
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕ ົ້ນກ່ຽວກ ັບ Internet 

              ເວີໄວເວບ ( World Wide Web ) 

ຍ ົກມະນີ ທ ໍາມະວ ົງ 



ຈຸດປະສ ົງ

1. ຄວາມໝາຍຂອງ  World Wide Web 

2. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕ ົ້ນກ ່ຽວກ ັບອີນເຕີເນັດ



ຄວາມໝາຍຂອງ WWW

www ເລີມມ ີການພັດທະນາໃນປີ 1989 ທ່ີ Cern 
ຊິ່ງເປັນຫ້ອງທົດລອງທາງຟີຊິກທ່ີຍູໂລບ ຕ ັ້ງຢູ່ປະ
ເທດສະວິດສະແລນໂດຍ Bernner – Lee  ເປັນຜູ້ລິ
ເລີມໂຄງການ ຕ່ໍມາໃນປີ 1990 ກໍ່ໄດ້ທ ໍາການ
ພັດທະນາ www ໃຫ້ມ ີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ. 



World Wide Web ໝາຍເຖີງຫຍ ັງ? 

Wold Wide Web ( WWW )  ໝາຍເຖີງເຄືອຂ່າຍເນດັເວີກທ່ີມ ີການ
ເຊື່ອມຕ່ໍກ ັນໄປທົ່ວໂລກເອີ້ນວ່າ: ເວັບ (web) ໃນເວັບມີຫຼາຍຢ່າງ
ທ່ີໜ້າສ ົນໃຈເກັບມາລວມກ ັນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮູ້ ແລະ ຊອກຫາ
ເອກະສານໄດ້ ຫືຼ ຄ ົ້ນຫາສງີທ່ີຕ້ອງການໄດ້ ຊື່ງຈະສະແດງຜົນ
ອອກມາເທ່ືອລະໜ້າ ແຕ່ລະໜ້ານ ັ້ນເອີ້ນວ່າ: ເວັບເພດ (Web 
Page). 



ບ່ອນເກັບເວັບເພສ໌
ເວັບໄຊ ໝາຍເຖີງ ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີ

ເປັນສາງເກັບເຄື່ອງ ຫືຼ ແຫລ່ງເກັບເວັບເພສ໌ຕ່າງໆ ທ່ີມ ີ
ການເຜຍີແພ່ອີນເຕີເນດັ ເຊີງເວັບບາວເຊີ ຈະເຮັດໜ້າທ່ີ
ຕິດຕ່ໍເວັບໄຊທ່ີເກັບເວັບເພດນ ັ້ນເອງ

ປະຈຸບ ັນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ບ່ໍວ່າພາກລ ັດ ຫືຼ ພາກ
ເອກະຊ ົນ ລວມທັງອ ົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຄວາມສ ົນໃຈໃນ
ການສ້າງເວັບໄຊຂອງຕ ົນເອງ ເພ່ືອເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມ ູນການ
ຊື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມ ູນຂ່າວສານ ເພ່ືອການເຜຍີແພ່ຂໍ້ມ ູນ
ພາຍໃນອ ົງກອນຂອງຕ ົນເອງ.



URL ໝາຍເຖີງຫຍ ັງ 

URL ຄືຕ ໍາແໜ່ງທ່ີເກັບເວັບເພສ໌ ດ ັ່ງນ ັ້ນ
ເມ ື່ອ ຕ້ອງການເປີດເວັບເພສ໌ທ່ີຕ້ອງການຈະລະບຸ
ຕ ໍາແໜ່ງຂອງເວັບເພສ໌ນ ັ້ນໆຊີ່ງເອີ້ນວ່າ  URL

( Uniform   Resource  Location  )



ການອ່ານຂໍ້ມ ູນຈາກເວັບບາວເຊີ

Web Browser  ທຸກຊະນິດຈະທ ໍາງານໂດຍການ
ອ່ານຂໍ້ມ ູນຈາກ Web Server  ດ ັ່ງນ ັ້ນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ
ຈະຕ້ອງຕິດຕ ັ້ງ Web Browser ໄວ້ສະເໜີ ເຊັນ  Nescape  

Comminucation , IE  



ການສ້າງເວັບເພສ ໌
ຂ ັ້ນຕອນ1 ສ້າງ Folder  ກຽມໄວ້ເພ່ືອເກັບໄຟເອກະສານ ແລະ ໄຟຮູບ

ພາບ ທ່ີຈະເຮັດໂຮມເພສ໌ເຊີງຈະສ້າງໄວ້ທ່ີ Destop   ຫືຼ My Document

ຂ ັ້ນຕອນ2 ກຽມເນື້ອໃນທ່ີຈະເຮັດກ່ຽວກ ັບເລື່ອງຫຍ ັງ
ຂ ັ້ນຕອນ3 ກຽມອຸປະກອນຕ່າງໆ ທ່ີຈະໃຊ້ສ້າງເວັບ
ຂ ັ້ນຕອນ4 ກຽມກຽມໂປຼແກຼມທ່ີຈະສ້າງໂຮມເພສ໌
 ຂ ັ້ນຕອນ5 ກຽມລູກເຫລີ້ນເພ່ືອຄວາມມີຊິວິດຊິວາໃຫໂຮມເພສ໌ເຊ່ັນ: 
Script ຊີ່ງມ ີ Source Code  ຕ່າງໆຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເຮັດ ແບບ  Copy]

ຂ ັ້ນຕອນ6 ກຽມອຸປະກອນເສີມເຂ່ັນ: ສ້າງຫ້ອງສ ົນທະນາ ກະດານ
ຂ່າວ ຊີ່ງສາມາດຊອກຫາໄດ້ຟີຕາມເວັບໄຊຕ່າງໆ
ຂ ັ້ນຕອນ7 ລ ົງມ ີສ້າງຮ່າງແບບໄວ້ ເຊີງຈະສ້າງຈ ໍານວນເທ່ົາໃດນ ັ້ນຈະ
ຕ້ອງດບງີໂຄງສ້າງວ່າຈະ  Link  ໄປໜ້າໃດແດ່
ຂ ັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຫາເນື້ອທ່ີ  Upload File  ທ່ີສ້າງສ ໍາເລັດແລ້ວ



ສີ່ງທ່ີຄວນຮູ້ກ ່ອນການສ້າງເວັບເພສ໌

1. ສາມາດໃຊ້ໂປຼແກຼມ Text Editor  ຊີ່ງເມ ື່ອເວລາບ ັນທຶກ ຕ້ອງເປັນ
ນາມສະກຸນ .HTML  ຫືຼ .HTM

2. ໜ້າທ ໍາອິດຂອງເວັບໄຊ ຄວນຕ ັ້ງຊື່ແຟ້ມຂໍ້ມ ູນວ່າ  Index.html ເທ່ົານ ັ້ນ

3. ຄວນໃຊ້ຊື່ເວັບໄຊ ຫືຼ ຊື່ແຟ້ມຕ່າງໆເປັນຕ ົວນ້ອຍທັງໝ ົດ



ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕ ົ້ນກ່ຽວກ ັບອີນເຕີເນດັ

 E-Mail  ຈ ົດໝາຍທາງອີເລັກໂທນິກ             

          

 

ອີນເຕີເນດັ 



ຈຸດປະສ ົງ
1. ຄວາມໝາຍຂອງ  E-Mail 

2. ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້  E-Mail 

3. ວິທີການສະມ ັກເປັນສະມາຊິກຂອງ ເວັບໄຊ ຫືຼ ການ
ສ້າງ E-Mail 

4. ການຮ ັບ ແລະ ສ ົ່ງ Mail  ໃນຮູບແບບຕ່າງ  ໆ



ຄວາມໝາຍຂອງ E - Mail

E-Mail ຫຍ້ໍມາຈາກ  Electronic  Mail   ໝາຍ
ວ່າຈ ົດໝາຍອິເລັກໂທນິກ ຫືຼ ໄປສະນິທາງອີເລັກ
ໂທນິກ ຊີ່ງເປນັການຮ ັບສ ົ່ງຈ ົດໝາຍທາງອີເລັກ
ໂທນິກ



ປະໂຫຍດຂອງ E-Mail 

1. ວ່ອງໄວ ເພາະສາມາດຕິດຕ່ໍໄດ້ທ ັນທີ 
2. ສະດວກ ເພາະວ່າບ່ໍໄດ້ເດີນທາງໄປຕິດຕ່ໍທ່ີໄປສະນ ີ
3. ປະຫຍ ັດ ເພາະວ່າເສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍນ້ອຍກ່ວາຈ ົດໝາຍ

ທ ໍາມະດາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
4. ສາມາດສ ົ່ງພາບເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ສຽງໄດ ້
5. ສາມາດຮ ັບ ແລະ ສ ົ່ງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊ ົ່ວໂມງ
6. ສ ົ່ງຄ ັ້ງດຽວໄດ້ຫຼາຍທ່ີຢູ ່



ເວັບໄຊທ່ີໃຫ້ບໍລກິານອີເມວ

www.hotmail.com

www.yahoo.com

www.thailand.com

www.thaimail.com

www.chaiyo.com

www.doramail.com



ການສະມ ັກຟີອີເມວ
ການສະມ ັກຟີອີເມວ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະມ ັກໄດ້ຟີ ບ່ໍ

ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃດໆ ແລະ ສາມາດສະມ ັກໄດ້ບ່ໍ
ຈ ໍາກ ັດແຕ່ຖ ້າເປັນ  Web  ດຽວກ ັນ ຊື ່ E-mail  Address  ຈະ
ຕ້ອງບ່ໍຊ ໍ້າກ ັນ   

ສ່ວນ  Password  ສາມາດຊ ໍ້າກ ັນໄດ້ຖີງວ່າຈະເປັນ
ເມວດຽວກ ັນ ຫືຼ ບ່ໍແມ ່ນກໍ່ຕາມ ທັ້ງນີ້ບ່ໍວ ່າຈະສະມ ັກເມວ
ໃດ ກໍ່ສາມາດທ່ີຈະຕິດຕ່ໍໄດ້ກ ັບທຸກໆເມວ



ການສະມ ັກຟີອີເມວຂອງ hotmail

1. ເຂ້ົາຫາເວັບໄຊຊື ່  WWW.hotmail.com

2. ຈະປະກ ົດໜ້າຈໍຂອງ hotmail

3. ຄິກໃສ່ທ່ີ  Sign up Now

4. ຈະປະກ ົດໜ້າຈໍໃຫ້ປະກອບຂໍ້ມ ູນຕ່າງໆລ ົງໃຫ້ຄ ົບ
5. ເມ ື່ອປະກອບຂໍ້ມ ູນຄ ົບແລ້ວຢູ່ທ່ີ  Sign up 

6. ເລືອກຊື່ອີເມວທ່ີຕ້ອງການ
7. ຄິກທ່ີ  Submit New sign-in Name 

8. ເມ ື່ອສ ໍາເລັດແລ້ວຈະປະກ ົດໜ້າຈໍສະແດງE-mail Address



ການເຂ້ົາສູ່ເມວຂອງ hotmail

ເມ ື່ອໄດ້ສະມ ັກສ ໍາເລັດແລ້ວຖ້າຕ້ອງການເຂ້ົາສູ ່ 
Mail  ທ່ີສະມ ັກໄວ້ ກໍ່ໃຫ້ເຂ້ົາໄປທ່ີ   Web  ຂອງ Hotmail  ກ່ອນ
ທຸກຕ ັ້ງ ແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຊື່ທ່ີ  Sign-in  Name  ພ້ອມທັງໃສ ່Password  

ແລ້ວໄປທ່ີ  Sign  In



ການຂຽນຈ ົດໝາຍ
1. ໃຫ້ຄິກທ່ີ  Compose  

2. ໃຫ້ໃສ ່ E-Mail  Address  ຂອງຜູ້ທ່ີຮ ັບໃນຊ່ອງ  To

3. ໃສ່ຊື່ເລືອງໃນຊ່ອງ  Subject

4. ຖ້າຕ້ອງການສ ົ່ງອີເມວທ່ີມ ີຂໍ້ຄວາມດຽວກ ັບຊີ່ງຖືວ່າ
ເປັນສ ໍາເນາົໃຫ້ຮ ັບອີກຄ ົນໜ່ືງໃສ ່E-mail  Address  ໃນ
ຊ່ອງ CC

5. ພີມຂໍ້ຄວາມທ່ີເປັນເນື້ອຫາຂອງຈ ົດໝາຍຕາມທ່ີຕ້ອງ
ການໃນຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ຄວາມ

6.  ຄິກທ່ີປຸມ  Send  ເພ່ືອສ ົ່ງຈ ົດໝາຍ



ການເຊັກເມວ
ເມ ື່ອ  Sign in  ເຂ້ົາມາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈະປະກ ົດລາຍ

ຊື ່ Mail  ທ່ີຕິດຕ່ໍເຂ້ົາດ ັງຮູບຂ້າງເທີງນີ້ ເມ ື່ອໃຫ້ຄິກທ່ີ  Inbox  

ຊື່ງຖ ້າ Mail  ຕິດຕ່ໍເຂ້ົາມາ ຈະມ ີລາຍຊື ່ Mail   ດ ັງນີ້
ສ ໍາລ ັບລາຍລະອຽດໃນສ່ວນນີ້
-  From     ໝາຍເຖີງ  E-Mail  Address   ທ່ີສ ົ່ງເຂ້ົາມາ
- Subject  ໝາຍເຖີງ ຊື່ເລື່ອງ
- Date       ໝາຍເຖີງ ວ ັນທ່ີໄດ້ຮ ັບ
- Size        ໝາຍເຖີງ ຂະໜາດຂອງເນື້ອທ່ີ 



ການຕອບກ ັບ
ເມ ື່ອໄດ້ອ່ານຈ ົດໝາຍແລ້ວຕ້ອງການທ່ີຈະຕອບ

ກ ັບໃນຄະນະນ ັ້ນໃຫ້ປະຕິບ ັດດ ັ່ງນີ້:
1. ຄິກທ່ີ  Reply

2. E-mail  Address  ຂອງຜູ້ຮ ັບຈະປະກ ົດຂ ັ້ນໂດຍ
ອ ັດຕະໂນມ ັດ
3. ປ່ຽນຊື່ເລື່ອງໃນຊ່ອງຂອງ  Subject

4. ລ ົບຂໍ້ຄວາມເດີມ ຫືຼ ຄ ົງທ່ີໄວ້ກໍ່ໄດ້
5. ພີມຂໍ້ຄວາມທ່ີຕ້ອງການ
6. ຄິກທ່ີ  SEND



ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກ ັບ

    E-card  ( ກາດອວຍພອນ )

ອີນເຕີເນດັ 



ຈຸດປະສ ົງ

1. ສາມາດບອກຊື່ເວັບໄຊທ່ີກ ່ຽວຂ້ອງ  E-card  

2. ອະທິບາຍກ່ຽວກ ັບວິທີການສ ົ່ງ  E-card 

3.  ການຮ ັບ-ສ ົ່ງ E-card   ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
 



E-card  

E-card   ເປັນການສ ົ່ງກາດອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອ
ກາດ ຫືຼ ເທດສະການຕ່າງໆ ທາງອີນເຕີເນດັ ຊີ່ງ
ເປັນທັງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສຽງໄດ້ດີ



ເວັບໄຊທີບໍລກິານຟີ  E-card

- www.bluemountain.com

- www.sanook.com

- www.hunsa.com

- www.pantip.com

- www.hallmark.com

- www.eotoday.com



ຕ ົວຢ່າງການສ ົ່ງ E-card  ຂອງ  

www.bluemountain.com

1. ເຂ້ົາ web site  ຊື ່ www.bluemountain.com

2. ດ້ານຊ້າຍຈະເປັນເທດສະການປະຈ ໍາປີ
3.  ດ້ານຂວາຈະເປັນໂອກາດຕ່າງໆ
4.  ຄິກທ່ີໂອກາດທ່ີຕ້ອງການກໍ່ຈະປະກ ົດຮູບພາບ

ໃຫ້ເລືອກ
5. ຄິກຮູບພາບທ່ີຕ້ອງການ
6. ໃສ່ຊື່ຜ ູ້ຮ ັບພ້ອມທັງ  E-mail  Address  ແລະ ຊື່ຜ ູ້ສ ົ່ງ

ພ້ອມທັງ Email  Address  ຂອງຜູ້ສ ົ່ງ



ການສ ົ່ງ E-card ( ຕ່ໍ )

7. ຖ້າຕ້ອງການສ ົ່ງກາດໄປພ້ອມໆກ ັນຫຼາຍຄ ົນກໍ່ໃຫ້ກ ໍານ ົດຈ ໍາ
ນວນແລ້ວຄິກທ່ີ  Add  Recipients  ແລ້ວລໍຖ້າຊ່ອງ  To   ທ່ີໃຫ້
ລະບຸຊື່ຜູ້ຮ ັບເພີມຂື້ນຕາມທ່ີຕ້ອງການ.

8.  ໃສ່ຂໍ້ຄວາມອວຍພອນເພ່ີມເຕີມໃນຊ່ອງທ່ີກ ໍານ ົດ.

9.  ຄິກທ່ີ  Preview before send  ຫືຼ click here to continue ເພ່ືອເບີງ
ຕ ົວຢ່າງກາດກ່ອນທ່ີຈະສ ົ່ງ

10. ຈະປະກ ົດຮູບພາບກາດຕ ົວຢ່າງ ຊື່ງຈະເປັນພາບເຄື່ອນໄຫວ ຫືຼ
ເປັນເຫດການຕ່ໍເນື່ອງ

11. ຖ້າຕ້ອງການເກັບຕ ົວຢ່າງກາດໄວ້ ໃຫ້ຄິກທ່ີ  Please  Send Me a 

Copy  of this  Card

12. ສາມາດກ ໍານ ົດໄລຍະເວລາໃນການສ ົ່ງທ່ີ  Select  Delivery  Date



ການສ ົ່ງກາດ (ຕ່ໍ)

13 ເມ ື່ອເບີງພາບຕ ົວຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຄິກທ່ີ Send  ຫືຼ Continue 

ເພ່ືອສ ົ່ງ ຫືຼ ຄິກທ່ີ   Edit  ເພ່ືອກ ັບໄປແກ້ໄຂ

14.    ເມ ື່ອສ ົ່ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈະປະກ ົດຂໍ້ຄວາມດ ັ່ງນີ້

ການເບີງກາດທ່ີສ ົ່ງພ້ອມກ ັບເມວ
1. ເມ ື່ອຄິກເຂ້ົາໄປເບີງເມວຈະປະກ ົດຂໍ້ຄວາມດ ັ່ງນີ້ ຊີ່ງຈະສະແດງມີ
ເມວຕິດມານ ໍາ

2. ໃຫ້ຄິກບໍລເິວນທ່ີເປັນ http://  ເພ່ືອເບີງກາດ

 3. ກາດບາງແບບຈະເປັນພາບຕ່ໍເນື່ອງ ຈະມີຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຄິກເພ່ືອເບີງ
ພາບຕ່ໍໄປ



ຕ ົວຢ່າງການສ ົ່ງ  E-card

1. ເຂ້ົາເວັບໄຊ  www.hallmark.com

2. ຄິກທ່ີ  E-card

3. ຈະປະກ ົດເຫັນໜ້າດວ ັບດ ັ່ງກ ່າວເລອືກໂອກາດ ຫືຼ
ເທດສະການ ຫືຼ ຄິກທ່ີຮູບພາບປະຈ ໍາເທດສະການໄດ້ເລຍີ   

4.  ຄິກທ່ີຮູບພາບຂອງກາດຕາມທ່ີຕ້ອງການ

5.  ຈະປະກ ົດເຫັນບອ ັກ ຄິກທ່ີ  Personalize 

6. ໃສ່ຂໍ້ມ ູນລະອຽດ ໃນສ່ວນທ່ີ 1 ຄ ືE-mail  ຂອງຜູ້ຮ ັບ

7.  ໃສ່ຂໍ້ມ ູນລະອຽດໃນສ່ວນທ່ີ 2 ຄື ຂໍ້ຄວາມອວຍພອນ, ຊື່ຜູ້ສ ົ່ງ
ແລະ ອີເມວຂອງຜູ້ສ ົ່ງ



ຕ ົວຢ່າງກາດ

ສະບາຍດີປີໃໝ່

KISS  YOU

TO…..MY DEAR

ຂໃໍຫ້ມ ີຄວາມສຸກ ແລະ ຂໍ

ໃຫ້ສ ົມດ ັງປາດຖະໜາ

FROM…YOUR FRIEND



ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕ ົ້ນກ່ຽວກ ັບອີນເຕີເນດັ

SEARCH (  ການຄ ົ້ນຫາ  )

    ອີນເຕີເນັດ 



ຈຸດປະສ ົງ
1. ວິທີການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນ

2.  ສາມາດບອກຊ່ືເວັບໄຊທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

3. ວິທີການຄ ົ້ນຫາຮູບແບບຕ່າງ  ໆ



ຄວາມໝາຍຂອງການ SEARCH

ການ   SEARCH     ໝາຍເຖີງການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນ ມ ີ 3 ວິທີຄື:

1.    ຄ ົ້ນຫາຕາມຫົວຂໍ້ເລື່ອງ

2. ຄ ົ້ນຫາແບບທົ່ວໄປໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມ ື  Serach Engine

3.    ຄ ົ້ນຫາແບບ  Advance 



Web Site  ທ່ີໃຫ້ບໍລິຫານໃນການ  Search

- www.altavista.com

- www.yahoo.com

- www.thaifind.com

- www.yamyai.com

- www.catcha.co.th

        



 ການຄ ົ້ນຫາຕາມຫົວຂໍ້

ການຄ ົ້ນຫາຕາມຫົວຂໍ້ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເວັບທ່ີ
ເອີ້ນວ່າ  Web   Link  ຫືຼ ເວັບລງີ (  Web Link ) ຫືຼເວັບ
ທ່າເຊ່ັນ   www.sanook.com ,  www.altavista.com, 

www.hunsa.com      ເປັນຕ ົ້ນ



ການຄ ົ້ນຫາແບບ  Search Engine

ຕ ົວຢ່າງການຄ ົ້ນຫາດ້ວຍ  Search Engine ຂອງ www.altavista.com

ຊີ່ງເປັນເວັບທ່ີຄ ົນນິຍ ົມໃຊ້ໃນຫານຄ ົ້ນຫາຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ

1. ເຂ້ົາ  www.altavista.com

2.  ພີມຂໍ້ຄວາມທ່ີຕ້ອງການຄ ົ້ນຫາໃນຊ່ອງ Search for :

3.  ເມ ື່ອພີມຂໍ້ຄວາມທ່ີຕ້ອງການແລ້ວ ໃຫ້ຄິກທ່ີປຸ່ມ  Search 

ຈະປະກ ົດຫ ົວຂໍ້ພ້ອມທັງລາຍຊື່ເວັບໄຊທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງ
ຈ ໍານວນໜ້າຂອງເວັບໄຊທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝ ົດ     



ການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນແບບ  Advanced Search

1. ການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນໂດຍໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກທົ່ວໄປ

2. ການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ

3. ຄ ົ້ນຫາໂດຍໃຊ ້ Keyword  ຊີ່ງແທນດ້ວຍສ ັນຍາລ ັກ

AND ( & ) AND  NOT ( I )       OR ( I ) NEAR (   )

4. Anchor : BDC  ຄ ົ້ນຫາ web ທ່ີມ ີ link ຄ ໍາວ່າ “ BDC ”

5. Appler : Balla   ຄ ົ້ນຫາ Web Page  ທ່ີມ ີ  JAVA apple “Balla”

6. Host:bdg.co.th  ຄ ົ້ນຫາ web page  ທ່ີມ ີ bdg.co.th  ຢູ່ໃນທ່ີ  host

ຂອງ  web server



ການຄ ົ້ນຫາຂໍ້ມ ູນແບບ  Advanced Search

7. Text:bdc  ຄ ົ້ນຫາ web page  ທ່ີຄ ໍາວ່າ BDC  ເປັນສ່ວນໜ່ືງຂອງ

 Text   ທ່ີມ ີ  Webpage  

8. Title : “ bdc”  ຄ ົ້ນຫາ Web Page  ທ່ີມ ີຢູ່ໃນ  Title



ຂໍຂອບໃຈ


