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กดปุ่ มเหลา่นี�1

1. ไปที�กลอ่งจดหมายเขา้ของคณุอยา่งรวดเรว็

เพยีงตอ้งการเร ิ�มคอมพวิเตอรข์องคณุและดกูลอ่งจดหมายเขา้ของคณุทนัทใีชห่รอืไม่ ลองทาํดงันี�

พมิพ ์Outlook แลว้กดปุ่ ม Enter

เมื�อ Outlook เร ิ�มตน้ ใหก้ดปุ่ มเหลา่นี�เพื�อสรา้งขอ้ความอเีมลใหม่:

เพิ�มผูร้บัของคณุ บรรทดัชื�อเร ื�อง แลว้เขยีนขอ้ความของคณุ
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4

+ R

+ NCtrl

งานนําเสนอมบีทบาทอยา่งไร

สวสัด ีฉันแคต่อ้งการถามดวูา่คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืกอ่นเขา้ประชมุหรอืไม่...

Troy Segal



2. หยดุการคน้หาสิ�งที�แนบมา

มงีานที�ทาํลา่สดุหรอืไม่ ไม่ตอ้งคน้หา สิ�งที�คณุตอ้งการอาจอยูใ่นเมนูแนบไฟลอ์ยูแ่ลว้

บนัทกึไฟลใ์นแอปตา่งๆ สรา้งขอ้ความใหม่1 2 บน Ribbon 
ใหค้ลกิขอ้ความ

3

คลกิแนบไฟล ์4 เลอืกไฟลท์ี�บนัทกึไวล้า่สดุจากรายการ5

+ NCtrl

Packing list.docx



3. เขตขอ้มูลสาํเนาลบัถงึอยูท่ี�ไหน

สง่อเีมลไปยงักลุม่บคุคลหรอืไม่ เปิดใชง้านเขตขอ้มูลสาํเนาลบัถงึเพื�อใหพ้วกเขาไม่เห็นผูร้บั 
หรอืไม่สามารถตอบกลบัทั�งหมดได ้นี�คอืวธิกีารแสดงเขตขอ้มูลสาํเนาลบัถงึ

สรา้งขอ้ความใหม่ บน Ribbon 
ใหค้ลกิตวัเลอืก

คณุทํา
เสรจ็แลว้!

1 2

เขตขอ้มูลสาํเนาลบัถงึจะแสดงขึ �น4

คลกิปุ่ มสาํเนาลบัถงึ3

สาํเนาลบัถงึจะยดึตดิ สิ�งนั�นหมายถงึอะไร ซ ึ�งหมายความวา่หลงัจากที�คณุแสดงเป็นคร ั�งแรก 
จะแสดงอยูเ่สมอตั�งแตค่ร ั�งนั�น ถา้คณุปิด จะเป็นการยดึตดิเชน่กนั ซึ�งจะปิดอยูใ่นกรณีนั�น

+ NCtrl



4. กาํจดัที�อยูท่ี�กรอกขอ้มูลโดยอตัโนมตัทิี�ลา้สมยัแลว้

เร ิ�มพมิพช์ื�อ แลว้คณุจะเหน็รายการที�ทําใหส้มบูรณอ์ตัโนมตัิ

ที�อยูท่ี�กรอกขอ้มูลโดยอตัโนมตัเิป็นเร ื�องสะดวก แตบ่างคร ั�งก็กลายเป็นเร ื�องยุง่ยาก นี�คอืวธิกีารลบออก

ตอ้งการลบคาํแนะนําที�ทําใหส้มบูรณอ์ตัโนมตัทิ ั�งหมดหรอืไม่ คณุสามารถ ไปยงัไฟล ์> ตวัเลอืก 
> จดหมาย เลื�อนลงไปยงัสว่นสง่ขอ้ความ แลว้คลกิปุ่มลา้งรายการที�ทําใหส้มบูรณโ์ดยอตัโนมตั ิ
หรอืยกเลกิการเลอืกการทําใหส้มบูรณโ์ดยอตัโนมตัเิพื�อปิด

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggiek@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)

M|

Margaret Lawson (maggie@contoso.com)

ทางดา้นขวา ใหค้ลกิ X เพื�อนําที�อยู่ออก

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggie@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)

M|

Margaret Lawson (maggie@contoso.com)



5. รูเ้มื�อควรลบและเมื�อควรเก็บถาวร

ปุ่ มลบและเก็บถาวรจะอยูถ่ดัจากกนั นี�คอืเวลาที�จะใชปุ้่ มหนึ�งกบัอกีปุ่ มหนึ�ง

กบัลบ เก็บถาวร

วธิกีารทํางาน

จะลดขนาดของกล่องจดหมายหรอืไม่

การใชปุ้่ มลบจะลดขนาดของกลอ่งจดหมาย
โดยรวมของคณุ ซึ�ง ถา้โฟลเดอรร์ายการที�ถกู
ลบวา่งเปลา่

ซึ�งจะยา้ยขอ้ความไปยงั...

โฟลเดอรร์ายการที�ถูกลบซึ�งคณุอาจลา้งเป็น
ระยะ ในบางกรณี แผนก IT ของคณุอาจลา้ง
โฟลเดอรใ์หค้ณุ

เหตใุดจงึพเิศษ

นี�คอืปุ่ มลบแบบเกา่ที�ด!ี ดาํเนินการอยา่งชดัเจน 
จะเป็นการกาํจดัขอ้ความของคณุและในที�สดุขอ้
ความจะถกูลบ(เวน้แตว่า่คณุจะเลกิทาํหรอืกูค้นื
รายการนั�น)

การคลกิปุ่ มลบจะเป็นการลบขอ้ความ

วธิกีารทํางาน

เหตใุดจงึพเิศษ

เป็นการคลกิคร ั�งเดยีวเพื�อเก็บขอ้ความ 
ไม่จาํเป็นตอ้งจดัไฟลล์งในโฟลเดอรห์รอืโฟลเดอร ์
ยอ่ยอยา่งระมดัระวงั คลกิหนึ�งคร ั�ง หรอืแตะ 
จดัไฟลเ์พื�อเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั

ซึ�งจะยา้ยขอ้ความไปยงั...

โฟลเดอรเ์กบ็ถาวรนี�คอือกีโฟลเดอรส์าํหรบั
เก็บขอ้ความ

จะลดขนาดของกล่องจดหมายหรอืไม่

ไม่ใช ่การดาํเนินการนี�เป็นการเก็บสิ�งตา่งๆ 
ไม่ใชก่ารนําออกหรอืยอ่กลอ่งจดหมายของคณุ

การคลกิปุ่ มเก็บถาวรจะเป็นการเกบ็ขอ้ความ



กดปุ่ มเหลา่นี�1

6. ทางลดัการคน้หาที�รวดเรว็

ตอ้งการคน้หาขอ้ความของคนอื�นอยา่งรวดเรว็หรอืไม่ ลองทาํตามทางลดัเหลา่นี�

พมิพ ์Amy เพื�อคน้หาขอ้ความทั�งหมดที�มคีาํวา่ "Amy"3

+ ECtrl

พมิพส์ิ�งนี�เพื�อคน้หาอเีมลจาก Amy4

Amy

เคอรเ์ซอรข์องคณุจะไปยงักล่องคน้หาโดยอตัโนมตัิ2

จาก: Amy

พมิพส์ิ�งนี�เพื�อคน้หาอเีมลจาก Amy ที�ไดร้บัในสปัดาหนี์�5

จาก: Amy ไดร้บัแลว้: สปัดาหนี์�

พมิพส์ิ�งนี�เพื�อคน้หาอเีมลจาก Amy ที�มสีิ�งที�แนบมา6

จาก: Amy มสีิ�งที�แนบมา: ใช่



โปรดทราบวา่บญัชอีเีมลบางบญัชไีม่อนุญาตใหค้ณุตั�งคา่การตอบกลบัอตัโนมตั ิด ูhttps://aka.ms/alternativeAutoReply 
สาํหรบัการแกไ้ขปัญหาช ั�วคราวถา้ฟีเจอรนี์�ไม่พรอ้มใชง้าน

7. ตั�งคา่การตอบกลบัอตัโนมตัสิาํหรบัวนัหยดุพกัผ่อนของคณุ

ไปยงัจดหมาย คลกิไฟล ์

คณุทํา
เสรจ็แลว้!

1 2

เลอืกตวัเลอืกนี�4 พมิพข์อ้ความของคณุ 
แลว้คลกิตกลง

5

คลกิตอบกลบัอตัโนมตัิ3

บอกสิ�งที�คณุตอ้งการ: ขอ้ความ “ตอบกลบัในวนัหยดุพกัผ่อน” “ไม่อยูท่ี�สาํนักงาน” หรอื “ตอบกลบัอตัโนมตั”ิ 
นี�คอืวธิกีารตั�งคา่เพื�อใหผู้ค้นทราบวา่คณุไม่อยูท่ี�สาํนักงาน

สวสัดขีอบคณุสาํหรบัอเีมลของคณุ! 
ฉันจะไม่อยูท่ี�สาํนักงานจนถงึวนัที� 
2 มกราคม



8. เปิดขอ้ความในการประชมุ

ไดร้บัเธรดอเีมลที�ขอใหจ้ดัการประชมุหรอืไม่ นี�คอืวธิกีารดาํเนินการ

เปิดขอ้ความที�จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นการ
ประชมุ

1 กดปุ่ มเหลา่นี�2

ขอ้ความจะเปลี�ยนเป็นคาํเชญิเขา้รว่มการประชมุที�มผูีเ้ขา้รว่มประชมุ ตั�งคา่ตาํแหน่งของคณุ 
เวลาเร ิ�มตน้ และเวลาสิ �นสุด คลกิสง่และการประชมุของคณุจะพรอ้ม

3

ฉันกาํลงัพยายามคดิวา่เราควรทาํอยา่งไร 
Anne เธอคดิวา่อยา่งไร ตวัเลอืกที� 2 ละ่ 
Jeffery? คดิวา่อยา่งไร ฉันกาํลงัลงัเล 
Julian? ขอความเห็นหน่อย 
ฉันคดิวา่แตล่ะอยา่งก็มขีอ้ดแีละขอ้เสยีตา่งกนัไป...

ถงึ Anne Gaines; Jeffery Groce; Julian Hargrave

ตอบกลบั: ตดัสนิใจแลว้หรอืยงั + + RAltCtrl

robinpruitt@contoso.com

เราจาํเป็นตอ้งทําการตดัสนิใจ

หอ้งประชมุ 1000

Anne Gaines; Jeffery Groce; Julian Hargrave



9. ยา้ยไปรอบๆ Outlook อยา่งง่ายดาย

ในบางคร ั�ง คณุจาํเป็นตอ้งทํางานในปฏทินิของคณุ แลว้สลบักลบัไปยงัจดหมายอยา่งรวดเรว็ 
นี�คอืแป้นพมิพล์ดับางสว่นที�สามารถชว่ยใหค้ณุดาํเนินการได ้

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...นําคณุไปยงัจดหมาย ...นําคณุไปยงัปฏทินิ

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...นําคณุไปยงับุคคล ...นําคณุไปยงังาน



10. เพิ�มลายเซน็สว่นตวัลงในขอ้ความ

ทางดา้นขวา ใหเ้ลอืกบญัชอีเีมล4

คลกิลายเซน็...3

ลายเซน็สามารถซบัซอ้นหรอืธรรมดามาก โดยไม่คาํนึงถงึสไตลข์องคณุ นี�คอืวธิกีารสรา้งสไตล:์

ทางดา้นซา้ย 
ใหค้ลกิใหม่

5

ภายใตข้อ้ความใหม่ 
ใหเ้ลอืกลายเซน็ของคณุ

8พมิพช์ ื�อสาํหรบั
ลายเซน็

6 สรา้งลายเซน็7

สรา้งขอ้ความใหม่1

+ NCtrl

คลกิลายเซน็2

robin@contoso.com

ลายเซน็ที�ทาํงาน|

robin@adatum.com
robin@contoso.com

บญัชอีเีมล

Robin Pruitt
ผูจ้ดัการทั�วไป
Contoso, Ltd.



11. เปลี�ยนสขีอง Outlook

คลกิตวัเลอืก

คณุทํา
เสรจ็แลว้!

2

เลอืกธมีอื�น4 คลกิ ตกลง5

ทางดา้นขวา 
ใหค้น้หาธมีของ 
Office

3

เมื�อคณุตดิตั�ง Outlook เป็นคร ั�งแรก อาจปรากฏสวา่งเกนิไปสาํหรบัคณุ ถา้คณุตอ้งการใหส้ว่นของสว่นตดิตอ่ Outlook 
แตกตา่งไปเพื�อใหโ้ดดเดน่ นี�คอืวธิกีารเลอืกธมีของสตีา่งๆ

ซึ�งจะทํางานระหวา่งแอป Office ของคณุทั�งหมด โปรดทราบวา่ถา้คณุเปลี�ยนธมีของ Office ของคณุ 
จะเปลี�ยนสขีองแอป Office ของคณุทั�งหมด จาก Outlook ไปยงั Word ไปยงั Excel และอื�นๆ

คลกิไฟล ์1



12. คน้หา Outlook ของคณุบนที�อยูเ่ว็บ

คลกิขอ้มูล และถา้บรษิทัของคณุม ีOutlook บนเว็บ 
ก็จะปรากฏขึ �น

คณุทํา
เสรจ็แลว้!

2

คลกิลงิกเ์พื�อตรวจสอบ3 ลงชื�อเขา้ใชเ้พื�อดลูกัษณะ4

บรษิทัของคณุอาจใหค้ณุม ีOutlook บนเว็บ ซ ึ�งเป็นวธิใีนการตรวจสอบอเีมลที�ทาํงานของคณุเมื�อคณุไม่อยูท่ี�โตะ๊ทาํงาน 
นี�คอืวธิกีารคน้หาที�อยูเ่ว็บ

คลกิไฟล ์1

การตั�งคา่บญัชผูีใ้ช ้
เปลี�ยนการตั�งคา่สาํหรบับญัชนีี�หรอืตั�งคา่การเชื�อมตอ่เพิ�มเตมิ

เขา้ถงึบญัชนีี�บนเว็บ
https://outlook.office365.com/owa/...



ขอบคณุสาํหรบัการอา่น!

eBook นี�ชว่ยคณุไดห้รอืไม่ เราตอ้งการทราบสิ�งที�คณุคดิ

สง่คาํตชิมถงึเรา:

ที� http://aka.ms/outlooktips-ebook
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