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1. การท่องไปใน WEB SITE SharePoint
1. เปิ ด Internet Browser > จากนัน้ กรอก URL ทีต่ อ้ งการ.
2. หากมีหน้าต่างให้ Login ในช่อง user name ให้กรอก nu\Username และกรอก password ของคุณใน
ช่อง Password
3.การคลิก Navigate Up จะช่วยให้เราเข้าถึง web page อื่น ๆ ใน Site ได้สะดวก

2. การทางานกับโฟล์เดอร์และ ไฟล์เอกสาร ใน DOCUMENTS LIBRARY
2.1 เมนูสาหรับการทางานกับกับโฟล์เดอร์และ ไฟล์เอกสาร
คลิกทีส่ ามเหลีย่ มด้านหลังชือ่ เอกสาร > จะมีตวั เลือกแสดงขึน้ มา
 View Properties  ดูคณ
ุ สมบัตขิ องไฟล์
 Edit Properties  แก้คณ
ุ สมบัตขิ องไฟล์
 View in Browser  เปิ ดเอกสารใน Browser
 Edit in Browser  แก้ไขเอกสารใน Browser
 Edit in Microsoft Word  แก้ไขด้วย MS Word ใน
เครือ่ ง(office 2007 หรือสูงกว่า)
 Check out  เป็ นการทาเครือ
่ งหมายให้ผอู้ น่ื รูว้ ่าเรากาลัง

ทาการแก้ไขเอกสารนัน้ อยูเ่ พือ่ ป้องกันการแก้ไขเอกสารพร้อม
ๆ กัน
 Check In  ใช้สาหรับเอาเครือ
่ งหมาย Check out
ออก ทาให้เอกสารกลับสูส่ ถานะปกติ : หลังจากทีเ่ ราทาการ
่ Checkout จะหายไปแล้วมีปมุ่ Check In มา
checkout ปุม
แทนเมือ่ เราแก้ไขเอกสารเสร็จแล้ว คลิกทีน่ ่ี จะมีหน้าต่างให้เรา
กรอกข้อมูล เกีย่ วกับการแก้ไข กด OK
**เราสามารถส่ง Link เอกสารนี้ให้คนอืน่ ทาง Email ได้โดย 
คลิกที่ Send To > E-mail a link
2.2 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
1)เข้าไปที่ document library ทีต
่ อ้ งการ
2) คลิก Documents tab บน ribbon.
3)คลิก New Folder.
4) ใส่ชอ่ื โฟล์เดอร์
5) คลิก Save

2.3 การอับโหลดเอกสาร

เข้าไปที่ Library เอกสารทีจ่ ะเก็บเอกสาร > คลิก Documents tab >
เลือก Upload Document หรือ Upload Multiple Documents.
1.

คลิก Browse เพื่อเลือกเอกสารทีต่ อ้ งการ

2. Choose Folder เพื่อเลือกโฟล์เดอร์ใน library กรณีตอ้ งการเก็บ

ในโฟล์เดอร์อ่นื
3. Click OK.

2.4 คัดลอก ลบ ย้าย และการเปลีย่ นชือ่ เอกสารหรือโฟล์เดอร์
เข้าไปที่ Documents library ทีต่ อ้ งการ > Library tab > คลิกที่
Open with Explorer หลังจากนัน้ ก็จะสามารถจัดการไฟล์ได้
เช่นเดียวกับไฟล์ในเครือ่ งเรา
เมือ่ ทางานเสร็จ คลิกปิ ดหน้าต่าง windows explorer เพือ่ กลับสู่
SharePoint site.
2.5 การลบและการกูข้ อ้ มูลจาก RECYCLE BIN (เอกสารจะถูกเก็บไว้ท่ี RECYCLE BIN เมือ่ มีการสังลบจาก
่
Library)

คลิก Recycle Bin จาก Quick Launch bar ด้านซ้ายมือ
เลือกเอกสารทีต่ อ้ งการ > คลิกที่ Check box ด้านหน้า ให้เป็ นเครือง
หมาย  >
1. คลิก Restore Selection เพือ่ กูเ้ อกสารทีเ่ ลือก
2. คลิก Delete Selection เพือ่ ลบเอกสารทีเ่ ลือก (**ลบแล้วกู้
คืนไม่ได้)
VICES

3. การใช้งานปฏิทิน (CALENDAR)
3.1 บันทึกข้อมูลลงในปฏิทนิ
 เข้าสู่ หน้าปฏิทิน โดยคลิกที่ Calendar บน quick launch ด้านซ้ายมือ
 ดับเบิ้ลคลิกในช่องวันที่ที่ตอ้ งการจะบันทึก
 กรอกข้อมุลตามต้องการ > คลิก Save

3.2 การเปิ ดปฏิทน
ิ ของ SharePoint ด้วย OUTLOOK (2007 หรือใหม่กว่า)

การเปิ ดปฏิทนิ ของ SharePoint ด้วย OUTLOOK ช่วยให้เราสามารถจัดการ
ปฏิทนิ ผ่านทาง outlook ได้สะดวก
เปิ ดปฏิทนิ คลิกที่ Calendar tab > คลิก Connect to Outlook. >
เปิ ด Outlook คลิกทีม่ มุ มองปฏอทิน (Calendar. View) > ปฏิทนิ
จาก SharePoint จะอยูใ่ นกลุ่มของ Other Calendars
 เราสามารถปรับมุมมอง View > View in Overlay Mode, หรือ
View Side by side. เพือ
่ ความสะดวกในการใช้งานหลายปฏิทนิ พร้อมกัน
ได้
 เราสามารถคัดลอกบันทึกระหว่างปฏิทน
ิ ได้ดว้ ยปรับมุมมองปฏิทนิ เป็ น
แบบ List ก่อนทาการคัดลอก




4. การสร้างและการปรับแก้ งาน(TASK) และการเชื่อมต่อกับ OUTLOOK (2007 หรือใหม่กว่า)
4.1 การสร้างและการปรับแก้ งาน(TASK)

คลิกที่ Tasks บน Quick Launch bar ด้านซ้ายมือ
 คลิก Add new item เพือ่ สร้าง งาน(Task) กรอก task title
 มอบมายงานให้กบั ผูร้ ับผิดชอบ (users)
 กาหนดวันเริ่ มต้น และวันสิ้ นสุ ด
 คลิก OK



4.2 การเชือ่ มต่อกับ OUTLOOK (2007 หรือใหม่กว่า)

การเปิ ด Task ของ SharePoint ด้วย OUTLOOK ช่วยให้เรา
สามารถจัดการปฏิทนิ ผ่านทาง outlook ได้สะดวก
 การใช้ Outlook เปิ ด SharePoint tasks >คลิกที่ List tab >
Connect to Outlook
 เปิ ดปฏิทน
ิ คลิกที่ list tab > คลิก Connect to Outlook >
เปิ ด Outlook คลิกทีม่ มุ มองปฏอทิน (Task View) > งานจาก
SharePoint จะอยูใ่ นกลุ่มของ Other Task

