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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบเมลล์
คุณสมบัตขิ องเว็บเมลล์
1. เปิ ดด้ วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Firefox
2. เครื่ องที่สามารถใช้ เว็บเมล์ได้ ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตเท่านัน้
3. สามารถส่งและอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
4. จัดระเบียบที่อยูผ่ ้ ตู ิดต่อ
5. สร้ างงานและกาหนดการต่างๆ
6. การนัดหมายตารางเวลา
7. มีตวั ช่วยปกป้องกล่องจดหมาย จากผู้ไม่ประสงค์
ระบบที่สนับสนุน
1. การติดต่อผ่านทางเว็บบราวเซอร์
2. การติดต่อผ่านทางโปรแกรม Mail Client เช่น Microsoft Outlook, Thunderbird โดยสนับสนุน
โปรโตรคอล POP3, IMAP4
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การเข้ าใช้ งานระบบอีเมลล์ ผ่านเว็บบราวเซอร์
เปิ ด Web Browser “Internet Explorer” พิมพ์ https://mail.buu.ac.th/owa ที่ Address bar ก็จะเข้ าสูห่ น้ าจอ
Logon ดังรูป

ให้ พิมพ์ Username ลงในช่อง User name และให้ ใส่ Password ลงในช่อง Password จากนันกดปุ่
้
ม Logon ดังรูป
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ส่ วนประกอบของเว็บเมลล์
เว็บเมลล์ประกอบด้ วยสองส่วนหลักๆ ดังนี ้
1. แถบเมนู
เป็ นรายการคาสัง่ ที่ให้ เลือกเปิ ดรายละเอียดตามรายการนัน้ ๆ ซึง่ จะปรากฎอยู่ทาง
ซ้ ายมือของหน้ าจอ ซึง่ เมื่อคลิกที่เมนูหลักเมนูใดเมนูหนึง่ เมนูการใช้ งานย่อยจะเปลี่ยนไปด้ วย
2. รายละเอียด เป็ นส่วนที่แสดงรายละเอียดของแถบคาสัง่ ที่เลือก ใน
แต่ละรายการซึง่ จะปรากฎอยูท่ างขวามือของหน้ าจอ
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รูปแสดงส่วนประกอบของเว็บเมลล์

รูปแสดงส่วนประกอบของเว็บเมลล์
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แถบเมนูการใช้ งานหลัก
เมนูการใช้ งาน

ความหมาย
คุณสามารถเข้ าถึงโฟลเดอร์ ทงหมดในกล่
ั้
องจดหมาย Microsoft
Exchange (รายการที่ถกู ลบ ปฏิทิน ที่ติดต่อ แบบร่าง กล่องขาเข้ า
อีเมลขยะ บันทึกย่อ กล่องขาออก รายการที่ถกู ส่ง และงาน) และ
โฟลเดอร์ ส่วนบุคคลที่คณ
ุ ได้ สร้ างไว้ นอกจากนี ้ยังช่วยให้ คณ
ุ จัดการ
เนื ้อหาในกล่องจดหมายของคุณโดยสร้ าง เปลี่ยนชื่อ ย้ าย หรื อลบ
โฟลเดอร์
ปฏิทินและสร้ างโฟลเดอร์ ปฏิทินเพิ่มเติม
สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ
จัดการงานของคุณและยังช่วยให้ คณ
ุ สามารถสร้ างโฟลเดอร์ งาน
เพิ่มเติม
ช่วยให้ คณ
ุ เข้ าถึงแฟ้มที่ใช้ ร่วมกันของ Windows หรื อไลบรารี เอกสาร
Microsoft Windows SharePoint Services ในองค์กรของคุณที่
สามารถใช้ ได้ กบั ผู้ใช้ Outlook Web Access
ช่วยให้ คณ
ุ สามารถดูและจัดการโฟลเดอร์ สาธารณะในองค์กรของ
คุณ
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แถบเครื่ องมือ
เครื่องมือ

ความหมาย
สร้ างข้ อความจดหมายใหม่
แสดงหรื อซ่อนบานหน้ าต่างการอ่าน
แสดงข้ อความอีเมลแต่ละข้ อความในหนึง่ บรรทัดหรื อแสดงข้ อความอีเมลแต่ละ
ข้ อความในหลายบรรทัด
ลบข้ อความอีเมลหรื อข้ อความที่เลือก
ย้ ายหรื อคัดลอกจดหมายไปยังโฟลเดอร์ ที่ต้องการ
ตรวจสอบข้ อความใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ ปุ่ มนี ้ยังสามารถใช้ เพื่อฟื น้ ฟูหน้ าต่างเบราว์เซอร์
ตอบกลับไปยังผู้สง่ ข้ อความจดหมาย
ตอบกลับไปยังผู้รับข้ อความจดหมายทังหมด
้
ส่งต่อข้ อความอีเมลไปยังผู้รับ

การส่ งจดหมาย
1. ให้ คลิกที่
2. จะปรากฎหน้ าจอให้ ใส่รายละเอียดในการส่งจดหมาย ดังรูป
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ตัวเลือกของแถบเครื่องมือข้ อความ
ปุ่ ม

คาอธิบาย
ส่งข้ อความถึงผู้รับ
บันทึกข้ อความในโฟลเดอร์ แบบร่าง แต่ยงั ไม่สง่ ข้ อความ
แนบแฟ้มไว้ กบั ข้ อความ
เปิ ดสมุดที่อยูเ่ พื่อค้ นหาชื่อผู้รับ
ตรวจสอบชื่อของผู้รับข้ อความในสมุดรายชื่อ หรื อในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ สาหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับ
กาหนดความสาคัญของข้ อความเป็ นสูง
กาหนดความสาคัญของข้ อความเป็ นต่า
แทรกลายเซ็นที่ท้ายข้ อความ
ตรวจสอบการสะกดในข้ อความ
กาหนดประเภทข้ อความ
แสดงกล่องโต้ ตอบตัวเลือกของข้ อความ
กาหนดรูปแบบของข้ อความเป็ น HTML หรื อ ข้ อความล้ วน

การป้อนชื่อผู้รับในช่ อง ถึง… หรือ สาเนาถึง… ด้ วยการกรอก
1. ให้ ทา่ นกรอกชื่อ E-Mail ผู้ที่ทา่ นต้ องการส่งที่ชอ่ ง ถึง...
2. หากท่านต้ องการส่งจดหมายถึงผู้รับหลายคน ให้ คนั่ แต่ละชื่อด้ วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;)
3. กรอกหัวเรื่ องของจดหมายที่ต้องการส่งที่ชอ่ ง เรื่ อง:
4. พิมพ์ข้อความที่จะส่งให้ ผ้ รู ับ ในพื ้นที่เนื ้อหาข้ อความจดหมาย
5. กดปุ่ ม ส่ง

9

การป้อนชื่อผู้รับในช่ อง ถึง… หรือ สาเนาถึง… หรือ สาเนาลับถึง… ด้ วยการคลิกปุ่ ม …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้ ทา่ นคลิกที่ปมุ่ ถึง... หรื อ สาเนาถึง... หรื อ
เพื่อเปิ ดสมุดรายชื่อ
กรอกชื่อผู้รับจดหมายในช่องค้ นหา
คลิกเลือกผู้รับจดหมาย
เลือกว่าต้ องการส่งถึงผู้รับแบบใด
กดปุ่ ม ตกลง
กรอกหัวเรื่ องของจดหมายที่ต้องการส่งที่ชอ่ ง เรื่ อง:
พิมพ์ข้อความที่จะส่งให้ ผ้ รู ับ ในพื ้นที่เนื ้อหาข้ อความจดหมาย
กดปุ่ ม ส่ง
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การแนบไฟล์
1. กดที่ปมุ่

จะปรากฎหน้ าจอดังรูป

2. กดปุ่ ม Browse… เพื่อเลือกแฟ้มข้ อมูลจากเครื่ องของท่าน
3. กดปุ่ ม แนบ เพื่อแนบเอกสาร

การบันทึกรายชื่อผู้ตดิ ต่ อ (สมุดรายชื่อ)
ที่ตดิ ต่อเป็ นรายการที่คณ
ุ สร้ างเพื่อเก็บข้ อมูลที่ติดต่อเกี่ยวกับบุคคลหรื อกลุม่ คุณสามารถใช้ ที่ตดิ ต่อ
เพื่อเก็บเพียงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ หรื อเก็บข้ อมูลทังหมดที
้
่ คณ
ุ มีเกี่ยวกับบุคคลหรื อบริ ษัท นอกจากนี ้ คุณ
ยังสามารถสร้ างรายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคลได้ รายชื่อนี ้สามารถใช้ เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้รับหลายคนผ่าน
รายการเดียวในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ
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การบันทึกรายชื่อผู้ตดิ ต่ อเป็ นรายบุคคล
1.

กดที่

2. คลิกที่
เพื่อสร้ างผู้ตดิ ต่อใหม่
3. จะปรากฎหน้ าจอให้ กรอกข้ อมูล
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4. หลังการนันให้
้ ทา่ นกดที่ปมุ่

การบันทึกรายชื่อผู้ตดิ ต่ อเป็ นกลุ่ม

1. กดที่
2. จะปรากฎหน้ าจอดังรูป

เพื่อสร้ างรายชื่อผู้ตดิ ต่อแบบกลุม่
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3. หลังการนันให้
้ ทา่ นกดที่ปมุ่
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การเปิ ดอ่ านจดหมาย

การเปิ ดไฟล์ แนบ
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การตอบจดหมายกลับ
1. กดที่ปมุ่
ตอบกลับ เพื่อตอบจดหมายไปยังผู้สง่
2. พิมพ์เนื ้อหาจดหมาย
3. กดปุ่ ม
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การลบจดหมาย
ให้ ทา่ นเลือกจดหมายที่ท่านต้ องการลบ และกดที่ปมุ่
ปฏิทนิ
ปฏิทินของ Outlook Web Access ช่วยให้ คณ
ุ สามารถสร้ างและติดตามการนัดหมายได้ นอกจากนี ้
คุณยังสามารถจัดและกาหนดการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน แล้ วปรับปรุงหรื อปรับเปลี่ยนข้ อมูล (เวลา สถานที่
หรื อผู้เข้ าร่วมประชุม) ได้ ตามต้ องการ เมื่อคุณใช้ ปฏิทินเพื่อติดตามการประชุมและการนัดหมาย เพื่อนร่วมงาน
สามารถตรวจสอบเวลาที่วา่ งของคุณเพื่อจัดตารางเวลาได้
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การนัดหมายและการเรียกประชุม
การนัดหมายเป็ นช่วงของเวลาที่คณ
ุ สามารถทาเครื่ องหมายในปฏิทินของคุณสาหรับกิจกรรมที่
ต้ องการ เช่น การนัดรับประทานอาหารกลางวัน หรื อการแบ่งเวลาเพื่อทางานในโครงการ การนัดหมายอาจเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดเพียงครัง้ เดียว หรื อวางกาหนดการให้ เกิดขึ ้นเป็ นประจา เช่น การนัดหมายรายสัปดาห์เพื่อ
จัดเตรี ยมรายงาน การนัดหมายของคุณอาจเป็ นการนัดหมายกับผู้อื่น แต่จะปรากฏเฉพาะในปฏิทินของคุณเอง
ถ้ าคุณต้ องการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการนัดหมายกับผู้อื่นในองค์กรของคุณ เพื่อให้ การนัดหมายนันปรากฏบน
้
ปฏิทนิ ของผู้อื่นเช่นเดียวกับปฏิทินของคุณให้ ใช้ การเรี ยกประชุม แทนการนัดหมาย
เมื่อต้ องการสร้ างการนัดหมาย
1. ใน ปฏิทิน บนแถบเครื่ องมือ ให้ คลิก
สร้ าง
หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังสามารถสร้ างการนัดหมายใหม่ โดยคลิกสองครัง้ ที่ชว่ งเวลาในมุมมอง
ปฏิทิน
2. ในช่อง เรื่ อง ให้ พิมพ์คาอธิบายโดยย่อของการนัดหมาย
3. ในช่อง สถานที่ ให้ พิมพ์สถานที่ที่การนัดหมายจะเกิดขึ ้น
4. ในรายการ เวลาเริ่มต้ น และ เวลาสิ ้นสุด เลือกวันที่และเวลาที่เหมาะสม
5. ในรายการ แสดงเวลาเป็ น เลือกวิธีการที่ต้องการให้ ตารางเวลาของคุณปรากฏสาหรับช่วงการนัด
หมาย สิ่งที่คณ
ุ เลือก (ไม่วา่ ง, ว่าง, ไม่แน่นอนหรื อ ไม่อยูท่ ี่สานักงาน) คือสิ่งที่ผ้ อู ื่นจะเห็นเมื่อดู
ตารางเวลาของคุณ
6. หากช่วงเวลาที่เป็ นค่าเริ่มต้ นสาหรับการแจ้ งเตือนไม่เป็ นที่พอใจ ให้ กาหนดช่วงเวลาใหม่ตามที่คณ
ุ
ต้ องการ
7. หากต้ องการป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่นดูรายละเอียดของการนัดหมาย ให้ คลิกที่ ส่วนตัว
8. ในเนื ้อหาข้ อความ ให้ พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายชื่อของสิ่งที่ต้องนาไปในการนัดหมาย
9. คลิกที่
ฟอร์ มการนัดหมาย

บันทึกและปิ ด หรื อกดแป้น CTRL+S ก่อนที่จะปิ ดหน้ าต่างเบราว์เซอร์ ของ
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เมื่อต้ องการสร้ างการเรียกประชุม
1. ในปฏิทิน บนแถบเครื่ องมือ ให้ คลิก

สร้ าง

2. ในแถบเครื่ องมือ การนัดหมาย ให้ คลิกที่
เชิญผู้เข้ าร่วมประชุม
3. ในช่องข้ อความ จาเป็ น และ ตัวเลือก ให้ พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คณ
ุ ต้ องการให้ รับการเรี ยกประชุมนี ้ เมื่อ
ต้ องการระบุห้องประชุมหรื ออุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ ให้ พิมพ์ในช่อง ทรัพยากร
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้เข้ าร่วมประชุม โปรดดูที่ เพิ่มหรื อลบผู้เข้ าร่วมประชุม
4. ในรายการ เวลาเริ่มต้ น และ เวลาสิ ้นสุด เลือกวันที่และเวลาที่เหมาะสม หากคุณต้ องการจัดประชุม
เป็ นประจา ให้ คลิกที่
การเกิดขึ ้นประจา สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ ้นประจา
5. ในรายการ แสดงเวลาเป็ น ให้ เลือกวิธีการที่ต้องการให้ ตารางเวลาของคุณปรากฏสาหรับช่วงเวลาของ
การประชุม สิ่งที่คณ
ุ เลือก (ไม่วา่ ง, ว่าง, ไม่แน่นอนหรื อ ไม่อยูท่ ี่สานักงาน) คือสิ่งที่ผ้ อู ื่นจะเห็นเมื่อดู
ตารางเวลา และตารางเวลาของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
6. เลือกช่องกาเครื่ องหมาย ตัวเตือน เพื่อแจ้ งเกี่ยวกับการประชุมนี ้ ระบบจะแจ้ งเตือนผู้รับทังหมดของ
้
การเรี ยกประชุมนันๆ
้ หากมีการเปิ ดใช้ การแจ้ งเตือนในปฏิทิน
7. พิมพ์ข้อความสาหรับการเรี ยกประชุมในพื ้นที่ข้อความ จากนันคลิ
้ กที่
ส่ง หรื อกดแป้น
ALT+S ระบบจะส่งข้ อความเรี ยกประชุมไปยังผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
และเพิ่มรายการประชุมใหม่ใน
ตารางเวลาของคุณ แต่ละคนที่ได้ รับการเรี ยกประชุมสามารถรับ ปฏิเสธ หรื อตอบรับว่าไม่แน่นอน
เพิ่มหรื อลบผู้เข้ าร่ วมประชุม
เมื่อต้ องการเพิ่มผู้เข้ าร่วมประชุม ให้ พิมพ์ชื่อของผู้เข้ าร่วมประชุมในเขตข้ อมูล จาเป็ น หรื อ ตัวเลือก
ฟอร์ มการเรี ยกประชุม นอกจากนี ้คุณยังสามารถเพิ่มชื่อ รายชื่อการแจกจ่าย หรื อทรัพยากร (เช่น ห้ องประชุม)
ไปยังการเรี ยกประชุมโดยคลิก จาเป็ น ตัวเลือก หรื อทรัพยากรในการเรี ยกประชุม ระบบจะเปิ ดสมุดรายชื่อ แล้ ว
ให้ คณ
ุ ค้ นหาบุคคลในรายชื่อที่อยู่สว่ นกลางขององค์กรหรื อในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ หลังจากพบชื่อที่ต้องการใน
สมุดที่อยู่ ให้ เพิ่มชื่อนันในการเรี
้
ยกประชุมของคุณโดยเลือกชื่อ แล้ วคลิกที่ จาเป็ น ตัวเลือก หรื อทรัพยากรใน
ส่วนผู้รับของการประชุมที่ด้านล่าง
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เมื่อต้ องการเพิ่มหรื อลบผู้เข้ าร่ วมการประชุม
เมื่อต้ องการเพิ่มผู้เข้ าร่วมการประชุม ให้ พิมพ์ชื่อในกล่อง จาเป็ น หรื อ ตัวเลือก หรื อคลิกที่ จาเป็ น หรื อ
ตัวเลือก เพื่อเปิ ดสมุดที่อยู่ เมื่อคุณเพิ่มชื่อในการเรี ยกประชุมจากสมุดรายชื่อแล้ ว ให้ คลิกที่ ตกลง
เมื่อต้ องการลบชื่อจากกล่องที่อยู่ ให้ คลิกขวาที่ชื่อ แล้ วคลิก เอาออก หรื อเลือกชื่อแล้ วกดแป้น
DELETE นอกจากนี ้คุณยังสามารถลบชื่อที่แก้ ไข โดยจัดตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ที่ท้ายชื่อแล้ วกดแป้น
BACKSPACE
หมายเหตุ เมื่อต้ องการตรวจสอบตารางเวลาของผู้ที่อาจเข้ าร่วมประชุมได้ ให้ คลิก ระบบจัดการกาหนดการ
หลังจากป้อนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดแล้
้
ว ซึง่ ช่วยให้ คณ
ุ สามารถเลือกเวลาที่ทกุ คนสามารถเข้ าร่วมการประชุม
ของคุณได้ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดตารางการประชุม
ตอบกลับหรือส่ งต่ อการเรี ยกประชุม
ผู้ใช้ อื่นสามารถเชิญคุณเข้ าร่วมประชุม โดยใช้ ปฏิทินใน Outlook Web Access การเรี ยกการประชุมนี ้
จะปรากฏเป็ นข้ อความในกล่องขาเข้ า
เมื่อต้ องการตอบสนองการเรียกประชุม
1. เปิ ดการเรี ยกประชุม โดยคลิกสองครัง้ ในกล่องขาเข้ า
2. คลิกปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ต่อไปนี ้:
ปุ่ ม
ยอมรับ

ไม่แน่นอน

ปฏิเสธ

ชื่อ

คาอธิบาย
ตอบรับการประชุมและเพิ่มรายการในปฏิทินของคุณ บุคคลอื่นที่ดู
ตารางเวลาของคุณจะเห็นว่าคุณไม่วา่ งระหว่างเวลาการประชุม
นันๆ
้
ตอบรับการประชุมแต่ระบุวา่ คุณอาจจะไม่เข้ าร่วม ระบบจะเพิ่ม
รายการประชุมในปฏิทินของคุณด้ วย แต่บคุ คลอื่นที่ดตู ารางเวลา
ของคุณจะเห็นเฉพาะการนัดหมายที่ยงั ไม่แน่นอนในเวลานันๆ
้
ปฏิเสธการประชุม ไม่มีอะไรเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ ระบบจะลบ
รายการเรี ยกประชุมออกจากกล่องขาเข้ าของคุณด้ วย การเรี ยก
ประชุมจะไม่ถกู ลบอย่างถาวรจนกว่าคุณจะลบออกจากโฟลเดอร์
รายการที่ถกู ลบ โดยเลือกแล้ วลบหรื อล้ างโฟลเดอร์ รายการที่ถกู ลบ
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3. เมื่อคลิกที่ ยอมรับ, ไม่แน่นอน หรื อ ปฏิเสธ ระบบจะเปิ ดเมนูที่ชว่ ยให้ คณ
ุ สามารถเลือก แก้ ไขคาตอบ
ก่อนส่ง, ส่งคาตอบเดี๋ยวนี ้, หรื อ ไม่ต้องส่งคาตอบ
4. หากคุณมีข้อขัดแย้ งหรื อการประชุมที่ติดต่อกัน Outlook Web Access จะแสดงแบนเนอร์ ที่สว่ นหัว
ของการเชิญประชุม คลิกที่แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียดของข้ อขัดแย้ งหรื อการประชุมที่ตดิ กัน
หมายเหตุ เมื่อต้ องการตรวจสอบตารางเวลาของวันนัน้ ก่อนที่คณ
ุ จะตอบรับการประชุม ให้ คลิก
ปฏิทิน ใน เมนูหลัก การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของคุณเป็ น ไม่แน่นอน
5. หากคุณเลือก แก้ ไขคาตอบก่อนส่ง หน้ าต่างข้ อความที่สง่ ถึงผู้สง่ คาขอเรี ยกประชุมจะปรากฏ เมื่อ
ต้ องการเพิ่มผู้รับอื่นให้ กบั การตอบรับการประชุม ให้ พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ถึง และ สาเนาถึง
6. หากคุณต้ องการส่งข้ อความไปพร้ อมกับการตอบรับ ให้ พิมพ์ข้อความลงในกล่องข้ อความ ตัวอย่างเช่น
คุณสามารถอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงอาจไม่เข้ าร่วมการประชุมนัน้
7. หลังจากเขียนการตอบรับของคุณเสร็จแล้ ว ให้ คลิกที่

ส่ง

ตอบการเรียกประชุมพร้ อมด้ วยข้ อความ
คุณสามารถตอบกลับการเรี ยกประชุม โดยไม่ตอบรับการเชิญ
1. เมื่อต้ องการส่งข้ อความไปถึงเฉพาะผู้จดั การประชุม ให้ คลิกที่
ประชุม

ตอบกลับ ในการเรี ยก

2. เมื่อต้ องการส่งข้ อความไปยังทุกคนที่ได้ รับเชิญ ให้ คลิกที่
3. ในเนื ้อหาข้ อความ ให้ พิมพ์ข้อความตอบกลับ จากนันคลิ
้ กที่

ตอบกลับทังหมด
้
ส่ง

ส่ งต่ อการเรี ยกประชุม
1. คุณสามารถส่งต่อการเรี ยกประชุมไปยังบุคคลอื่นที่ควรเข้ าร่วมการประชุมแต่ไม่ได้ รับการเชิญในการ
เรี ยกประชุม ให้ คลิกที่
ส่งต่อ
2. ในกล่อง ถึง ให้ พิมพ์ชื่อหรื อชื่อแทนของผู้รับ แล้ วคลิกที่ ตรวจสอบชื่อ เพื่อแก้ ไขชื่อ หากคุณไม่ทราบชื่อ
ผู้รับ ให้ คลิกที่ ถึง เพื่อเปิ ด สมุดรายชื่อ แล้ วค้ นหาผู้รับในสมุดรายชื่อส่วนกลางขององค์กรหรื อ
โฟลเดอร์ ที่ติดต่อของคุณ
3. คลิก

ส่ง
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การเปลี่ยนรหัสผ่ าน
1. กดที่
2. กดที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน
3. กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครัง้
4. กดปุ่ ม
ด้ านบนซึง่ เมื่อท่านกดปุ่ ม
ระบบให้ โดยอัตโนมัติ

แล้ วโปรแกรมเว็บเมลล์จะทาการออกจาก

ข้ อแนะนาในการกาหนดรหัสผ่ านใหม่
1. ควรมีความยาวอย่างน้ อย 8 ตัวอักษร
2. ประกอบตัวอักขระ A-Z a-z 1-9 หรื อตัวอักษรพิเศษ เช่น ! # @ %
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กบั ตัวพิมพ์เล็กมีความแตกต่างกัน
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การออกจากระบบ
1. กดที่ปมุ่
2. กดที่ปมุ่

ทางด้ านบนขวา
เพื่อปิ ดบราวเซอร์

