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คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่น
ท�ำไดม้ำกขึน้จำกทกุทีด่ว้ยกำรเขำ้ถงึ แชร ์และจดัเก็บไฟลท์ีป่ลอดภยั ลงชือ่เขำ้ใชก้ำรสมคัรใชง้ำน Office 365 ของคณุ แลว้เลอืก OneDrive 
จำกตวัเปิดใชแ้อป

ประวตัเิวอรช์นั
ดปูระวตัเิวอรช์นัของไฟล ์และคนืคา่
ไฟลเ์ป็นเวอรช์นักอ่นหนา้

ดาวนโ์หลด
ดาวนโ์หลดส�าเนาของไฟลเ์พือ่ท�างาน
แบบออฟไลนท์ีใ่ชพ้ืน้ทีภ่ายในอปุกรณ์

เปิด
เปิดและแกไ้ขไฟลแ์บบออนไลนห์รอืใน
แอปบนเดสกท็์อป

แชร ์
แชรไ์ฟลจ์าก OneDrive โดยตรง 
ไฟลจ์ะเป็นสว่นตวัจนกวา่จะถกูแชร ์

คดัลอกลงิก ์
รบัลงิกไ์ปยงัไฟลท์ีเ่ลอืกเพือ่น�าไปแทรก
ใน IM อเีมล หรอืไซต ์

ยา้ยไปยงั/คดัลอกไปยงั
ยา้ยหรอืคดัลอกไฟลไ์ปยงัปลายทางอืน่ 
สามารถลากแลว้ปลอ่ยไดเ้ชน่กนั 

บานหน้าตา่งขอ้มูล
ดขูอ้มูลไฟล ์กจิกรรมลา่สดุ และจดัการ
สทิธิก์ารเขา้ถงึไฟล ์

สถานะการแชร ์
ดวูา่ไฟลใ์ดถกูแชรอ์ยูแ่ละแชรก์บัใคร

กจิกรรมล่าสุด
ดกูจิกรรมการแชร ์การด ูและการ
แกไ้ขของไฟล ์

ถงัรไีซเคลิ
กูค้นืไฟลท์ีค่ณุลบโดยไม่ตัง้ใจยอ้นหลงั
ไดส้งูสดุ 90 วนั

Discover*
ดเูนือ้หาทีก่�าลงัเป็นทีนิ่ยมในองคก์ร
ของคณุและเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ของคณุ powered by MS Graph

ไซตท์มี
น�าทางไปยงัไซตท์มี SharePoint ที่
คณุก�าลงัตดิตาม

* มุมมอง คน้พบ จะไม่เปลีย่นแปลงสทิธิใ์ดๆ เอกสารสว่นตวัของคณุจะมองไม่เห็นโดยผูอ้ืน่ และคณุสามารถดไูดเ้ฉพาะเอกสารทีค่ณุไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเทา่น้ัน

แชรก์บัฉนั
ดแูละเรยีงล�าดบัไฟลด์ว้ยวนัทีแ่ชร ์
กจิกรรมทีท่�า หรอืคนทีแ่ชรด์ว้ย
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OneDrive ส�าหรบัอปุกรณเ์คลือ่นที่
แอป OneDrive สนับสนุนทัง้บญัชผูีใ้ช ้OneDrive สว่นบคุคลและระดบัองคก์รทัง้บน iOS Android และ Windows และคณุ
สำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกรำ้นคำ้แอป

บนัทกึรูปถา่ยหรอื
วดิโีอโดยตรงไปยงั 
OneDrive

เขา้ถงึไซต ์
SharePoint ของ
คณุ

จบัภาพไวทบ์อรด์
หรอืเอกสารหนา้เดยีว
หรอืหลายหนา้ แชรไ์ฟลก์บัผูอ้ืน่

ดูไฟลท์ีแ่ชรก์บัคณุ

เขา้ถงึไฟลแ์ละ
โฟลเดอรบ์น 
OneDrive 

ดูบญัชผูีใ้ชข้อง
คณุ ไฟลท์ีใ่ชบ้อ่ย
ทีส่ดุ และไฟลแ์บบ
ออฟไลน์

ยา้ยไฟลห์รอื
โฟลเดอรไ์ปยงั
ต�าแหน่งอืน่

แกไ้ขไฟลบ์นเว็บหรอื
ในมุมมองไคลเอ็นต ์

ดูและจดัการบญัชผูีใ้ชห้ลาย
บญัช ีทัง้ทีไ่ดร้บัการจดัการแบบสว่น
บคุคล/ระดบัองคก์ร

เชญิผูอ้ืน่ใหแ้ชรไ์ฟล ์ ดูรายละเอยีด เชน่ 
ไฟลถ์กูแชรก์บัใคร

กูค้นื ไฟลท์ีล่บโดย
ไม่ตัง้ใจ

คดัลอกลงิก ์เพือ่
แทรกใน IM อเีมล 
หรอืไซต ์

สง่ลงิกท์างอเีมล 
เมือ่ตอ้งการแชรไ์ฟล ์
ใน Outlook

ท�าใหไ้ฟลแ์ละ
โฟลเดอร ์พรอ้มใช้
งานแบบออฟไลน*์

ดูแนวโน้ม มุมมอง
และแผนภมูกิจิกรรม

หนา้จอดา้นบนแสดงบญัชผูีใ้ช ้OneDrive for Business ใน iOS ผูใ้ช ้Android จะไดร้บัประสบการณก์ารใชง้านทีค่ลา้ยกนัยกเวน้ฟังกช์นักจิกรรมของไฟล ์

*ไฟลแ์ละโฟลเดอรต์อ้งถกูเปลีย่นจากออฟไลนเ์ป็นออนไลนก์อ่นจะถกูซงิคไ์ปยงัคลาวด ์
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สรา้งไฟลแ์ละโฟลเดอร ์
คณุสามารถสรา้งไฟลแ์ละโฟลเดอรใ์หม่ และยงัสามารถอปัโหลดไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีม่อียู่แลว้จาก
อปุกรณข์องคณุ ใน OneDrive ใหเ้ลอืก อปัโหลด > ไฟล ์หรอืเลอืกต�าแหน่งทีต่ ัง้ใน OneDrive 
จากน้ันลากแลว้ปลอ่ยไฟลห์รอืโฟลเดอรจ์ากอปุกรณข์องคณุ

เลอืกไฟลแ์ละโฟลเดอรเ์พือ่ซงิค ์
เมือ่คณุเลอืก ซงิค ์ใน OneDrive คณุสามารถเลอืกโฟลเดอรแ์ละไฟลเ์พือ่ซงิคก์บัอปุกรณ์
ของคณุได ้ใน OneDrive ใหเ้ลอืก ซงิค ์และเลอืกไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีต่อ้งการซงิค ์จากน้ัน
เลอืก เร ิม่ซงิค ์ในท�านองเดยีวกนั คณุยงัสามารถซงิคไ์ฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีถู่กเก็บไวใ้นไซต ์
SharePoint ของคณุ

การซงิคไ์ฟลแ์ละโฟลเดอร ์
ซงิคไ์ฟลแ์ละโฟลเดอรใ์น OneDrive ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ เมือ่แชรไ์ฟลแ์ลว้ คณุสามารถ
ท�างานกบัไฟลใ์นระบบไฟลข์องคณุ และเขา้ถงึไฟลเ์หล่าน้ันไดข้ณะทีค่ณุออฟไลนอ์ยู ่ทุกคร ัง้ทีค่ณุ
ออนไลน ์การเปลีย่นแปลงทีค่ณุหรอืบุคคลอืน่ท�าจะซงิคโ์ดยอตัโนมตั ิใน OneDrive ใหเ้ลอืก ซงิค ์

มุมมองกจิกรรมการซงิค ์
คณุสามารถดูกจิกรรมการซงิคจ์ากศูนยก์จิกรรม OneDrive คลกิขวาที ่ไอคอน OneDrive ใน
แถบงาน Windows ถา้คณุคลกิขวาทีไ่อคอนและเลอืกบน “ดูแบบออนไลน”์ คณุสามารถไปยงัมุม
มองเว็บของ OneDrive ไดโ้ดยตรง ผูใ้ชบ้น Mac จะไดร้บัประสบการณก์ารใชง้านทีค่ลา้ยกนั

จดัการบญัชผูีใ้ช ้โฟลเดอรท์ีซ่งิค ์และการตัง้คา่
ขอ้จ�ากดัของเครอืขา่ย

ตรวจสอบสถานะของไฟลท์ีซ่งิคใ์น File 
Explorer
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แชรไ์ฟล ์
ไฟลแ์ละโฟลเดอรท์ีค่ณุเก็บไวใ้น OneDrive จะเป็นส่วนตวัจนกว่าคณุจะตดัสนิใจทีจ่ะแชร ์คณุ
สามารถหยุดการแชรไ์ดต้ลอดเวลา คณุสามารถใหส้ทิธิ ์แกไ้ขหรอืดู แกผู่ร้บัและตัง้เวลาจ�ากดัให ้
ไฟลเ์พือ่ระบุว่าไฟลจ์ะไม่สามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่ใด ใน OneDrive ใหเ้ลอืกไฟลแ์ลว้เลอืก แชร ์

คดัลอกลงิก ์
คณุยงัสามารถแชรไ์ฟลด์ว้ยการคดัลอกลงิกแ์ละวางในอเีมล IM เว็บเพจ หรอืหนา้ OneNote ใน 
OneDrive ใหเ้ลอืกไฟลแ์ลว้เลอืก คดัลอกลงิก ์คดัลอกลงิกแ์ละวางทีป่ลายทาง

ไฟลอ์อนดมีานด ์
ดว้ยไฟลอ์อนดมีานด ์คณุสามารถเขา้ถงึไฟลท์ัง้หมดของคณุในคลาวดโ์ดยไม่ใชพ้ืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูล
ภายในอปุกรณข์องคณุ คณุไม่จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นวธิทีีค่ณุท�างาน เน่ืองจากไฟลท์ัง้หมดของคณุรวม
ทัง้ไฟลแ์บบออนไลนส์ามารถดไูดใ้น File Explorer และท�างานเหมอืนไฟลอ์ืน่ๆ บนอปุกรณข์อง
คณุ

ขัน้ตอนถดัไปกบั OneDrive 
ดูว่ามอีะไรใหมใ่น OneDrive

ส�ารวจฟีเจอรใ์หม่และฟีเจอรท์ีป่รบัปรุงใน OneDrive และแอปอืน่ๆ ใน Office 2016 เยีย่มชม 
https://support.office.com/onedrive ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ

OneDrive ไฟลอ์อนดมีานด ์

เขา้ถงึไฟลท์ัง้หมดของคณุในคลาวดโ์ดยไม่ตอ้งดาวนโ์หลดไฟลเ์หล่าน้ัน เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั 
https://aka.ms/onedrivefilesondemand

รบัการฝึกอบรม บทชว่ยสอน และวดิโีอฟรสี�าหรบั Office 2016

พรอ้มทีจ่ะเจาะลกึความสามารถที ่OneDrive มแีลว้ใชห่รอืไม่ เยีย่มชม 
http://aka.ms/onedrivetutorials เพือ่ส�ารวจการฝึกอบรมฟรขีองเรา

ไฟล/์โฟลเดอรอ์อนไลนไ์ม่
ใชท้ีว่า่งบนอปุกรณข์องคณุ

ท�าใหไ้ฟล/์โฟลเดอร ์
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เช ือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

3 ระดบัการแชรท์ีย่ดึตามการตัง้คา่ของผูด้แูลระบบที่
ใชง้านไดค้อื:

ทุกคน - บคุคลภายใน/ภายนอกองคก์รของคณุ
สามารถเขา้ถงึได ้รบัลงิกโ์ดยตรงหรอืโดยการสง่ตอ่

บุคคลในองคก์รของคณุ - ทกุคนในองคก์รของคณุ
สามารถเขา้ถงึได ้

บุคคลทีเ่จาะจง - ระบบุคุคลดว้ยทีอ่ยูอ่เีมลของพวก
เขาเพือ่อนุญาตใหเ้ขา้ถงึ

ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนคลา
วดเ์พือ่ท�าใหไ้ฟล/์โฟลเดอร ์
สามารถใชง้านไดภ้ายใน
อปุกรณข์องคณุ

เปลีย่นไฟล/์โฟลเดอรก์ลบั
เป็นสถานะออนไลน์


