
เก็บและแชรเ์อกสารบนไซตที์ม 

คูมื่อเริม่ตน้ใชง้านดว่น 
อปัโหลดเอกสารไปยงัไซตที์ม 
1. ไปท่ีไลบรารีเอกสารบนไซตที์มของคุณ โดยปกติคุณสามารถท าเชน่นีไ้ดโ้ดยการเลือกลิงก ์เอกสาร 

ในพืน้ท่ีการน าทางดา้นซา้ย 

ดแูละแกไ้ขไฟลบ์นไซตที์ม 
เมื่อตอ้งการดูและแกไ้ขเอกสารในเบราวเ์ซอร ์

1. ไปท่ีไลบรารีเอกสารท่ีคุณตอ้งการใชง้าน 

2. คลิกชือ่เอกสาร แลว้ไฟลจ์ะเปิดในเวอรช์นัเบราวเ์ซอรข์องแอปพลิเคชนั Office  

คุณสามารถท างานในเอกสารของคุณไดต้ามปกติ และเม่ือบนัทึก ไฟลจ์ะถูกบนัทึกลงในไลบรารีเอกสารท่ี

คุณท างานอยู่โดยอตัโนมติั 

เมื่อตอ้งการดูและแกไ้ขเอกสารในแอปพลิเคชนั 

ในไลบรารีเอกสารท่ีคุณก าลงัใชง้านอยู่ ใหเ้ลือกไฟลท่ี์คุณตอ้งการดูหรือแกไ้ข แลว้คลิก แกไ้ขเอกสาร 

บนแท็บ ไฟล ์ ของ Ribbon 

เอกสารจะเปิดในแอปพลิเคชนัท่ีเหมาะสมกบัชนิดของเอกสาร 

สรา้งเอกสารใหม่บนไซตที์ม 
1. ไปท่ีไลบรารีเอกสารท่ีคุณตอ้งการสรา้งเอกสารในน้ัน 

2. คลิก เอกสารใหม่  คุณอาจเลือกท่ีจะสรา้งเอกสาร Office แบบใดแบบหน่ึงท่ีไดร้บัการสนับสนุน
จากท่ีมีอยู่มากมายได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มของคุณ 

3. คลิกชนิดของเอกสารท่ีคุณตอ้งการสรา้ง และพิมพช์ือ่ส าหรบัเอกสารในกลอ่งโตต้อบท่ีปรากฏ 

4. คลิก ตกลง  เอกสารใหม่จะเปิดในเวอรช์นัเบราวเ์ซอรข์องชนิดเอกสาร Office ท่ีคุณเลือก 

2. คลิก เอกสารใหม่ > อปัโหลดไฟลท่ี์มี

อยู่ 

3. เรียกดูเอกสารท่ีคุณตอ้งการอปัโหลด 

จากน้ันเลือกแลว้คลิก เปิด  

4. คลิก ตกลง บนกล่องโตต้อบ เพ่ิม

เอกสาร  

อปัโหลดหลายเอกสารไปยงัไซตที์ม 

1. ไปท่ีไลบรารีเอกสารท่ีคุณตอ้งการเพ่ิมเอกสาร

ไปท่ีน้ัน 

2. เปิด File Explorer และปรบัขนาดหนา้ต่างเพ่ือใหคุ้ณสามารถมองเห็นไดท้ัง้ไลบรารีไซตที์มของคุณและ

กล่องโตต้อบ Explorer บนหนา้จอ 

3. เรียกดูและเลือกเอกสารท่ีคุณตอ้งการอปัโหลดไปยงัไซต ์ แลว้ลากเอกสารน้ันไปยงัไลบรารีไซตที์ม คุณ

สามารถยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอรไ์ลบรารีไดเ้ชน่กนั 



แชรโ์ฟลเดอรห์รือไฟลใ์นไลบรารีไซตที์ม สรา้งมุมมองเพ่ือดขูอ้มูลเฉพาะในไลบรารีไซตที์มของคณุ 
1. ไปท่ีไลบรารีท่ีคุณตอ้งการใชง้าน คลิก สรา้งมุมมอง บนแท็บ ไลบรารี ของ Ribbon 

ซงิคไ์ลบรารีของไซตที์มกบัคอมพิวเตอรข์องคณุ  

1. ในไลบรารีเอกสารท่ีคุณก าลงัใชง้านอยู่ ใหค้ลิก จดุไข่

ปลา (…) ถดัจากขอ้มูลท่ีคุณตอ้งการแชร ์ จากน้ันคลิก 

แชร ์ บนค าบรรยายภาพท่ีปรากฏ 

2. ใส่อีเมลของบุคคลท่ีคุณตอ้งการแชรโ์ฟลเดอรห์รือเอกสาร

ดว้ยอย่างนอ้ยหน่ึงอีเมล แลว้เลือกว่าคุณตอ้งการมอบสิทธิ ์

ในการอ่านหรือการแกไ้ขใหแ้กบุ่คคลน้ัน 

3. คลิก แชร ์ อีเมลจะถกูสง่ไปยงับุคคลท่ีคุณแชรด์ว้ยพรอ้ม

กบัการแจง้เตือนวา่พวกเขาสามารถเขา้ถึงเอกสารหรือ

โฟลเดอรบ์นไซตที์มของคุณได ้

2. คลิกท่ีรปูแบบ เชน่ มุมมองมาตรฐาน หรือ

มุมมองท่ีมีอยู่ท่ีคุณตอ้งการใหมุ้มมองของคุณยึด

ตาม 

3. ในกล่อง ชือ่มุมมอง ใหพิ้มพช์ือ่ส าหรบัมุมมอง

ของคุณ เลือก ก าหนดใหมุ้มมองน้ีเป็นมุมมอง

เร่ิมตน้ ถา้คุณตอ้งการท าใหมุ้มมองนีเ้ป็นมุมมอง

เริม่ตน้ส าหรบัไลบรารีน้ัน เฉพาะมุมมองสาธารณะ

เท่าน้ันท่ีสามารถใชเ้ป็นมุมมองเริม่ตน้ส าหรบั

ไลบรารีได ้  

4. ในส่วนผูช้ม ภายใต ้ แสดงผูช้ม ใหเ้ลือก สรา้งมุมมองส่วนบุคคล หรือ สรา้งมุมมอง
สาธารณะ   

5. ในส่วน คอลมัน ์ ใหเ้ลือกคอลมันท่ี์คุณตอ้งการใหอ้ยู่ในมุมมอง และลา้งคอลมันท่ี์คุณไม่ตอ้งการให ้
ปรากฏ ถดัจากหมายเลขคอลมัน ์ ใหเ้ลือกล าดบัท่ีคุณตอ้งการใหค้อลมันป์รากฏขึน้ในมุมมอง 

6. ก าหนดค่าการตัง้ค่าอืน่ๆ ส าหรบัมุมมองของคุณ เชน่ เรียงล าดบัและกรอง แลว้คลิก ตกลง  

1. ไปยงัไลบรารีแลว้คลิกปุ่ม ซิงค ์ท่ีดา้นบนของหนา้ ซึง่จะ

เป็นการเปิดตวัชว่ย ซงิคไ์ลบรารี และจดจ าชือ่และท่ีอยู่

เว็บของไลบรารีของไซตที์มโดยอตัโนมติั  

2. คลิก ซิงคเ์ดีย๋วน้ี เพ่ือเริม่ตน้การซงิคไ์ลบรารี 

3. คลิก แสดงไฟลข์องฉนั ในกล่องโตต้อบเพ่ือเปิดโฟลเดอรไ์ลบรารีท่ีซงิคใ์น Windows 

Explorer ใน Windows Explorer โฟลเดอรไ์ลบรารีท่ีซงิคจ์ะถูกวางลงในโฟลเดอรไ์ลบรารี 

SharePoint โฟลเดอรไ์ลบรารีท่ีซงิคจ์ะใชช้ือ่ของไลบรารีไซต ์



ดเูวอรช์นักอ่นหนา้ของเอกสาร  
1. เลือกเอกสารในไลบรารีท่ีคุณตอ้งการดูเวอรช์นักอ่นหนา้ 

2. ถา้มีเวอรช์นักอ่นหนา้ของเอกสารและมีการเปิดใชง้านการก าหนดเวอรช์นัส าหรบัระบบของคุณ ให ้
คลิก ประวติัเวอรช์นั บนแท็บ ไฟล ์ ของ Ribbon 

รบัขอ้ความแจง้ใหท้ราบเม่ือเอกสารมีการเปล่ียนแปลง 
1. ในไลบรารีท่ีคุณตอ้งการสรา้งการแจง้เตือน ใหค้ลิกแท็บ ไลบรารี บน Ribbon 

2. คลิก แจง้เตือนฉนั > ต ัง้คา่การแจง้เตือนบนไลบรารีน้ี  

3. บนหนา้ การแจง้เตือนใหม่ ในส่วน ชือ่เร่ืองการแจง้เตือน คุณสามารถเปลีย่นชือ่เรือ่งส าหรบัการแจง้

เตือนไดถ้า้คุณตอ้งการ ชือ่เรือ่งจะปรากฏขึน้ในบรรทดัเรือ่งของขอ้ความอีเมลแจง้เตือน และจะใชส้ าหรบั

การจดัการการแจง้เตือนดว้ย 

4. ถา้ส่วน ส่งการแจง้เตือนไปท่ี พรอ้มใชง้าน ใหใ้ส่ชือ่ผูใ้ชห้รือท่ีอยู่อีเมลของบุคคลท่ีคุณตอ้งการสง่การ

แจง้เตือนไปหา 

5. ในส่วน วิธีการส่ง ใหเ้ลือกวิธีการท่ีคุณตอ้งการส าหรบัการแจง้เตือนของคุณ 

6. ถา้ส่วน เปล่ียนชนิด พรอ้มใชง้าน ใหเ้ลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงท่ีคุณตอ้งการไดร้บัการแจง้ให ้

ทราบ 

7. ในส่วน ส่งการแจง้เตือนส าหรบัการเปล่ียนแปลงต่อไปน้ี ใหร้ะบุว่าคุณตอ้งการไดร้บัการแจง้เตือน

ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงทุกชนิด หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงท่ีระบุ เชน่ แจง้เตือนเม่ือมีบุคคล

เปลี่ยนแปลงขอ้มูลท่ีคุณสรา้งไวห้รือเพ่ิงเปลี่ยนแปลงไป เป็นตน้ 

8. ในส่วน เมื่อใดท่ีตอ้งการใหส่้งการแจง้เตือน ใหเ้ลือกว่าคุณตอ้งการรบัการแจง้เตือนบ่อยเพียงใด 

เชน่ แจง้ทนัที หรือสรปุเป็นรายวนั หรือสรปุเป็นรายสปัดาห ์ รวมถึงวนัหรือเวลาท่ีคุณตอ้งการใหส้่งดว้ย 

9. คลิก ตกลง 

ดปูระวติัการแกไ้ขของเอกสาร    
คลิก จดุไขป่ลา (…) ท่ีอยู่ถดัจากเอกสารในไลบรารี หนา้ต่างค าบรรยายจะแสดงชือ่ของบุคคลท่ี

เปลี่ยนแปลงเอกสารลา่สดุ และวนัท่ีท าการเปลีย่นแปลง 


