แบบฝึ กทักษะการใช้ โปรแกรมออนไลน์
ชุด Google Apps เพือ่ การศึกษากับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

เล่ มที่ 2

นางสาวนิตยา วีระชาติ
ตาแหน่ งครู วิทยฐานะครู ชานาญการ โรงเรียนบ้ านศาลาแก้ ว
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า นางศรี ประไพ เมทิโก ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านศาลาแก้ว วิทยฐานะ
ครู ช ํานาญการพิเศษ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 3
ขอรับรองว่า
นางสาวนิ ตยา วีระชาติ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนบ้านศาลาแก้ว
เป็ นผูจ้ ดั ทําผลงานทางวิชาการ “แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุด Google Apps
เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6” ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 ซึ่ งจัดทําเป็ นเอกสารทางวิชาการ
เพื่ อ ประกอบการขอกํา หนดตํา แหน่ ง และแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการครู ใ ห้ ด ํา รงตํา แหน่ ง วิ ท ยฐานะ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ ของนางสาวนิตยา วีระชาติ ได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ขอชื่ นชมในความวิริย ะอุตสาหะ ความเสี ย สละในการพัฒนาการเรี ย นการสอนที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดทํานวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ของผูเ้ รี ย น ทํา ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งแท้จ ริ ง ส่ ง ผลให้ ก ารพัฒ นาด้า น
การศึกษามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

ลงชื่อ
(นางศรี ประไพ เมทิโก)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านศาลาแก้ว

คานา
แบบฝึ กทัก ษะการใช้ โ ปรแกรมออนไลน์ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นสื่ อประกอบการเรี ย น
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี รายวิชาการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และ
โปรแกรมออนไลน์ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มระดับความสามารถในการใช้งาน
บนเว็บ การประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถทํางานร่ วมกันแบบออนไลน์ผสมผสานกับทักษะ
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นพื้นฐานสําคัญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สูงขึ้น
แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุด Google Apps เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่มที่ 2
เรื่ อง Google Mail ประกอบด้วย
1. การสมัครเข้าใช้ Gmail
2. การใช้งาน Gmail เบื้องต้น
ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์เล่มนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสื่ อ การเรี ย นที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งสมบู ร ณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเอื้ อ
ประโยชน์แก่นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อนคอมพิวเตอร์ และผูท้ ี่สนใจได้เป็ นอย่างดี
นิตยา วีระชาติ
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คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะสาหรับครู

แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุด Google Apps เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่มที่ 2
เรื่ อง Google Mail โดยครู ผสู ้ อนมีข้ นั ตอนการสอน ดังนี้
1. ข้อควรปฏิบตั ิก่อนดําเนินการสอน
 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด
 ตรวจสอบสื่ อที่ใช้ในการสอน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วง และอินเทอร์ เน็ต
ให้สามารถใช้งานได้
2. ข้อควรปฏิบตั ิขณะดําเนินการสอน
 ชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทุกคนทราบ
 ดํา เนิ น กิ จ กรรมการสอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาและเวลาที่กาํ หนด
 ผูส้ อนต้องให้คาํ แนะนําและคอยดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
 ให้นัก เรี ยนเรี ยนรู ้ จากแบบฝึ กทักษะ ตามขั้นตอนอย่า งเคร่ งครั ด และมี ความ
ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง
 ครู ตรวจสอบการทํางานของนักเรี ยนและสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยน
3. ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อดําเนินการสอนสิ้ นสุ ด
 ตรวจแบบทดสอบและกิจกรรม
 บันทึกคะแนน
 หากมีนกั เรี ยนบางคนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน หรื อกิจกรรมไม่ผา่ นร้ อยละ 80
ให้ทาํ การศึ กษาแบบฝึ กทักษะตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ ง เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง

คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะสาหรับนักเรียน
แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุด Google Apps เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่มที่ 2
เรื่ อง Google Mail โดยนักเรี ยนมีข้ นั ตอนการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้เข้าใจ
2. ตั้งใจเรี ยนรู ้ตามลําดับขั้นตอน ไม่ขา้ มขั้นเพราะจะทําให้สับสน
3. ศึ ก ษาและลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ ตามขั้นตอนอย่า งเคร่ ง ครั ด และมี ค วามซื่ อสั ตย์ต่อ ตนเอง
ไม่เปิ ดดูเฉลยคําตอบก่อน
4. ขณะศึกษาหากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อข้องใจให้ถามเพื่อนหรื อครู เพื่อขอคําแนะนํา
5. หากนักเรี ยนคนใดทําแบบทดสอบหลังเรี ยน หรื อแบบฝึ กทักษะไม่ ผ่านร้ อยละ 80
ให้ทาํ การศึกษาใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ

พวกเราเข้าใจและพร้อมที่จะเรี ยนแล้วครับ

แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียน

1. อ่านคําแนะนําแบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์
ไม่ผา่ นเกณฑ์

2. ศึกษาแบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ดังนี้
 แบบทดสอบก่อนเรี ยน

 กิจกรรมทบทวน
 แบบทดสอบหลังเรี ยน

3. ตรวจสอบคําตอบของแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
และกิจกรรมทบทวนจากเฉลย

การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์

4. ศึกษาแบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์เล่มต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุ ด Google Apps เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่มที่ 2
เรื่ อง Google Mail เมื่อได้ศึกษาตามแบบฝึ กทักษะนี้แล้ว นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ ดังนี้
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 สามารถบอกส่ วนประกอบของ Gmail ได้
1.2 สามารถอธิบายการใช้เครื่ องมือในการเขียนข้อความในจดหมายได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
2.1 สามารถเข้าสู่ Google Mail ได้
2.2 สามารถสมัครใช้งาน Gmail ได้
2.3 สามารถลงชื่อเข้าใช้ - ออกจากระบบ Gmail ได้
2.4 สามารถเปิ ดอ่านจดหมาย Gmail ได้
2.5 สามารถลบจดหมาย Gmail ได้
2.6 สามารถเขียน - ส่ งจดหมาย Gmail ได้
2.7 สามารถตรวจสอบจดหมายที่ส่งไปแล้วได้
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ
3.2 ใฝ่ เรี ยนรู้
3.3 มุ่งมัน่ ในการทํางาน
4. ด้านสมรรถนะผูเ้ รี ยน (C)
4.1 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้

แบบฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ ชุด Google Apps เพื่อการศึกษากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่มที่ 2
เรื่ อง Google Mail โดยมีสาระการเรี ยนรู้ ดังนี้
1. การเข้าสู่ Google Mail
2. การสมัครใช้งาน Gmail
3. ส่ วนประกอบของ Gmail
4. การลงชื่อเข้าใช้ - ออกจากระบบ Gmail
5. การเปิ ดอ่านจดหมาย Gmail
6. การลบจดหมาย Gmail
7. การเขียน - ส่ งจดหมาย Gmail
8. การใช้เครื่ องมือในการเขียนข้อความในจดหมาย
9. การตรวจสอบจดหมายที่ส่งไปแล้ว

น้อง ๆ พร้อมกันหรื อยังครับ ถ้าพร้ อมแล้วพี่กูเกิ ล
จะพาน้อง ๆ ไปทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนกันก่อนครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง Google Mail
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท X
ลงในกระดาษคําตอบ
1. เมื่อต้องการใช้งาน Google Mail ผ่านไอคอนแอป
สัญลักษณ์ใด
ก.
ข.
ค.
ง.
2. ข้อใดเป็ นการตั้งรหัสผ่านในการสมัครอีเมลได้อย่างดี
ก. 12345678
ข. abcdefgh
ค. 78qp52rs
ง. 11223344
3. เมื่อต้องการออกจากระบบ Gmail ควรคลิกที่ใด
ก. คลิกที่ปุ่ม
ข. คลิกที่สัญลักษณ์
ค. คลิกที่สัญลักษณ์
ง. คลิกที่สัญลักษณ์

ของ Google ต้องคลิกที่

4. เมื่อมีจดหมายเข้าสามารถดูได้ที่ขอ้ ใด
ก. เขียน
ข. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว
5. เมื่อต้องการเขียน - ส่ งจดหมายต้องคลิกที่ขอ้ ใด
ก. เขียน
ข. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว
6. การเขียนข้อความใหม่ใน Gmail ในช่อง “ถึง” มีไว้สาํ หรับข้อใด
ก. ใส่ หวั เรื่ องของจดหมาย
ข. ใส่ E- Mail Address ของผูร้ ับ
ค. ใส่ E - Mail Address ของผูร้ ับสําเนา
ง. ใส่ ชื่อแฟ้ มที่ตอ้ งการส่ งไปพร้อมกับ E – Mail
7. การเขียนจดหมายใน Gmail เราสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์น้ ี
สิ่ งใดต่อไปนี้
ก. เชื่อมโยง
ข. แนบไฟล์
ค. จัดรู ปแบบ
ง. แทรกรู ปภาพ
8. เมื่อต้องการพิมพ์อีเมล และส่ งให้กบั ผูร้ ับหลายคนข้อใดถูกต้อง
ก. nitnoy.gmail@com- nadad.gmail@com- jarunee.gmail@com
ข. nitnoy.gmail@com, nadad.gmail@com, jarunee.gmail@com
ค. nitnoy@gmail.com- nadad@gmail.com- jarunee@gmail.com
ง. nitnoy@gmail.com, nadad@gmail.com, jarunee@gmail.com

ได้เมื่อต้องการทํา

9. เมื่อต้องการลบจดหมายต้องคลิกที่ขอ้ ใด
ก. คลิกที่
ข. คลิกที่ปุ่ม
ค. คลิกที่เมนู “ถังขยะ”
ง. คลิกที่

> ลบ

10. หากเราต้องการตรวจสอบอีเมลของเราที่ได้ส่งไปแล้วสามารถดูได้ที่เมนูใด
ก. ติดดาว
ข. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว

เมื่อน้อง ๆ ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนกันเสร็ จแล้ว
พี่ กู เ กิ ล จะพาน้อ ง ๆ ไปสมัค รใช้ง านอี เ มลกับ จี เ มล
กันครับ....ไปกันเลย

แบบฝึ กทักษะที่ 1 การสมัครเข้ าใช้ Gmail
Google Mail หรื อ Gmail หนึ่ งในบริ การดี ๆ จาก Google ที่จะทําให้เราสามารถมีอีเมล
(จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์) เป็ นของตัวเองได้ โดยสามารถเขียนจดหมายอีเมล ไปยังผูร้ ับที่เราต้องการ
ได้มากมาย สามารถเก็บข้อมูลได้มาก และมีหน้าตาไม่แตกต่างจากรู ปแบบของ Google เท่าไหร่
คือ ไม่มีลูกเล่น ดูเรี ยบง่ายแต่เน้นที่ความรวดเร็ วในการเข้าถึงเป็ นหลัก มีระบบการจัดเก็บที่ดีมีระบบ
ค้นหาตามหัวเรื่ องจดหมาย ส่ งไฟล์ประกอบง่ายและใช้งานสะดวก

การเข้ าสู่ Google Mail
การเข้าสู่ เว็บไซต์ Google Mail สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่านเว็บไซต์ www.gmail.com
หรื อเข้าใช้งานผ่านไอคอนแอปของ Google ซึ่งมีข้ นั ตอน ดังนี้
 พิมพ์ www.google.com ที่ Address Bar ของโปรแกรมเว็บ Browser
(ในที่น้ ีคือ

Google chrome)

 คลิกที่ไอคอนแอป
 คลิกเลือกที่สัญลักษณ์

มุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์
(Gmail)





ในเนื้ อ หาต่ อ ไปนี้ พี่ กู เ กิ ล ขอเรี ยก
“Google Mail” ว่า “Gmail” นะครับ



ผมสั งเกตเห็ นว่ามี Gmail ตรงมุมบนขวาของหน้า
เว็บไซต์ของ Google เราสามารถคลิ กเพื่อเข้าสู่ เว็บไซต์
Gmail ได้ไหมครับพี่กเู กิล
ได้ครับ เราสามารถเข้าสู่ เว็บไซต์โดยคลิ กที่คาํ ว่า “Gmail”
ตรงมุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์ของ Google ได้เลยครับ

จากนั้นจะพบหน้าแรกของ Gmail โดยมีส่วนการใช้งานต่าง ๆ ดังรู ป

การสมัครใช้ งาน Gmail
ในกรณี ที่ ผูใ้ ช้ง านยัง ไม่ มี บ ญ
ั ชี ก ารใช้ง านของ Google สามารถที่ จะสมัครใช้งานได้
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
 คลิกที่ “สร้างบัญชี”


 ป้ อนข้อมูล โดยการป้ อนชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ซึ่ งในที่ น้ ี หมายถึ งชื่ ออีเมลของเรา
นัน่ เอง โดยไม่ตอ้ งใส่ @gmail.com ลงไป



ตัวอย่างการป้อนข้ อมูลสมัคร Gmail














พากเพียร
ตัวอย่างการกรอกข้
อมูล
ในการสมัคร Gmail ครับผม
yayapagpan.6

ยาย่า

 ชื่อ : ให้เราพิมพ์ชื่อของเราเอง (สามารถใช้ตวั อักษร ตัวเลข หรื อจุด)
 เลือกชื่ อผู้ใช้ : ชื่ อตรงนี้ จะเป็ นชื่ ออีเมลของเราเอง ชื่ อที่ควรตั้งนั้น เป็ นตัวอักษร a-z
และตัวเลข 0-9 และตัวสัญลักษณ์เท่านั้น (ถ้าชื่ออีเมลเป็ นสี แดงต้องเปลี่ยนใหม่)
 สร้ างรหัสผ่ าน : ให้ต้ งั รหัสผ่านของเราเอง ควรตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายาก และ
มีสัญลักษณ์ร่วมด้วยจะดีมาก
 ยืนยันรหัสผ่าน : ให้พิมพ์รหัสผ่านเหมือนเดิมอีกครั้งกับช่อง “สร้างรหัสผ่าน”
 วันเกิด : เป็ นวัน เดือน ปี ค.ศ เกิดของเรา
 เพศ: ให้เลือกเพศตัวเองชายหรื อหญิง
 โทรศัพท์ มือถือ : ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรา เพื่อยืนยันในการสมัคร
หมายเลขมือถือจะขึ้นต้นด้วย +66 โดยตัดเลข 0 หน้าเบอร์ มือถือออกแล้วป้ อนเบอร์ ที่เหลืออีก 9 ตัว
ต่อท้าย +66
 ที่อยู่อีเมลปั จจุบันของคุณ : หากท่านมีอีเมลอื่นอยูแ่ ล้ว ให้ใส่ อีเมลนั้นไปด้วย เพื่อที่
เวลาลืมรหัสผ่านทาง Gmail จะได้แจ้งรหัสผ่านใหม่ ผ่านทางอีเมลนี้
 พิสูจน์ ว่าคุณไม่ ได้ เป็ นหุ่ นยนต์ : เพื่อยืนยันว่า ตัวผูส้ มัครเองไม่ใช่ หุ่นยนต์ (BOT)
ให้ทาํ การป้ อนตัวอักษร หรื อตัวเลข ตามที่เห็ นในรู ปภาพลงไปในช่ องด้านล่าง
 ตาแหน่ งที่อยู่ : ให้เลื อกเป็ น “ไทย” ให้คลิ ก  ฉันยอมรั บข้อกําหนดใน
การให้บริ การและนโยบายส่ วนบุคคลของ Google จากนั้นให้คลิกปุ่ ม “ขั้นตอนถัดไป”
หากไม่ มี อ ะไรผิ ด พลาด ระบบก็ จ ะเข้า สู่ ห น้า ต่ า ง “ยิ น ดี ต้อ นรั บ !” แสดงว่ า เราได้ท ํา
การสมัครใช้บริ การของ Gmail สําเร็ จแล้ว สังเกตมุมบนขวามือ จะมีชื่ออีเมลของเรา ซึ่ งพร้อมที่จะ
ใช้งานได้แล้ว จากนั้นกดปุ่ ม “เข้าสู่ Gmail” เพื่อเข้าสู่ หน้าหลัก

ขั้นตอนสุ ดท้ายให้รอหน้าเว็บที่กาํ ลังโหลด เพื่อเข้าสู่ ระบบ Gmail

พี่กเู กิลคะ...นี้คือชื่ออีเมลของหนูใช่ไหมคะ
yayapagapn.6@gmail.com
ใช่แล้วครับ ชื่อที่อยูอ่ ีเมลของยาย่า จะประกอบด้วย
 yayapagapn.6 คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็ นชื่ ออะไรก็ได้
(แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับของคนอื่น)

 เครื่ องหมาย @ สําหรับกั้นระหว่าง ชื่ อ กับ ชื่ อเว็บไซต์
หรื อ domain name
 gmail.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรื อ domain name
เมื่อลงชื่ อเข้าใช้งานสํา เร็ จแล้ว ระบบจะเข้าสู่ หน้าหลักของ Gmail ซึ่ งในกล่องจดหมาย
จะมีอีเมลที่ทีมงาน Gmail ส่ งเข้ามาจํานวน 3 ฉบับ ดังตัวอย่าง

ไชโย ! ยาย่ามีอีเมลเป็ นของตัวเองแล้ว

ส่ วนประกอบของ Gmail
เมื่อเราลงทะเบียนสมัครและเข้าสู่ Google Mail ได้แล้วจะพบกับหน้าหลักและส่ วนประกอบ
หลักที่สาํ คัญ ดังนี้





ในส่ วนของหน้าหลักนี้ จะมีส่วนหลัก ๆ อยู่ 3 ส่ วน ดังนี้
 แท็บด้านบน จะใช้คน้ หาอีเมลของเราทั้งหมด
 ด้านซ้ายจะเป็ นเมนูหลักต่าง ๆ ของ Gmail เช่น
 ปุ่ มเขียน เพื่อเริ่ มเขียนอีเมล หรื อจดหมาย
 กล่องจดหมาย เป็ นกล่องจดหมายหลักทั้งหมดของเรา
 จดหมายร่ าง คือข้อความซึ่งเราเขียนไว้ แต่ยงั ไม่ได้ส่ง
 จดหมายที่ส่งแล้ว คือข้อความที่เราส่ งออกแล้ว
 ติดดาว, สําคัญ, และรายการอีเมลอื่น ๆ ที่เราแบ่งไว้เป็ นแฟ้ มต่าง ๆ เพื่อแยก
ประเภท
 ตรงกลางเนื้อหาหลัก จะเป็ นรายการอีเมลต่าง ๆ โดยแยกเป็ น 2 สี สังเกตได้ ดังนี้
 สี ขาว คือ จดหมาย หรื ออีเมลนั้นยังไม่ได้อ่าน
 สี เทา คือ จดหมาย หรื ออีเมลที่เราอ่านแล้ว

การลงชื่อออกจากระบบ Gmail
หลัง จากการใช้ง านแล้ว เราต้อ งคลิ ก อออกจากระบบทุ ก ครั้ ง ไม่ ค วรปิ ดโดยการคลิ ก
ที่ปุ่ม

ด้านมุมขวาของหน้าจอเว็บไซต์ เพราะนัน่ หมายถึงเรายังไม่ออกจากระบบ ดังนั้นเรา

สามารถออกจากระบบ Gmail ได้ดว้ ยขั้นตอน ดังนี้
 คลิกตรงชื่ออีเมลของเรา (มุมบนขวามือ)
 ระบบจะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ข้ ึนมา ให้คลิกเลือก “ออกจากระบบ” ดังตัวอย่าง




เมื่อออกจากระบบแล้ว Gmail จะกลับมายังหน้าแรก ดังรู ป

แล้วถ้ายาย่าจะเข้าใช้งาน Gmail ครั้งต่อไปละคะ ต้องทําอย่างไร

เมื่ อ สมัค รอี เ มลเรี ยบร้ อ ยแล้ ว เราจํา เป็ นต้อ งจํา ชื่ อ และ
รหัสผ่านอีเมลให้ได้นะครับ เพื่อที่จะลงชื่อเข้าใช้งานในครั้งต่อไป

การเข้ าใช้ งาน Gmail
เมื่อต้องการเข้าใช้งาน Gmail หากอยูใ่ นหน้าหลักของเว็บไซต์ Google เราสามารถคลิก
“ลงชื่อเข้าสู่ ระบบ” ได้ ดังรู ป

เมื่อน้อง ๆ ลงทะเบียนสมัครใช้งาน Gmail เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นั่นหมายความว่าน้อง ๆ ได้สร้ างบัญชี การใช้งาน Google แล้วด้วย
เช่ นกัน ซึ่ งเป็ นบัญชี เดี ยวกับทุ กบริ การของ Google ดังนั้นน้อง ๆ
สามารถคลิ ก ที่ “ลงชื่ อเข้า สู่ ระบบ” เพื่ อใช้งานแอปพลิ เคชันของ
Google (Google Apps) รวมทั้ง Google Mail หรื อ Gmail ได้เลยครับ

หรื อในหน้าหลักของเว็บไซต์ Google สามารถคลิกเลือก “Gmail” มุมบนขวามือของ
เว็บไซต์และเมื่อเข้าสู่ ระบบของ Gmail เราสามารถเข้าใช้งาน Gmail ได้ดว้ ยขั้นตอน ดังนี้
 พิมพ์รหัสผ่าน
 คลิกปุ่ ม “ลงชื่อเข้าใช้”




พี่ กู เกิ ล ครั บ เมื่ อ ผมป้ อนรหัส ผ่า นอี เ มล
ระบบแจ้งเตือนแบบนี้ครับ

ถ้าพิมพ์อีเมลหรื อรหัสผ่านผิด Gmail จะฟ้ องเป็ นสี แดง
แบบนี้ “อีเมลและรหัสผ่านที่คุณป้ อนไม่ตรงกัน” ลองนึกชื่อ
อีเมลและรหัสผ่านให้ดี แล้วลองพิมพ์ใหม่นะครับ

 หรื อถ้าเป็ นบัญชีของคนอื่นอยู่ ให้คลิกเลือก “เข้าสู่ ระบบด้วยบัญชีอื่น” ดังรู ป

 หลังจากนั้นให้คลิกเลือก “เพิ่มบัญชี” ดังรู ป

 พิมพ์ชื่ออีเมล และคลิกเลือกปุ่ ม “ถัดไป”

 พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ ม “ลงชื่อเข้าใช้” ดังรู ป

 เมื่อโหลดเสร็ จระบบจะเข้าสู่ หน้าหลักในการใช้งาน ดังรู ป

ยาย่าเราขอชื่อและรหัสผ่านอีเมลของเธอหน่อยซิ

เดี๋ยวเราลองถามพี่กเู กิลดูก่อนนะ ว่าสามารถบอกเพื่อน ๆ ได้ไหม

ชื่อและที่อยูอ่ ีเมลบอกคนอื่นได้ครับ เพื่อเป็ นที่อยูใ่ นการรับ
ส่ งจดหมาย ส่ วนรหัสผ่านอีเมลไม่ควรบอกคนอื่นให้ทราบ

กิจกรรมทบทวนที่ 1 การสมัครเข้ าใช้ Gmail
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 5 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท x
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ข้อใดไม่ ถูกต้องในการเข้าใช้ Google Mail
ก. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com
ข. เข้าเว็บไซต์ Google > พิมพ์ Gmail > คลิกเลือก
ค. เข้าเว็บไซต์ Google > คลิกเลือก Gmail ที่มุมบนขวามือ
ง. เข้าเว็บไซต์ Google > คลิกเลือกไอคอนแอป
> คลิก Gmail
2. หากต้องการลงทะเบียนขออีเมลฟรี กบั Gmail ให้คลิกที่ขอ้ ใด
ก. ส่ งจดหมาย
ข. ลงชื่อเข้าใช้
ค. สร้างบัญชี
ง. สมัครสมาชิก
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการป้ อนข้อมูลสมัคร Gmail
ก. ชื่อ : สามารถใส่ จุดได้
ข. เลือกชื่อผูใ้ ช้ : ควรเป็ นภาษาไทย
ค. สร้างรหัสผ่าน : ควรคาดเดาได้ง่าย
ง. ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านควรบอกให้คนอื่นได้รู้เพื่อป้ องกันการลืม

4. เมื่อต้องการออกจากระบบ Gmail ขั้นตอนใดถูกต้อง
ก. คลิกที่ปุ่ม
ข. คลิกที่
ค. คลิกที่
ง. คลิกที่

> ออกจากระบบ
> ออกจากระบบ
> อื่น ๆ > ออกจากระบบ

5. วันนี้ ที่โรงเรี ยนเด็กหญิงยาย่าและเพื่อน ๆ ได้สมัครใช้งาน Gmail ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
และในวันต่อมาเด็กหญิงยาย่าต้องการที่จะเข้าใช้ Gmail ปรากฏว่าในระบบ Gmail
เป็ นชื่อของคนอื่น เด็กหญิงยาย่าต้องทําตามข้อใด
ก. ลงชื่อเข้าใช้ > เข้าสู่ ระบบด้วยบัญชีอื่น > เพิม่ บัญชี
ข. สร้างบัญชี > เข้าสู่ ระบบด้วยบัญชีอื่น > เพิ่มบัญชี
ค. สร้างบัญชี > เข้าสู่ ระบบด้วยบัญชีอื่น > เพิ่มบัญชี > พิมพ์ชื่ออีเมลและรหัสผ่าน
ง. ลงชื่อเข้าใช้ > เข้าสู่ ระบบด้วยบัญชีอื่น > เพิ่มบัญชี > พิมพ์ชื่ออีเมลและรหัสผ่าน

ดี ใจด้วยครับที่ทุกคนสมัครอีเมลได้แล้ว...อย่าลื มจําชื่ อ
และรหัสผ่านอีเมลให้ได้ด้วยนะครับ เพราะแบบฝึ กทักษะ
การใช้โปรแกรมออนไลน์เล่มต่อไป เราต้องใช้อีเมลนี้ ในการ
เข้าใช้งานของ Google Apps ครับ

แบบฝึ กทักษะที่ 2 การใช้ งาน Gmail เบือ้ งต้ น
ในปั จจุ บ ันการติ ดต่ อสื่ อ สารทางอี เ มลถื อเป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ เรื่ อ งหนึ่ ง ในการจัดการเรี ย น
การสอน ซึ่ ง Google ได้มีการพัฒนาระบบ Google Mail อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การใช้งานอีเมลง่าย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ในการรั บ - ส่ ง สามารถส่ ง ข้อ มู ล อี เ มลได้ทุ ก ที่ ไปยัง ผูร้ ั บ ปลายทาง
(ที่ใช้บริ การอีเมล) ได้ผา่ นทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จึงทําให้เพิ่มความสะดวกสบายได้มากขึ้น

การเปิ ดอ่านจดหมาย
ภายในกล่ อ งจดหมายจะแสดงจดหมายทั้ง หมด เราสามารถเปิ ดอ่ า นจดหมายได้
โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
 ที่เมนูดา้ นซ้ายคลิกเลือก “กล่องจดหมาย”
 คลิ กเลื อกอีเมลที่ตอ้ งการอ่าน หากต้องการดูจดหมายใหม่กว่าให้คลิ กที่สัญลักษณ์
และหากต้องการดูจดหมายเก่ากว่าให้คลิกที่สัญลักษณ์
ดังรู ป




อย่าลืมคลิกปุ่ ม

(รี เฟรซ)

เพื่ออัพเดจจดหมายล่าสุ ด ด้วยนะครับ

เมื่อคลิ กเปิ ดอ่านจดหมายแล้วจะพบส่ วนต่าง ๆ ของจดหมายซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลและ
รายละเอียด ดังนี้

เมื่อเปิ ดจดหมายเพื่อเข้าสู่ การอ่านจดหมายที่ได้รับ สามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ ได้ดงั นี้
การกลับเข้าสู่ กล่องจดหมาย
จดหมายนั้นอยูใ่ นกลุ่มเอกสารสําคัญ
การแจ้งทางระบบว่าจดหมายเหล่านั้นเป็ น Spam
การลบจดหมาย
ย้ายจดหมายไปยังหมวดหมู่หรื อเมนูต่าง ๆ
ติดป้ ายกํากับให้จดหมาย เพื่อเป็ นการจัดกลุ่มหรื อหมวดหมู่
เป็ นการกําหนดเมนูเพิม่ เติม ให้แสดงบนแถบเมนูดา้ นบน
 เมื่อเปิ ดอ่ านจดหมายเสร็ จแล้ว ในส่ วนของเมนู ด้านซ้ายให้คลิ กที่ “กล่ องจดหมาย”
หรื อคลิกที่สัญลักษณ์
จากนั้นระบบจะนําเรากลับมายังกล่องจดหมายที่เดิม ดังรู ป

การลบจดหมาย
เมื่อได้อ่านจดหมายแล้ว และถ้าไม่ตอ้ งการเก็บจดหมายฉบับนั้นไว้อ่านอีก เราสามารถลบ
จดหมายฉบับ นั้นทิ้ ง ได้ เพราะการใช้ง านในอี เมลนั้น เราจะได้รับ เนื้ อที่ จากเมลเซิ ร์ฟ เวอร์ ใ น
การเก็บจดหมายจํานวนจํากัด ดังนั้นถ้าเราเก็บจดหมายทุกฉบับไว้ก็จะทําให้ตูเ้ ก็บจดหมายของเรา
เต็มได้ หรื อจํานวนจดหมายมากเกินไป การลบจดหมายใน Gmail มี 2 วิธี ดังนี้
 ลบในขณะที่อ่านข้อความในจดหมาย เมื่อเราได้เปิ ดอ่านอีเมลอยู่ และต้องการที่จะลบ
อีเมล ให้คลิกที่สัญลักษณ์ถงั ขยะ

 ลบโดยยัง ไม่ เ ข้า ไปที่ จ ดหมาย เมื่ อ กลับ มาที่ ห น้า หลัก ในเมนู “กล่ อ งจดหมาย”
เราสามารถคลิกเลือกอีเมลที่ตอ้ งการจะลบ (คลิกเครื่ องหมาย ได้มากกว่า 1 mail) จากนั้นคลิกที่
สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง

จากนั้นระบบจะกลับมาหน้าหลักสู่ เมนู “กล่องจดหมาย” เช่นเดิม สังเกตว่าอีเมลที่เราลบ
จะหายไปจากเมนู “กล่องจดหมาย” เรี ยบร้อยแล้ว ดังตัวอย่าง

หากเราเปลี่ ย นใจ และต้องการกู้ข ้อความกลับ มา
ข้อความที่ ลบไปจะอยู่ใ นโฟลเดอร์ ถังขยะประมาณ
30 วัน ซึ่ งหลังจากนั้นข้อความที่อยูใ่ นถังขยะเกิน 30 วัน
จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

การเขียน - ส่ งจดหมาย
การเขียนอีเมลเพื่อส่ งข้อมูลหรื อตอบกลับให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องดึ งเอา
ทักษะทางการสื่ อสารออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการเขียนและส่ งอีเมลมีข้ นั ตอน ดังนี้
 เริ่ มต้นการเขียนอีเมล ให้เราคลิกที่ปุ่ม “เขียน” ในส่ วนเมนูดา้ นซ้าย ดังรู ป



 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างในการเขียนข้อความใหม่ข้ ึนมาทางด้านล่างขวา ดังรู ป












หลักการเขียนข้ อความใหม่ ในการเขียนจดหมาย ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
 ถึง ใช้ป้อนชื่ออีเมลแอดเดรสของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ งจดหมายไปหา หากมีหลาย
คนให้ใส่ เครื่ องหมายจุลภาค (,) คัน่ ระหว่างอีเมล
 เรื่อง กําหนดหัวเรื่ องจดหมาย (ว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร)
 ส าเนา เป็ นการส่ ง สํา เนาอี เมลให้แก่ บุ ค คลอื่ นนอกเหนื อจากผูร้ ั บ ในช่ อง
“ ถึง ” โดยให้ผสู ้ ่ งใส่ อีเมลของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ งสําเนาถึงในช่อง “สําเนา”
 สาเนาลับ เป็ นการส่ งข้อความเหมือน “สําเนา” แต่ใช้ในกรณี ที่เราไม่ตอ้ งการ
ให้ผรู้ ับอีเมลรู ้วา่ เราส่ งให้ใครบ้าง อีเมลที่ใส่ ในช่องนี้ จะถูกปิ ดเป็ นความลับไว้ เราสามารถใส่ รายชื่ อ
อีเมลที่ตอ้ งการส่ งถึง โดยการใส่ อีเมลแอดเดรสของเพื่อนในช่อง “สําเนาสําลับ” เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว
คลิกปุ่ ม “ส่ ง”
 พืน้ ทีพ่ มิ พ์เนือ้ หา เป็ นการพิมพ์เนื้ อหาหรื อรายละเอียดลงไป

การใช้ เครื่ องมือในการเขียนข้ อความในจดหมาย ในการพิมพ์เนื้ อหาในจดหมายนั้น
สามารถปรับแต่งรู ปแบบตัวอักษร โดยสามารถแนบไฟล์เอกสาร รู ปภาพ หรื อไฟล์อื่น ๆ เพื่อส่ งไป
ยังผูร้ ับ เราสามารถใช้เครื่ องมือในการเขียนข้อความในจดหมายได้ ดังนี้
สําหรับปรับเปลี่ยนรู ปแบบตัวอักษรของข้อความ
สําหรับแนบไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งไปยังผูร้ ับ
สําหรับแนบไฟล์จาก Google Drive เพื่อส่ งไปยังผูร้ ับ
สําหรับแนบไฟล์รูปภาพ
สําหรับแนบลิงก์
สําหรับแนบไอคอนความรู้สึก

ตัวอย่ างการเขียนข้ อความใหม่

หากเราต้องการแนบไฟล์ ให้คลิกเลือกที่สัญลักษณ์
แล้วเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการแนบ
(ในที่น้ ีเลือกไฟล์อาเซี ยน.doc) จากนั้นคลิกปุ่ ม “Open” ดังตัวอย่าง

 เมื่อแนบไฟล์เสร็ จเรี ยบร้อย จะสังเกตเห็นชื่อไฟล์ที่เราแนบดัง ตัวอย่าง จากนั้นคลิกที่
ปุ่ ม “ส่ ง” เพื่อทําการส่ งอีเมล



เมื่ ออี เมลทําการส่ งเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะแจ้ง เตื อนว่า “ข้อความของคุ ณถู ก ส่ งแล้ว
ดูขอ้ ความ” ดังตัวอย่าง

ยาย่าได้ส่งอีเมลให้กบั คุณครู และนเดช ด้วยค่ะ

เพื่อน ๆ ลองมาดู ในกล่องจดหมาย ที่ ยาย่าส่ งมา
ให้ผมกันดีกว่าให้ครับ
เมื่อเข้าสู่ Gmail ของนเดช ในกล่องจดหมายจะมีอีเมลของยาย่าที่ส่งมาให้นเดช ดังตัวอย่าง

และเมื่อคลิกเปิ ดดูอีเมล จะมีขอ้ มูลและรายละเอียดพร้อมไฟล์ที่แนบมา ดังตัวอย่าง

รายละเอียดของจดหมาย

ไฟล์ที่แนบมาให้มี จํานวน 1 ไฟล์
คือ อาเซียน.docx

เราสามารถ “ตอบ” หรื อ “ส่ งต่อ” จดหมายนี้
ให้กบั คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย น้อง ๆ ลองไปฝึ กใช้ดูนะครับ

การตรวจสอบจดหมายทีส่ ่ งไปแล้ว
Gmail จะทําสําเนาจดหมายทุกฉบับที่เราส่ งออกไป เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ เพราะหาก
ส่ งไปแล้ว เกิ ดปั ญหาหรื อไม่ได้รับ หรื อส่ งผิดจะได้ไม่ตอ้ งพิมพ์จดหมายใหม่ โดยเราสามารถ
ตรวจสอบจดหมายที่ส่งไปแล้ว ดังนี้
 คลิกที่ “จดหมายที่ส่งแล้ว”
 ระบบจะแสดงอีเมลที่เราได้ทาํ การส่ งไปแล้วทั้งหมด เราสามารถเปิ ดดูเนื้ อความใน
อีเมลได้โดยคลิกเลือกที่อีเมลนั้น ดังตัวอย่าง





ตอนนี้ พี่กูเกิ ลคิดว่าน้อง ๆ ทุ กคนคงจะสามารถ
ใช้อีเมลในเบื้องต้นกันได้แล้วนะครับ
ถ้า เช่ น นั้น พี่ กู เ กิ ล จะพาน้อ ง ๆ ไปทํา กิ จ กรรม
หลังเรี ยนเพื่อทบทวนความรู ้กนั หน่อยนะครับ ตามมาเลย
ครับ

กิจกรรมทบทวนที่ 2 การใช้ งาน Gmail เบือ้ งต้ น
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 5 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท x
ลงในกระดาษคําตอบ
1. เด็กชายนเดชต้องการอ่านอีเมลที่เด็กหญิงยาย่าส่ งมาให้ เด็กชายนเดชต้องทําตามข้อใด
ก. คลิกที่ “เขียน” > คลิกเลือก จดหมายที่ตอ้ งการอ่าน
ข. คลิกที่ “จดหมายร่ าง” > คลิกเลือก จดหมายที่ตอ้ งการอ่าน
ค. คลิกที่ “กล่องจดหมาย” > คลิกเลือก จดหมายที่ตอ้ งการอ่าน
ง. คลิกที่ “จดหมายที่ส่งแล้ว” > คลิกเลือก จดหมายที่ตอ้ งการอ่าน
2. ข้อใดกล่าวถึงการลบจดหมายในอีเมลไม่ ถูกต้อง
ก. คลิกที่สัญลักษณ์
ข. จดหมายที่ลบไปสามารถกูค้ ืนได้
ค. คลิกเลือกลบจดหมายได้ครั้งละ 1 รายการ
ง. จดหมายที่ถูกลบจะอยูใ่ นเมนูถงั ขยะ 30 วัน จากนั้นจะถูกลบถาวรโดยอัตโนมัติ
3. ในการเขี ย น-ส่ ง อี เมลสามารถคลิ ก ที่ ปุ่ ม “เขี ย น” จากนั้นระบบจะแสดงหน้า ต่ า ง
“ข้อความใหม่” ในขั้นตอนนี้ขอ้ ใดกล่าวไม่ ถูกต้อง
ก. ในช่อง “เรื่ อง” ให้พิมพ์หวั เรื่ องจดหมาย
ข. ในช่อง “สําเนา” ให้พิมพ์ที่อยูอ่ ีเมลผูท้ ี่ตอ้ งการสําเนาถึง
ค. ในช่อง “ถึง” ให้พิมพ์ที่อยูอ่ ีเมลของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ งจดหมายถึง
ง. ในช่อง “สําเนาลับ” ให้พิมพ์รหัสผ่านอีเมลของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ งสําเนาลับ

4. เครื่ องมือในเขียนข้อความจดหมายในอีเมลต่อไปนี้ขอ้ ใดไม่ ถูกต้อง
ก.

สําหรับแนบลิงก์

ข.

สําหรับแนบไฟล์รูปภาพ

ค.

สําหรับปรับเปลี่ยนรู ปแบบตัวอักษรของข้อความ

ง.

สําหรับแนบไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งไปยังผูร้ ับ

5. “Gmail จะทําสําเนาจดหมายทุกฉบับที่เราส่ งออกไป” ข้อความดังกล่าวหมายถึงข้อใด
ก. ติดดาว
ข. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว

เมื่ อ ได้ศึ ก ษาเนื้ อ หาจนจบแล้ว น้อ ง ๆ
ต้องทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดพัฒนาการ
การเรี ยนของน้อง ๆ กันนะครับ

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Google Mail
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท X
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ข้อใดเป็ นการตั้งรหัสผ่านในการสมัครอีเมลได้อย่างดี
ค. 12345678
ง. abcdefgh
จ. 78qp52rs
ฉ. 11223344
2. เมื่อต้องการใช้งาน Google Mail ผ่านไอคอนแอป
สัญลักษณ์ใด
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
3. เมื่อมีจดหมายเข้าสามารถดูได้ที่ขอ้ ใด
ค. เขียน
ง. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว

ของ Google ต้องคลิกที่

4. เมื่อต้องการออกจากระบบ Gmail ควรคลิกที่ใด
ก. คลิกที่ปุ่ม
ข. คลิกที่สัญลักษณ์
ค. คลิกที่สัญลักษณ์
ง. คลิกที่สัญลักษณ์
5. การเขียนข้อความใหม่ใน Gmail ในช่อง “ถึง” มีไว้สาํ หรับข้อใด
ก. ใส่ หวั เรื่ องของจดหมาย
ข. ใส่ E- Mail Address ของผูร้ ับ
ค. ใส่ E - Mail Address ของผูร้ ับสําเนา
ง. ใส่ ชื่อแฟ้ มที่ตอ้ งการส่ งไปพร้อมกับ E – Mail
6. เมื่อต้องการเขียน - ส่ งจดหมายต้องคลิกที่ขอ้ ใด
ค. เขียน
ง. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว
7. เมื่อต้องการพิมพ์อีเมล และส่ งให้กบั ผูร้ ับหลายคนข้อใดถูกต้อง
ง. nitnoy.gmail@com- nadad.gmail@com- jarunee.gmail@com
จ. nitnoy.gmail@com, nadad.gmail@com, jarunee.gmail@com
ฉ. nitnoy@gmail.com- nadad@gmail.com- jarunee@gmail.com
ง. nitnoy@gmail.com, nadad@gmail.com, jarunee@gmail.com
8. เมื่อต้องการลบจดหมายต้องคลิกที่ขอ้ ใด
ก. คลิกที่
ข. คลิกที่ปุ่ม
ค. คลิกที่เมนู “ถังขยะ”
ง. คลิกที่

> ลบ

9. หากเราต้องการตรวจสอบอีเมลของเราที่ได้ส่งไปแล้วสามารถดูได้ที่เมนูใด
ก. ติดดาว
ข. จดหมายร่ าง
ค. กล่องจดหมาย
ง. จดหมายที่ส่งแล้ว
10. การเขียนจดหมายใน Gmail เราสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์น้ ี
สิ่ งใดต่อไปนี้
ค. เชื่อมโยง
ง. แนบไฟล์
ค. จัดรู ปแบบ
ง. แทรกรู ปภาพ

น้องๆ ทําข้อสอบกันเสร็ จแล้ว ไปตรวจ
คําตอบในภาคผนวกกันเลย...ครับ

ได้เมื่อต้องการทํา
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง Google Mail

1. ก

6. ข

2. ค

7. ข

3. ข

8. ง

4. ค

9. ข

5. ก

10. ง

เฉลยกิจกรรมทบทวนที่ 1 การสมัครเข้ าใช้ Gmail

1. ข
2. ค
3. ก
4. ข
5. ง

เฉลยกิจกรรมทบทวนที่ 2 การใช้ งาน Gmail เบือ้ งต้ น

1. ค
2. ค
3. ง
4. ข
5. ง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Google Mail

1. ค

6. ก

2. ก

7. ง

3. ค

8. ข

4. ข

9. ง

5. ข

10. ข

