมต่อเข้าระบบ Wi-Fi ง่ายๆ ให้คลิกไอคอน
( Network) ที่ดา้ นขวาของ Taskbar ก็จะ
ปรากฏรายชื่อของสัญญาณ Wi-Fi ที่มองเห็นและสามารถรับสัญญาณได้ก็คลิกเลือกเครื อข่ายที่จะเชื่อมต่อ
แล้วคลิกปุ่ ม Connect ได้เลย
ข้อมูลเครื อข่าย Wi-fi

Airplane mode (โหมดใช้งานบนเครื่ องบิน)
ถ้าต้องการปิ ดการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเอาไว้ ก็เลือกใช้โหมด Airplane mode ได้ แต่ยงั
สามารถใช้งานเครื่ องได้ตามปกติ
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คลิกเลื่อนเป็ น On เพื่อใช้
โหมด Airplane mode

ดูขอ้ มูลการใช้อินเตอร์เน็ต
หัวข้อ Data usage จะใช้ตรวจสอบการใช้ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต เช่น การอัพโหลดและการดาวน์โหลด
ข้อมูลต่าง ๆ
การใช้ดาต้าข้อมูลใน 30 วันที่ผา่ นมา

Ethernet : ตรวจสอบการ์ดเครื อข่าย (Lan Card)
Ethernet คือ การเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบ Protocol หรื อจะเรี ยกว่า ระบบเครื อข่าย LAN (Local Area
Network) โดยเชื่อมต่อผ่าน LAN Card (แลนการ์ ด) ซึ่ งปั จจุบนั อาจจะมี การใช้งานน้อยลง เพราะหันมาใช้
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งานแบบ Wi-Fi ที่ไม่ตอ้ งใช้สายเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือบางรุ่ นสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Ethernet แบบ
ต่อด้วยสาย USB ได้ เช่น การแชร์ Personal Hotspot จากโทรศัพท์ iPhone เป็ นต้น

คลิกเปิ ดหน้าต่าง Network and Sharing
Center (แบบเดิม) เพื่อปรับแต่งการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายเพิ่ม

คลิกที่ Chang adapter setting
เพื่อเข้าไปดู/ตั้งค่าการ์ ดเครื อข่าย
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การ์ ดแลนภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์

คลิกขวาบนการ์ ด Ethernet แล้วเลือกคาสั่ง Disable ปิ ด
การเชื่อมต่อ หรื อเลือกคาสั่ง Enable เปิ ดการเชื่อมได้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

