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นโยบายรหัสผาน (Password Policy) 

• ความยาวอยางนอย 8 ตัวอักษร หรือตามท่ีผูดูแลระบบกําหนด 

• สวนประกอบของอักษรพิเศษ หรือตัวเลขประสมกันตามลักษณะดังน้ี 
o ตัวอักษรใหญ เชน A, B, C, ….  

o ตัวอักษรเล็ก เชน a, b, c, …. 

o ตัวเลข เชน 0 ,1 ,2 , …. 

o สัญลักษณพิเศษ เชน !, @, #, $, ….. 

ท้ังน้ี ผูดูแลระบบสามารถเปล่ียนแปลงไดในเมนูบัญชีผูใชงาน 

 

การเปล่ียนรหัสผาน 

• รหัสผานของผูใชงานท่ัวไป จะตองเปล่ียนทุก 90 วัน 

• หามต้ังรหัสผานซ้ํากับรหัสเดิม 10 คร้ังลาสุดท่ีเคยใชมา 

• ไมกําหนดรหัสผานที่ประกอบดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงซํ้ากันเกินกวา 3 ตัว หรือเรียงกันตามลําดับ  

เชน aaaaabbbb, 11111111, abcdfg 
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1. การล็อกอินเพ่ือเขาใชงานระบบ workD  

เร่ิมตนการใชงานเมื่อผูใชงานเปดหนา browser และไปยัง URL ของ workD ท่ี https://workd.go.th  

จะปรากฏหนาจอหลัก หลังจากนั้นใหผูใชงานกดเขาสูระบบที่เมนูเขาใชงาน Portal (ตามภาพที่ 1.1 หนาจอ

โฮมเพจหลักสําหรับล็อกอินเพ่ือเขาใชงาน) 

 

 
ภาพที่ 1.1 หนาจอโฮมเพจหลักสําหรับล็อกอินเพื่อเขาใชงาน 
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ภาพที ่1.2 หนาจอเขาสูระบบ workD 

หลังจากกดเขาใชงาน Portal ระบบจะปรากฏหนาจอแสดงการเขาสู ระบบ workD ใหผู ใชงานเลือก  

เขาสูระบบ 
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ภาพที่ 1.3 หนาจอสําหรับเขาสูระบบเพื่อเขาใชงาน 

ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับลงชื่อเขาใช ใหผูใชงานตองทําการกรอก ชื่อบัญชีผูใชงานและรหัสผาน 

หลังจากน้ันใหกด ลงช่ือเขา เพ่ือเขาสูระบบ 
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2. การใชงานและรายละเอียดขอมูลในแตละเมนู 

2.1. การใชงานและรายละเอียด Web Portal สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

การเริ่มตนการใชงาน Web Portal จะเกิดขึ้นเมื่อผูใชงานทําการ Login จากหนาแรก หลังจากนั้นผูใชงาน

จะพบกับเครื่องมือการใหบริการของระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย workD รวมถึงบัญชีผูใชงานที่ผูใชงานสามารถ

เรียกดูขอมูลรายละเอียดบัญชี และการเปล่ียนรหัสผาน  

 
ภาพที่ 2.1 หนาจอแสดงการใชงานและรายละเอียด Web Portal สําหรับผูใชงานทั่วไป 
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2.2. ฟงกชันเมนูของ workD 

ฟงก ช ันเมนูการใช งานของ workD สําหร ับผ ู  ใช งานจะประกอบไปดวย workD Connect และ  

workD Space ซ่ึงประกอบไปดวยแอปพลิเคชัน workD Mail, workD Chat, workD meet, workD meet+,  

Microsoft 365 และ One Drive 

 

ภาพท่ี 2.2 หนาจอแสดงการใชงานสวน workD Connect และ workD Space 

• workD Mail: ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะนําผูใชงานไปสู Microsoft Outlook  

• workD Chat: ระบบสื่อสารขอมูลและการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับ Online Chat ซึ่งจะนําผูใชงานไปสู 

Microsoft Team 

• workD Meet: ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) สําหรับวาระทั่วไป ซึ่งจะนําผูใชงานไปสู Microsoft 

Team 

• workD Meet+: ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) สําหรับการประชุมวาระลับของหนวยงานรัฐ  

ซ่ึงจะนําผูใชงานไปสู Skype for business 

• Microsoft 365: แพลตฟอรมประสิทธิภาพการทํางานที ่ประกอบดวย Microsoft Teams, Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneDrive และอ่ืน ๆ  

• One Drive: แพลตฟอรมสําหรับเขาถึง, บันทึกและแกไขไฟลจากท่ีใดก็ได 



คูมือการใชงานระบบสื่อสารแบบรวมศูนย workD Portal สําหรับผูใชงาน 10 

2.3. การเรียกดู/แกไข รายละเอียดบัญชีผูใชงาน    
ผู ใชงานสามารถเรียกดู/แกไข รายละเอียดบัญชีผู ใชงานของตนเองไดจากหนาหลัก โดยเลือกเมนู

รายละเอียดบัญชีซ่ึงจะประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไป ขอมูลติดตอ และสิทธ์ิบทบาท 

 

ภาพท่ี 2.3 หนาจอแสดงการใชงานและรายละเอียด Web Portal  สําหรับผูใชงานท่ัวไป 
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2.3.1.  การเรียกดู/แกไขรายละเอียดบัญชีผูใชงาน: ขอมูลท่ัวไป 

 

ภาพท่ี 2.4  หนาจอแสดงรายละเอียดบัญชี สวนของขอมูลท่ัวไป  สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

ผูใชงานสามารถเรียกดู/แกไขรายละเอียดบัญชี ในสวนของขอมูลทั่วไปของบัญชีตนเอง โดยขอมูลท่ีแสดง 

ประกอบดวย ชื่อที่แสดงในระบบ, ชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ), เลขประจําตัวประชาชน, สถานะการใชงาน, 

ประเภทผูใชงาน, วัน/เวลาที่สรางบัญชีผูใชงาน, วัน/เวลาที่เขาสูระบบลาสุด และรายละเอียดกลองจดหมาย  

การใชงานกลองจดหมาย, ขนาดกลองจดหมายสูงสุด  

ทั้งน้ี หากผูใชงานตองการแกไขขอมูลของบัญชี สามารถดําเนินการแกไขไดโดยกดเลือกเมนูแกไข และ 

เม่ือดําเนินการปรับปรุงเสร็จส้ินแลวใหกดบันทึก เพ่ือบันทึกการแกไขขอมูลดังกลาว 
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2.3.2.  การเรียกดูรายละเอียดบัญชีผูใชงาน: ขอมูลติดตอ 

 

ภาพท่ี 2.5 หนาจอแสดงรายละเอียดบัญชี สวนของขอมูลติดตอ สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

ผูใชงานสามารถเรียกดู/แกไขรายละเอียดบัญชี ในสวนของขอมูลติดตอของบัญชีตนเอง โดยขอมูล

ที่จะแสดง ไดแก เบอรโทรสํานักงาน, เบอรมือถือ, อีเมลของหนวยงาน, อีเมลสํารอง, โดเมน, ภายใตสังกัด 

(ไทย-อังกฤษ), ชื่อหนวยงาน, ชื่อยอหนวยงาน, ตําแหนง และ ฝาย/สวน/กลุม/สํานัก หากตองการแกไข

ขอมูลติดตอของบัญชีตนเองสามารถกดปุมแกไขเพ่ือดําเนินการ 
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2.3.3.  การเรียกดู/แกไข รายละเอียดบัญชีผูใชงาน : สิทธ์ิบทบาท 

 

ภาพท่ี 2.6 หนาจอแสดงรายละเอียดบัญชี สวนของสิทธ์ิบทบาท สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดบัญชี ในสวนของสิทธิ์บทบาทของบัญชีตนเอง โดยขอมูลที่จะแสดง ไดแก 

บทบาทที่ผูใชงานสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันของ workD นามแฝงอีเมล และสมาชิกบัญชีกลุมของกลุมอีเมล 

หากผูใชงานตองการแกไขขอมูลสิทธ์ิและบทบาท ใหทําการติดตอไปยังผูดูและระบบของหนวยงานทาน 
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2.4. การเปล่ียนรหัสผานของบัญชี    
การเปลี่ยนรหัสผานของบัญชีผูใชงาน สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองผานแถบ การจัดการ

ผูใชงาน โดยเลือกเมนู เปล่ียนรหัสผาน (ดังภาพท่ี 2.7 หนาจอแสดงการเขาสูเมนูเปล่ียนรหัสผานของบัญชี) 

 

ภาพท่ี 2.7 หนาจอแสดงการเขาสูเมนูเปล่ียนรหัสผานของบัญชี 
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2.4.1.  การเปล่ียนรหัสผานของบัญชีผูใชงาน 
หลังจากผูใชงานเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผาน (ดังภาพที่ 2.8 หนาจอแสดงการแนะนําใหผูใชงานกรอกรหัสผาน

ตามนโยบายรหัสผาน) ผู ใชงานจําเปนตองกรอกขอมูลใหครบทั ้ง 3 สวนดวยกัน ไดแก รหัสผานปจจุบัน  

รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผานใหม 

โดยรหัสผานจะตองเปนไปตามนโยบายรหัสผาน หลังจากกรอกขอมูลรหัสครบถวนและถูกตอง 

ตามนโยบายรหัสผาน (ดังภาพที่ 2.9 หนาจอแสดงการกรอกรหัสผานตรงตามนโยบายรหัสผาน) ใหผูใชงานกด

เลือกปุมยืนยัน เพ่ือเปนการยืนยันการเปล่ียนรหัสผานบัญชีของตนเอง 

 

ภาพท่ี 2.8 หนาจอแสดงการแนะนําใหผูใชงานกรอกรหัสผานตามนโยบายรหัสผาน 
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ภาพท่ี 2.9 หนาจอแสดงการกรอกรหัสผานตรงตามนโยบายรหัสผาน 
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2.4.2.  กรณีผูใชงานกรอกรหัสผานไมตรงตามนโยบายรหัสผาน 
หากผูใชงานกรอกรหัสผานไมครบถวนตรงตามนโยบายรหัสผาน หนาจอจะแสดงขอความแจงเตือนสีแดง 

ผูใชงานจําเปนตองตรวจสอบรหัสผานใหเปนไปตามนโยบายรหัสผานอยางครบถวน และกดยืนยัน 

 

ภาพท่ี 2.10 หนาจอแสดงการแนะนําใหผูใชงานกรอกรหัสผานตามนโยบายรหัสผาน 
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2.4.3.  ยกเลิกการเปล่ียนรหัสผาน 
 หากผูใชงานไมตองการเปลี่ยนรหัสผานหลังจากมีการกดเลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผาน สามารถกดยกเลิกได 

ในปุม ยกเลิก ดานซายมือ (ดังภาพที่ 2.11 หนาจอแสดงหากผูใชงานตองการยกเลิกการเปลี่ยนรหัสผาน)  

เพ่ือกลับไปยังหนาแรก 

 

ภาพท่ี 2.11 หนาจอแสดงหากผูใชงานตองการยกเลิกการเปล่ียนรหัสผาน 
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2.4.4.  แกไขอีเมลสํารอง 
 หากผู ใชงานไมมีอีเมลสํารองในระบบที่ใชสําหรับกรณีลืมรหัสผาน ผู ใชงานจะตองทําการแกไข/ 

เพิ่มอีเมลสํารอง โดยผูใชงานสามารถเลือกไปยังเมนูแกไขอีเมลสํารองหรือแกไขผานหนาขอมูลทั่วไป โดยการแกไข

ผานเมนูแกไขอีเมลสํารอง จะปรากฏในหนาแรก (ดังภาพ 2.12 หนาจอแสดงแกไข/เพ่ิมอีเมลสํารอง) 

 

ภาพท่ี 2.12 หนาจอแสดงแกไข/เพ่ิม อีเมลสํารอง 
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 หลังจากเขาสูการแกไข/เพิ่มอีเมลสํารอง หนาจอจะปรากฏแกไขอีเมลสํารอง (ดังภาพ 2.13 หนาจอแสดง

แกไข/เพิ่มอีเมลสํารอง) ผูใชงานสามารทําการแกไข/เพิ่มอีเมลสํารอง สําหรับกรณีกูคืนบัญชีในการเขาสูระบบ 

workD หลังจากน้ันเม่ือระบุอีเมลสํารองแลวเสร็จใหทําการกดบันทึก 

 

ภาพท่ี 2.13 หนาจอแสดงแกไข/เพ่ิม อีเมลสํารอง 
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2.4.5.  การออกจากระบบ (Logout) 

 หากผูใชงานตองการออกจากระบบ (Logout) ผูใชงานสามารถเลือกออกจากระบบ ผานแถบผูใชงาน  

(ดังภาพ 2.14 หนาจอแสดงออกจากระบบ) 

 

ภาพท่ี 2.14 หนาจอแสดงออกจากระบบ  
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2.4.6.  กรณีลืมรหัสผาน  
 หากผูใชงานลืมรหัสผานสําหรับการเขาระบบ ผูใชงานสามารถเลือกลืมรหัสผาน ในหนาเขาสูระบบ 

workD (ดังภาพ 2.15 หนาจอแสดงเขาสูระบบ workD (ลืมรหัสผาน)) 

 

ภาพท่ี 2.15 หนาจอแสดงเขาสูระบบ workD (ลืมรหัสผาน) 
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 หลังจากผูใชงานเลือกลืมรหัสผาน ผูใชงานตองทําการกรอกอีเมลหลักที่ใชงานสําหรับ workD หลังจาก

น้ันระบบจะสงขอความไปยังอีเมลสํารองท่ีผูใชงานไดระบุไว  

 

ภาพท่ี 2.16 หนาจอแสดงเปล่ียนรหัสผานของบัญชี (ลืมรหัสผาน) 

 


