
การใชงานอีเมลลนักศึกษา student.mahidol.ac.th

กําหนดขอมูลสวนตัวใหกับระบบ
คุณสามารถกําหนดขอมูลประจาํตวัใหกับระบบ หลังจากเขาสูระบบของ Live@edu ดังนี้
1. คลิกที่ Profile ทางดานบน แลวปอนชื่อและนามสกุลของคณุในชอง First name 

และ Last name จากนั้นจงึคลิกปุม Save

รูปที่ 7

รูปที่ 8
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• หากตองการเปลี่ยนรูปประจาํตวัของคณุ ใหคลิกที่รูปบริเวณมุมบนดานซาย 

เลือกหัวขอ Change picture

รูปที่ 9

ซ่ึงจะมีหนาจอใหอัพโหลดรูปที่ตองการ ใหคลิกปุม Browse เพื่อระบุรูป 

และคลิกปุม Save เพื่อบันทึกสูระบบ
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รูปที่ 10

3. หลังจากนั้นใหระบุขอมูลบัญชีผูใชเพิ่มเติม โดยคลิกที่รูปบริเวณมุมบนดานขวา 

เลือกหัวขอ View your account 

รูปที่ 11
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รูปที่ 12

แลวคลิกที่ Registered information เพื่อปอนขอมูลของคุณ และบันทึกโดยคลิกปุม Save

รูปที่ 13
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การเปล่ียนรหัสผาน

หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน ใหคณุไปที่ล้ิงค http://live.mahidol.ac.th

1. ใหคลิกที่ Change you Password 

รูปที่ 14

2. ปอนรหัสผานเดิมในชอง Old password, รหัสผานใหมในชอง Type new password และปอนรหัสผาน
ใหมอีกครั้งในชอง Retype new password

รูปที่ 15
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3. คลิกปุมตกลง เพื่อบันทึกรหัสผานใหม

กําหนดคําถามในกรณีลืมรหัสผาน

การกําหนดคําถามนี้จะถูกใชในกรณีที่คุณลืมรหัสผาน เพื่อใหระบบถามคําถามที่กําหนด 
หากคณุตอบคําถามไดถูกตอง ระบบจะถือวาเปนผูใชจริง และใหกําหนดรหัสผานใหม
สําหรับการใชงานตอไป

1. หลังจากเขาสูระบบ คลิกที่ Change ในบรรทัด Question 

รูปที่ 16

2. ปอนรหัสผานในชอง Password, เลือกคําถามจากชอง Question และปอนคําตอบ

ในชอง Secret answer โดยคําตอบตองยาวไมนอยกวา 5 ตวัอักษร
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รูปที่ 17

กรณีลืมรหัสผาน

หากลืมรหัสผาน ใหคณุไปที่ล้ิงค http://live.mahidol.ac.th

1. ใหคลิกที่ Forgot you Password

รูปที่ 18



2. ทําตามขั้นตอนของระบบ

รูปที่ 19

การเขาใชงาน

หลังจากล็อคอินผานหนาจอของทางมหิดลจะปรากฏหนาจอใหปอนชื่อผูใชและรหัสผานดังรูป

รูปที่ 20
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หลังจากเขาสูระบบแลว เราจะเห็นหนาจอหลักของอีเมลซึ่งแสดงเมลบ็อกซ 5 แบบ ดังนี้

แบบราง สําหรับเก็บอีเมลที่รางเอาไว

กลองขาเขา สําหรับเก็บอีเมลที่มีผูสงเขามา

รายการที่ถูกลบ สําหรับเก็บอีเมลที่ถูกลบทิ้ง

รายการที่ถูกสง สําหรับเก็บอีเมลที่ถูกสงออกไป

อีเมลขยะ สําหรับเก็บอีเมลขยะ

กําหนดคาการทํางานของระบบ

เมื่อเร่ิมใชงานหรือตองการปรับการทํางาน ใหคลิกที่ Options หนาจอจะเปลี่ยนไป 

ซ่ึงแถบดานซายมือเปนหัวขอ เมื่อคลิกที่หัวขอใดจะแสดงรายละเอียดทางดานขวา 

ซ่ึงผูเร่ิมใชควรกําหนดรายละเอียดในหวัขอตอไปนี้

รูปที่ 21
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Regional Settings: สําหรับกําหนดรูปแบบของวัน-เวลา, เขตเวลา และภาษาที่ใชแสดงผล 

ซ่ึงมีภาษาไทยใหเลือกดวย เสร็จแลวใหคลิก Save เพือ่บันทึกคา 

รูปที่ 22

Junk E-Mail: สําหรับกําหนดการกรองอีเมลขยะอัตโนมัติ รวมถึงรายชื่ออีเมลที่ยอมรับและ

ไมยอมรับเสร็จแลวใหคลิก Save เพือ่บันทึกคา 

รูปที่ 23
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Calendar: สําหรับกําหนดการแสดงวันแรกของสัปดาหในปฏิทิน และวัน-เวลาทํางาน 

เสร็จแลวใหคลิก Save เพื่อบันทึกคา 

รูปที่ 24

การเพิ่มรายชื่อสําหรับการติดตอ

เราสามารถเก็บรายชื่อสําหรับการติดตอไวเพื่อความสะดวกในการสื่อสารได โดยมีขั้นตอนดงันี้
1. คลิกที่ Contacts เพื่อเขาสูหนาแสดงรายชือ่ติดตอ และคลิกที่ New Contact
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รูปที่ 25

2. ปอนรายละเอียดตางๆ ของบุคคล แลวคลิก Save and Close เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่ 26
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การลบรายชื่อสําหรับการติดตอ

ใหคลิกที่ Contacts เพื่อเขาสูหนาแสดงรายชื่อตดิตอ และคลิกทําเครื่องหมายถูกหนารายชื่อ

ที่ตองการลบ แลวคลิก Delete เพื่อลบขอมูลที่เลือกไว 

รูปที่ 27

การสงอีเมลล

1. คลิกที่ Mail เพือ่เขาสูหนาแสดงอีเมล และคลิกที่ New Message 
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รูปที่ 28

2. คลิกที่ To เพื่อระบุผูรับ และระบุหัวเร่ืองในชอง Subject แลวปอนขอความในชองดานลาง

รูปที่ 29
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3. หากตองการแนบไฟลไปดวยใหคลิก Attachments และระบุไฟลที่ตองการ

4. คลิก Send เพื่อสงอีเมลล

การอาน, ตอบกลับ และสงตออีเมล
1. คลิกที่ Mail เพือ่เขาสูหนาแสดงอีเมล และคลิก Subject ของอีเมลลที่ตองการอาน

รูปที่ 30

2. คลิก Reply จะเปนการตอบกลับไปยังผูสง หรือหากคลิก Forward 

จะเปนการสงตออีเมลลฉบับนี้ไปยังผูอ่ืน
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รูปที่ 31

การลบอีเมลล

1. คลิกที่ Mail เพือ่เขาสูหนาแสดงอีเมล และคลิกเมลบ็อกซทางซายมือ เชน กลองขาเขา

รูปที่ 32
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2. คลิกทําเครื่องหมายถูกหนาอีเมลลที่ตองการ แลวคลิก Delete เพื่อลบอีเมลลที่เลือก 

ซ่ึงอีเมลลนั้นจะถูกยายไปอยูในกลองรายการที่ถูกลบ

รูปที่ 33

หมายเหตุ: หากทําการลบในกลองรายการที่ถูกลบ จะตองยืนยันการลบเนื่องจากเปนการลบถาวร

กําหนดนัดหมายในปฏิทิน

1. คลิกที่ Calendar เพื่อเขาสูหนาแสดงปฏิทิน แลวคลิกที่ New Appointment
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รูปที่ 34

2. ระบุเร่ืองในชอง Subject, ระบุสถานที่ในชอง Location, ระบุวันเวลาในชอง Start time และ End time 
แลวปอนขอความรายละเอียดในชองดานลาง แลวคลิก Save and Close เพื่อบันทึกขอมูล 

หรือคลิกทีเครื่องหมายกากบาทเพื่อลบ

รูปที่ 35
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3. เมื่อคลิกวันที่ที่มีนัดหมายในปฏิทิน ตารางเวลาดานขวาจะแสดงการนัดหมายใหทราบ

รูปที่ 36

เรียกประชุมกลุม

1. คลิกที่ Calendar เพื่อเขาสูหนาแสดงปฏิทิน แลวคลิกที่ New Meeting Request

รูปที่ 37
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2. คลิกที่ To เพื่อระบุผูเขารวมประชุม, ระบุเร่ืองในชอง Subject, ระบุสถานที่ในชอง Location,

ระบุวันเวลาในชอง Start time และ End time แลวปอนขอความในชองดานลาง

รูปที่  38

3. หากตองการแนบไฟลไปดวยใหคลิก Attachments และระบุไฟลที่ตองการ

4. คลิก Send เพื่อสงอีเมลเรียกประชุมไปยังผูเกี่ยวของทุกคน

การออกจากระบบ

เมื่อไมตองการใชงานแลวเราควรออกจากระบบ โดยคลิกที่ Log Off บริเวณมุมบนขวาของจอภาพ
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รูปที่ 39
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