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เริ่มต้นการใช้งาน Office365 

1. พิมพ์ http://login.microsoftonline.com ลงในเว็บเบราว์เซอร์แล้ว Enter จะ
ปรากฏหน้าต่างเริ่มการใช้งานดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าต่างเริ่มต้นการใช้งาน 

 
2. เพื่อเข้าสู่ระบบ ในช่องบัญชีผู้ใช้ให้ใส่ รหัสนักศึกษาแล้วตามด้วย @pit365.pit.ac.th 

และในช่องรหัสผ่านให้ใส่รหัสผ่านท่ีได้รับจากทางสถาบัน (เป็นรหัสเดียวกันกับการเข้า
ใช้อินเตอร์เน็ต) (1) แล้วคลิก Sign in หรือ ลงชื่อเข้าใช ้(2) 
 

 
ภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบ 

1 

2 

http://login.microsoftonline.com/
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เข้าสู่หน้าเริ่มต้น Office365 

ในหน้านี่จะเป็นหน้าเริ่มต้นส าหรับการใช้งาน Office365 ใน PIT Mail ซึ่งจะ 
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 Outlook : เครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
 Calendar (ปฏิทิน) : ปฏิทินเพ่ือท าการนัดหมายต่างๆ 
 People (บุคคล) : ข้อมูลติดต่อของเพ่ือนๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้าง

รายบุคคล (Create Contact) หรือรายกลุ่ม (Create Group) 
 Newsfeed (ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร) : ช่องทางการสื่อสารเพ่ือแบ่งปันกัน ซึ่งการใช้งานง่ายมาก 

สามารถกด Like หรือ Reply เพ่ือตอบโต้การสนทนานั้นๆ บนหน้าบล็อคนั้น 
 OneDrive : พ้ืนที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบัญชีผู้ใช้ละ 25GB. ซึ่งใช้งานง่ายเพียง

ลากและวาง รวมถึงการพรีวิวก่อนเปิดไฟล์ได้ด้วย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เห็นก่อน
การเปิดใช้งาน 

 Site (ไซต์) : สร้างไซด์ส่วนตัวง่ายๆ หรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาส าหรับท างานกลุ่ม 
สามารถก าหนดสิทธิ์สมาชิกได้เช่นกัน 

 

 

ภาพที่ 3 เข้าสู่หน้าเริ่มต้นการใช้งาน Office365 
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การเปิดใช้อีเมลด้วย Outlook Web App 

เลือกแถบการใช้งาน Outlook ด้านบนขวา (1) 

 

ภาพที่ 4 การเข้าใช้งานอีเมล Outlook 

 
  ในการเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกระบบจะให้ท าการตั้งค่าภาษา(1) และ โซนเวลา(2) แล้วกด บันทึก(3)  

 

ภาพที่ 5 การตั้งค่าภาษาและเวลา 

1 

1 

2 

3 
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ภาพที่ 6 ระบบก าลังท าการบันทึกค่าที่ตั้งไว้ 

 
หน้าเร่ิมต้นการใช้งาน Outlook 

• จดหมายใหม่ หรือ New Mail ส าหรับการสร้างอีเมลใหม่ (1)  
• แถบ กล่องจดหมายขาเข้า หรือ Inbox ซ้ายมือ เมื่อมีอีเมลใหมเ่ข้ามา และสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม ่

เปลี่ยนชื่อ ลบ ได้ตามอัธยาศัยโดยการคลิกขวาเมื่อวางเมาส์ไว้ที่แถบ Inbox ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้ (2)  
• เนื้อหาของอีเมลจะแสดงที่ด้านขวามือ หรือสามารถดับเบิลคลิกเพ่ือให้เปิดขึ้นมาทีห่น้าใหม่ได้เช่นกัน (3)  
• การ ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ สามารถท าได้ทันทีจากหน้าเนื้อหาของเมล (4)  

 

ภาพที่ 7 หน้าเริ่มต้น Outlook 

1 

2 

3

1 

4 
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การตั้งค่า Outlook  

ท่านสามารถปรับแต่ง Outlook ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้โดย เลือกที่แถบเครื่องมือ  
(1)  จากนั้นเลือกที่ ตัวเลือก (2)  

 

ภาพที่ 8 การตั้งค่า Outlook 

 
บัญชผีู้ใช้ 

เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลบัญชีการใช้งานต่างๆ คลิกที่ บัญชีผู้ใช้ เพ่ือแก้ไขข้อมูลการใช้
งาน  

 

ภาพที่ 9 หน้าบัญชีของผู้ใช้งาน 

1 

2 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลบัญชี เพ่ือให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้  

1. รูปภาพ สามารถเปลี่ยนรูปที่ใช้แสดงในบัญชีได้  

 

ภาพที่ 10 แก้ไขรูปภาพส่วนตัว 

 
2. ทั่วไป คือ รายละเอียดชื่อของผู้ใช้งาน รวมถึงการแก้ไขชื่อของผู้ใช้งาน 

 

ภาพที่ 11 แก้ไขข้อมูลชื่อ 
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  3. สถานที่ติดต่อ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 

 

ภาพที่ 12 ข้อมูลสถานที่ติดต่อ 

 
4. หมายเลขท่ีติดต่อ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ 

 

ภาพที่ 13 หมายเลขท่ีติดต่อ 
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จัดการอีเมล  

เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับอีเมลต่างๆทั้ง กฎกล่องขาเข้า การตอบกลับอัตโนมัติ รายงานการน าส่ง 
นโยบายการเก็บข้อมูล 

 

ภาพที่ 14 การจัดการ E-mail 

 
1. กฎกล่องขาเข้า เป็นการจัดการกับกล่องขาเข้าโดยการก าหนดกฎเพื่อแสดงจดหมายต่างๆ มี

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ 

- เลือกที่ กฎกล่องข้อความ (1) หากท่านต้องการเพ่ิมกฎใหม่ส าหรับกล่องขาเข้าของท่านให้คลิกท่ี
เครื่องหมาย + (2) 

 

ภาพที่ 15 สร้างกฎใหม่ส าหรับข้อความที่ถึงท่าน 

1 

2 

1 

2 



9 
 

ระบบจะแสดงรายการให้ท่านเลือก เพื่อจัดการกับจดหมายของท่าน หรือเลือกท่ี สร้างกฎใหม่ส าหรับ
ข้อความที่มาถึง... (3)  

 

ภาพที่ 16 สร้างกฎส าหรับข้อความที่มาถึง 

 
- ทีห่น้าต่างกฎกล่องขาเข้าใหม ่ให้ท่านกรอกชื่อของกฎในช่องชื่อ (1) จ าเป็นต้องเลือกกฎในช่อง เมื่อ

มีข้อความเข้ามาและ (2) และระบุสิ่งที่ต้อง กระท ากับข้อความนั้นๆ ในช่อง ให้ท าดังนี้ (3) จากนั้น คลิกที่
บันทึก (4)  

 

ภาพที่ 17 กฎกล่องขาเข้าใหม่ 

3 

1 

2 

3 

4 
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- หลังจากเพ่ิมกฎขาเข้าเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 เพิ่มกฎกล่องขาเข้าเสร็จเรียบร้อย 

 
2. รายงานการน าส่ง ใช้รายงานการน าส่งส าหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อความทีท่่านได้ส่งหรือได้รับ 

ซ่ึงท่านสามารถก าหนดขอบเขตได้ด้วยตนเอง 

 

ภาพที่ 19 รายงานการน าส่ง 
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3. นโยบายการเก็บข้อมูล สามารถควบคุมระยะเวลาการเก็บจดหมายของท่านได้ 

 

ภาพที่ 20 นโยบายการเก็บข้อมูล 

 
กลุ่ม 

ท่านสามารถสร้างกลุ่มเพ่ือเผยแพร่จดหมายระหว่างสมาชิก (1) และสามารถ เข้าร่วมกลุ่มกับสมาชิก
ท่านอ่ืนได้ (2) ในกรณีทีท่่านต้องการสร้างกลุ่มส าหรับหน่วยงานของท่าน หรือ สร้างอีเมลกลาง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในสถาบัน ท่านสามารถ คลิกท่ี เครื่องหมาย + (3) 
เพ่ือเพ่ิมกลุ่ม (กลุ่มท่ีสร้างขึ้นนี้สามารถรับจดหมายไดจ้ากภายใน สถาบันเท่านั้น)  

 

ภาพที่ 21 กลุ่มการแจกจ่าย 

1 2 

3 
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1. ชื่อที่ใช้แสดง (1) ชื่อที่ใช้แสดงควรเป็นชื่อที่จ าง่ายและสื่อความหมายถึงหน่วยงานของท่าน (ในกรณีที่
สร้างกลุ่มส าหรับหน่วยงาน) 

2. นามแฝง (2) จะปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่ อีเมลของกลุ่มแจกจ่าย  
3. ที่อยู่อีเมล (3) ท่านสามารถเป็นที่อยู่อีเมลของท่านได้แต่ยังคงได้รับจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่เดิม  
4. ค าอธิบาย (4) ท่านสามารถให้ค าอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มการแจกจ่ายของท่าน  
5. เจ้าของ (5) กลุ่มทุกกลุ่มต้องมีเจ้าของอย่างน้อยหนึ่งท่าน เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการกลุ่มหรืออาจคลิก

ที่เครื่องหมาย + (6) เพ่ือเพ่ิมผู้ดูแลได้ 

 

ภาพที่ 22 การสร้างกลุ่มการแจกจ่ายใหม่ 

 
เมื่อคลิกท่ีปุ่มบันทึกแล้ว ท่านสามารถแก้ไข โดยการ เลือกที่กลุ่มที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกท่ีรูป 

ดินสอ (1) ดังภาพที่ 23 

 

ภาพที่ 23 แก้ไขกลุ่ม 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 
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ส าหรับแก้ไขกลุ่มการแจกจ่าย โดยแบ่งตามเมนูดังนี้ 

- ทั่วไป สามารถแก้ไขข้อมูลชื่อกลุ่ม นามแฝง ที่อยู่อีเมล ค าอธิบายได้  

 

ภาพที่ 24 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม 

 
- ความเป็นเจ้าของ สามารถเพ่ิม ลบ ผู้ดูแลกลุ่มได้  

 

ภาพที่ 25 การแก้ไขความเป็นเจ้าของ 
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- การเป็นสมาชิก สามารถเพ่ิม หรือ ลบ สมาชิกทีส่ามารถรับจดหมายที่ส่งมายังกลุ่มนี้ได้  

 

ภาพที่ 26 การแก้ไขสมาชิกกลุ่ม 

 
- การอนุมัติการเป็นสมาชิก  

 

ภาพที่ 27 การอนุมัติการเป็นสมาชิก 
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- การจัดการการน าส่ง ถ้าคุณต้องการจ ากัดผู้ที่จะสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่ม โปรดเพ่ิมผู้ใช้หรือ
กลุ่มลงในรายการด้านล่างเฉพาะผู้ส่งที่ระบุเท่านั้นจะสามารถส่งถึงกลุ่มนี้ และจดหมายที่ผู้อื่นส่งจะถูกปฏิเสธ 

 

ภาพที่ 28 การจัดการการน าส่ง 

 
- การอนุมัติข้อความ ข้อความขาเข้าจะได้รับการควบคุมก่อนการน าส่งให้กลุ่ม ผู้ควบคุมสามารถ

อนุมัติหรือปฏิเสธข้อความได้ 

 

ภาพที่ 29 การอนุมัติข้อความ 
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- ตัวเลือกอีเมล กลุ่มที่สามารถรับข้อความที่ส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าว  

 

ภาพที่ 30 ตัวเลือกอีเมล 

 
- MailTips ส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสมและตอบกลับอีเมลได้อย่างรวดเร็ว MailTips 

จะแจ้งเตือนคุณในทันทีถึงปัญหาด้านการแจกจ่ายที่อาจเกิดขึ้น และจะมีขั้นตอนด่วน ที่ท าให้คุณสามารถ
ด าเนินการงานแบบหลายขั้นตอนที่คุณต้องท าบ่อยที่สุดได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว 

 

ภาพที่ 31 MailTips 
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กล่องจดหมายของไซต์  

กล่องจดหมายของไซต์จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงโครงการทั้งหมดท่ีมกีารเผยแพร่ภายในสถาบัน  

 

ภาพที่ 32 กล่องจดหมายไซต์ 

 
การตั้งค่า 

เป็นการตั้งค่าส าหรับ จดหมาย ปฏิทิน และ ภูมิภาค มีรายละเอียดการใช้งาน เช่น ลายเซ็นอีเมล (1) 
คือการสร้างข้อความที่จะแนบท้ายไปกับจดหมายทุกฉบับที่ได้ท าการส่งออก  

 

ภาพที่ 33 ลายเซ็นอีเมล 

1 
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โทรศัพท์ 

เป็นการตั้งค่าการใช้งานควบคู่ไปกับบนอุปกรณ์มือถือ  

 

ภาพที่ 34 การตั้งค่าโทรศัพท์ 

 
บล็อคหรืออนุญาต 

เป็นการก าหนดความปลอดภัยให้กับการรับส่งจดหมาย ท่านสามารถบล็อคบุคคลที่เป็นอันตรายหรือ
ก่อกวนท่านได้  

 

ภาพที่ 35 การตั้งค่าบล็อคหรืออนุญาต 
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แอป 

เป็นการตั้งค่าส าหรับแอพลิเคชั่นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Office Store 

 

ภาพที่ 36 การตั้งค่าแอป 

  
การใชง้านปฏิทิน (Calendar) 

ท่านสามารถเข้าใช้งานปฏิทินโดยการเลือกที่แถบ ปฏิทิน (1) ระบบจะแสดงปฏิทินในรูปแบบค่า
เริ่มต้น คือ แบบรายเดือน โดยวันที่ในปัจจุบันจะมีแถบสีน้ าเงินขึ้น (2) ท่าน 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของปฏิทินได้ ทั้งแบบ วัน สัปดาห์ท่ีท างาน สัปดาห์ และเดือน 
(3) เมื่อท่านต้องการเพ่ิมตารางการนัดหมายให้คลิกที ่เหตุการณ์ใหม่ (4) 

 

ภาพที่ 37 ปฏิทิน 

4 

2 

3 
1 
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ข้อมูลติดต่อบุคคล (People) 

เลือกที่แถบ บุคคล (People) (1) ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อของท่าน (2) และท่านสามารถ เพ่ิมผู้
ติดต่อใหม่ได้โดยเลือกท่ี ใหม่ (New) (3)  

 

ภาพที่ 38 ข้อมูลผู้ติดต่อ 

 
การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ  

เมื่อเลือกท่ี ใหม่ แล้วระบบสามารถสร้างการติดต่อได้ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม  

 

ภาพที่ 39 เพิ่มข้อมูลการติดต่อ 

3 

1 

2 
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ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร (Newsfeed) 

สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนรูปประจ าตัวของท่าน เป็นต้น  

การเปลี่ยนรูปประจ าตัว 

เมื่ออยู่ในหน้า ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร (Newsfeed) (1) ให้ท่านเลือกที่ เปลี่ยนรูปถ่ายของ
คุณ (CHANGE YOUR PHOTO) (2) เพ่ือเปลี่ยนรูปที่แสดง  

 

ภาพที่ 40 การเปลี่ยนรูปประจ าตัว 

 
ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลบัญชี เลือกที่ Browse~ (1) เพ่ือเปลี่ยนรูปประจ าตัวของท่าน จากนั้น

คลิกท่ี บันทึก (2)  

 

ภาพที่ 41 ข้อมูลบัญชี 

1 
2 

1 

2 
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แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยการเลือกที่ เกี่ยวกับฉัน (About me) (1) 
จากนั้น เลือกที่ แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ (edit your profile) (2) เพ่ือแก้ไขข้อมูล  

 

ภาพที่ 42 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
ในหน้า แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ แบ่งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ คือ ข้อมูลพื้นฐาน (1) 

ข้อมูลที่ติดต่อ (2) และ รายละเอียด (3) หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูล เรียบร้อยแล้วให้ท่านเลือกท่ี บันทึกทั้งหมด
และปิด (4) เพ่ือบันทึก 

 

ภาพที่ 43 การแก้ไขรายละเอียด 

2 

1 

1 

2 3 

4 
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OneDrive  

การใช้งาน OneDrive (1) เป็นการใช้งานเกี่ยวกับเอกสารและการเก็บข้อมูลต่างๆ ยังสามารถ
เผยแพร่เอกสารไฟล์ต่างๆให้สมาชิกสามารถเข้ามาดาวน์โหลดและศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหน้า เอกสารของฉัน (2) 
คือหน้าส าหรับแสดงเอกสารต่างๆทีท่่านได้อัปโหลด และยังสามารถสร้างเอกสารขึ้นใหม่ได้อีกด้วย  

การสร้างเอกสารใหม่ 
ท่านสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้โดยการเลือกท่ี ใหม่ (3) สังเกตว่า ในหน้า เอกสารของฉัน (2) นี้ จะ

มีโฟลเดอร์ แชร์กับทุกคน (4) อยู่ซึ่งเป็น โฟลเดอร์ที่ใช้ส าหรับใช้เผยแพร่เอกสารส าหรับสมาชิกทุกท่านภายใน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากท่านต้องการเผยแพร่เอกสารให้เลือกที่โฟลเดอร์นี้ 

 

ภาพที่ 44 OneDrive หรือ แหล่งจัดเก็บเอกสาร 

 
ท่านสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ เหมือนกับการสร้างเอกสารของ Office ทั่วไป ซึ่ง มีให้เลือกทั้ง 

Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จะยกตัวอย่างการใช้งาน เอกสาร Word (1)  

 

ภาพที่ 45 การสร้างเอกสาร 

2 
3 

4 

1 

1 
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เมื่อเลือกท่ี เอกสาร Word แล้วระบบจะสร้างไฟล์เอกสาร Word และตั้งชื่อให้โดยอัตโนมัติ ในที่นี้คือ 
Document (1) (สามารถแก้ไขชื่อไฟล์ได้ภายหลัง) และจะเข้าสู่หน้า Office365 ซึ่งมหีน้าตาและฟังก์ชั่นการ
ใช้งานคล้ายคลึงกับ Office ที่เราใช้งานอยู่ทั่วไป หากต้องการออกจากหน้า Office365 นี้ ให้คลิกท่ีชื่อผู้ใช้ด้าน
ซ้ายมือในที่นี้คือ นายช่างกล ปทุมวัน (2) เพ่ือออกจากโปรแกรม โดยระบบจะท าการบันทึกไฟล์ให้เอง 

 

ภาพที่ 46 การใช้งานเอกสาร Word ผ่านเว็บ Browser 

 
การแก้ไขชื่อไฟล์ และ การลบไฟล์ เอกสาร 

ให้คลิกท่ีหน้าชื่อไฟล์ที่ต้องการ (1) แล้วเลือกแท็ปเมนู FILES (2) หากต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ให้คลิกท่ี 
Edit properties (3) หากต้องการลบไฟล์ให้คลิกท่ี Delete Document (4) 

 

ภาพที่ 47 การแก้ไขชื่อไฟล์ และ การลบไฟล์ เอกสาร 

2 

1 

1 

2 

3 

4 
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การอัปโหลดเอกสาร 

ส าหรับเอกสารที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ต้องการเก็บเอกสารไว้บน OneDrive ท่านสามารถอัปโหลด
เอกสารได้โดยลากไฟล์เอกสารที่ต้องการมาใส่ในหน้านี้ได้เลย หรืออีกหนึ่งวิธีโดยเลือกท่ี Upload (1) 

 

ภาพที่ 48.1 การอัปโหลดเอกสาร 

 
 จะปรากฏหน้าต่างเพ่ือให้เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด โดยคลิกที่ Browse~ (2) จากนั้นคลิกเลือกไฟล์
แล้วคลิก OK (3) 

 

ภาพที่ 48.2 การอัปโหลดเอกสาร (เลือกไฟล์) 

1 

2 

3 
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การใช้งานเอกสารที่ได้อัปโหลดไว้ที่ OneDrive 

วิธีที่ 1 คลิกท่ีหน้าชื่อไฟล์ที่ต้องการ (1) จากนั้นคลิกท่ี manage (2) ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ท่าน
เลือกเพ่ือจัดการกับเอกสารของท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

- Edit Properties ส าหรับแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของเอกสาร เช่น แก้ไขชื่อไฟล์ 
- Edit in Browser ส าหรับแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร 
- Download a Copy ส าหรับดาวน์โหลดส าเนาเอกสารเพ่ือเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- Follow ส าหรับติดตามเอกสาร 
- Shared With ส าหรับ แชร์ หรือการเผยแพร่เอกสาร 
- Delete ส าหรับลบไฟล์เอกสาร 

 

ภาพที่ 49.1 การใช้งานเอกสารที่อยู่บน OneDrive วิธีที่ 1 

 
วิธีที่ 2 ให้คลิกที่ Open Menu dialog for selected item (จุดสามจุดข้างหลังชื่อไฟล์หรือ

โฟลเดอร์ที่ต้องการ) (1) จากนั้นคลิก More actions (จุดสามจุดข้างหลัง FOLLOW) (2) 

 

ภาพที่ 49.2 การใช้งานเอกสารที่อยู่บน OneDrive วิธีที่ 2 

1 

2 

1 

2 
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การใช้งาน Site 

สามารถสร้างทีมไซด์เพ่ือเป็นกลุ่มคอมมิวนิตี้เฉพาะ เช่น กลุ่มงานพิเศษ กลุ่ม รายวิชา กลุ่มเพื่อนคณะ
หรือกลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ สามารถสร้างได้ มากกว่า 1 ไซต์ต่อบัญชีบุคคล 

สามารถสร้าง Public Site เพ่ือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะได้ โดย
สามารถท าได้ 1 ไซต์ 

 

ภาพที่ 50 การใช้งานไซต์ 


