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บทที่ 1
Web 2.0
การเริ่ มต้ นการใช้ งาน
1. ทาการเปิ ดโปรแกรม Web Browser ที่ต้องการใช้ งานในเครื่ อง

รูปที่ 1-1 การเรี ยกใช้งานโปรแกรม
Browser Google Chrome

2. ที่ Address Bar ใส่ที่อยู่ของระบบ http://yourdomain/pronto4 เช่น
http://mail.abc.com/pronto4

รูปที่ 1-2 การเข้าสู่หน้า Web 2.0 โดยทาการป้ อนที่อยูข่ อง Web 2.0

3. เข้ าสู่หน้ า Login ของระบบเมล์ ทาการป้ อน Username (ไม่ต้องใส่
@domainname.com), Password และคลิกที่ Enter เพื่อเข้ าสู่ระบบ

รูปที่ 1-3 หน้า Login ของระบบ Web 2.0
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4. เข้ าสู่หน้ าแรกระบบ Web 2.0

รูปที่ 1-4 หน้าแรกระบบ Web 2.0

องค์ ประกอบของ Web 2.0
1. Available Modules
ประกอบด้ วยปุ่ มสาหรับเข้ าสู่ฟังก์ชันต่างๆ ในระบบ ซึง่ อยู่ด้านล่างของหน้ าจอ

รูปที่ 1-5 แสดง Available Modules สาหรับเข้าสู่ฟังก์ ชนั หลักต่างๆ ของระบบ
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2. Actions Bar
แสดง Actions Bar ที่อยู่ในแต่ละฟังก์ชัน จากรูปตัวอย่างด้ านล่างจะเป็ น Actions
Bar ที่อยู่ในส่วนของการจัดการข้ อความ

รูปที่ 1-6 แสดงฟั งก์ ชนั ย่อยของ mailbox

3. Current Module Options
แสดง Options ที่เรียกใช้ งานอยู่ปัจจุบัน จากรูปตัวอย่างด้ านล่างจะเป็ น Options ที่
อยู่ในส่วนของ Mail

รูปที่ 1-7 แสดง Options ของ E-mail
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บทที่ 2
Folder / Mailbox
ผู้ใช้ สามารถสร้ าง Folder ได้ อยู่ 2 แบบ คือ
- Mailbox เป็ น Folder ที่ใช้ ในเก็บข้ อมูลที่เป็ นอีเมล์
- Address Book เป็ น Folder ที่ใช้ เก็บข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลผู้ติดต่อ
ใน Web 2.0 จะมีเครื่ องมือที่ จะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ สามารถสร้ าง Mailbox ได้ ตามความ
ต้ องการ อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้ ด้ วยความสามารถ drag and drop ของ Web 2.0 ยัง
ช่วยผู้ใช้ ย้ายข้ อมูลระหว่าง Folder โดยใช้ วิธีก ารลากข้ อความมาใส่ใน Folder ที่ต้องการ
ได้ อีกด้ วย
จากรูปที่ 2-1 ตัวเลขในวงเล็บด้ านหน้ าเป็ นการแสดงบอกให้ ทราบถึงข้ อความใหม่ที่
ยังไม่ได้ อ่าน

รูปที่ 2-1 Mailbox

- INBOX: กล่องข้ อความเข้ า ข้ อความ e-mail ที่เข้ ามาใหม่จะถูกเก็บไว้ ที่นี่เป็ นที่แรก
- Drafts: กล่องข้ อความร่ าง ข้ อความ e-mail ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ เป็ นข้ อความร่าง
- Sent: กล่องข้ อความส่งออก ข้ อความ e-mail ที่ถูกส่งออกไปจะถูกทาสาเนาเก็บไว้
ที่นี่
- Junk: กล่องข้ อความ Junk เป็ นที่สาหรับเก็บข้ อความที่เป็ นสแปม
- Deleted Items: กล่องข้ อความ Deleted Items เป็ นที่สาหรับเก็บข้ อความที่เป็ น
ขยะ โดยข้ อความที่ถูกลบแล้ วจะถูกส่งมาเก็บไว้ ในกล่องข้ อความนี ้ สามารถสัง่ ให้
เคลียร์ได้ ด้วยการคลิกเมนู Empty Trash ด้ านบน
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รูปที่ 2-2 การคลิ กเมนู Empty Trash

การสร้ าง Mailbox / Folder
ผู้ใช้ สามารถสร้ าง Mailbox / Folder ได้ ตามความต้ องการ ดังต่อไปนี ้
1. คลิกที่ปมุ่

ซึง่ จะอยู่ด้านล่างของเมนู E-MAIL

รูปที่ 2-3 เครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง Mailbox ใหม่

2. เลือก Create Folder

รูปที่ 2-4 แสดงการคลิ กเพื่อ Create Folder
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3. กาหนดชื่อที่ต้องการสร้ าง จากนั ้นคลิกที่ปมุ่ Create Folder

รูปที่ 2-5 ใส่ชื่อ Folder เพื่อสร้าง Mailbox ที่ต้องการ

4. ในกรณีที่ต้องการสร้ าง Sub Folder ให้ เลือก Folder ที่ต้องการอยู่ภายใต้ เช่น สร้ าง
Sub Folder ที่ชื่อ Friend ให้ อยู่ภายใต้ INBOX จากนั ้นคลิกที่ปมุ่ Create Folder

รูปที่ 2-6 การสร้าง Sub Folder และการเลือก Folder ที่ต้องการอยู่ภายใต้
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บทที่ 3
การรับ-ส่ งอีเมล์
กล่องข้ อความหลัก คือ โฟลเดอร์ที่ใช้ เก็บอีเมล์ขาเข้ า ซึง่ จะประกอบไปด้ วยรายการอีเมล์
ทั ้งใหม่และเก่า ผู้ใช้ สามารถเข้ าสู่กล่องข้ อความหลัก ได้ โดยคลิกที่

ตรงเมนูด้านล่าง

รูปที่ 3-1 รูปแสดงรายการอีเมล์ทงั้ ใหม่และเก่า

แต่ละเมล์จะมีสถานะที่บ่งบอกถึงการเปิ ดอ่านเมล์, ความสาคัญของเมล์, ไฟล์แนบ และ
การกระทาต่อเมล์ เช่น การตอบกลับ การส่งต่อ เป็ นต้ น ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แสดงสถานะของเมล์ที่เข้ ามาใหม่และยังไม่ได้ เปิ ดอ่าน
แสดงสถานะของเมล์ที่เปิ ดอ่านแล้ ว
แสดงสถานะของเมล์ที่มีไฟล์แนบ
แสดงสถานะของเมล์ที่มีการตอบกลับ
แสดงสถานะของเมล์ที่มีการส่งต่อ
และจะมีหวั ข้ อ Subject ที่บ่งบอกรายละเอีย ดดังนี ้
แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีการติด Flag
แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีความสาคัญ
Re: แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีการตอบกลับ
Fwd: แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีการส่งต่อ
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การเรี ยกดูอีเมล์ (Read E-mail)
ทาได้ โดยการคลิกตรงบรรทัดของรายการข้ อความที่ต้องการเลือก
1. อีเมล์ทวั่ ไป จะมีฟังก์ชั่นในการกระทาต่ออีเมล์ที่เรียกดู ดังนี ้
- Reply to All: ตอบกลับทั ้งหมด (รวม Cc ด้ วย)
- Forward: ส่งต่อไปยัง
- Move or: ย้ าย หรือคัดลอกเมล์ที่กาลังอ่านอยู่ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก
- Delete: ลบข้ อความปั จจุบัน
- Mark as: หากข้ อความที่อ่านแล้ ว (Read) เมื่อคลิกที่ไอคอนนี ้ จะเป็ นการตั ้ง
ค่าให้ เป็ นข้ อความที่ยังไม่ได้ อ่าน (Unread) แต่หากข้ อความที่ยังไม่ได้ อ่าน
(Unread) เมื่อคลิกที่ไอคอนนี ้ จะเป็ นการตั ้งค่าให้ เป็ นข้ อความที่อ่านแล้ ว
(Read)
- Set Flag: ตั ้งค่าข้ อความให้ ติด Flag
- Reply: ตอบกลับข้ อความ
- Redirect: ส่งข้ อความต่อไปยังผู้อื่นที่ต้องการ
- Print: ทาการพิมพ์ข้อความที่เลือก

รูปที่ 3-2 รูปแสดงการอ่านข้อความอีเมล์ทวั่ ไป
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2. อีเมล์ตารางการนัดหมาย จะมีฟังก์ชั่นในการกระทาต่อ อีเมล์ตารางการนัดหมายที่
เรียกดู ดังนี ้
Accept : ยอมรับการนัดหมาย
- Tentative : ยังไม่แน่นอนกับตารางการนัดหมายนี ้
- Decline : ปฏิเสธการนัดหมาย

รูปที่ 3-3 รูปแสดงการอ่านข้อความอีเมล์ตารางการนัดหมาย
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การสร้ างอีเมล์ ใหม่ (New E-mail)
ทาได้ โดยการคลิกที
ข้ อความ

ซึง่ อยู่ด้านบนซ้ ายของหน้ าต่างอีเมล์ ในส่วนของการจัดการ

รูปที่ 3-4 รูปแสดงการสร้างอีเมล์

ซึง่ จะประกอบด้ วยการใช้ งาน ดังต่อไปนี ้
- To: ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล์สาหรับผู้รับ
- Add Cc: ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล์สาหรับผู้รับ (สาเนา)
- Add Bcc: ระบุชื่อและที่อยู่อีเมล์สาหรับผู้รับ (สาเนาซ่อน)
- Attach local file: ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- Attach file from server: ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่งจากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
- Subject: ระบุหวั เรื่องของข้ อความ
Priority: ระบุระดับความสาคัญของข้ อความ
- Rich formatting: เรียกใช้ ฟังก์ชั่นการเขียนข้ อความแบบ Rich Text เช่น ตัวหนา,
ตัวเข้ ม, ตัวเอียง, รูปแบบของตัวอักษร, สีอกั ษร, การแนบรูปภาพ และการแนบ
ลิงค์
-

Left to Right: ให้ ข้อความชิดขวา

-

Right to Left: ให้ ข้อความชิดซ้ าย

-

Search: ค้ นหาคาศัพท์ในข้ อความที่จะส่ง

-

Undo: ย้ อนกลับหรือยกเลิกการกระทาล่าสุด

-

Redo: ไปการกระทาถัดไปที่เคยทาไว้ หรื อกระทาซ ้าเหตุก ารณ์ล่าสุดที่เพิ่งได้
กระทาไป
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-

: ตรวจสอบการสะกดคา
Notify when Delivered: ระบุให้ แจ้ งเตือนเมื่อข้ อความส่งถึงปลายทาง
Notify when Read: ระบุให้ แจ้ งเตือนเมื่อข้ อความได้ ถูกเปิ ดอ่าน
Send: ทาการส่งข้ อความ (ข้ อความที่ส่งจะถูกบันทึกใน Sent Items)
Save: บันทึกข้ อความในกล่องข้ อความร่ าง (Drafts)

รูปที่ 3-5 รูปแสดงการเขียนข้อความอีเมล์
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บทที่ 4
Web 2.0 Function
Web 2.0 เป็ น Flash-based Client ที่สามารถทางานบนเว็บบราวเซอร์ มาตรฐาน เช่ น
Internet Explorer และ Mozilla Firefox ซึ่งใช้ เทคโนโลยี Web 2.0 ทาให้ ก ารเรี ย กใช้ งานเป็ นไป
อย่างราบรื่น เสมือนว่ากาลังใช้ งานโปรแกรมบนเครื่องของตัวเองอยู่
ใน Web 2.0 จะประกอบไปด้ วย ฟังก์ชันการใช้ งานพื ้นฐาน เช่น ฟั งกัชันระบบอีเมล์ , สมุด
รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) ฟังก์ชันสาหรับการสาหรับการทางานร่ วมกันในองค์ ก ร เช่ น ตารางนัด
หมาย (Calendar), IM (Instant Messenger), Tasks และฟั งก์ ชันเสริ มพิเศษอื่นๆ เช่ น รู ปภาพ
(Photos), เพลง (Music), ไฟล์ (Files), Social Network
สมุดรายชื่อผู้ติดต่ อ (Contacts)
ผู้ใช้ สามารถเข้ าสู่รายชื่ อผู้ติดต่อได้ โดยคลิกที่

ตรงเมนูด้านล่าง

รูปที่ 4-1-1 รูปแสดงเมนู Contact
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การสร้ างสมุดรายชื่อผู้ติดต่ อใหม่
คลิกที่ปมุ่

ตรงด้ านล่างในส่วนของฟั งก์ชัน Contacts แล้ วเลือก “New Contact”

รูปที่ 4-1-2 รูปแสดงการสร้างข้อความที่อยู่ติดต่อ (Contacts)

ซึง่ ในหน้ าการเพิ่ม Contact จะประกอบไปด้ วยปุ่ มที่ใช้ งานดังต่อไปนี ้
-

Save: บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ใน Contacts
Save and Close: บันทึกและปิ ดหน้ าต่างการเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อใหม่
Close: ปิ ดการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่
Photo: เพิ่มรูปภาพของผู้ติดต่อใหม่
Full Name: เพิ่มชื่ อของผู้ติดต่อใหม่
Email: เพิ่มอีเมล์ของผู้ติดต่อใหม่ ซึง่ สามารถเลือกประเภทให้ เป็ น Home, Work
หรือ Assistant ได้
- Telephone: เพิ่มเบอร์ ติดต่อใหม่ ซึง่ สามารถเลือกประเภทให้ เป็ น Home, Work,
Cell, Fax หรือ Assistant ได้
- Address: เพิ่มที่อยู่ของผู้ติดต่อใหม่ ซึง่ สามารถเลือกประเภทได้ คือ Home หรือ
Work
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รูปที่ 4-1-3 รูปแสดงการสร้างข้อความที่อยู่ติดต่อ (Contacts)

การสร้ าง Contact Group
คลิกที่ปมุ่
Group”

ตรงด้ านล่างในส่วนของฟังก์ชัน Contacts แล้ วเลือก “New Contact

รูปที่ 4-1-4 รูปแสดงการสร้างข้อความที่อยู่ติดต่อ (Contacts) แบบกลุ่ม

Web 2.0 User’s Manual

Page 17 of 58

ใส่ชื่อ Group ที่จะสร้ าง และผู้ใช้ สามารถลากและวาง Contact ที่ต้องการจะใส่ในกลุ่มนี ้
ได้ เลย หรื อจะทาการเพิ่มใหม่ ได้ ตรงด้ านล่าง โดยกรอกชื่ อ และ Email แล้ วคลิก ที่ Add New
จากนั ้นคลิกปุ่ ม Save หรือ Save and Close

รูปที่ 4-1-5 แสดงการสร้าง Contact Group

ปฏิทินและตารางนัดหมาย (Calendars and Schedule)
สาหรับปฏิทินและตารางนัดหมายแล้ วเปรียบเสมือนบันทึกช่วยจาในการจัดตารางเวลาทั ้ง
ในการทางานและการบริหารทรัพยากรให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้ าปฏิทินและตารางนัดหมาย สามารถทาได้ โดยการคลิก ที่ปุ่ม
ด้ านล่างของหน้ าจอ Web 2.0
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รูปที่ 4-2-1 แสดงเมนู Calendar

เมื่อคลิก แล้ วก็ จะเข้ าสู่ก ล่องข้ อความปฏิทินและตารางนัด หมายหลัก ซึ่งสามารถเลือ ก
มุมมองของตารางนัดหมายเป็ นวัน, สัปดาห์การทางาน, สัปดาห์, เดือน และเลือกดูวนั นี ้ได้

รูปที่ 4-2-2 รูปแสดงตัวอย่างของตารางปฏิ ทินและตารางนัดหมาย
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การสร้ างปฏิทินและตารางนัดหมาย
คลิกที่ปมุ่ New Event ใน Actions Bar ของฟังก์ชัน Calendar

รูปที่ 4-2-3 รูปแสดงการสร้างตารางปฏิ ทินและตารางนัดหมาย

ซึง่ จะประกอบด้ วยการใช้ งาน ดังต่อไปนี ้
- Save: บันทึกการนัดหมายไว้ ในปฏิทิน
Delete: ลบตารางการนัดหมาย
Print: พิมพ์ตารางการนัดหมาย
Attach: ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่ง
Show Recurrence: การตั ้งค่าการนัดหมายแบบซ ้าๆ เช่น ทุกวัน, ทุกเดือน ทุกปี
เป็ นต้ น
Show Attendees: ระบุผ้ รู ับหรื อผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมาย
Show Availability: แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับเวลาว่างของผู้เข้ าร่วมแต่ละ
ราย โดยใช้ แถบสี ( แทนสถานะไม่ว่าง และ แทนสถานะว่าง)
Priority: ระบุระดับความสาคัญของข้ อความ
Subject
Starts
Ends
Status
Alarm
All-Day Event
Private
Where
Teleconference
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ระบุหวั เรื่องสาหรับการนัดหมาย
วันที่เริ่มการนัดหมาย
วันที่สิ ้นสุดการนัดหมาย
สถานะของการนัดหมาย ได้ แก่ ว่าง (Free), ยุ่ง (Busy), ไม่แน่ใจ
(Tentative), ไม่ว่าง (Unavailable)
แจ้ งเตือนทุกๆ กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วนั หรือกี่สปั ดาห์
ตั ้งค่าให้ สาหรับเหตุการณ์หรื อการนัดหมายที่เกิ ดขึ ้นทั ้งวัน
ตั ้งค่าเป็ นไอเท็มส่วนตัว ทาให้ ผ้ ูอื่นจะมองไม่เห็นในกรณีที่มีการอนุญาตผู้ใช้
อื่นสามารถเปิ ดดูตารางนัดหมายได้
สถานที่สาหรับนัดหมาย
เลือกสถานที่สาหรับนัดหมายเป็ นแบบใช้ โทรศัพท์
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To
Optional
Save

ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมายหลัก
ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมายรอง
บันทึกการนัดหมาย และส่งคาร้ องขอเพื่อให้ มีการยอมรับ (Approve)

รูปที่ 4-2-4 รูปแสดงตัวอย่างของการสร้างตารางปฎิ ทินและตารางนัดหมาย

รูปที่ 4-2-5 รูปแสดงตัวอย่างในส่วนของผู้เข้าร่วม และการแสดงสถานะของผู้เข้า ร่วม
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IM
เป็ นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยปกติจะแสดงอยู่ทางด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอ WebMail
อยู่แล้ ว หรือทาการคลิกที่

ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0

รูปที่ 4-3-1 รูปแสดงหน้าตาของ IM

โดยมีการให้ เลือกสถานะของตัวเราอยู่ 8 สถานะ คือ
- Online: แสดงสถานะว่าออนไลน์ หรือว่างที่จะคุย
- Away: แสดงสถานะว่ากาลังยุ่งไม่ว่างที่จะคุย
- Be Right Back: แสดงสถานะว่าเดี๋ยวกลับมาหน้ าจอ
- Busy: แสดงสถานะกาลังยุ่งแต่ยังทักได้
- In a Meeting: แสดงสถานะว่ากาลังอยู่ในที่ประชุม
- On the Phone: แสดงสถานะว่าออนไลน์ผ่านทางมือถือ
- Out to Lunch: แสดงสถานะว่าออกไปทานอาหารเที่ยง
- Invisible: แสดงสถานะว่าไม่ได้ ออนไลน์
รูปที่ 4-3-2 รูปแสดงสถานะของผู้ใช้

ผู้ใช้ สามารถคลิกเลือกรายชื่อที่จะติดต่อสื่อสารด้ วย และเริ่มการสนทนาได้
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รูปที่ 4-3-3 รูปแสดงการคุยผ่าน IM

หรือจะทาการเขียน โดยสามารถวาดเป็ นภาพ หรื อเขียนเป็ นข้ อความผ่านถึงกันได้ โดยคลิกที่
Draw

รูปที่ 4-3-4 รูปแสดงการคลิกที่ Draw เพื่อวาดรูป

ซึง่ ผู้ใช้ ทั ้งสองฝ่ าย สามารถเขียนผ่านใน Whiteboard เดียวกัน เพื่อสื่อสารกันได้
Web 2.0 User’s Manual
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รูปที่ 4-3-5 รูปแสดงการวาดรูปถึงกัน

Music
เป็ นฟังก์ชันที่ใช้ ในการเล่นเพลงที่อยู่ใน Web Mail ซึง่ ผู้ใช้ สามารถทาการ Upload หรือ
Download ไฟล์เพลงมาใส่ใน Web 2.0 ได้ โดยการคลิกที่ปมุ่
หน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก Music

ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของ

รูปที่ 4-4-1 รูปแสดงหน้าตา Music

โดยมีฟังก์ชั่นในเมนู Music ดังนี ้
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รูปที่ 4-4-2 แสดงฟั งก์ ชนั่ ใน Music

- New Playlist: เป็ นการสร้ างรายการเพลงใหม่ โดยสามารถเลือกจากเพลงที่มีอยู่
ในรายการอยู่แล้ ว หรื อ Upload เข้ าไปใหม่ได้
- Upload: ทาการอัพโหลดเพลงจากในเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้ าสู่ Web Mail
- Download: ทาการดาวน์โหลดเพลงที่มีอยู่ในรายการลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
- Share link: ทาการแชร์เพลง ผ่านลิงค์ให้ เพื่อนๆ ได้
- E-mail Link: ทาการแชร์เพลง ผ่ านลิงค์แล้ วส่งเป็ นอีเมล์ให้ ผ้ ูอื่นได้
- Move or Copy: ทาการย้ าย หรือทาการ Copy ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- Delete: ทาการลบเพลงที่เลือกไว้

รูปที่ 4-4-3 รูปแสดงในเมนู Music

Photos
Web 2.0 User’s Manual

Page 25 of 58

เป็ นฟังก์ชันที่ใช้ ในการดูรูป ภาพที่อยู่ใน Web Mail ซึง่ ผู้ใช้ สามารถทาการ Upload หรือ
Download ไฟล์รูปมาใส่ใน Web 2.0 ได้ โดยการคลิกที่ปมุ่
Web 2.0 แล้ วเลือก Photos

ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ

รูปที่ 4-5-1 รูปแสดงหน้าตา Photos

โดยมีฟังก์ชั่นในเมนู Photos ดังนี ้

รูปที่ 4-5-2 แสดงฟั งก์ ชนั่ ใน Music

-

Slideshow: เป็ นการเรียกดูรูปภาพแบบรันรูปให้ โดยอัตโนมัติ
Share Album: เป็ นการแชร์รูปในอัลบั ้ม โดยสามารถคัดลอก Link ให้ ผ้ อู ื่นได้
Upload: ทาการอัพโหลดรูปภาพจากในเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้ าสู่ Web Mail
Download: ทาการดาวน์โหลดรูปภาพที่มีอยู่ในรายการลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
Share link: ทาการแชร์ รูป ผ่านลิงค์ให้ เพื่อนๆ ได้
E-mail Link: ทาการแชร์รูป ผ่านลิงค์แล้ วส่งเป็ นอีเมล์ให้ ผ้ อู ื่นได้
Move or Copy: ทาการย้ าย หรือทาการ Copy ไปยังโฟลเดอร์อื่น
Delete: ทาการลบรูปที่เลือกไว้
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รูปที่ 4-5-3 แสดงรูปในเมนู Photos

ระบบงาน (Tasks)
การเข้ าระบบงาน คลิกที่ปมุ่
ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก Tasks และ
เมื่อคลิกแล้ วก็จะเข้ าสู่กล่องข้ อความระบบงานหลัก

รูปที่ 4-6-1 รูปแสดงเมนู Tasks
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การสร้ างงานใหม่
คลิกที่ปมุ่ “New Task” เพื่อเข้ าสู่ก ารสร้ างงานใหม่

รูปที่ 4-6-2 รูปแสดงการสร้างงานใหม่

Summary
Priority
To
Starts
Due
Alarm
Private
Attach file
Percent

หัวเรื่องของงาน
ระดับความสาคัญ
ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในงาน โดยสามารถระบุผ้ รู ่ วมงานจาก Contact ได้ โดย
คลิกที่
วันที่ (เริ่ม) งาน
วันสิ ้นสุดงาน
แจ้ งเตือนทุกๆ กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วนั หรือกี่สปั ดาห์
ตั ้งค่าเป็ นไอเท็มส่วนตัว ทาให้ ผ้ ูอื่นจะมองไม่เห็นในกรณีที่มีการอนุญาตผู้ใช้ อื่น
สามารถเปิ ดดูระบบงานได้
ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่ง
เปอร์เซ็นต์ของงานที่สาเร็จแล้ ว

รูปที่ 4-6-3 แสดงการสร้างข้อความงาน
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ไฟล์ (File)
เป็ นส่วนการจัดการไฟล์ และแสดงไฟล์ที่เก็บในระบบ Web 2.0 สามารถทาได้ โดยคลิก ที่
ปุ่ ม

ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก Files

รูปที่ 4-7-1 รูปแสดงหน้าตา File

โดยมีฟังก์ชั่นในเมนู File ดังนี ้

รูปที่ 4-7-2 แสดงฟั งก์ ชนั่ ใน File

- Upload: ทาการอัพโหลดไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ าสู่ Web Mail
- Download: ทาการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีอยู่ในรายการลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
- Share link: ทาการแชร์ ไฟล์ ผ่ านลิงค์ให้ เพื่อนๆ ได้
- E-mail Link: ทาการแชร์ไฟล์ ผ่านลิงค์แล้ วส่งเป็ นอีเมล์ให้ ผ้ อู ื่นได้
- Move or Copy: ทาการย้ าย หรือทาการ Copy ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- Delete: ทาการลบไฟล์ที่เลือกไว้
นอกจากนี ้ผู้ใช้ ยังสามารถกาหนดสิทธิ์ให้ ผ้ ใู ช้ อื่นสามารถเข้ าดู หรื อเพิ่มเติมในแต่ละไฟล์ ได้
โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ แล้ วเลือก Access granted to…
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รูปที่ 4-7-3 รูปแสดงหน้าตาของไฟล์ (File)

Social
เป็ นส่วนที่เอาไว้ ใช้ สาหรับ เล่น Facebook, Twitter และ Flickr ได้ โดยคลิก ที่ปุ่ม
อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก Social

ซึ่ง

รูปที่ 4-8-1 รูปแสดงหน้าตาของ Social
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ผู้ใช้ สามารถทาการส่ง Message หรื อรู ปภาพที่ต้องการได้ โดยผู้ใช้ จะต้ องเพิ่ม Contact
ของ Facebook, Twitter หรือ Flickr เข้ าไปใน Web 2.0 ก่อน โดยการเพิ่ม PIN เข้ าไป จากนัน้ จะ
ปรากฎข้ อมูลบนหน้ าจอ Web 2.0

รูปที่ 4-8-2 รูปแสดงหน้าตาของ Social

สมุดโน้ ต (Notes)
การเข้ าสมุดโน๊ ต ให้ คลิกที่ปมุ่
ซึง่ อยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก
Notes และเมื่อคลิกแล้ วก็จะเข้ าสู่กล่องข้ อความโน้ ตหลัก

รูปที่ 4-9-1 แสดงรายการข้อความโน้ต
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การสร้ างข้ อความโน้ ตใหม่
 หากยังไม่เคยสร้ างข้ อความโน๊ ตมาก่อน ให้ คลิกที่คาว่า “Note” ดังรูปที่ 4-9-2

รูปที่ 4-9-2 แสดงการสร้างรายการข้อความโน้ต ในกรณีที่ยงั ไม่เคยมีข้อความโน๊ต

 หากเคยสร้ างข้ อความโน๊ ตมาก่อนแล้ ว ให้ คลิกที่เครื่ อง “+” ดังรูปที่ 4-9-3

รูปที่ 4-9-3 แสดงการสร้างรายการข้อความโน้ต ในกรณีที่เคยมีข้อความโน๊ตมาก่อนแล้ว

Subject
Attach file

หัวเรื่องของโน้ ต
ใส่เนื ้อหาที่ต้องการ
แนบไฟล์ที่ต้องการ

คลิกที่ Save หรือ Save and Close เพื่อบันทึก
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รูปที่ 4-9-4 แสดงการสร้างข้อความโน้ต

การแก้ ไข หรื อลบข้ อความโน้ ต
คลิกที่ Subject ของข้ อความโน๊ ตที่ต้องการแก้ ไขหรื อลบ แล้ วคลิกที่ปมุ่ “Edit” เพื่อแก้ ไข
หรือคลิกที่ปมุ่ “Delete” เพื่อลบข้ อความ

รูปที่ 4-9-5 แสดงการแก้ไขข้อความโน้ต
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ข่ าวสาร (News)
เป็ นการนาเข้ าข่าวจากเว็บใดๆมาสู่ระบบอีเมล์ สามารถทาได้ โดยคลิก ที่ปุ่ม
เมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web 2.0 แล้ วเลือก News

ซึ่งอยู่ใน

รูปที่ 4-10-1 แสดงเมนู News

จากนั ้นคลิกที่ปมุ่ “Subscribe” ซึง่ อยู่เมนูด้านบนของเมนู News

รูปที่ 4-10-2 แสดงเมนู Subscribe

ใส่ Address (URL) ของเว็บข่าว โดยเนื ้อหาของข่าวที่นามานั ้น สามารถหาได้ จากเว็บข่ าว
ที่มีสญ
ั ลักษณ์
หรือ อยู่ตรงหัวข้ อข่าว จากนั ้นคลิกที่ “Save” หากต้ องการยกเลิก ให้ คลิก
ที่ปมุ่ “Unsubscribe” ซึง่ อยู่ใน Actions Bar ของฟังก์ชัน News

รูปที่ 4-10-3 รูปแสดงตัวอย่างการนาเข้าหัวข้อข่าว http://www.rssthai.com/rss/it.xml
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รูปที่ 4-10-4 รูปแสดงตัวอย่างข่าวสาร (News)

Videos
เป็ นฟั งก์ ชัน ที่ ใช้ ในการ Upload หรื อ Download ไฟล์วี ดีโ อมาใส่ ใน Web 2.0 และ
สามารถเรียกดูวีดีโอบน YouTube ได้ โดยคลิก ที่ปุ่ม
2.0 แล้ วเลือก Videos

ซึ่งอยู่ในเมนูด้านล่างของหน้ าจอ Web

รูปที่ 4-11-1 แสดงเมนู Videos
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จากนั ้นคลิกที่ปมุ่ “Upload” ซึง่ อยู่เมนูด้านบนของเมนู Videos เพื่อทาการอัพโหลดวีดีโอได้

รูปที่ 4-11-2 แสดงเมนู Upload

รูปที่ 4-11-3 แสดงวีดีโอที่ทาการอัพโหลดขึ้ นไป

หรือทาการคลิกที่ YouTube แล้ วทาการค้ นหาวีดีโอที่ต้องการรับชมได้

รูปที่ 4-11-4 รูปแสดงหน้าตาการดูคลิ ปจาก YouTube
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บทที่ 5
การตัง้ ค่ าต่ างๆ ใน Web 2.0
เป็ นการตั ้งค่าต่างๆในระบบ Web 2.0 ซึง่ สามารถทาได้ โดยการคลิกที่ Preference ซึง่ อยู่
ด้ านล่างขวาของหน้ าจอ Web 2.0

รูปที่ 5-1 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่า (Preference)

1. General
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการตั ้งค่าทัว่ ไปของเว็บเมล์ และมีการตั ้งค่าในฟังก์ชั่นนี ้อีก 5 ส่วน คือ
Look and feel, Modules, Password, Delete และ Alert Settings

รูปที่ 5-1-1 รูปแสดงตัง้ ค่าในส่วนของ General

Web 2.0 User’s Manual

Page 37 of 58

สาหรับการตั ้งค่าทัว่ ไปของระบบ Web 2.0 ผู้ใช้ สามารถเลือก ภาษา (Language), ชุดอัก ขระ
(Charset), โซนเวลา (Time Zone), ขนาดของข้ อความ (Text Size), รู ปแบบตัวอัก ษร (Font) และ
สามารถดูวันที่แ ละเวลาของการล๊ อกอินครัง้ ก่ อนหน้ า (Previous Login), การล๊ อกอินที่ไม่สาเร็ จ
ครั ้งสุดท้ าย (Last Failed Login), ขนาด Mail box ที่ใช้ งาน (Size) และ Version ของ Web 2.0 ได้

รูปที่ 5-1-2 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่า General

1.1 Look and feel
ผู้ใช้ สามารถเลือก Theme สีที่ต้องการใน Web Mail ได้ เสร็จแล้ วกด Save

รูปที่ 5-1-3 รูปแสดงการเลือก Theme เป็ นสีชมพู

Web 2.0 User’s Manual

Page 38 of 58

1.2 Module
ผู้ใช้ สามารถเลือก Module ของเมนูให้ มองเห็นได้ ตลอดเวลา หรือทาการซ่อนไว้ ในไอคอน
ด้ านล่างของหน้ าจอ หรื อทาการปิ ดการใช้ งานได้ เสร็จแล้ วกด Save และอาจจะต้ องกด
Relogin เพื่อทาการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-1-4 รูปแสดงการเลือก Module ที่ต้องการ

1.3 Password
ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ โดยใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ และสามารถกู้
รหัสผ่านที่ถูกลืมได้ โดยการพิมพ์อีเมล์ที่ต้องการให้ ส่งรหัสผ่ านไปให้ จากนั ้นกด Save

รูปที่ 5-1-5 รูปแสดงการเปลี่ยนรหัสผ่าน
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1.4 Delete
เป็ นการตั ้งค่าการลบของจดหมาย ซึง่ สามารถตั ้งค่าวิธีก ารลบข้ อความว่าจะให้ ย้ายไปไว้
ในถังขยะ, ให้ ทาสัญลักษณ์ไว้ หรื อให้ ลบทันที และสามารถเลือกโฟลเดอร์ถังขยะเองได้ จากนั ้นจึง
กด Save เพื่ออัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-1-6 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่าการลบ

1.5 Alert Settings
เป็ นการตั ้งค่าการแจ้ งเตือนของเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ หากต้ องการแจ้ งเตือนให้ ทา
เครื่องหมายถูกหลังเหตุการณ์ ที่ต้องการ จากนั ้นจึงกด Save เพื่ออัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-1-7 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่าการแจ้งเตือน
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2. Mail
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการตั ้งค่าเกี่ยวกับเรื่องเมล์ และมีการตั ้งค่าในฟังก์ชั่นนี อ้ ีก 7 ส่วน คือ
Columns, Vacation Message, Redirect All Mail to, Rules, Junk mail Control, Remote
Email และ Secure Mail

รูปที่ 5-2-1 รูปแสดงตัง้ ค่าในส่วนของ Mail

การตั ้งค่า Mail คือ การตั ้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับ จดหมาย ซึ่ง สามารถกาหนดรายละเอีย ดต่างๆ
ได้ ดังนี ้ การแจ้ งเตือนเมื่อมีเมล์ใหม่เข้ ามา (Notify about new mail), การตั ้งค่าเวลาอัตโนมัติใน
การบันทึก (Auto-save Every), การทาสัญลักษณ์ เมื่ อมีก ารอ่านจดหมาย (Mark As Read After),
การตั ้งค่าที่อยู่ของการเก็บข้ อความร่าง (Store Drafts in), การตั ้งค่าที่อยู่ข องการบันทึก ข้ อความที่
ส่งออก (Save Sent Messages in), ชื่อจริงที่จะแสดงถึงผู้รับ (Real Name), ที่อยู่ต้นทางของผู้ส่ง
(From Address), ลายเซ็นที่แนบท้ ายข้ อความ (Signature), ส่วนหัวของการส่งจดหมายตอบกลับ
(Reply Header), ข้ อความอ้ างอิงการตอบกลับ (Reply Quoting), การตรวจสอบการสะกดค า
ก่อนการส่งข้ อความ (Spell check Before Send) จากนั ้นกด Save เพื่ออัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-2-2 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่าเกี่ยวกับจดหมาย
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2.1 Columns
สามารถกาหนดลาดับคอลัมน์ของฟิ ลด์(Fields) ที่จะแสดงได้ โดยคลิกที่ลกู ศรซ้ ายหรือขวา
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรือคลิกที่กากบาท เพื่อลบ Fields ออก หรื อเพิ่ม Filed ที่ต้องการแล้ วคลิกเพิ่ม
ที่ปมุ่ Add ซึง่ มี Field ทั ้งหมด ดังนี ้
: สถานะของจดหมาย
- From: จาก (ผู้ส่งจดหมาย)
- Subject: หัวเรื่องของจดหมาย
- Size: ขนาดของจดหมาย
- Received: วันที่และเวลาที่ได้ รับจดหมาย
- Date: วันที่และเวลาของจดหมาย
- Flagged: ข้ อความที่ติด Flag
- Pty: Priority ระดับความสาคัญของจดหมาย
- Sent: วันที่และเวลาที่ส่งจดหมาย
- To: ถึง (ผู้รับจดหมาย)
จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อทาการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-2-3 รูปแสดงการกาหนดลาดับคอลัมน์ของจดหมาย
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2.2 Vacation Message
เป็ นการสร้ างข้ อความตอบกลับ อัตโนมัติสาหรับกรณี ที่ไ ม่สามารถตอบข้ อความได้ หรื ออยู่
ในช่วงลาพักงาน (Vacation) ซึง่ ทาได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ “Enable” จากนัน้ กรอกข้ อความตอบกลับ
อัตโนมัติ โดยสามารถใช้ ข้อความพิเศษ เช่น ^F แทนชื่อของผู้ที่ส่งเมล์มาได้ กาหนดวันสิ ้นสุดที่จะ
ใช้ ข้อความ และกดปุ่ ม Save เพื่อใช้ งาน หากต้ องการยกเลิก ให้ คลิก ที่ Disable และกดปุ่ ม Save
เพื่อบันทึกการตั ้งค่า

รูปที่ 5-2-4 รูปแสดงการเข้าใช้งาน Vacation Message

2.3 Redirect All Mail to
เป็ นการตั ้งค่า Redirect อีเมล์ไปยัง Account ที่ต้องการ โดยใส่ชื่ออีเมล์ และเลือกการกระทา
ว่าจะเก็บสาเนาไว้ , ห้ าม Redirect โดยอัตโนมัติ หรือให้ Field ในช่อง To/Cc เหมือนกับเมล์
ต้ นฉบับ

รูปที่ 5-2-5 รูปแสดงการตัง้ ค่า Redirect Mail
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2.4 Rules
เป็ นการสร้ างกฎเกณฑ์เพื่อใช้ ควบคุมและจัดการ Message ที่เข้ าสู่ระบบ เพื่อให้ สามารถใช้
งานได้ ตามความต้ องการ ซึง่ สามารถทาได้ โดยคลิกที่ปมุ่ “Make Rule” ใส่ชื่อ Rule จากนั ้นให้ ทา
การสร้ าง Rule ซึง่ สามารถกาหนดได้ เอง โดยคลิกที่ “Expert Mode” หรือทาการสร้ าง Rule จาก
ขั ้นตอนของเมล์ ให้ คลิกที่ “Next”แล้ วคลิกที่ปมุ่ “Update” เพื่อทาการใช้ งาน

รูปที่ 5-2-6 รูปแสดงการตัง้ ค่ากฎเกณฑ์ (Rules) แบบขั้นตอนของระบบ

รูปที่ 5-2-7 รูปแสดงการตัง้ ค่ากฎเกณฑ์ (Rules) แบบ Expert Mode
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Rules แบบ Expert Mode จะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักๆ ด้ วยกัน คือ
1. Conditions เป็ นการกาหนดเงื่อนไขของข้ อมูลที่ปรากฏใน message ใดๆ เช่น
From
Sender
Return-Path
To
Cc
Any To or Cc
Each To or Cc
Reply-To
‘From’ Name
Subject
Message-id
Message size
Time of Day
Current Date
Current Day
Human Generated
Header Filed
Any Recipient
Each Recipient
Existing Mailbox
Security
Source
Submit Address

จาก (ผู้ส่ง)
ผู้ส่ง
e-mail address ที่ส่งกลับ
ถึง (ผู้รับ)
สาเนา (ผู้รับ)
ถึงใครก็ตาม หรื อ สาเนา (ผู้รับ)
ถึงใครคนใดคนหนึ่ง หรือ สาเนา (ผู้รับ)
ตอบกลับถึง (ผู้รับ)
จาก (ผู้ส่ง) ชื่อ
หัวเรื่อง
รหัส Message-id
ขนาดของ Message
เวลาของ Message
วันที่ปัจจุบัน (Monday, Tuesday, Wednesday, etc)
วันที่ปัจจุบัน
ถูกสร้ างโดยบุคคล (ไม่ใช่ คอมพิวเตอร์)
ข้ อความในหัว Message
ผู้รับคนใดคนหนึ่ง
ผู้รับคนใด
Mailbox ที่ถูกสร้ างขึ ้นแล้ ว
ความปลอดภัย
ข้ อมูลต้ นทาง
ยอมรับ Address

2. Action เป็ นการกาหนดให้ ระบบทาตามที่ต้องการหลังจากที่ถูกเงื่อนไข
If data is [ ]
Then Action [ ] ; ถ้ าเงื่อนไขของข้ อมูลเป็ นจริง ให้ ทาตามคาสัง่
เช่น
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Store in
Mark
Add Header
Tag Subject
Reject with
Discard
Stop Processing
Remember ‘Form’ in
Accept Request
Copy Attachments

เก็บข้ อมูลใน
ทาสัญลักษณ์
เพิ่มหัวข้ อมูล
เพิ่มข้ อความในหัวเรื่อง
ปฏิเสธด้ วย
ละเว้ นการทางานใดๆ
หยุดการประมวลผล
บันทึกผู้ส่งใน
ยอมรับการร้ องขอ
ทาสาเนาแนบไฟล์

Parameter
ชื่อ Mailbox
ข้ อมูล Header
ข้ อความ
ข้ อความ

ชื่อ Address Book

ตัวอย่ างการสร้ างกฎเกณฑ์
Ex1- กรณีที่เมล์ที่ส่งมาจาก abcdef.com ให้ ย้ายไปเก็บไว้ ใน mailbox ของ ABCDEF ซึง่ เป็ น
Subfolder ของ INBOX
Conditions: From
is
*@abcdef.com
Action:
Store in
INBOX/ABCDEF
Ex2- กรณีที่เมล์ที่ส่งมาจาก user ที่ชื่อว่า somchai@xxxx.com ซึง่ เป็ นหัวหน้ า ให้ ทาสัญลักษณ์
โดยการ Mark Flagged สาหรับเมล์ฉบับนั ้นๆ ให้ เป็ นข้ อความสาคัญ
Conditions: From
is
somchai@xxxx.com
Action:
Mark
Flagged

2.5 Junk Mail Control
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เป็ นการก าหนดการกระทาของแต่ละอีเมล์ที่มี ความเป็ นไปได้ ว่าจะเป็ นอีเมล์ข ยะสูง , ปาน
กลาง หรื อต่า ซึ่งสามารถเลือกการกระทาได้ 3 อย่ างคือ ลบทิ ้งทันที (Discard), เก็ บไว้ ใน Junk
(Store in Junk) หรือทาสัญลักษณ์ว่าเป็ น Junk และคลิกที่ปมุ่ Save เพื่ออัพเดทการตั ้งค่า

รูปที่ 5-2-8 รูปแสดงการจัดการอีเมล์ขยะ

2.6 Remote Email
เป็ นการดึงเมล์จากที่อื่นๆ มารวมเก็บไว้ ที่เดียวกันได้

รูปที่ 5-2-9 รูปแสดงการตัง้ ค่า Remote Email

3. Calendar
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เป็ นการตั ้งค่าปฏิทินในระบบ Web 2.0 ซึง่ สามารถกาหนดปฏิทินหลัก, กาหนดการแบ่งเวลา
เป็ นคาบของปฏิทิน, ก าหนดมุมมองของตารางในปฏิทิน, กาหนดวันเริ่มในสัปดาห์, กาหนดชั่วโมง
การทางาน, กาหนดจานวนวันของข้ อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างที่จะปรากฎบนอินเทอร์เน็ ต และ
กาหนดการแจ้ งเตือนได้ จากนั ้นคลิกที่ปมุ่ Save เพื่อทาการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-3-1 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่าปฏิ ทิน (Calendar)

4. Contacts
เป็ นการกาหนดโฟลเดอร์ของสมุดรายชื่อผู้ติดต่อหลัก และสามารถกาหนดลาดับคอลัมน์ของ
ฟิ ลด์(Fields) ที่จะแสดงได้ โดยคลิกที่ลกู ศรซ้ ายหรื อขวา เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรื อคลิกที่กากบาท
เพื่อลบ Fields ออก หรื อเพิ่ม Filed ที่ต้องการแล้ วคลิกเพิ่มที่ปมุ่ Add

รูปที่ 5-4-1 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่าสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts)

5. IM
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เป็ นการตั ้งค่า IM ในระบบ Web 2.0 ซึง่ สามารถเลือกกาหนดรายละเอียดที่จะแสดงได้
เช่น การสนทนาแบบกลุ่ม (Groups), การแจ้ งเตือนเมื่อมีผ้ ูสนทนากระทาสิ่งใด (Display a
notification when someone…), การยอมรับผู้ร้องขอ (Chat Invite Accepting) ฯลฯ จากนั ้นกด
ปุ่ ม Save เพื่อทาการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-5-1 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่า IM

ส่วนการตั ้งค่าสาหรับการสนทนา (Chat) จะสามารถกาหนดรายละเอีย ดที่จะแสดงได้ เช่น
รูปแสดงอารมณ์ (Smileys), แสดงเวลาของข้ อความที่พิมพ์ ไป (Time stamp in message), การ
แจ้ งเตือนเมื่อมีข้อความมา (Message notification) ฯลฯ จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อทาการอัพเดท
ค่าที่เปลี่ยนแปลง
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รูปที่ 5-5-2 รูปแสดงการเข้าตัง้ ค่า Chat

6. Tasks
เป็ นการตั ้งค่าและการแสดงช่ วงเวลาของระบบงาน ซึง่ สามารถเลือกกาหนดจานวนวันของงาน
ก่อนที่จะถึงวันปั จจุบันได้ และหลังวันปั จจุบันได้ จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อทาการอัพเดทค่าที่
เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-6-1 รูปแสดงการตัง้ ค่าระบบงาน (Tasks)
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7. News
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการตั ้งค่าของข่าวสาร (News) ว่าจะให้ มีการ update ข่าวสารทุกๆ กี่นาที

รูปที่ 5-7-1 รูปแสดงเมนูตงั้ ค่าในส่วนของ News

8. Photos
เป็ นการตั ้งค่ารูป ภาพ จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อบันทึก ค่า

รูปที่ 5-8-1 รูปแสดงการตัง้ ค่า Photo
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9. Presentations
เป็ นการกาหนดให้ ไฟล์ที่ทาการอัพโหลดในเมนู Presentations มีการ Convert หรือไม่ต้องทา
การ Convert จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อบันทึก ค่า

รูปที่ 5-9-1 รูปแสดงการตัง้ ค่า Presentations

10. Sales Force
เป็ นการระบุ Account Name และ Password ซึง่ สามารถเลือกเป็ นแบบ Your accounts only,
Register mail หรือ Register calls ได้ จากนั ้นกดปุ่ ม Save เพื่อบันทึก ค่า

รูปที่ 5-10-1 รูปแสดงการตัง้ ค่า SaleForce
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บทที่ 6
การกาหนดค่ า Share Folders และ Calendar ใน Web 2.0
การกาหนด Share Folders ให้ ผ้ อู ่ นื
1. ให้ คลิกขวาของ Folders ที่ต้องการ Share เลือก Access granted to…

รูปที่ 6-1-1 รูปแสดงการคลิกที่เมนู Access granted to

2. ให้ กาหนด Email ที่ต้องการให้ เข้ าถึงโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ โดยกาหนดในรูปแบบ Email
Address และ ให้ กาหนดค่าของสิทธ์ ในการเข้ าใช้ งาน ได้ แก่ Read, Write, Admin หรื อ Custom
(Lookup, Select, Seen, Flags, Delete, Insert, Create หรือ Admin) จากนั ้นกดปุ่ ม Save

รูปที่ 6-1-2 รูปแสดงการเลือก E-mail และกาหนดค่าของสิ ทธิ์
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การรั บ Share Folders จากผู้อ่ ืน
1. คลิกที่ปมุ่

แล้ วเลือก Folder Subscription ตรงด้ านล่างของเมนู

รูปที่ 6-2-1 รูปแสดงการคลิกที่ Access granted to

2. Search หา Account ที่จะรับการ Share Folder จากคนนั ้น แล้ วคลิกถูกหน้ า Folder
หน้ า Folder ที่ได้ รับการ Share

รูปที่ 6-2-2 รูปแสดงการเลือก E-mail Account
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3. ระบบเมล์จะแสดง Folder ที่ได้ รับการ Share

รูปที่ 6-2-3 รูปแสดง Folders ของผู้อื่น

การกาหนด Share Calendar ให้ ผ้ อู ่ นื
1. ให้ คลิกขวาของ Calendar ที่ต้องการ Share เลือก Access granted to…

รูปที่ 6-3-1 รูปแสดงการคลิกที่เมนู Access granted to
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2. ให้ กาหนด Email ที่ต้องการให้ เข้ าถึงโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ โดยกาหนดชื่ อ Username
และ ให้ กาหนดค่าของสิทธ์ ในการเข้ าใช้ งาน ได้ แก่ Read, Write, Admin หรือ Custom (Lookup,
Select, Seen, Flags, Delete, Insert, Create หรือ Admin) จากนั ้นกดปุ่ ม Save

รูปที่ 6-3-2 รูปแสดงการเลือก E-mail และกาหนดค่าของสิ ทธิ์

การรั บ Share Calendar จากผู้อ่ ืน
1. เมื่อผู้อื่นทาการ Share Calendar ให้ ผู้รับจะได้ รับอีเมล์ ให้ คลิกที่อีเมล์ และคลิกที่ปมุ่
Subscribe

รูปที่ 6-4-1 รูปแสดงการคลิกที่ Access granted to
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2. ไปที่เมนู Calendar แล้ วคลิกที่ปมุ่
ด้ านล่างของเมนู

จากนั ้นเลือก Calendar Subscription ตรง

รูปที่ 6-4-2 รูปแสดงการคลิกที่ Access granted to

3. Search หา Account ที่จะรับการ Share Calendar จากคนนั ้น แล้ วคลิกถูกหน้ า
Folder ที่ได้ รับการ Share

รูปที่ 6-4-3 รูปแสดงการเลือก E-mail Account
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4. ระบบ Calendar จะแสดง Calendar ที่ได้ รับการ Share

รูปที่ 6-4-4 รูปแสดง Folders ของผู้อื่น
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