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การเข้าใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน Office 365 ครั้งแรก 
 เข้าเว็บไซต์ www.nrru.ac.th/nrrumail จากนั้นระบบจะน าท่านเขา้สู่หน้า Office 365 
เพื่อเข้าสู่ระบบ และใส่ชื่อบัญชี พร้อมรหสัผ่านทีไ่ดร้ับมา ในช่องลงช่ือเข้าใช้งาน (A) แล้วคลิกท่ีลง
ช่ือเข้าใช้ (B) 

 
ภาพที ่1 เข้าสู่ระบบ 

เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งแรก จ าเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที ให้ท่านกรอกรหัสผ่าน
เดิม ที่ทางส านักคอมพิวเตอร์มอมให้ ในช่องรหัสผ่านเดิม (A) และระบุรหัสผ่านใหม่ในช่อง
รหัสผ่านใหม่ (B) จ าเป็นต้องเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและต้องมีทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์ จากนั้นให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งที่ช่องยืนยัน
รหัสผ่านใหม่ (C) จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม บันทึก (D) 

A 

B 



 

   
ภาพที ่2 การเปลีย่นรหสัผา่น 

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบจะให้ท่านกรอกรหัสผ่าน (A) เพื่อเข้าใช้งานอีก
ครั้ง จากนั้นให้คลิกท่ี ลงช่ือเข้าใช้ (B) 

 
ภาพที่ 3 กรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

A 

B 
ต้องมีความคาดเดายาก จึงจะบันทึกได ้

C 

D 

A 

B 



เข้าสู่หน้าเริ่มต้น office 365 
 ในหน้านี่จะเป็นหน้าเริ่มต้นส าหรับการใช้งาน office 365 ใน NRRUMail ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

 Outlook : เครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์  

 Calendar: ปฏิทินเพื่อการนัดต่างๆ  

 People: ข้อมูลติดต่อของเพื่อนๆ ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
สร้างรายบุคคล (Create Contact) หรือรายกลุ่ม (Create Group)  

 Newsfeed: ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการใช้งานง่ายมาก สามารถกด 
Like หรือ Reply เพื่อตอบโต้การสนทนานั้นๆ บนหน้าบล็อคนั้น  

 Skydrive: พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบัญชีผู้ใช้ละ 25GB. ซึ่งใช้
งานง่ายเพียงลากและวาง รวมถึงการพรีวิวก่อนเปิดไฟล์ได้ด้วย เพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เห็นก่อนการเปิดใช้งาน  

 Site: สร้างไซด์ส่วนตัวง่ายๆ หรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาส าหรับท างาน
กลุ่ม สามารถก าหนดสิทธ์ิสมาชิกได้เช่นกัน  

 
ภาพที ่4 เริ่มต้นการใช้งาน 



 

การเปิดใช้อีเมล์ด้วย Outlook WebApp 
เลือกแถบใช้งาน Outlook ด้านบน (A)  ในการเริ่มต้นใช้งานเป็นครัง้แรกระบบจะให้ตั้ง

ค่าภาษา (B) และโซนเวลา (C) 

 
ภาพที ่5 ก าหนดค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน 

หน้าเริ่มต้นการใช้งาน Outlook ประกอบไปด้วย 

 New mail ส าหรับการสร้างอีเมลใ์หม่ (A) 

 แถบ Inbox ซ้ายมือ เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา และสามารถสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ เปลี่ยน
ช่ือ ลบ ได้ตามอัธยาศัยโดยการคลิกขวาเมื่อวางเม้าส์ไว้ที่แถบ Inbox ภายใต้ช่ือ
บัญชีผู้ใช้ (B) 

 เนื้อหาของอีเมล์จะแสดงที่ด้านขวามือ หรือสามารถดับเบิลคลิกเพื่อให้เปิดขึ้นมาที่
หน้าใหม่ได้เช่นกัน (C) 

 การตอบกลับ หรือส่งต่อ สามารถท าได้ทันทีจากหน้าเนื้อเมล์ (D) 
 

 

A 

B 

C 



 
ภาพที ่6 หน้าเริ่มต้น Outlook 

การต้ังค่า Outlook 
ท่านสามารถปรับแต่ง Outlook ให้ตรงกับความต้องการของท่านไดโ้ดย เลือกที่

แถบเครื่องมือ (A) จากนั้นเลือกที่ ตัวเลือก (B) 

 
ภาพที ่7 ตั้งค่า Outlook 

 
 
 

A 

B 
C 

A 

B 



 

หน้าจอตัวเลือก มีแถบเมนูให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้ 
บัญช ี เป็นแถบเครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ไขข้อมลูบัญชีการใช้งานต่างๆ คลิกท่ี แก้ไข
ข้อมูล (A) เพื่อแก้ไขข้อมูลการใช้งาน 

 
ภาพที ่8 หน้าจอบัญชีการใช้งาน 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลบัญชี เพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี ้

1. รูปภาพ สามารถเปลี่ยนรูปที่ใช้แสดงในบัญชีได้ 

 
ภาพที ่9 แก้ไขรูปภาพ 

A 



2. ทั่วไป  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
ภาพที ่10 แก้ไขข้อมูลทั่วไป 

3. สถานท่ีติดต่อ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ 

 
ภาพที ่11 แก้ไขสถานท่ีตดิต่อ 

 
 



 

4. หมายเลขท่ีติดต่อ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้ 

 
ภาพที ่12 แก้ไขหมายเลขตดิต่อ 

จัดการอีเมล์  เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับอีเมล์ต่าง ทั้งกฎกล่องขาเข้า การตอบ
กลับอัตโนมตัิ  รายงานการน าส่ง  นโยบายการเก็บข้อมลู   

 
ภาพที ่13 การจัดการอีเมล ์



1. กฎกล่องขาเข้า  เป็นการจดัการกบักล่องขาเข้าโดยการก าหนดกฎเพื่อแสดง
จดหมายต่างๆ  มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี ้
- เลือกที่ กฎกล่องข้อความ (A) หากท่านต้องการเพิ่มกฎใหม่ส าหรับกล่องขา

เข้าของท่านให้คลิกที่เครื่องหมาย + (B) 

 
ภาพที ่14 เพิ่มกฎกล่องขาเข้า 

- ระบบจะแสดงรายการให้ท่านเลือก เพื่อจัดการกับจดหมายของท่าน หรือ
เลือกที่ สร้างกฎใหม่ส าหรับข้อความที่มาถึง (A) 

 
ภาพที ่15 สร้างกฎส าหรบัข้อความที่มาถึง 

A 

B 

A 



 

- ที่หน้าต่างกฎกล่องขาเข้าใหม่  ให้ท่านกรอกช่ือของกฎในช่องช่ือ (A) 
จ าเป็นต้องเลือกกฎในช่อง เมื่อมีข้อความเข้ามาและ (B) และระบุสิ่งที่ต้อง
กระท ากับข้อความนั้นๆในช่อง ให้ท าดังนี้ (C) จากนั้น คลิกที่ บันทึก (D) 

 
ภาพที ่16 กฎกล่องจดหมายขาเข้าให ้

- หลังจากเพิ่มกฎกล่องขาเข้าเรียบรอ้ยแล้วจะแสดงดังภาพท่ี 17 

 
ภาพที่ 17 เพิ่มกฎกล่องขาเข้าเสร็จสมบูรณ ์

 

A 

B

 A  
C 

D 



2. รายงานการน าส่ง  ใช้รายงานการน าส่งส าหรับค้นหาข้อมลูเกี่ยวกับข้อความที่ท่าน
ได้ส่งหรือได้รับ ซึ่งท่านสามารถก าหนดขอบเขตได้ด้วยตนเอง 

 
ภาพที ่18 รายงานการน าส่ง 

3. นโยบายการเก็บข้อมูล  ท่านสามารถควบคุมระยะเวลาการเก็บจดหมายของท่านได้ 

 
ภาพที ่19 นโยบายการเก็บข้อมลู 



 

กลุ่ม  ท่านสามารถสร้างกลุม่เพื่อเผยแพร่จดหมายระหว่างสมาชิก (A) และสามารถ
เข้าร่วมกลุ่มกับสมาชิกท่านอื่นได้ (B) 

 
ภาพที ่20 กลุ่มการแจกจ่าย 

ในกรณีที่ท่านต้องการสร้างกลุม่ส าหรับหน่วยงานของท่าน หรือ สรา้ง อีเมล ์กลาง
เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ท่านสามารถ
คลิกท่ี เครื่องหมาย + (C) เพื่อเพ่ิมกลุ่ม (กลุม่ที่สรา้งขึ้นนี้สามารถรบัจดหมายไดจ้ากภายใน
มหาวิทยาลยัเท่านั้น) 

ระบบจะแสดงหน้าต่าง กลุ่มการแจกจ่ายใหม่ ท่านจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อใช้
สร้างกลุม่ ดังน้ี 

1. ช่ือท่ีใช้แสดง (A)  ช่ือท่ีใช้แสดงควรเป็นช่ือท่ีจ าง่ายและสื่อความหมายถึง
หน่วยงานของท่าน (ในกรณีที่สร้างกลุ่มส าหรับหน่วยงาน) 

2. นามแผง (B)  จะปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่ อีเมล์ของ
กลุ่มแจกจ่าย 

3. ที่อยู่อีเมล์ (C)  ท่านสามารถเป็นทีอ่ยู่อีเมล์ของท่านได้แต่ยังคงได้รับจดหมายที่
ส่งไปยังท่ีอยู่เดมิ 

4. ค าอธิบาย (D)  ท่านสามารถค าอธบิายเกี่ยวกับกลุม่การแจกจ่ายของท่าน 

A B

 A  C

 A  



5. เจ้าของ (E)  กลุ่มทุกกลุม่ต้องมีเจา้ของอย่างน้อยหนึ่งท่าน เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดการกลุ่ม หรืออาจคลิกท่ีเครื่องหมาย + (F) เพื่อเพิ่มผู้ดูแลได ้

 
ภาพที ่21 สร้างกลุม่การแจกจ่ายใหม ่

เมื่อคลิกที่ปุ่มบันทึกแล้ว  ท่านสามารถแก้ไข โดยการ เลือกที่กลุม่ที่ต้องการแก้ไข 
จากนั้นคลิกท่ีรูปดินสอ (A) ดังภาพท่ี 22 

 
ภาพที ่22 แก้ไขกลุ่ม 

 
 
 
 

A

 A  
B

 A  
C

 A  
D

 A  
E

 A  
F

 A  

A

 A  



 

ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับแก้ไขกลุ่มการแจกจ่าย โดยแบ่งตามเมนูดังนี ้
- ทั่วไป  สามารถแก้ไขข้อมูลช่ือกลุม่ นามแฝง ท่ีอยู่อีเมล์ ค าอธิบายได้ 

 
ภาพที ่23 แก้ไขข้อมูลทั่วไปของกลุม่ 

- ความเป็นเจา้ของ  สามารถเพิม่ ลบ ผู้ดูแลกลุ่มได้ 

 
ภาพที ่24 แก้ไขความเป็นเจ้าของกลุ่ม 

- การเป็นสมาชิก  ท่านสามารถเพิ่ม หรือ ลบ สมาชิกท่ีสามารถรับจดหมายที่
ส่งมายังกลุ่มนีไ้ด ้



 
ภาพที ่25 แก้ไขการเป็นสมาชิกกลุม่ 

- การอนุมัติเป็น 
- การอนุมัติข้อความ   
- ตัวเลือกอีเมล์ 
- MailTip 

กล่องจดหมายของไซต์  กล่องจดหมายของไซตจ์ะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึง
โครงการทั้งหมดที่มีการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลยั 

 
ภาพที ่26 กล่องจดหมายของไซต ์

การตั้งค่า  เป็นการตั้งค่าส าหรับจดหมาย ปฏิทิน และภมูิภาค มีรายละเอียดการใช้
งาน เช่น  ลายเซ็นอีเมล์ (A) คือการสร้างข้อความที่จะแนบท้ายไปกบัจดหมายทุก
ฉบับท่ีได้ท าการส่งออก 



 

 
ภาพที ่27 ลายเซ็นอเีมล ์

 
 

โทรศัพท์  เป็นการตั้งค่าการใช้งานควบคู่ไปกับบนอุปกรณ์มือถือ 

 
ภาพที ่28 การตั้งค่าโทรศัพท์ 

A

 A  



บล็อคหรืออนุญาต  เป็นการก าหนดความปลอดภัยให้กับการรับส่งจดหมาย ท่าน
สามารถบล็อคบุคคลที่เป็นอันตรายหรือก่อกวนท่านได้ 

 
ภาพที ่29 ตั้งค่าบล็อกหรืออนญุาต 

แอป  เป็นการตั้งค่าส าหรับแอพลเิคช่ันซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ Office Store 

 
ภาพที ่30 ตั้งค่าแอป 

 

การใช้งานปฏิทินและการเพิ่มนัดในปฏิทิน 
ท่านสามารถเข้าใช้งานปฏิทินโดยการเลือกที่แถบ ปฏิทิน (A) ระบบจะแสดงปฏิทิน

ในรูปแบบค่าเริม่ต้น คือ แบบรายเดือน โดยวันท่ีในปัจจุบันจะมีแถบสีน้ าเงินขึ้น (B) ท่าน



 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของปฏิทินได้ ท้ังแบบ วัน สัปดาห์ที่ท างาน สัปดาห์ 
และเดือน (C) เมื่อท่านต้องการเพิ่มตารางการนัดหมายให้คลิกท่ี เพิ่มเหตุการณ์ใหม่ (D)  

 
ภาพที ่31 หน้าปฏิทิน 

เพ่ิมตารางการนัดหมาย 
 จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใหค้รบ และสามารถเลือกสรา้งการประชุมแบบออนไลน์ได้ 
(A)  

 

B
 A

 A  

 A  

C

 A  

D

 A  

A

 A  

A 



ภาพที ่32 เพิ่มเหตุการณ์ใหม ่

ข้อมูลติดต่อ (People) 
เลือกที่แถบ บุคคล (A) ระบบจะแสดงรายชื่อผูต้ิดต่อของท่าน (B) และท่านสามารถ

เพิ่มผู้ตดิต่อใหมไ่ดโ้ดยเลือกที่ ใหม ่(C) 

 
ภาพที ่33 หน้าข้อมูลผูต้ิดต่อ 

 
 
 
 

การเพ่ิมข้อมูลผู้ติดต่อ 
 เมื่อเลือกที่ ใหม่ แล้ว ระบบสามารสรา้งการตดิต่อได้ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม  

A

 A  
B

 A  

C

 A  



 

 
ภาพที ่34 เพิ่มข้อมูลการติดต่อ 

ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร  (Newsfeed) 
สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เช่นการเปลีย่นรูปประจ าตัวของท่าน เป็นต้น 

การเปลี่ยนรูปประจ าตัว 
 เมื่ออยู่ในหน้า Newsfeed (A) ให้ท่านเลือกที่ Change your photo (B) เพื่อ
เปลี่ยนรูปที่แสดง 

 
ภาพที ่35 เปลี่ยนรูปประจ าตัว 

ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลบญัชี  หากท่านต้องการลบรูปท่ีแสดงออกให้เลือกที่
เครื่องหมาย X (A) หรือเลือกที่ เลอืกไฟล์ (B) เพื่อเปลี่ยนรูปประจ าตัวของท่าน จากน้ันคลิกท่ี 
บันทึก (C)  

A

 A  
B

 A  



 
ภาพที ่36 ข้อมูลบัญช ี

แก้ไขข้อมลูส่วนตัว 
 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยการเลือกที่ About me (A) จากนั้น
เลือกที่ Edit your profile (B) เพื่อแก้ไขข้อมูล 

 
ภาพที ่37 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 
ในหน้า Edit Detail แบ่งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆคือ Basic 

Information (A) Contact Information (B) และ Detail (C) หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้ท่านเลือกที่ Save all and close (D) เพื่อบันทึก 

A

 A  
B

 A  

C

 A  

A

 A  

B

 A  



 

 
ภาพที ่38 Edit Detail 

การใช้งาน SkyDrive 
การใช้งาน SkyDrive เป็นการใช้งานเกี่ยวกับเอกสารและการเก็บข้อมูลต่างๆ ยัง

สามารถเผยแพร่เอกสาร ไฟล์ต่างๆให้สมาชิกสามารถเข้ามาดาวโหลดและศึกษาเพิ่มเติมได้  
ในหน้า My Documents (A) คือหน้าส าหรับแสดงเอกสารต่างๆที่ทา่นได้อัพโหลด 

และยังสามารถสร้างเอกสารขึ้นใหม่ได้อีกด้วย 
การสร้างเอกสารใหม่ 

 ท่านสามารถสรา้งเอกสารใหม่ได้โดยการเลือกที่ New document (B) สังเกตว่า 
ในหน้า My Document (A) นี้ จะมีโฟลเดอร์ Shared with Everyone (C) อยู่ซึ่งเป็น
โฟลเดอร์ที่ใช้ส าหรับใช้เผยแพร่เอกสารส าหรับสมาชิกทุกท่านภายในหมาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา หากท่านต้องการเผยแพร่เอกสารให้เลือกที่โฟลเดอร์นี้ 

 
ภาพที ่39 My Document 

A

 A  

B

 A  

C

 A  

D

 A  

A

 A  

B

 A  

C

 A  



ท่านสามารถสรา้งเอกสารใหม่ได้ เหมือนกับการสร้างเอกสารของ Office ทั่วไป ซึ่ง
มีให้เลือกทั้ง Word Excel PowerPoint เป็นต้น  

ในขัน้ตอนน้ีจะยกตัวอย่างการใช้งาน Word document (A) 

 
ภาพที ่40 การสร้างเอกสาร 

เมื่อท่านเลือกที่ Word document แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ท่านตั้งช่ือ
เอกสารของท่าน (B) 

 
ภาพที ่41 ตั้งช่ือเอกสารใหม ่

เมื่อท่านตั้งช่ือเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้า Office 365 ซึ่งมี
หน้าตาและฟังก์ช่ันการใช้งานคล้ายคลึงกับ Office ที่เราใช้งานอยู่ทั่วไป  หากท่านต้องการ
ออกจากหน้า Office 365 นี้ ให้ท่านเลือกที่เครื่องหมาย X (A) เพื่อออกจากโปรแกรม 

A

 A  

B

 A  



 

 
ภาพที่ 42 Word document office 365 

การอัพโหลดเอกสาร 
 หลายๆท่านอาจมีเอกสารที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ต้องการเก็บเอกสารไว้บน 
SkyDrive ท่านสามารถอัพโหลดเอกสารได้โดย ไปที ่New Document (A) หรือลากไฟล์
เอกสารที่ต้องการมาใส่ในหน้านีไ้ดเ้ลย จากน้ัน ให้เลือกที่ UPLOAD EXISTING FILE (B) เพื่อ
เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 

 
ภาพที ่43 การอัพโหลดไฟล์เอกสาร 

การใช้งานเอกสารที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นมาที่ SkyDrive 
 ให้ท่านเลือกที่ Open menu (A) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างใหท้่านเลือกเพื่อ
จัดการกับเอกสารของท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนส าคญั ดังนี ้

A

 A  

A

 A  

B

 A  



- Edit  คือ  การแก้ไขเอกสาร 
- Share  คือ  การเผยแพรเ่อกสาร 
- Follow  คือ  การติดตามเอกสาร 
- Download copy  คือ  การดาวโหลดเอกสารเพื่อเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที ่44 การใช้งานเอกสารใน SkyDrive 

การใช้งาน Site 
สามารถสรา้งทีมไซด์เพื่อเป็นกลุม่คอมมิวนิตี้เฉพาะ เช่น กลุ่มงานพิเศษ กลุ่ม

รายวิชา กลุ่มเพื่อนคณะหรือกลุม่กิจกรรมอื่นๆ สามารถสร้างได้ มากกว่า 1 ไซด์ต่อบัญชี
บุคคล 

สามารถสรา้ง Public Site เพื่อเปน็หน้าเว็บไซด์ที่สามารถเปดิเผยขอ้มูลให้กับสาธารณะได้ 
โดยสามารถท าได้ 1 ไซด ์

A

 A  



 

 
ภาพที ่45 การใช้งาน Site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


