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1. การตัง้ค่า Exchange ActiveSync บนระบบ iOS (iPhone หรือ iPad) 
1.1. การเพิม่บญัช ีExchange 

ไปที่ การตัง้ค่า (Setting) จากนัน้ไปที่ เมล (Mail) เลือก บัญชี (Account) และเพิ่มบัญชี (Add 
Account) ตามล าดับ ดังภาพที่ 1.1 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการตัง้ค่าการเพิม่บัญชีบนระบบ iOS (iPhone 
หรอื iPad) 

  
ภาพที ่1.1 ตวัอย่างหน้าจอแสดงการตัง้ค่าการเพิม่บญัชบีนระบบ iOS (iPhone หรอื iPad) 
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เมื่อท าการกด Add Account หน้าจอจะแสดงตวัเลอืกอเีมล จากนัน้เลอืก “Microsoft Exchange” ดงั
ภาพที ่1.2 ตวัอย่างหน้าจอแสดงการตัง้ค่า Microsoft Exchange บน 

 
ภาพที ่1.2 ตวัอย่างหน้าจอแสดงการตัง้ค่า Microsoft Exchange บนระบบ iOS (iPhone หรอื iPad) 
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1.2. การเพิม่ทีอ่ยู่อเีมล 
ป้อนทีอ่ยู่อเีมลแลว้เลอืก “ถดัไป (Next)” โดยสามารถระบุรายละเอยีดบญัชเีพิม่เตมิไดห้ากต้องการ 

 
ภาพที ่1.3 ตวัอย่างหน้าจอแสดงการเพิม่ทีอ่ยู่อีเมล workD บนระบบ iOS (iPhone หรอื iPad) 
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1.3. การเชื่อมต่อกบั Exchange Server 
หลงัจากป้อนที่อยู่อีเมลแล้ว จะมหีน้าต่างแสดงตวัเลือกลงชื่อเข้าใช้ (Sign In) หรือก าหนดค่าด้วย

ตนเอง (Configure Manually) ดังภาพที่ 1.4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้  Microsoft 
Exchange บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

เลอืกลงชื่อเขา้ใช ้ (Sign In) เพื่อคน้หาขอ้มูลบญัช ีExchange ของคุณโดยอตัโนมตั ิหากบญัชทีี่คุณ
ใช้การตรวจสอบสทิธิเ์ป็นบญัชีใหม่ คุณจะได้รบัค าแนะน าเพื่อท าการตรวจสอบการยนืยนัตวัตนสทิธิแ์บบ
ก าหนดเอง 

เลอืกก าหนดค่าดว้ยตนเอง (Configure Manually) เพื่อตัง้ค่าบญัชดีว้ยการตรวจสอบสทิธิข์ ัน้พืน้ฐาน 
ป้อนรหสัผ่านอีเมล จากนัน้เลือก ถดัไป (Next) คุณอาจได้รบัการแจ้งเตือนหรอืรหสั OTP เพื่อเข้าสู่การใช้
งานเซริฟ์เวอรเ์พิม่เตมิ ซึ่งจะไดร้บัจากผูดู้แลระบบ Exchange Server ของหน่วยงาน 

 
ภาพที ่1.4 ตวัอย่างหน้าจอแสดงตวัเลือกการลงชื่อเขา้ใช ้Microsoft Exchange บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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จากนัน้จะปรากฏหน้าจอแสดงการระบุรหสัผ่าน ใหร้ะบุรหสัผ่านของคุณ ดงัภาพที ่1.5 ตวัอย่าง
หน้าจอแสดงการตัง้ค่า Microsoft Outlook ส่วนการระบุรหสัผ่าน 

 
ภาพที ่1.5 ตวัอย่างหน้าจอแสดงการตัง้ค่า Microsoft Outlook ส่วนการระบุรหสัผ่าน 
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1.4. การซงิคเ์นื้อหา 
คุณสามารถซงิคเ์มล (Mail) รายชื่อ (Contacts) ปฏทินิ (Calendars) การเตอืนความจ า 

(Reminders) และสมุดบนัทกึ (Notes) ได ้เมื่อเสรจ็แลว้ เลือกบญัช ี(Accounts) ดา้นซ้ายบน 

 
ภาพที ่1.6 ตวัอย่างหน้าจอการตัง้ค่าการ Sync เนื้อหา 
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2. ตัง้ค่า Exchange ActiveSync บนระบบ Android  

2.1. การเพิม่บญัช ีExchange 
เลือก การตัง้ค่า (Setting) > ผู้ใช้งานและบญัช ี(Users & Accounts) > เพิม่บญัชี (Add Accounts) 

> Exchange ดงัภาพที ่2.1 ตวัอย่างหน้าจอการตัง้ค่าอเีมลบนระบบ Android 
**ขอ้ควรระวงั: อย่าเลอืก "Outlook, Hotmail และ Live" นอกจากต้องการซงิคเ์ฉพาะอเีมลเท่านัน้ 

 
ภาพที ่2.1 ตวัอย่างหน้าจอการตัง้ค่าอเีมลบนระบบ Android 
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2.2. การป้อนทีอ่ยู่อเีมล 
ป้อนทีอ่ยู่อเีมลแบบเตม็ของคุณแลว้แตะการตัง้ค่าดว้ยตนเอง (Set up manually) > (Exchange) > 

กรอกรหสัผ่านและตัง้ค่า Server เป็น webmail.workd.go.th > ถดัไป (Next) 

 
ภาพที ่2.2 ตวัอย่างหน้าจอการเพิม่อเีมลบนระบบ Android 
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