
 
คู่มือการใช้งาน Suranaree University of Technology Office 365 

ส าหรับนักศึกษา 
 
 

หัวข้อที่ 1: แนะน าบริการ Suranaree University of Technology Office 365 
Office 365 คือ บริการออฟฟิศ (Office) เวอร์ชันออนไลน์ที่ท างานบนระบบ Cloud Computing ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรม
ส านักงานต่างๆ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access และ Outlook OneDrive ผ่านทางเบรา
เซอร์โดยไม่ต้องมีติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้บนเครื่อง โดยทั้งสามารถใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ 

Suranaree University of Technology Office 365 (โดเมน: office365.sut.ac.th) เป็นบริการที่ท างานบนระบบศูนย์
ข้อมูล (Data Center) ของไมโครซอฟท์ โดยอยู่ภายใต้แผน A2 ของบริการ Office 365 Education ที่ให้บริการกับนักศึกษา
ฟรีโดยมีคุณลักษณะและบริการต่างๆ ดังนี ้

อีเมลและปฏิทิน  

ใช้อีเมลระดับธุรกิจผ่านประสบการณ์การใช้งาน Outlook ที่คุณคุ้นเคยและเต็มรูปแบบบนเดสก์ท็อปของคุณ1 หรือผ่านเว็บเบ

ราวเซอร์โดยใช้ Outlook Web App รับกล่องจดหมายขนาด 50 GB ต่อผู้ใช้ และส่งสิ่งที่แนบมาได้ในขนาดสูงสุดถึง 25 MB 

โดยใช้ช่ือโดเมนของคุณเอง 

  

การประชุมทางเว็บ 

จัดการประชุมแบบออนไลน์พร้อมภาพและเสียงด้วยการแชร์หน้าจอโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว การประชุมทางวิดีโอ HD และ

ไวท์บอร์ดเสมือนจริง ซึ่งเหมาะส าหรับส าหรับการเรียนจากระยะไกลอย่างยิ่ง  

 

ข้อความโต้ตอบแบบทันที 

เชื่อมต่อกับคนอ่ืนๆ ผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที และแสดงสถานะของคุณให้ผู้อื่นทราบผ่านทางสถานะการออนไลน์ของคุณ  

 

การจัดเก็บและแชร์ไฟล์  

SkyDrive Pro ให้ผู้ใช้ได้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 25 GB ที่ซิงค์กับพีซีของตนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้แบบออฟไลน์ได้ โดย

แชร์เอกสารกับผู้ใช้อื่นๆ ผ่าน Office หรือ SharePoint 

  

ทีมไซต์ 

คุณสามารถท างานร่วมกันในโปรเจค งานกลุ่ม หรือกิจกรรมชมรมด้วยทีมไซต์ ซึ่งจะช่วยเก็บเอกสาร บันทึกย่อ งาน และการ

สนทนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ โดยมีไซต์ย่อยได้ถึง 300 ไซต์  



Office Web Apps 

สร้างและแก้ไข2เอกสาร Word, OneNote, PowerPoint และ Excel ผ่านทางเบราว์เซอร์ใหม่ตัวใดก็ได้  

 

คล่องตัว  

ซิงค์อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อ เข้าใช้ไซต์ SharePoint ดูและแก้ไขเอกสาร Office ด้วย Office Web Apps ผ่านทางเบราว

เซอร์บนอุปกรณ์ Windows Phone, iOS และ Android 

  

Apps ส าหรับ Office และ SharePoint 

แอพใหม่ของบุคคลภายนอกและแอพท่ีพัฒนาโดยลูกค้าสามารถท างานร่วมกับ Office และ SharePoint เพื่อน าบริการเว็บมา

สู่เอกสารและไซต์ของคุณได้  

 

การดูแล  

พอร์ทัลของผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกในการก าหนดค่าด้าน IT อย่างละเอียดส าหรับบริการต่างๆ ของคุณ ท้ังจากออนไลน์พอร์ทัล

หรือผ่านการจัดการโดยอัตโนมัติด้วยค าสั่งของ PowerShell 

  

ความน่าเชื่อถือ 

วางใจได้เลยว่าบริการของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอด้วยข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ที่รับประกันอัพไทม์ 99.9% โดยยินดี

จ่ายเงินคืนหากบกพร่อง  

 

ความปลอดภัย 

แนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ล่าสุด ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 5 ช้ัน และระบบตรวจสอบเชิงรุกที่จะช่วย

รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย  

 

ความเป็นส่วนตัว 

ข้อมูลของคุณเป็นของคุณคนเดียว Microsoft จะไม่ตรวจสอบอีเมลหรือเอกสารใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา  

 

ทันสมัย 

ไม่จ าเป็นต้องเสียเงินอัพเกรดเวอร์ชัน เพราะบริการอัพเดตต่างๆ รวมอยู่ในการสมัครสมาชิกของคุณแล้ว ฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เรา

สร้างขึ้นเพื่อลูกค้าที่ใช้ Office 365 จะในรูปแบบที่พร้อมให้ผู้ใช้ก าหนดค่าได้เองตามต้องการ  

 

การสนับสนุน 

บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ส าหรับทุกปัญหาด้าน IT ทุกวันตลอด 24 ชม. คุณสามารถขอรับบริการช่วยเหลือโดยตรงผ่าน

ทางพอร์ทัลของผู้ดูแลระบบส าหรับปัญหาที่ไม่เร่งด่วนมากนัก 

แหล่งข้อมูล: Office 365 Education (http://office.microsoft.com/th-th/academic/) 
  

http://office.microsoft.com/th-th/academic/


หัวข้อที ่2: เร่ิมต้นใช้งาน SUT Office 365 
การเข้างานบริการ SUT Office 365 ให้เข้าไปลงช่ือท่ีเว็บไซต์ www.sut.ac.th/***** แล้วคลิกเมนู **** หรือลงช่ือเข้าใช้งาน
ที่เว็บไซต์ https://login.microsoftonline.com/ จากนั้นใส่ช่ือบัญชีและรหัสผ่านในช่องลงช่ือเข้าใช้งานและรหัสผ่านเสร็จ
แล้วคลิกท่ีลงช่ือเข้าใช้ 
 
การขอรับบริการ SUT Office 365 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://ccs.sut.ac.th/2012/index.php/register เลือกเมนู 

Register จากนั้นเลือก SUT Office 365 แล้วด าเนินการตามขั้นตอนบนจอภาพจนแล้วเสร็จ โดยที่อยู่อีเมลจะอยู่ในรูปแบบ 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา@office365.sut.ac.th (ตย. B57xxxxx@ office365.sut.ac.th) 

 

ภาพที ่1 ลงทะเบียนขอใช้บริการ SUT Office 365 

หมายเหตุ: นักศกึษาต้องตรวจสอบตัวตนกับระบบฐานข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ขอใช้บริการ และ

ต้องแจ้งที่อยู่อีเมล (ท่ีใช้งานได้จริง) เพื่อใช้รับช่ือบัญชีและรหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบ 

การเข้าใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน SUT Office 365 คร้ังแรก 
นักศึกษาทีล่งทะเบียนขอใช้บริการ SUT Office 365 จะได้รับอีเมลแจ้งช่ือบัญชีและรหัสผ่านทางอีเมลภายในไม่เกิน 1 วันท า
กา รนั บจ าก เ วล าล งทะ เบี ยน  จากนั้ นนั กศึ กษาจะสามา รถ เ ข้ า ง านบริ ก า ร  SUT Office 365 ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  
https://login.microsoftonline.com/ จากนั้นใส่ช่ือบัญชีและรหัสผ่านในช่องลงช่ือเข้าใช้งานและรหัสผ่านตามล าดับ เสร็จ
แล้วคลิกปุ่ม Sign in 
 

 
ภาพที ่2 เข้าสู่ระบบ 
 
หมายเหตุ: 
1. นักศึกษาปริญญาตรี: b ตามด้วยรหัสประจ าตัวนักศึกษา@office365.sut.ac.th เช่น b57xxxxx@office365.sut.ac.th 
2. นักศึกษาปริญญาโท: m ตามด้วยรหัสประจ าตัวนักศึกษา@office365.sut.ac.th เช่น m57xxxxx@office365.sut.ac.th 



3. นักศึกษา ปริญญาเอก: d ตามด้วยรหัสประจ าตัวนักศึกษา@office365.sut.ac.th เช่น d57xxxxx@office365.sut.ac.th 
 
ส าหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะก าหนดให้ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันท ีให้นักศึกษาใส่รหัสผ่านเดิมที่ได้รับจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ ในช่องรหัสผ่านเดิม (Old password) และใส่รหัสผ่านใหม่ในช่องรหัสผ่านใหม่ (New password) โดยก าหนดให้
ต้องเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและต้องมีทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์ จากนั้นให้
ยืนยันรหัสผ่านใหมอ่ีกครั้งในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ (Confirm new password) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save 

 
ภาพที ่3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะให้ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ในช่องรหัสผ่าน 
(Password) จากนั้นคลิกปุ่ม Sig in 

 
ภาพที ่4 ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

เข้าสู่หน้าเร่ิมต้นของ office 365 
เมื่อลงช่ือเข้าใช้งานแล้วเสร็จ ระบบจะน าไปยังหน้า Get Started with Office 365 ซึ่งเป็นหน้าเริ่มต้นส าหรับการใช้งาน SUT 
Office 365 โดยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

Outlook: เครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

Calendar: ปฏิทินเพื่อการนัดต่างๆ 

People: ข้อมูลติดต่อของเพื่อนๆ ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้างรายบุคคล (Create Contact) หรือ
รายกลุ่ม (Create Group) 

Newsfeed: ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการใช้งานง่ายมาก สามารถกด Like หรือ Reply เพื่อตอบโต้การสนทนา
นั้นๆ บนหน้าบล็อกนั้น 



OneDrive: พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบัญชีผู้ใช้ละ 25GB ซึ่งใช้งานง่ายเพียงลากและวาง รวมถึงการพรี
วิวก่อนเปิดไฟล์ได้ด้วย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เห็นก่อนการเปิดใช้งาน 

Site: สร้างไซด์ส่วนตัวหรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาส าหรับทางานกลุ่ม สามารถก าหนดสิทธ์ิสมาชิกได้เช่นกัน 
 

 
ภาพที ่5 เริ่มต้นการใช้งาน SUT Office 365 
 
การต้ังค่าภาษา Office 365 
การเริ่มต้นใช้งาน Office 365 นั้นระบบจะตั้งค่าภาษาเริ่มต้นเป็น English (United State) การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาเป็น
ภาษาไทย โดยการคลิกไอคอน Settings (รูปเฟือง) บนแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก Office 365 settings แล้วบนหน้าการตั้ง
ค่าภาษา Office 365 ให้คลิก Language (ภาพท่ี 5) 
 

 
ภาพที ่6 การตั้งค่าภาษา Office 365 
ภายใต้หัวข้อเลือกภาษาของคุณส าหรับ Microsoft Online Services ให้เลือกเป็น ไทย (ไทย) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save 
 



 
ภาพที ่7 เลือกภาษาของคุณส าหรับ Microsoft Online Services 
 

หัวข้อที ่3: การใช้งาน Outlook WebApp 
การเปิดใช้อเีมลด้วย Outlook WebApp 
การเปิดใช้อีเมลด้วย Outlook เว็บแอพท าได้โดยการคลิกเลือก Outlook จากแถบใช้งานด้านบน (ภาพท่ี 4) โดยในการเริ่มต้น
ใช้งานเป็นครั้งแรกระบบจะให้ตั้งค่าภาษาส าหรับแถบค าสั่งโดยให้เลือกเป็น ไทย (ไทย) และให้ตั้งโซนเวลา (UTC +07:00) 
Bangkok, Hanoi, Jarkata เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save 
 

 
ภาพที ่8 ก าหนดค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน 
 
บนหน้าเริ่มต้นการใช้งาน Outlook ประกอบไปด้วย 

จดหมายใหม่ (New mail) ส าหรับการสร้างอีเมลใหม ่(1) 

กล่องจดหมายเข้า (Inbox) ส าหรับใช้เก็บอีเมลที่รับเข้ามา โดยสามารถสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ เปลี่ยนช่ือ ลบ ได้ตามความ
ต้องการโดยการคลิกเมาส์ขวาบนแถบ Inbox ที่แสดงอยู่ภายใต้ช่ือบัญชีผู้ใช้ (2) 

การอ่านอีเมลท าได้โดยการคลิกเลือกอีเมลที่ต้องการ (3) ระบบจะแสดงเนื้อหาของอีเมลในด้านขวามือ (4) หรือท าการ
ดับเบิลคลิกเพื่อให้เปิดอ่านอีเมลในหน้าต่างใหม ่

การตอบกลับ หรือส่งต่อ สามารถท าได้ทันทีโดยการคลิกบนค าสั่งที่ต้องการที่แสดงอยู่ด้านบนของหน้าเนื้อหาอีเมล (5) 

AB 



 
ภาพที ่9 หน้าเริ่มต้น Outlook 

การตั้งค่า Outlook 
ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Outlook ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้โดยการคลิกไอคอน Settings บนแถบเครื่องมือ (1) 
จากนั้นเลือกที ่ตัวเลือก (Options, 2) 

 
ภาพที ่10 ตั้งค่า Outlook 
บนหน้าจอตัวเลือก (Options) มีแถบเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
บัญชีผู้ใช้ (account) เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลบัญชีการใช้งานต่างๆ  การแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ท าได้โดยการ
คลิกแก้ไขข้อมูล (Edit information, 2)  

 
ภาพที ่11 หน้าจอบัญชผีู้ใช้ 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลบัญชี เพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้



รูปภาพ: สามารถเปลี่ยนรูปที่ใช้แสดงในบัญชีได้ 

 
ภาพที ่12 แก้ไขรูปภาพ 

A 
ทั่วไป: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
ภาพที ่13 แก้ไขข้อมูลทั่วไป 
 
สถานท่ีติดต่อ: แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ 

 
ภาพที ่14 แก้ไขสถานท่ีติดต่อ 
 
 
 



หมายเลขท่ีติดต่อ: แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 
ภาพที ่15 แก้ไขหมายเลขติดต่อ 
 
จัดการอีเมล เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับอีเมลต่าง ทั้งกฎกล่องขาเข้า (inbox rules) การตอบกลับอัตโนมัติ (automatic 
replies) รายงานการน าส่ง (delivery reports) และนโยบายการเก็บข้อมูล (retention policies) 
 

 
ภาพที ่16 การจัดการอีเมล 
 
กฎกล่องขาเข้า (inbox rules): เป็นการจัดการกับกล่องขาเข้าโดยการก าหนดกฎเพื่อแสดงจดหมายต่างๆ โดยมีวิธีการใช้
งานดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนท่ี 1: คลิก กฎกล่องขาเข้า (1) จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมาย + (2) 
ขั้นตอนท่ี 2: เลือกกฎที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มกฎใหม่ส าหรับกล่องขาเข้าให้เลือก สร้างกฎใหม่ส าหรับข้อความที่มาถึง (3) 



 
ภาพที ่17 เพิ่มกฎใหม่ส าหรับกล่องขาเข้า 

A 
ขั้นตอนท่ี 3: บนหน้าต่างกฎกล่องขาเข้าใหม่ (new inbox rule) ให้กรอกช่ือของกฎในช่องชื่อ (Name) จากนั้นให้เลือกกฎใน
ช่อง เมื่อมีข้อความเข้ามาและ (When the message arrives, and) และระบุสิ่งที่ต้องการให้ระบบกระท ากับข้อความgหล่า
นั้นในช่อง ให้ท าดังนี้ (Do the following) เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save หลังจากเพิ่มกฎกล่องขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้
หน้าจัดการอีเมลดังภาพท่ี 19 
 

 
ภาพที ่18 กฎกล่องจดหมายขาเข้าใหม่ 
 

 
ภาพที ่19 เพิ่มกฎกล่องขาเข้าเสร็จสมบูรณ์ 

 
A 



การตอบกลับอัตโนมัติ (automatic replies): เป็นการจัดการตอบกลับจดหมายอัตโนมัติ โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ 
บนหน้าจัดการอีเมล ใหค้ลิกการตอบกลับอัตโนมัติ (1) จากนั้นให้คลิกเลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ (2) หากต้องการก าหนด
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติให้คลิกเลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ เฉพาะช่วงเวลาต่อไปนี้  จากนั้น
ก าหนดเวลาเริ่มต้น (3) และก าหนดเวลาสิ้นสุด (4) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save 
 

 
ภาพที ่20 รายงานการน าส่ง 
 
รายงานการน าส่ง (delivery reports): ใช้รายงานการน าส่งส าหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ได้ส่งหรือได้รับ ซึ่งผู้ใช้
สามารถก าหนดขอบเขตการท างานได้ด้วยตนเองโดยบนหน้าจัดการอีเมล ให้คลิกรายงานการน าส่ง จากนั้นเลือกห้อข้อที่
ต้องการค้นหาแล้วคลิกปุ่ม Search แล้วด าเนินการบนจอจนแล้วเสร็จ 
 

 
ภาพที ่21 รายงานการน าส่ง 
 
นโยบายการเก็บข้อมูล (retention policies): เป็นนโยบายที่ใช้ควบคุมระยะเวลาการเก็บจดหมาย ซึ่งผู้ใช้สามารถ
ก าหนดเวลาทีต่้องการใหจ้ัดเก็บ ได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1: บนหน้าจัดการอีเมลให้คลิกนโยบายการเก็บข้อมูล (1) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย + (2) 



 
ภาพที ่22 นโยบายการเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 2: บนหน้าเลือกนโยบายการเก็บข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกเลือกนโยบายที่ต้องการจากรายช่ือที่ระบบมีให้ (1) หาก
ต้องการลบนโยบายที่เลือกให้คลิกที่ลบ (2) เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save หลังจากเพิ่มนโยบายการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะได้หน้าจัดการอีเมลดังภาพท่ี 21 
 

 
ภาพที ่23 เลือกนโยบายการเก็บข้อมูล 
 

 
ภาพที ่24 เพิ่มนโยบายการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ 


