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คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่น
ท างานไดม้ากขึน้จากทุกทีด่ว้ยการเขา้ถงึ แชร ์และจดัเก็บไฟลท์ีป่ลอดภยั ลงชือ่เขา้ใชก้ารสมคัรใชง้าน Office 365 ของคณุ แลว้เลอืก SharePoint จากตวัเปิดใชแ้อป

ตรวจสอบเนื้อหาทีแ่นะน า

• ข่าวสารจากไซต ์จะเนน้การอปัเดต

จากไซตท์ีค่ณุตดิตามหรอืเขา้ชมบอ่ย 

• ไซตท์ีใ่ชบ้่อย จะแสดงไซตท์ีค่ณุมกัจะ

ไปและมกีจิกรรมลา่สดุ

• ไซตท์ีแ่นะน า* (ไม่แสดง) จะปรากฏ

ขึน้ตามการคน้หาทีค่ณุท าและค าแนะน า

จาก Microsoft Graph

• ตอ้งเปิดใชง้าน Microsoft Graph 

โดยผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ด ูลงิกท์ี่

แนะน า และ ไซตท์ีแ่นะน า บนโฮมเพจ 

SharePoint ของคณุ

คน้หาไซตข์องคุณ

• ตดิตาม จะแสดงไซตท์ีค่ณุตดิตาม เชน่ 

ไซตข์องทมีของคณุหรอืไซตจ์ากกลุม่

อืน่ทีค่ณุรว่มงานดว้ย

• ล่าสุด จะแสดงไซตใ์ดก็ตามทีค่ณุเขา้

ชมเมือ่เรว็  นี้

• ลงิกท์ีแ่นะน า* จะแสดงไซตท์ีบ่รษิทั

ของคณุตอ้งการแสดง

คน้หา

คน้หาไซต ์บุคคล หรอืไฟล ์
สรา้งไซตห์รอืโพสตข์่าว
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ท างานกบัไฟล ์
เลอืกไซตจ์ากโฮมเพจ SharePoint หรอืใส ่URL ลงในเบราวเ์ซอรข์องคุณ เลอืก เอกสาร ในบานหนา้ตา่งน าทางดา้นซา้ย

เปิด

เปิดและแกไ้ขไฟลแ์บบออนไลนห์รอื

ในโปรแกรมประยกุตบ์นเดสกท็์อป

สถานะการแชร ์

ดวูา่ไฟลใ์ดทีถ่กูแชรอ์ยูแ่ละแชร ์

กบัใคร

ประวตัเิวอรช์นั

ดปูระวตัเิวอรช์นัของไฟล ์และคนืคา่

ไฟลเ์ป็นเวอรช์นักอ่นหนา้

แชร ์

แชรไ์ฟลจ์าก SharePoint โดยตรง 

ไฟลจ์ะเป็นสว่นตวัจนกวา่จะถกูแชร ์

คดัลอกลงิก ์

รบัลงิกไ์ปยงัไฟลท์ีเ่ลอืกเพือ่น าไป

แทรกใน IM อเีมล หรอืไซต ์

ยา้ยไปยงั/คดัลอกไปยงั

ยา้ยหรอืคดัลอกไปยงัต าแหน่งอืน่ในไซต ์

OneDrive หรอื SharePoint ของคณุ.

บานหน้าต่างรายละเอยีด

ดขูอ้มูลไฟล ์กจิกรรมลา่สดุ 

และจดัการสทิธิก์ารเขา้ถงึ 

และแกไ้ขคณุสมบตัไิฟล ์

กจิกรรมล่าสุด

ดกูจิกรรมการแชร ์การดู

และการแกไ้ขของไฟล ์

เอกสาร

ดแูละท างานกบัไฟลท์ีเ่ก็บไวบ้น

ไซต ์SharePoint

ปักหมุดไวด้า้นบนสดุ

ปักหมุดโฟลเดอรห์รอืเอกสารที่

ส าคญัไวด้า้นบนสดุของรายการ

เพือ่ใหด้ไูดอ้ยา่งง่ายดาย 

โฟลว ์

ท าใหง้านทัว่ไประหวา่ง SharePoint 

และ Office 365 อืน่  และบรกิารของ

บรษิทัอืน่เป็นอตัโนมตัิ

ดาวนโ์หลด

ดาวนโ์หลดส าเนาของไฟลเ์พือ่ท างาน

แบบออฟไลนท์ีใ่ชพ้ืน้ทีภ่ายในอปุกรณ์
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สรา้งหรอือปัโหลดไฟลแ์ละโฟลเดอร ์
คณุสามารถสรา้งไฟลแ์ละโฟลเดอรใ์หม่ และอปัโหลดไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีม่อียูแ่ลว้จากอปุกรณข์อง

คณุ ใน SharePoint เลอืก อปัโหลด > ไฟล ์หรอืเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้ใน SharePoint

จากน้ันลากแลว้ปลอ่ยไฟลห์รอืโฟลเดอรจ์ากอปุกรณข์องคณุ

คดัลอกลงิก ์
คณุยงัสามารถแชรไ์ฟลด์ว้ยการคดัลอกลงิกแ์ละวางในอเีมล IM เว็บเพจ หรอืเพจ OneNote ใน 

SharePoint ใหเ้ลอืกไฟลแ์ลว้เลอืก คดัลอกลงิก ์คดัลอกลงิกแ์ละวางทีป่ลายทาง

ซงิคไ์ฟลแ์ละโฟลเดอร ์SharePoint ดว้ย OneDrive
ซงิคไ์ฟลแ์ละโฟลเดอรใ์น SharePoint ของคณุไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุเพือ่ใหค้ณุสามารถ

เขา้ถงึไฟลไ์ดแ้มใ้นขณะทีค่ณุก าลงัออฟไลน ์จากไลบรารเีอกสารบนไซต ์SharePoint

ทีค่ณุตอ้งการซงิคไ์ฟล ์ใหเ้ลอืก ซงิค ์และลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัชทีีท่ างานหรอืโรงเรยีน

แชรไ์ฟล ์
เลอืกไฟลแ์ลว้เลอืก แชร ์คณุสามารถใหส้ทิธิ ์แกไ้ขหรอืดู แกผู่ร้บัและตัง้เวลาจ ากดัใหไ้ฟลเ์พือ่ระบุ

วา่ไฟลจ์ะไม่สามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่ใด 

การแชรส์ามระดบัทีย่ดึตามการตัง้ค่าของผูดู้แลระบบไดแ้ก:่

ทุกคน - บุคคลทัง้ภายในและภายนอกองคก์รของคุณ

สามารถเขา้ถงึได ้รบัลงิกโ์ดยตรงหรอืโดยการส่งต่อ

บุคคลในองคก์รของคณุ - ทุกคนในองคก์รของคุณ

สามารถเขา้ถงึได ้

บุคคลทีร่ะบุ - ระบุทีอ่ยู่อเีมลของบุคคลทีคุ่ณตอ้งการให ้

เขา้ถงึ
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สรา้งไซต ์
เลอืก + สรา้งไซต ์บนโฮมเพจ SharePoint เพือ่สรา้งไซต ์SharePoint ใหม่ เลอืกทมีไซตห์รอืไซต ์

การสือ่สาร แลว้ใสช่ ือ่เร ือ่ง ค าอธบิาย เจา้ของ และสมาชกิ คณุยงัสามารถเลอืกใหก้ลุม่มคีวามเป็น

สว่นตวั และเปลีย่นชือ่อเีมลของกลุม่ (ถา้คณุเลอืกทมีไซต ์ก็จะสรา้งกลุม่ Office 365 ขึน้มาดว้ย)

เพิม่เพจ
เลอืก + ใหม่ > เพจ ในไซตใ์หม่ของคณุ ตัง้ช ือ่เพจของคณุ จากน้ันเลอืก ประกาศ

เพิม่ไลบรารหีรอืรายการเอกสาร
เลอืก + ใหม่ ในเว็บไซตใ์หม่ของคณุเพือ่เพิม่ไลบรารหีรอืรายการ

เพิม่ web part
ในโพสตห์รอืเพจขา่วสารของคณุ ใหเ้ลอืกเคร ือ่งหมายบวก คณุสามารถเพิม่ขอ้ความ 

รปูภาพ ไฟล ์วดิโีอ เนือ้หาแบบไดนามกิโดยใช ้web part ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การเขา้ถงึดว้ย SharePoint เคลือ่นที ่
SharePoint เคลือ่นทีเ่ป็นวธิใีหม่ในการเขา้ถงึเนือ้หาบนอนิทราเน็ตผ่านโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตของคุณ และมใีหบ้รกิารใน App Store ส าหรบั iOS, Android และ Windows 

คณุสามารถเขา้ถงึไซต ์บุคคล และไฟล ์คน้หาและเรยีกดใูน SharePoint ตดิตามขา่วสารอยู่เสมอ ดเูนือ้หาของคณุ และอืน่  

หนา้จอดา้นบนจะแสดงบญัช ีSharePoint ใน iOS ผูใ้ช ้Android จะไดร้บัประสบการณก์ารใชง้านทีค่ลา้ยกนัยกเวน้ฟังกช์นักจิกรรมของไฟล ์

ใชก้ารคน้หาเพือ่คน้หาและคน้พบ

เนือ้หาทีส่ าคญั 

แตะบนผูใ้ชเ้พือ่รบับตัรขอ้มูลที่

ตดิตอ่และดวูา่พวกเขาท างานกบั

ใคร และก าลงัท างานอะไรอยู่

เขา้ถงึมุมมองทีป่รบัเป็นแบบ

ส่วนตวัของคุณของทมีไซต ์ไซต ์

การสือ่สาร และโพสตข์า่ว

คน้หาไซต ์ ไฟล ์บุคคล และ

อืน่  ของคณุเพือ่กลบัไปยงั

งานทีค่ณุก าลงัท าอยู่

ดูโพสตข์่าวขณะเดนิทาง และแชร ์

การอปัเดต รายงาน สถานะ และ

ประสบการณข์องคณุกบัทมีของคณุ
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การเขา้ถงึไฟลไ์ดต้ามใจ  
การเขา้ถงึไฟลไ์ดต้ามใจจะชว่ยใหคุ้ณเขา้ถงึไฟลท์ัง้หมดใน SharePoint ผ่าน OneDrive ไดโ้ดยไม่

ตอ้งดาวนโ์หลดไฟลท์ัง้หมดและใชพ้ืน้ทีจ่ดัเก็บในคอมพวิเตอรข์องคุณได ้ ในแถบงาน เลอืกไอคอน 

OneDrive แลว้เลอืก เพิม่เตมิ > การต ัง้ค่า บนแท็บการต ัง้คา่ เลอืกกล่อง ประหยดัพืน้ทีแ่ละ

ดาวนโ์หลดไฟลต์ามทีคุ่ณใช้

ขัน้ตอนถดัไปกบั SharePoint

คน้หาวธิใีช ้

ส ารวจวธิใีชแ้ละการฝึกอบรมส าหรบั SharePoint และแอป Office อืน่  

เยีย่มชม https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871131 ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ

รบัการฝึกอบรม บทชว่ยสอน และวดิโีอฟรี

พรอ้มทีจ่ะเจาะลกึความสามารถที ่SharePoint มแีลว้ใชห่รอืไม่

เยีย่มชม https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871134 

เพือ่ตรวจสอบการฝึกอบรมฟรขีองเรา

รบัแอป SharePoint ส าหรบัอปุกรณเ์คลือ่นที่

รบัแอปส าหรบัอุปกรณเ์คลือ่นทีเ่พือ่เขา้ถงึเนือ้หาบนอนิทราเน็ตของคุณผ่านโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตของคุณ 

เยีย่มชม https://aka.ms/getspmobile

เลอืกไฟลแ์ละโฟลเดอรเ์พือ่ซงิค ์
คุณสามารถเลอืกโฟลเดอรแ์ละไฟลเ์พือ่ซงิคก์บัคอมพวิเตอรข์องคุณได ้ในแถบงาน เลอืกไอคอน 

OneDrive แลว้เลอืก เพิม่เตมิ > การต ัง้ค่า > เลอืกโฟลเดอร ์

ไฟล/์โฟลเดอรแ์บบ

ออนไลน ์-

ไม่ตอ้งใชพ้ืน้ทีบ่น

คอมพวิเตอรข์องคุณ

เมือ่คุณดบัเบลิคลกิที่

ไอคอนคลาวด ์ไฟล/์

โฟลเดอรจ์ะสามารถใช ้

งานไดบ้นคอมพวิเตอร ์

ของคุณ

ท าใหไ้ฟล/์โฟลเดอร ์

สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เช ือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต

เปลีย่นไฟล/์โฟลเดอรก์ลบั

เป็นสถานะออนไลน์

รบัคูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่นอืน่ 
เมือ่ตอ้งการดาวนโ์หลดคู่มอืเร ิม่ตน้ใชง้านด่วนฟรสี าหรบัแอปอืน่ ทีคุ่ณชืน่ชอบ ใหไ้ปที่

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317


