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  การใชงาน Office 365: Student Mail 

1. เขาใชงานผานเว็บไซต http://office365.pit.ac.th ซ่ึงศูนยภาษาและคอมพิวเตอรจัดทํา

เปนเว็บ Portal สําหรับการใชงาน Office 365 โดยเฉพาะ ประกอบดวยคูมือและเทคนิค

การใชงาน สิทธิประโยชน ขาวสารตางๆ  

 
 

2. หรือเขาใชงานผานหนาเว็บไซตไมโครซอฟต http://login.microsoftonline.com จะปรากฏ

หนาตางการ login เขาสูระบบดังภาพ 

 

http://office365.pit.ac.th/
http://login.microsoftonline.com/
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หนาตางเริ่มตนการใชงาน 
 

3. เพ่ือเขาสูระบบ ในชองบัญชีผูใชใหใส รหัสนักศึกษาแลวตามดวย @pit365.pit.ac.th และในชอง
รหัสผานใหใสรหัสผานที่ไดรบัจากทางสถาบัน (เปนรหัสเดียวกันกับการเขาใชอินเตอรเน็ต) (1) แลว
คลิก Sign in หรือ ลงชือ่เขาใช (2) 

 

 
การเขาสูระบบ 

 
 สําหรบันักศึกษา 

  Login name: รหัสนักศึกษา@pit365.pit.ac.th (เชน 5701023101@pit365.pit.ac.th) 

  Password: รหัสผาน (เปนรหัสเดียวกันกับการเขาใชอินเตอรเน็ต) 

 สําหรบับคุลากร 

  Login name: ช่ือบัญชีผูใช@pit365.pit.ac.th (เชน seksan@pit365.pit.ac.th) 

  Password: รหัสผาน (เปนรหัสเดียวกันกับการเขาใชอินเตอรเน็ต) 
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mailto:%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2@pit365.pit.ac.th
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Mail (การใชงานอีเมล) 
เลือกแถบการใชงาน App แลวเลือก Mail (1) 

 

การเขาใชงานอีเมล Mail 
 

 การเขาใชงาน Mail ครั้งแรก 

  ในการเริ่มตนการใชงานครั้งแรกระบบจะใหทําการต้ังคา Language (ภาษา) (1) และ Time zone 
(โซนเวลา) (2) แลวกด Save (บันทึก) (3) 

 

การเขาใชงานอีเมล ครัง้แรก 
 

1 

1 

2 

3 



ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ สทป. pg. 4 

 
 

 หนาเริ่มตนการใชงาน Outlook 
• New (ใหม) (1) สําหรับการสรางอีเมลใหม 
• แถบ Inbox (กลองจดหมายขาเขา) ซายมือ เมื่อมีอีเมลใหมเขามา และสามารถสรางโฟลเดอรใหม เปลี่ยน

ช่ือ ลบ ไดตามอัธยาศัยโดยการคลิกขวาเมื่อวางเมาสไวที่แถบ Inbox (2) ภายใตช่ือบัญชีผูใช 
• เน้ือหาของอีเมลจะแสดงที่ดานขวามือ (3) หรือสามารถดับเบิลคลิกเพ่ือใหเปดขึ้นมาที่หนาใหมไดเชนกัน 
• การ Reply all (ตอบกลับทัง้หมด), Reply (ตอบกลับ) หรือ Forward (สงตอ) (4) สามารถทําไดทันทีจาก

หนาเน้ือหาของเมล 

 
หนาเริ่มตน Outlook 

 
 
 การต้ังคา Outlook  

ทานสามารถปรับแตง Outlook ใหตรงกับความตองการของทานไดโดย เลือกที่แถบเครื่องมือ  (1)  
จากน้ันเลือกที่ Options (ตัวเลือก) (2)  
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การต้ังคา Outlook 

 

General (การตั้งคาท่ัวไป) 
- My account (บัญชผูีใช) เปนแถบเครื่องมือที่ใชในการแกไขขอมูลบัญชีการใชงานตางๆ 
 

 
ภาพที่ 9 หนาบัญชีของผูใชงาน 

จากน้ันระบบจะแสดงหนาตาง ขอมูลบัญชี เพ่ือใหทานสามารถแกไขขอมลูได ซึ่งประกอบไปดวยสวน
ตางๆ ดังน้ี  

1. รูปภาพ สามารถเปลี่ยนรปูที่ใชแสดงในบัญชีได  
2. ทั่วไป คือ รายละเอียดช่ือของผูใชงาน รวมถึงการแกไขช่ือของผูใชงาน 

1 
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3. สถานที่ติดตอ แกไขขอมลูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ 
4. หมายเลขทีติ่ดตอ แกไขหมายเลขโทรศพัทที่สามารถติดตอได 
 

 
แกไข รูปภาพสวนตัว ขอมูลชื่อ ขอมูลสถานที่ติดตอ หมายเลขที่ติดตอ 

 
- Manage add-ins (การจัดการ Add-in) 
เปนการต้ังคาสําหรับ Add-in ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ Office Store 

1 
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การจัดการ Add-in 

 

- Mobile devices (โทรศัพทเคลื่อนท่ี) เปนการต้ังคาการใชงานควบคูไปกับบนอุปกรณมือถือ 
เชน ยกเลิกการซิงคอีเมล เมือ่โทรศัพทมือถอืหาย 

 
ภาพที่ 12 การต้ังคาโทรศพัทเคลื่อนที ่

- Region and time zone (ภูมิภาค และ โซนเวลา) 
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การต้ังคาภูมิภาค และ โซนเวลา Region and time zone 

 

Options > Mail (การตั้งคาอีเมล) 
เปนเครื่องมือที่ใชจัดการกับอีเมลตางๆ ทั้ง Automatic replies (ตอบกลับอัตโนมัติ), Inbox and 

sweep rules (กลองขาเขาและการลางขอมูล), Junk email reporting (รายงานเมลขยะ), Retention 
policies (นโยบายการเก็บขอมูล) 

 
การจัดการ Mail 

1 
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- กฎกลองขาเขา เปนการจัดการกับกลองขาเขาโดยการกําหนดกฎเพ่ือแสดงจดหมายตางๆ มีวิธีการใช
งานคือเลือกที่ Inbox and sweep rules (3) หากทานตองการเพ่ิมกฎใหมสําหรับกลองขาเขาของทานใหคลิกที่
เครื่องหมาย + (4) 

 
สรางกฎใหมสาํหรับขอความที่ถึงทาน 

 
ที่หนาตางกฎกลองขาเขาใหม ใหทานกรอก ช่ือของกฎ ในชอง Name (5) จําเปนตองเลือกกฎในชอง 

When the message arrives, and it matches all of these conditions (6) และระบุสิ่งทีต่องกระทํากับ
ขอความน้ันๆ ในชอง Do all of the following (7) จากน้ัน คลิกที่ OK (8) ดานลางของหนาจอ 
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กฎกลองขาเขาใหม 
หลังจากเพ่ิมกฎขาเขาเรียบรอยแลวจะไดดังภาพที่ 17 

 
เพิ่มกฎกลองขาเขาเสรจ็เรยีบรอย 

- Junk email reporting (รายงานเมลขยะ) ใชรายงานการนําสงสําหรับคนหาขอมูลเกี่ยวกับขอความ
ที่ทานไดสงหรือไดรับ ซึ่งทานสามารถกําหนดขอบเขตไดดวยตนเอง 

 
รายงานเมลขยะ 
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- Retention policies (นโยบายการเก็บขอมูล) สามารถควบคุมระยะเวลาการเก็บจดหมายของทานได 

 
นโยบายการเก็บขอมูล 

- บล็อคหรืออนุญาต (Block or allow) 
เปนการกําหนดความปลอดภัยใหกับการรับสงจดหมาย สามารถบล็อคบุคคลที่เปนอันตรายหรือกอกวนได  
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การต้ังคาบล็อคหรืออนญุาต 

 
- Email signature (ลายเซ็นอีเมล) คือการสรางขอความที่จะแนบทายไปกับจดหมายทุกฉบับที่ได

ทําการสงออก  
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ลายเซ็นอีเมล 
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