
 

Microsoft Outlook 2010  
สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม  
การเขามาทํางานโดยไมไดกําหนดชื่อบัญชีอีเมล (E-Mail Account) คุณจะพบพ้ืนท่ีการทํางานของ Outlook แบบวางๆ เริ่มจาก
หนาจอ Outlook Today (Outlook วันนี้) แสดงกําหนดการนัดหมาย และราการอีเมล เขา – ออก ในกรณีท่ีเครื่องของคุณใชงาน
โปรแกรมรับ-สงอีเมลอ่ืนอยู เชน Windows live Mail จะข้ึนกรอบเล็กๆถามวาตองการใหใช Microsoft Outlook 2010 เปน
โปรแกรมหลักหรอืไม ก็เลือกตอบ Yes หรือ No ไดตามตองการ  

 



สรางอีเมลแอดเคาท (E-Mail Account)  
หากการเริ่มตนครั้งแรกเราไมไดสรางชื่อบัญชีผูใชหรือชื่ออีเมล การทํางานตางๆก็จะอยูในวงจากัดคําสั่งบางคําสั่งจะไมสามารถ
ทํางานได ฉะนั้นเราจะติดตั้งชื่ออีเมลกันกอน ซ่ึงจะมีข้ันตอนดังนี้  

 



 



 



การแกไขแอคเคาท  
หากคุณตองการแกไขแอคเคาทท่ีสรางไว เชนเปลี่ยนชื่อท่ีใหแสดงเม่ืออีเมลจากแอคเคาทนี้ถูกสงออกไปแกไขคาตางๆในตูรับ
จดหมายขาเขาและขาออก หรือจะเพ่ิมบัญชีชื่ออีเมลอ่ืนๆ ก็ทําไดดังนี้  
 

 



การทํางานหลักใน Outlook 2010  
Outlook ไมใชโปรแกรมท่ีใชสาหรับรับและสงอีเมลอยางเดียว แตยังสามารถทํางานดานอ่ืนๆไดอีกหลายอยาง สําหรับการทํางาน
หลักๆใน Outlook 2010 นั้นจะแบงออกเปนหลายสวน ซ่ึงจะแสดงรายชื่อการทํางานเหลานี้ในกรอบ Navigation Pane 
(หนาตางนาทาง) ทางดานซายของหนาตางโปรแกรม เม่ือเราคลิกเลือกก็จะเปลี่ยนการทํางานไปยังรายการนั้น ขอมูลดานบนและ
ขวามือก็จะเปลี่ยนตามดังภาพ  

 



 
 



หนาตางหลักของการใช การทํางานใน Outlook จะทํางานหลักไดหลายอยาง เม่ือเราเลือกการทํางานใด หนาตางและ
สวนประกอบรอบๆ ก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ ซ่ึงสวนใหญเราจะทํางานกับ Mail เปนหลัก แตก็มีทําอยางอ่ืน  

 
 

- แท็บ file จะเก็บคําสั่งและการทํางานท่ีเก่ียวกับระบบ และการตั้งคาบัญชีอีเมลผูใช  
-  แท็บ Ribbon แท็บแสดงเมนูคําสั่งการใชงานตางๆโดยมาตรฐานจะมีอยู 4 แท็บ แตเมื่อมีการทํางานจะมีแท็บพิเศษเพ่ิมข้ึน เชน Format เมื่อ

มีการเขียนอีเมล เปนตน  
-  Navigation Pane กรอบท่ีแสดงรายการงานหลักของ Outlook ชวยใหเขาถึงการใชงานสวนตางๆไดรวดเร็วข้ึน เชน เมื่อการทํางานกับอีเมล 

ก็เพียงแตคลิกท่ีปุม Mail เปนตน  
-  Auto Preview กรอบแสดงการทํางานตางๆท่ีเลือกจาก Navigation Pane เชน เลือก Mail จะแสดงรายการอีเมลและขอความ 2-3 บรรทัด

ของอีเมล หากเลือก Calendar จะแสดงปฎทิิน เปนตน  
-  Reading Pane ใชสาหรับแสดงขอความชองอีเมลหรือไฟลท่ีแนบมากับอีเมลน้ัน และใชตรวจสอบเน้ือหาของการทํางานดานอ่ืนๆ ท่ีเลือกจาก 

Navigation Pane  
-  To-Do Bar แสดงวันท่ี การนัดหมายและงานท่ีตองทําในแตละวันของขอมูลท่ีกําหนดไวจากสวนของ Task หรือ Calendar  
 



เขียน, รับ/สง และเปดอานอีเมล  
การทํางานหลักของ Outlook คือการเขียน หรือรับ-สงอีเมล ในหัวขอนี้จะแนะวิธีการเขียนอีเมลในรูปแบบตางๆ เชน สงแต
ขอความ, สงเมลพรอมกับแนบรูปภาพหรือไฟลไปกับอีเมลดวย  

การเขียนอีเมล (New E-Mail)  
การสงอีเมลวิธีนี้เปนการสงอีเมลขอความแบบงายๆ ท่ีไมไดจัดรูปแบบ, สีสัน หรือแนบอะไรไปกับอีเมลฉะนั้นเพียงเรากรอกชื่อ
อีเมลผูรับ ใสเนื้อหาท่ีตองเราลงไป ก็สงอีเมลไดทันที  
 

 
 
โดยปกติเม่ือมีการสงอีเมลจาการคลิกปุม Send อีเมลของเราจะไปแสดงอยูในโฟลเดอรชื่อ Outlook เพ่ือรอสงหากขณะนั้นคุณ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตแลวก็จะสงอีเมลออกทันที แตถาคุณไมไดเชื่อมตออินเตอรเน็ต อีเมลนั้นก็จะคางอยูท่ีโฟลเดอร Outbox เพ่ือ
รอสงเม่ือมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต    

 



ใสชื่อเมลจาก Address Book  
วิธีนี้ใหในกรณีท่ีเราไดเก็บรายชื่อผูท่ีจะสงท่ีติดตอดวยบอยๆ เอาไวใน Address Book หรือ Contact เอาไวแลว จึงจะสามารถ
เรียกมาใสในชอง To.. ของอีเมลไดเลย ทําใหสะดวก ไมตองเสียเวลาพิมพอีเมลแอดเดรสเอง (สาหรับคนท่ีเราตองติดตอดวย
บอยๆ) ทําไดดังนี้ ใหตัวอยางไดเก็บชื่อไวใน Contact แลว  
 

 



 



สงอีเมลใหหลายคนแบบ CC และ BCC  
ถาคุณตองการสงอีเมลถึงผูรับหลายๆคน โดยแตละคนมีระดับความสําคัญของการรับตางกัน สําหรับผูรับหลักท่ีคุณเจาะจงสง
โดยตรง ก็ใหใสชื่ออีเมลลงในชอง To…แตถาเปนผูรับท่ีแคสงมาแจงใหทราบ ก็ใหใสชื่ออีเมลลงในชอง Cc.. (Carbon Copy) ท่ีอยู
ดานลางแทน และสําเนาซอน (Bcc: Blind Carbon Copy) ไปหารับคนอ่ืนโดยท่ีผูรับในชอง To.. จะไมรูเลยวาเราสงไปใหคนอ่ืน
ในชอง Bcc แตในทางกลับกันผูรับในชอง Bcc จะรูวาเราสงไปใหใครบาง ซ่ึงจะเลือกสงไดดังนี้  
 

  
  

 



การแนบไฟลไปกับอีเมล  
การสงอีเมลนั้นนอกจากเนื้อหาท่ีเปนขอความแลว ยังสงไฟลเอกสาร รูปภาพ หรือไฟลอ่ืนๆไปพรอมกับอีเมลได ซ่ึงเราจะเรียกกวา
การ Attach file คือแนบไฟลไปกับอีเมล แตคุณตองระวังเรื่องขนาดและประเภทไฟลดวย เพราะผูรับบางคนมีเมลเซิรฟเวอรท่ี
กําหนดขนาดของไฟลไววารับไดไมเกินก่ีเมกะไบต (MB) หรือบางเซิรฟเวอรไมอนุญาตใหรับไฟลแนบท่ีนามสกุล .exe เปนตน 
ฉะนัน้กอนแนบไฟลคุณควรตรวจสอบและแกไขกอน เชน ยอรูปภาพใหเล็ก หรือนาไฟล .exe มาบีบอัดเปนไฟล .zip กอน เปนตน  

แนบไฟลขอมูลและไฟลอื่นๆ  
การแนบไฟลเอกสาร Word หรือ Excel และไฟลจากโปรแกรมตางๆดังนี้  

 



 



การแนบไฟลภาพ  
สิ่งท่ีตองตรวจกอนคือ ขนาดของภาพ (กวาง x สูง) และขนาดของไฟล (File size) ตองไมใหญจนเกินไป เชน ไฟลภาพจากกลอง
ดิจิตอล 7 ลานพิกเซล ขนาดภาพ 3072 x 2304 ขนาดไฟล 1.34 MB หากคุณสงไปชัก 3 รูป ไมรูวาผูรับจะรับไดหรือไม ฉะนั้น
กอนสงก็อาจใชโปรแกรมท่ีชวยลดขนาดภาพและขนาดของไฟลมาชวย เชน Photoshop หรือ ACDsee ซ่ึงใน Outlook 2010 มี
คําสั่งท่ีชวยลดขนาดภาพโดยคลิ๊กเลือก Resize large image when I send this message บนแท็บ File สาหรับวิธีการสงรูปไป
กับอีเมลนั้นดังนี้  

 



 



ใสรูปภาพไปกับอีเมล  
หากคุณตองการสงรูปภาพไปใหเพ่ือน โดยใสไปในเนื้อความอีเมลเลย (ไมใชแบบ Attach) พอเพ่ือนเปดอีเมลข้ึนมาก็จะมองเห็น
รูปภาพเลย ก็เลือกใสรูปภาพดวยคําสั่ง Picture ไดดังนี้  

 



ตกแตงอีเมล  
อีเมลท่ีเราจะสงออกไปน้ัน สามารถใสสีพ้ืนหลังใหขอความดูโดดเดน จึงรูปแบบตัวอักษร เพ่ิมขอความสวยๆแบบ WordArt หรือวาดรูปประกอบได 
เชน เดียวกับการสรางเอกสารใน Word หรือ Excel  

 
จัดรูปแบบสีพ้ืนขอความเลือกคําสั่ง Page Color บนแท็บ Options  

 
จัดรูปแบบขอความดวยคําสั่งตางๆบนแท็บ Format Text  

 
แทรกออบเจ็คอ่ืนๆ เชน WordArt, SmartArt จากแท็บ Insert  



การบันทึกอีเมล  
ใหระหวางท่ีเรากําลังเขียนเมลคางอยู หรือเขียนเสร็จแลวแตยังไมตองการสงในขณะนั้น อาจสั่งใหบันทึกขอมูลนั้นเก็บไวกอนเพ่ือ
ปองกันการสูญหาย หรือจะเตรียมเอาไวเพ่ือนํามาสงในภายหลังไดทันที  

 



ทํางานกับอีเมล  
โดยปกติเม่ือเปดโปรแกรม Outlook เขามาหรือเปดใชงานอยู หากคุณไดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตอยูดวย โปรแกรมจะตรวจสอบ
เมลใหมๆ ท่ีมีเขามาใหโดยอัตโนมัติ แตถาคุณตองการตรวจสอบเอง ก็สามารถทําไดดวยการคลิกท่ีปุม Send/Receive เพ่ือ
ตรวจสอบเมลได ซ่ึงคําสั่ง Send/Receive จะทํางาน 2 อยางคือสงเมลท่ีคางอยูใน Outbox ออกไป และรับเมลใหมจาก 
Mailbox เขามา  

 



ตอบอีเมล Reply  
การตอบกลับอีเมลแบบ Reply จะเปนการตอบกลับท่ีมีการนําเนื้อหาเดิมท่ีเราไดรับมาจากผูสง และไดเพ่ิมเนื้อหาใหมของเราลง
ไป โดยไมตองใสชื่ออีเมลใหมเพราะโปรแกรมจะดึงชื่ออีเมลจากสงมาแสดงในชอง To: อัตโนมัติและในชอง Subject: ก็จะมีคําวา 
RE…แสดงหนาชื่อเรื่องเกาท่ีสงมาดวย  

 



ตอบกลับอีเมลท้ังหมดแบบ Reply to All  
การตอบกลับไปนี้จะเปนการสงอีเมลกลับไปหาทุกคนท่ีมีรายชื่ออีเมลอยูในชอง To… และในชอง Cc… ดวยเนื้อความเดิม และ
ขอมูลใหมท่ีเราเพ่ิมลงไป ทําไดดังนี้  

 



สงตออีเมลแบบ Forward  
คุณอาจนําอีเมลท่ีไดรับมาสงตอ (forward) ใหคนอ่ืนไดอานดวย (ตางจาก สําเนาถึง: หรือ Cc: เพราะผูสงคนแรกเขาไมไดตั้งใจจะ
สงตอใหผูรับรายใหมนี้ แตเปนคุณเองท่ีอยากจะสง) ซ่ึงอีเมลท่ีสงไปใหนั้นจะมีหัวเรื่องหรือ Subject เดิม แตคาวา FW: เขาไดดวย 
(หมายถึง สงตอ (Forward) ซ่ึงคุณอาจเติมขอความใหมเขาไปดวยได และเวลาท่ีคุณตอบอีเมลท่ีไดรับแบบ Forward มานั้น เม่ือมี
การตอบกลับก็จะสงไปยังผูท่ีสงตอ (Forward) มาใหคุณซ่ึงไมใชผูสงคนแรกแตอยางใด  

 



การลบอีเมล  
อีเมลใน Inbox มีท้ังท่ีอานแลวและไมไดอาน หากเปนเมลท่ีอานแลวแตมีความสําคัญก็อาจจะเก็บเอาไวกอน แตถาเปนอีเมลท่ีไมมี
ความสําคัญก็อาจลบท้ิงได เพ่ือไมให Inbox มีขนาดใหญจนเกินไป ก็ควรลบเมลเกาท่ีไมใชท้ิงไปเสียบาง การลบจะมี 2 ข้ันตอน
ดังนี้  
- ข้ันตอนท่ี 1 ลบออกจากโฟลเดอร Inbox ไปไวท่ีโฟลเดอร Deleted Items (ยกเลิกเอาคืนได)  

- ข้ันตอนท่ี 2 ลบเมลออกจากโฟลเดอร Deleted Items ลบแบบถาวร (เอาคืนไมได)  
 

 



 
- ข้ันตอนท่ี 3 หากตองการลบเมลท้ิงท้ังหมด ใหคลิกขวาเลือก Empty Folder เพียงคาสั่งเดียว  
 



ยกเลิกการลบอีเมล  
ในกรณีท่ีคุณเผลอลบบางอีเมลท้ิงแลวเกิดเปนเมลท่ีสําคัญ และคุณยังไมไดลบท้ิงไปแบบถาวร (ลบจากโฟลเดอร Deleted Items) 
ก็ยังสามารถไปเอาคืนกลับมาใชงานไดอีกดังนี้  

 



สรางโฟลเดอรยอยใน Inbox  
หากตองการแยกอีเมลเก็บใหเปนหมวดหมู ก็ใชวิธีสรางโฟลเดอรใหมเพ่ิมเขามาภายใตโฟลเดอร Inbox ได (หรือสรางเปน
โฟลเดอรยอยของงานอ่ืนๆ เชน Drafts เปนตน) แลวคอยคัดแยกอีเมลไปเก็บไว  

ยายอีเมลไปไวโฟลเดอรใหม  
หลังจากสรางโฟลเดอรใหมแลวก็จัดการยายอีเมลไปเก็บยังโฟลเดอรใหมได โดยใชวิธีการงายๆ คือคลิกลากขามไปวางดังตัวอยาง
ในภาพ 

  
 



จัดเรียงอีเมล  
อีเมลในชอง Inbox นั้นคุณเลือกไดวาตองการใหจัดเรียงตามอะไร โดยปกติจะแสดงตามวันท่ีจากปจจุบันลงไป แตคุณสามารถ
เลือกใหเรียงตามชื่อผูสงถึงเรา (From) หรือตามชื่อเรื่อง (Subject) เปนตน โดยเลือกวิธีจัดเรียงจากคําสั่ง Arrange By ไดดังนี้  

 



การทํางานกับ Contacts  
สําหรับการเรียกใชงานและจัดการกับ Contacts ท่ีมีนั้นจะทําผานกรอบงานของ Contacts โดยเฉพาะ ซ่ึงมีรายชื่อมีเก็บไวและ
สวนประกอบในการใชงานตางๆดังนี้  

 
การกรอกรายละเอียดขอมูลในข้ันท่ี 2 มีดังนี้  

- Full Name ชื่อ – นามสกุล  

- Company บริษัท/หนวยงาน/หางราน  

- Job Title ตําแหนง  

- File as กําหนดแบบชื่อท่ีจะใหแสดง เชน นามสกุล-ชื่อ ชื่อ-นามสกุล  

- E-mail ท่ีอยูอีเมล  

- Display as ชื่อท่ีจะแสดงใน To; Cc; Bcc;  

- Web page address ท่ีอยูเว็บเพจ  

- IM address หากใช Msn ก็กรอกท่ีอยูอีเมลท่ีใชงานลงไปดวย  

- Phone Number ใสหมายเลขโทรศัพทและ Fax  

- Address รายละเอียดของท่ีอยู  

- ชองวาง เอาไวใสรายละเอียดปลีกยอยหรือหมายเหตุตางๆ  

- Notes ใสรายละเอียด  
 



เก็บชื่อจากอีเมลลง Contacts แบบรวดเร็ว  
กรณีไดรับอีเมลจากผูท่ีติดตอดวย แลวอยากเก็บชื่อลง Contacts เพ่ือใชติดตอครั้งตอไป ก็สามารถคลิกขวาเลือก Add to 
Outlook Contacts ไดเลย และอาจจะกรอกขอมูลเพ่ิมเติมนิดหนอยดังนี้  
 

 



การแกไขขอมูลใน Contacts  
หลังจากจัดเก็บขอมูลของ Contacts แตละชื่อลงไปแลวหากตองการแกไขขอมูล เชน เปลี่ยนชื่ออีเมล เปลี่ยนท่ีอยู ใสรูป หรืออ่ืนๆ 
ก็ทําไดดังนี้  

 



เปลี่ยนมุมมองรายชื่อ  

 

ลบรายชื่อ Contact  
หากรายชื่อท่ีเก็บอยูบางชื่อ คุณอาจไมไดติดตอดวยแลว อาจจะลบชื่อนั้นท้ิงไดโดยข้ันแรกจะลบไปไวท่ีโฟลเดอร Deleted Items 
กอน แตถาหากตองการลบแบบถาวร ตองไปลบท่ี Deleted Items อีกรอบหนึ่ง  

 



การทํางานกับปฏิทิน (Calendar)  
การทํางานกับปฏิทิน (Calendar) ในโปรแกรม Outlook ทาดังนี้  

 



สรางการนัดหมายลงในปฏิทิน  
การนัดหมายคือกิจกรรมท่ีระบุไวสวนหนาในปฏิทิน ซ่ึงคุณสามารถระบุวาใหผูอ่ืนดูปฏิทินของคุณ ในลักษณะตางๆได และอาจ
กําหนดเวลาท่ีมีการนัดหมายเปนแบบตางๆ เชน วาง ไมวาง ไมแนนอน หรือ ไมอยูท่ีสานักงาน โดยมีวิธีดังตอไปนี้  

 



กรอกขอความและกําหนดรายละเอียดของการนัดหมายลงไปในชองตางๆในข้ันท่ี 4 มีดังนี้  
- Subject กําหนดหัวเรื่อง  

- Location ระบุสถานท่ี  

- Start time เวลาเริ่มตน  

- End time เวลาสิ้นสุด  

- Reminder กําหนดใหมีการแจงเตือนดวยเสียงเตือนลวงหนา กอนเวลานัดหมายก่ีนาที หรือก่ีวัน  

- Show As กําหนดวาจะใหผูอ่ืนมองเห็นนัดหมายนี้ในปฏิทินของคุณอยางไร (กรณีมีการแชรปฏิทิน) เชน free (วาง) 
Busy (ไมวาง) Tentative (ไมแนนอน) หรือ Out of Office (ไมอยูท่ีสานักงาน)  

- การกําหนดความสําคัญ จะมี 3 แบบคือ  

- High ความสําคัญสูง  

- Private นัดสวนตัวผูอ่ืนจะไมเห็น  

- Low ความสําคัญต่ํา  
  

 



เปลีย่นแปลงการนัด การประชุม หรือเหตุการณตางๆ  
หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงวันหรือในตารางนัดหมายตางๆ เชน ยายวัน ยายชวงเวลา หรือ ขยายเวลานัดหมายเพ่ิม ก็เลือกการ
นัดหมาย จากนั้นก็จะปรากฏแท็บ Appointment ใหเลือกแกไขการนัดหมายใหมได หรือจะดับเบิลคลิกเปดข้ึนมาแกไขใน
หนาตางเหมือนตอนสรางใหมได  

 



สงการนัดหมายไปยังอีเมล  
หากในบริษัทของคุณมีการนัดหมายหรือการประชุมงานอยูบอยๆ คุณอาจจะใชโปรแกรม Outlook ชวยสรางการนัดหมายพรอม
กับสงอีเมลไปแจงกําหนดการใหกับผูทีเก่ียวของได โดยใชการ Invite Attendees เขามาสรางการนัดหมายและสงอีเมลให โดย
ผูรับจะมีการตอบกลับมาดวยวาวางหรือไมดังนี้  
 

 



 



นัดหมายการประชุม (Meeting)  
การเรียกประชุมภายในองคกรปจจุบันไมจําเปนตองทําหนังสือหรือจดหมายแจงแลว แตเราจะใชอีเมลมาแทน โดยเพียงแตเขียน
ขอความและกําหนดการข้ึนมา จากนั้นก็ใสไวในปฏทิินการทํางานแลวสงอีเมลไปยังผูท่ีเก่ียวของ เทานี้ก็สามารถนัดประชุมไดงายๆ
โดยเฉพาะการใช Outlook ในการแจงก็ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามผลไดดวย ซ่ึงการสรางการนัดหมายจะทําได
ดังนี้  
 

  

 



 



สรางปฏิทินใหม  
ใน Outlook 2010 คุณสามารถสรางปฏิทินมาใชงานไดมากกวา 1 ชุด ท่ีผานมาเราใชปฏิทินชุดมาตรฐานคือ 
Calendar (ซ่ึงแสดงใน My Calendar) ฉะนั้นการบันทึกการนัดหมายท้ังหมดก็อยูในปฏิทินชุดนี้ หากคุณ
ตองการสรางปฏิทินข้ึนมาอีกชุดหนึ่ง เพ่ือบันทึกการนัดหมายสําหรับกลุมเพ่ือนรวมงานอีกกลุม หรืออีกหลาย
กลุมก็ทําไดดังนี้  

 



 



แสดงปฏิทินซอนกัน  
หากคุณมีปฏิทินหลายๆชุด โปรแกรมจะแยกปฏิทินดวยสีท่ีตางกัน เชน ปฏิทินแบบกลุม (group) โดยเริ่มแรก
นั้นจะแสดงแท็บปฏทิินแบบเคียงขางกัน (โหมด Side-by-Side) แตคุณเลือกใหแสดงเฉพาะปฏิทินท่ีตองการใช
งานทีละชุดได โดยคลิกเลือกลูกศร 

 

 



การบันทึกงาน (Task)  
งาน (Task) คือสิ่งท่ีเราตองทําหรือหนาท่ี ท่ีไดมอบใหรับผิดชอบโดยมีระยะเวลาจากัดในการทํา เชน วันไหน 
จบวันไหน เปนตน การบันทึกงานใน Outlook จะชวยเตือนความจําและติดตามความกาวหนาของงานได ทํา
ใหจัดการไดงายข้ึน  

บันทึกงานใหม  
การสรางหรือบันทึกงานใหมลงไปเก็บใหคลิกท่ีปุม New Task จากนั้นก็ใสรายละเอียดของงานในแท็บ Task 
ได เชน ชื่องาน วันเริ่ม (Start Date) วันจบงาน (Due date ) และกําหนดความสําคัญของ Priority ได  

สรางงานแบบงายๆ  
การสรางงานแบบงายและรวดเร็วใหคลิกใสหนาจอของ Task ไดเลย โดยใสชื่องาน และวันจบงาน  

ตรวจเช็คงาน  
หากมีการบันทึกงานไปหลายงานาเม่ือสรางเสร็จแลวคุณคลิกจบงานไดโดยคลิกถูกหนาชื่องาน จะถูกขีดฆา 

หมายถึงงานเสร็จแลว 


