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01รูจักกับ 
Windows 11

ระบบปฏบิตักิารรุนใหมทีม่กีารพฒันาตอยอดมาจากระบบปฏิบตักิาร Windows 10 ใหสามารถ

ทํางานไดสะดวก รวดเร็ว และมาพรอมกับประสบการณใชงาน Windows แบบใหม เชน 

การปรับเปลี่ยนตําแหนqงเมนูเริ่มตน (ปุม Start) พรอมปรับปรุงการใชงานในแบบใหม  การติดตอ

พดูคยุกบับคุคลอื)น การตดิตามขาวสาร การเลนเกม เปนตน  ไมวาจะใชงานกบัอปุกรณใดกห็นาตา

เหมือนกันทั้งหมด

Windows 11
Windows 11 เปนระบบปฏบิตักิารเวอรชนัลาสดุจากบริษทัไมโครซอฟท ซึง่ถกูออกแบบมา

เพื)อใหทํางานรวมกับอุปกรณตาง ๆ  ไดแก อุปกรณแท็บเล็ต (Surface Pro 8) เครื)องคอมพิวเตอร 

พีซี All-in-one โนตบุก และเครื)องคอมพิวเตอรที่เปนหนาจอสัมผัส (Touch Screen) เหมาะกับ

การใชงานทั้งแบบสัมผัส การใชปากกา และเสียงพูด
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ความตองการของระบบ
 CPU หรือโพรเซสเซอร : 1 กิกะเฮิรตซ (GHz) หรือเร็วกวา พรอม 2 คอรขึ้นไปบน

โพรเซสเซอร 64 บิตที่เขากันได หรือ System on a Chip (SoC)

 RAM หรือหนqวยความจํา : 4 กิกะไบต (GB)

 พื้นที่วางบนฮารดดิสก : 64 กิกะไบต (GB) ขึ้นไป 

 การดแสดงผล : ความละเอียดหนาจอ 1366 x 768 Pixel อุปกรณแสดงผล Microsoft 

DirectX 9 พรอมโปรแกรมควบคุม WDDM

 เฟรมแวรระบบ UEFI : รองรับการบูตแบบปลอดภัย

 TPM (Trusted Platform Module) : เวอรชัน 2.0

 จอแสดงผล : ความละเอียดสูง (720p) ที่ใหญกวา 9 นิ้วในแนวทแยงมุมและ 8 บิต

ตอชองสี

 การเชื)อมตอ : สามารถเชื)อมตออินเทอรเน็ตได ตองมีบัญชี Microsoft

Windows 11 ในแตละรุน
ระบบปฏิบัติการ Windows 11 นั้นมีใหเลือกใชงาน 2 รุน ไดแก Windows 11 Home 

และ Windows 11 Pro

โดยระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home จะเหมาะสําหรับการใชงานระบบภายในบาน 

หรือการใชงานสวนบุคคล

สวนระบบปฏบิตักิาร Windows 11 Pro เหมาะสาํหรบัการใชงานภายในองคกร ทีม่าพรอม

คุณสมบัติตาง ๆ  เชน

 BitLocker : ระบบล็อกขอมูลหากสูญหายหรือถูกขโมย

 Microsoft Store for Business : สําหรบัคนหา จัดการ และแจกจายแอปไปยังอปุกรณ

ที่ใชงาน Windows 11  

 Windows Information Protection (WIP) : ชวยปกปองแอปและขอมูลขององคกร

จากการรัว่ไหลของขอมลู โดยไมไดตัง้ใจบนอปุกรณขององคกรและอปุกรณสวนบุคคล

ที่พนักงานนําไปใชงาน

 Group Policy : เครื)องมือชวยผูดูแลระบบ สามารถบริการจัดการพีซี บัญชีผูใชและ

กลุม เพื)อกําหนดการเขาถึงไฟลและเครื)องพิมพไดงายเมื)อใชงาน Windows 11 Pro 

กับ Windows Server
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มีอะไรใหมใน Windows 11
มาดูความสามารถใหมของ Windows 11 วามีอะไรนqาสนใจบาง ตัวอยางเชน

เปดมุมมองใหมกับปุม Start

ปุม  หรอืเมนเูริม่ตนใน Windows 11 

มีการปรับเปลี่ยนตําแหนqงใหม เพื)อใหสามารถ

ใชงานบนอุปกรณพกพาไดสะดวกมากขึ้น โดย

มีการปรับปรุง พรอมวิธีการใชงานใหม ๆ

ใชงานสแนปเดสกท็อป

การเขาถึงแอปที่ตองการและทํางาน

ไดหลายอยางพรอม ๆ  กัน ดวยเคาโครงของ

สแนปเดสกท็อปที่ใชงานงายและสะดวก 

โดยเลือกรูปแบบเคาโครง แลวคลิกหนาตาง

ที่ตองการ ระบบจะวางตามตําแหนqงใหโดย

อัตโนมัติ

โทรศัพทหรือแชตหาเพื(อน

ให คุณสามารถ ติดต อ สื)อสารกับ

เพื)อน ๆ หรือประชุมเรื)องงานผ านทาง

หนาจอเดสกทอ็ปดวยแอป Microsoft Teams 

ไมวาจะโทรศัพทหรือแชตก็สามารถทําไดฟรี

Microsoft Edge และวิดเจ็ตมากมาย
เบราวเซอร Microsoft Edge และ

วิดเจ็ตตาง ๆ  ท่ีมีใหเลือกใชงานมากมาย เพื)อ

ใหคณุสามารถตดิตามขอมลูขาวสารหรอืความ

บันเทิงลาสุดไดอยางทันทวงที
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การสัมผัส ปด แตะ และการคลิกเมาส
Windows 11 รองรับการใชงานบนอุปกรณหนาจอระบบสัมผัส ระบบท่ีใชเมาส แปนพิมพ 

รวมถึงปากกา โดยการใชงานบนหนาจอ แท็บเล็ต สมารตโฟน โนตบุก มีวิธีการใชงานที่แตกตาง

กันดังนี้

แสดง Notification และปฏิทิน

ระบบสัมผัส : ปดนิ้วจากขอบดานขวาของหนาจอ เพื)อใหแสดงหนาตาง 

Notification และปฏิทิน ปดนิ้วเขามาจากขอบซายแสดงแอป Widget

ระบบท่ีใชเมาส : กดแปน  + 

แสดงเมนูคําสั่ง

ระบบสัมผัส : แตะนิ้วคางเอาไวประมาณ 2 วินาที เพื)อใหแสดงเมนูคําสั่ง 

หรือขอมูลเพิ่มเติม

ระบบท่ีใชเมาส : คลิกขวา เพื)อแสดงเมนูคําสั่งหรือรายการท่ีตองการ

แตะเพื(อใชงาน

ระบบสัมผสั : แตะทีร่ายการหนึง่ครัง้เพื)อใหทาํงาน เชน แตะเพื)อเรียกใชงาน

แอป แตะเพื)อใชงานคําสัง่ ชองกรอกขอมลู ชองเวบ็แอดเดรส หรอืแตะทีล่งิก

ระบบท่ีใชเมาส : คลิกลงบนไอเท็ม หรือรายการท่ีตองการใชงาน

กางนิ้วหรือหุบนิ้วเพื(อซูมภาพ

ระบบสัมผัส : การซูมภาพบนหนาจอ เพื)อยอภาพหรือซูมออก (Zoom Out) 

ใหบีบสองนิ้วเขาหากัน สวนการขยายภาพหรือซูมเขา (Zoom In) ใหกาง

สองนิ้วออก

ระบบท่ีใชเมาส : เลื)อนปุมสกรอลลเมาส (Scroll Wheel) ขึ้นเพื)อขยายภาพ

หรือซูมเขา และเลื)อนปุมสกรอลลเมาสลงเพื)อยอภาพหรือซูมออก

      
     

การปดนิ้วแบบใหม ไดแก ปดสามนิ้วหรือสี่นิ้วลงเพื)อยอแอป ปดสามนิ้วหรือสี่นิ้วไป

ทางซายหรือขวาเพื)อสลับระหวางแอป ปดสามนิ้วหรือสี่นิ้วขึ้นเพื)อเขาใชงาน Task 

View แตะสี่นิ้ว กดคางไว และปดไปทางซายหรือขวา เพื)อสลับเดสกท็อปเสมือน

TIP:
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การหมุนวัตถุ

ระบบสัมผัส : สามารถใชสองนิ้วหรือมากกวา เพื)อหมุนรูปภาพหรือหมุน

ออบเจ็กตบนหนาจอ

ระบบท่ีใชเมาส : การหมุนของออบเจ็กตขึ้นอยูกับแตละแอป

แตะลากเพื(อวาง

ระบบสัมผัส : แตะแลวลากไอเท็มหรือหนาตาง ไปวางยังตําแหนqงใหมแลว

ปลอยนิ้ว

ระบบท่ีใชเมาส : กดปุมเมาสซายคางเอาไวตรงหนาตางหรอืไอเท็มแลวลาก

เมาสไปวางยังตําแหนqงที่ตองการ

แตะเพื(อยายหนาตางและยอ-ขยาย

ระบบสัมผสั : แตะน้ิวคางทีข่อบดานบนของหนาตาง เพื)อลากไปยังตาํแหนqง

ใหม แตะที่ขอบหนาตางเลื)อนเขา-ออก เพื)อยอ-ขยายขนาด 

ระบบท่ีใชเมาส : คลิกเมาสซายคางไวที่ขอบดานบนของหนาตาง แลวลาก

หนาตางไปยังตําแหนqงใหม เลื)อนเมาสไปท่ีขอบหนาตาง เพื)อลากปรับขนาด

ใหยอ-ขยาย

การเลื(อนหนาจอ

ระบบสัมผัส : ลากนิ้วบนหนาจอไปทางซาย ขวา ลาง บน เพื)อเลื)อนหนาจอ

ระบบที่ใชเมาส : กดปุมเมาสซายคางไวแลวลากเมาสไปยังตําแหนqงท่ี

ตองการบนหนาจอแอป

การใชปากกา

กรณีที่ใชปากกาบน Windows 11 เพื)อใชเขียน วาดภาพ หรืออื)น ๆ  หากคุณมีปากกา ให

แตะบนหนาจอ เมน ูpen จะปรากฏขึน้มาตรงมุมของทาสกบาร ในการใชงานครัง้แรก คลิกปุม Start 

> Settings > Bluetooth & devices แลวคลิกเพิ่มอุปกรณ โดยปากกาตองเลือกโหมด pairring 

เลือกรายชื)อปากกา แลวเลือก Pair สวนการเปลี่ยนการตั้งคาปากกาใหคลิก Start > Settings > 

Bluetooth & devices > Pen & Windows Ink
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การใช Touchpad

หากใชงาน Touchpad ท่ีมีในโนตบุกหรือติดตั้งเพิ่มเติม ก็สามารถใชงาน Touchpad 

Gestures เพื)อชวยใหการทํางานงายขึ้น ใหทําดังนี้

 รูด 3 นิ้วขึ้น เพื)อเปดทาสกวิว แสดงหนาตางแอปท่ีเปดใชงานอยู

 รูด 3 นิ้วลง เพื)อแสดงหนาจอเดสกท็อป

 รูด 3 นิ้วไปทางขวาหรือซาย เพื)อสลับการแสดงระหวางหนาตางแอป หรือรูดนิ้วชา ๆ

เพื)อหมุนหนาจอ

คียบอรดชอรตคัตใหม

ใน Windows 11 มปีุมกดคียลดั หรอืชอรตคตัใหมทีเ่พิม่เขามา และชอรตคตัทีน่qาสนใจดงันี้

กดปุม เพื,อให

 +  + เพิ่มหนาจอเดสกท็อปใหม

 + เปดหนาตาง Quick Settings

 + เปดหนาตาง Notifications 

 + เปดหนาตาง Widgets Panel

 + เขาใชงาน Snap Layout 

 + เปดหนาจอแอป Teams Chat

 + เปดหนาตาง Windows 11 Settings

 +  + ถายภาพหนาจอ

 + แสดงและซอนหนาจอเดสกท็อป

 + ล็อกหนาจอคอมพิวเตอร

 + แสดงรายการเมนูคําสั่งบนปุม Start

 +  +  เปดหนาตาง Task Manager

 + เปดหนาตางคําสั่ง Run

 + ,  + แสดงคียบอรด Emoji
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การอัปเกรด Windows 11
ไมโครซอฟทเปดใหผูใชงาน Windows 10 อัปเกรดเปน Windows 11 ไดฟรี ผานเครื)อง

คอมพิวเตอรหรือโนตบุก โดยเขาไปตรวจสอบการอัปเกรดไดดังนี้

1. ใน Windows 10 คลิกปุม  > Settings

1

2. คลิกที่ Update & Security

2

3. คลิกที่ Windows Update ระบบจะทําการอัปเดต ถารองรับการอัปเกรด ใหคลิกปุม 

Download and install แลวคลิกตามขอความที่แนะนําบนหนาจอ

3
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ดาวนโหลด Windows 11
สวนการอัปเกรดอกีแบบคอื การไปดาวนโหลดไฟล Windows 11 มาตดิตัง้เอง จากเวบ็ไซต 

Microsoft โดยมีใหเลือก 3 รูปแบบ  ซึี่งกอนจะติดตั้งใหคลิกดาวนโหลดแอป PC Health Check 

และติดตั้งเพื)อตรวจสอบเครื)องวาสามารถใชงาน Windows 11 ไดหรือไม

1. เปดเว็บเบราวเซอรไปที่ https://www.microsoft.com/th-th/software-download/

windows11 หรือที่ https://www.microsoft.com/en-us/software-download/

windows11

2. มีใหเลือกการอัปเกรด 3 รูปแบบ ไดแก

 ๏ ตัวชวยการติดตั้ง Windows 11 หรือ Windows 11 Installation Assistant เปน

ตัวติดตั้ง Windows 11 ที่ดีที่สุด เหมาะสําหรับเครื)องที่มีการติดตั้ง Windows 10 

อยูที่เครื)องคอมพิวเตอร

 ๏ สรางสื่อการติดตั้ง Windows 11 หรือ Create Windows 11 Installation Media 

เหมาะสําหรับการติดตั้งแบบลางเครื)องเพื)อลงใหม ทั้งเครื)องคอมพิวเตอรใหมและ

เกา โดยโหลดซอฟตแวรมาเขียนลง USB หรือ DVD เพื)อใชติดตั้ง Windows 11

 ๏ ดาวนโหลดดิสกอิมเมจ Windows 11 (ISO) หรือ Download Windows 11 Disk 

Image (ISO) เปนการโหลดไฟล Windows11.iso เพื)อสรางสื)อท่ีติดตั้งสามารถบูต

ไดผานแฟลชไดรฟ USB, DVD หรือสรางเครื)องเสมือน 

3. จากตัวอยางขอเลือกที่หัวขอแรก ตัวชวยการติดตั้ง Windows 11 แลวคลิกปุม 

ดาวนโหลดไดเลย (Download Now)

4. เมื)อดาวนโหลดไฟลเสรจ็แลวคลกิ Open file > ดบัเบลิคลกิไฟล Windows11 Installa-

tionAssistant จะเริ่มการดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร เสร็จแลวจะใหกด Restart

1

2 3

4
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ติดตั้งแปนพิมพภาษาไทย
ขณะทีต่ดิตัง้ Windows 11 แลวไมไดเลอืกแปนพมิพภาษาไทย แลวตองการตดิตัง้แปนพมิพ 

ภาษาไทย หรือภาษาอื)น ๆ  เพิ่มเติม ใหกําหนดคาดังนี้

1. คลิกปุม  แลวคลิก Settings

2. ในหนาตาง Settings ใหคลิกเลือก Time & 

language > Language & region

3. คลิกปุม  เพื)อเพิ่มแปนพิมพภาษา

4. พิมพคําวา Thai แลวคลิกเลือก ไทย จากนั้นคลิกปุม 

5. คลิกปุม Install เพื)อติดตั้งแปนพิมพ

แสดงแปนพิมพที่ทาสกบาร เมื)อคลิก

ไอคอนภาษา จะแสดงแปนพิมพภาษา

ที่ถูกติดตั้งในระบบ

1

2

5

3

4
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ติดตั้งปุมสลับภาษา
หลงัจากตดิตัง้แปนพมิพภาษาไทยไปแลว หากตองการสลับภาษาจะตองไปคลกิเลอืกภาษา

ที่ทาสกบาร หรือกดแปนโลโก  +  หรือถาไมคุนเคย ผูใชงานสามารถไปกําหนดปุม

สลับภาษาเปนปุม ` (Grave Accent) ไดดังนี้

1. คลิกปุมภาษาที่แสดงในตําแหนqงทาสกบาร

2. คลิกที่ More keyboard settings

3. เลื)อนหนาจอลงมาทางดานลาง แลวคลิกหัวขอ Typing

4. คลิกที่ Advanced keyboard settings

5. คลิกที่ Input language hot keys

6. คลิกปุม 

7. คลิกออปชัน Grave Accent 

แลวคลิกปุม  2 คร้ัง

2

1

3

4

5

6

7
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