
แชรเ์อกสาร 
1. ไปท่ีไลบรารีเอกสารท่ีคุณตอ้งการแชร ์ คลิกท่ีจดุไขป่ลา (...) ถดัจากเอกสารเพ่ือเปิดค าบรรยายของ

เอกสาร แลค้ลิก แชร ์

เก็บและแชรเ์อกสาร 

คูมื่อเริม่ตน้ใชง้านดว่น แกไ้ขเอกสารท่ีแชรก์บัคณุ 

2. ในหนา้ต่าง แชร ์ ใหใ้ส่ชือ่

ของบุคคลแต่ละคนท่ีคุณ

ตอ้งการเชญิมาเพ่ือแชร ์

เอกสารดว้ย ในขณะท่ีคุณ

พิมพที์ละชือ่ SharePoint 

จะคน้หาในสมุดรายชือ่ส าหรบั

รายการท่ีตรงกนัและแสดง

รายการตวัเลือก เม่ือคุณเห็น

ชือ่ท่ีคุณตอ้งการ ใหค้ลิกท่ีชือ่

น้ันเพ่ือเพ่ิมชือ่ไปยงัรายการ

การเชญิ 

3. เลือกสิทธิท่ี์คุณตอ้งการมอบใหก้บัผูไ้ดร้บัเชญิจากเมนูดรอปดาวน ์ คุณสามารถเปลีย่นสิทธิส์ าหรบั

บุคคลใดๆ ก็ไดใ้นภายหลงั  

4. ถา้คุณตอ้งการ ใหพิ้มพข์อ้ความลงในอีเมลท่ีจะส่งไปถึงผูร้บัเชญิทุกคน อีเมลจะมีลิงกไ์ปยงัเอกสารท่ี

แชร ์  

5. ถา้คุณไม่ตอ้งการส่งอีเมล ใหค้ลิก แสดงตวัเลือก จากน้ันยกเลิกการเลือก ส่งค ำเชิญทำงอีเมล  

รีวิวเอกสารท่ีใครบางคนแชรใ์หก้บัคณุ 
1. คลิกลิงกเ์อกสารในอีเมลท่ีคุณไดร้บัซึง่แจง้ใหคุ้ณทราบว่าเพ่ือนรว่มงานไดแ้ชรเ์อกสารกบัคุณ  

2. รีวิวหรือแกไ้ขเอกสารแบบอา่นอย่างเดียว และบนัทึกงานใดๆ ในไฟลท่ี์แยกต่างหาก  

3. ส่งลิงกไ์ปยงัไฟลใ์นขอ้ความอีเมลท่ีสง่ใหก้บัเจา้ของเอกสาร และผูเ้ขยีนรว่มคนอืน่ๆ 

ถา้คุณไดร้บัสิทธิแ์กไ้ข คุณสามารถแกไ้ขเอกสารได ้ ถา้คุณไม่มีสิทธิแ์กไ้ข ใหบ้นัทึกบนัทึกย่อและการ

แกไ้ขของคุณลงในไฟลท่ี์แยกต่างหาก และส่งลิงกไ์ปยงัเอกสารน้ัน ไปยงัเจา้ของเอกสารและผูอื้น่ท่ีก าลงั

ท างานรว่มกบัคุณ 

1. คลิกลิงกเ์อกสารในอีเมลท่ีคุณไดร้บัซึง่แจง้ใหคุ้ณ

ทราบว่าเพ่ือนรว่มงานไดแ้ชรเ์อกสารกบัคุณ 

2. ถา้คุณมีสิทธิแ์กไ้ข ใหต้รวจสอบเอกสารถา้จ าเป็น 

จากน้ันแกไ้ขเอกสารใน Word, PowerPoint 

หรือโปรแกรม Office อื่น 

ถา้คุณไม่มีสิทธิแ์กไ้ข คุณจะไม่สามารถแกไ้ขเอกสาร

ได ้ แต่คุณสามารถรีวิวและบนัทึกการแกไ้ขใดๆ แยก

ต่างหากได ้

3. คลิก ไฟล ์ > บนัทึก เพ่ือบนัทึกการ

เปลี่ยนแปลงของคุณ 



ดปูระวติัการแกไ้ขของเอกสารใน OneDrive for 
Business 
1. คลิก OneDrive ในส่วนหวัท่ีดา้นบนสดุของไซต ์ SharePoint ในองคก์รของคุณ 

คน้หาไลบรารีท่ีคณุไดซ้งิคไ์วบ้นคอมพิวเตอรข์องคณุ 
ถา้คุณซงิค ์ OneDrive ของคุณกบัคอมพิวเตอรข์องคุณ คุณสามารถคน้หาไลบรารีไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยวิธี

ต่อไปนี้ 

1. คลิกไอคอนแถบงาน OneDrive for Business 

2. คลิก เปิดโฟลเดอร ์ OneDrive 

ซงิคไ์ลบรารีกบัคอมพิวเตอรข์องคณุ 
1. ไปท่ี OneDrive ของคุณ แลว้คลิกปุ่ม ซิงค ์  ซึง่จะเป็นการเปิดตวัชว่ย ซงิคไ์ลบรารี และจะจ าชือ่

และท่ีอยู่เว็บของไลบรารี OneDrive ของคุณโดยอตัโนมติั 

2. คลิก ซิงคเ์ดีย๋วน้ี เพ่ือเริม่การซงิค ์ OneDrive 

ของคุณ คลิก แสดงไฟลข์องฉนั ในกล่อง

โตต้อบเพ่ือเปิดโฟลเดอร ์ OneDrive ท่ีซงิคข์อง

คุณใน Windows Explorer ซึง่จะแสดงอยู่ใน 

รายการโปรด ของคุณในโฟลเดอรท่ี์ชือ่ 

OneDrive for Business 

คุณยงัสามารถเริม่ตวัชว่ย ซงิคไ์ลบรารี จากเมนู 

OneDrive for Business ในพืน้ท่ีการแจง้ใหท้ราบของ 

Windows ของคุณได ้

ถา้คุณยงัไม่ไดซ้งิคไ์ลบรารี SharePoint ใดๆ กบั

คอมพิวเตอรข์องคุณ ตวัชว่ย ซงิคไ์ลบรารี จะพรอ้มท ์

ใหคุ้ณซงิค ์ OneDrive ของคุณโดยอตัโนมติั และ

อา้งอิงถึงท่ีอยู่เว็บของ OneDrive ของคุณ ถา้คุณ

ตอ้งการซงิคไ์ลบรารีอื่น คุณสามารถคลิก ซงิคไ์ลบรารี

อื่นแทน แลว้ใส่ท่ีอยู่เว็บของไลบรารี SharePoint ท่ี

คุณตอ้งการซงิค ์

ถา้คุณไดซ้งิค ์ OneDrive ไปแลว้ ตวัชว่ย ซงิค ์

ไลบรารี จะพรอ้มทใ์หคุ้ณระบุท่ีอยู่ของไลบรารีท่ีคุณ

ตอ้งการซงิค ์

2. คลิกจดุไขป่ลา (…) ท่ีอยู่ทางขวาของเอกสาร หนา้ต่างค าบรรยายจะแสดงชือ่ของบุคคลท่ี

เปลี่ยนแปลงเอกสารลา่สดุ และวนัท่ีท าการเปลีย่นแปลง 



สง่อีเมลไปถึงบคุคลท่ีคณุก าลงัแชรเ์อกสารดว้ย 
คุณสามารถสง่อีเมลไปยงัทุกคนท่ีคุณก าลงัแชรเ์อกสารดว้ยไดอ้ย่างรวดเร็ว คุณอาจใชวิ้ธีนีถ้า้คุณมี

รายละเอียดบางอย่างเกีย่วกบัเอกสารท่ีตอ้งการใหพ้วกเขาทราบ หรือเม่ือคุณตอ้งการแจง้ว่าคุณไดแ้ชร ์
เอกสารกบัพวกเขา 

1. เลือกเอกสารท่ีคุณสนใจ แลว้คลิก ไฟล ์ > แชรก์บั  

2. ในหนา้ต่าง แชรก์บั ใหค้ลิก ส่งอีเมลถึงทุกคน  

เปล่ียนแปลงสิทธิข์องบคุคลท่ีคณุแชรเ์อกสารดว้ย 

ดวูา่คณุก าลงัแชรเ์อกสารกบัใครบา้ง 
1. เลือกเอกสารแลว้คลิก ไฟล ์ > แชรก์บั  

2. หนา้ต่าง แชรก์บั จะแสดงรายชือ่บุคคลทัง้หมดท่ีก าลงัแชรเ์อกสารและสถานะสิทธิข์องพวกเขา 
ในขณะน้ัน 

หยดุการแชรเ์อกสารหรือโฟลเดอร ์
1. เลือกเอกสารหรือโฟลเดอรท่ี์คุณตอ้งการหยุดการแชร ์ จากน้ันคลิก ไฟล ์ > แชรก์บั  

2. ในหนา้ต่าง แชรก์บั ใหค้ลิกลูกศรดรอปดาวนท่ี์อยู่ถดัจากบุคคลท่ีคุณตอ้งการหยุดการแชรด์ว้ย 
แลว้คลิก หยุดกำรแชร ์ 

3. กล่องโตต้อบ แชรก์บั จะ

แสดงรายชือ่บุคคลท่ีก าลงั
แชรเ์อกสาร 

3. ถา้ไดร้บัพรอ้มท ์ ใหค้ลิก 

อนุญำต ในกล่องโตต้อบ ค า

เตือนเกี่ยวกบัความปลอดภยั 

เพ่ืออนุญาตให ้ SharePoint 

เปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ 

4. เรียบเรียงแลว้ส่งอีเมลจาก

โปรแกรมอีเมลของคุณ 

ถา้คุณซงิค ์ OneDrive ของคุณกบัคอมพิวเตอรข์องคุณ 

คุณสามารถคน้หาไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยวิธีต่อไปนี ้

1. คลิกไอคอนแถบงาน OneDrive for Business 

2. คลิก เปิดโฟลเดอร ์ OneDrive  เลือกเอกสารหรือ

โฟลเดอร ์ แลว้คลิก ไฟล ์ > แชรก์บั  

3. ในหนา้ต่าง แชรก์บั ใหค้ลิกลูกศรดรอปดาวนท่ี์อยู่

ถดัจากบุคคลท่ีคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงสิทธิ ์ แลว้

คลิกสิทธิคุ์ณตอ้งการก าหนดใหเ้ขา 


