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Chapter 1

แนะนา Office 365

แนะนา Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 เป็ นบริการของบริษัท Microsoft ซึ่งได้เปิ ดตัวครัง้ แรกตัง้ แต่ปีตุลาคม 2010 โดยเริ่มเป็ น
เวอร์ชนั Private Beta ก่อนในหลายๆ องค์กร และเริม่ เข้าสูเ่ ป็ น Public Beta
ในเดือนเมษายน 2011 โดยที่ Microsoft เองได้ออกแบบ Office 365 ในคอน
เ ซ ป ต์ “[Bring] Together” โ ด ย พั ฒ น า จ า ก บ ริ ก า ร เ ดิ ม คื อ Business
Productivity Online Suite หรือ BPOS ซึ่งจะอัปเดตตลอดเวลาผ่านบริก าร
ของคลาวด์ ซึ่ง ประกอบด้ว ยบริก ารยอดฮิต ที่อ ยู่บ นเซิร์ฟ เวอร์ คือ Exchange Server, SharePoint Server และ Lync
Server มารูปแบบในการให้บริการหรือ Online แทนซึง่ ในช่วงแรกจะเหมือนบริการในเวอร์ชนั 2010 โดยเริม่ แผนการใช้งาน
ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เมื่อเข้าสู่ยุคของ Office 2013 เวอร์ชนั ของ Office 365 ได้มีการอัป
เดตเป็ นเวอร์ชนั ใหม่ตงั ้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 ซึง่ เหมือนกับเวอร์ชนั ใน
เซิรฟ์ เวอร์ 2013 โดยเริม่ มีแผนการใช้งานทีห่ ลากหลายมากขึน้ ทัง้ ในแบบธุรกิจ
ภาคการศึกษา ราชการ และส่ว นตัวมากขึ้น รวมถึง เพิ่ มในส่วนของ Office
2013 ที่สามารถติดตัง้ ได้มากถึง 5 เครื่อง สาหรับในประเทศไทยเริ่มเปิ ดให้ใช้บริการอย่างเป็ นทางการตัง้ แต่ต้นเดือน
กรกฎาคม 2013 ทีผ่ ่านมาโดยผ่านทัง้ บัตรเครดิตหรือผ่านตัวแทนจาหน่ายลิขสิทธิของไมโครซอฟท์
์
และถึงวันที่ 19 มีนาคม 2013 Microsoft ได้ออกแผนในการ
รวมบริการสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับองค์กรทีอ่ ยู่บนแพลตฟอร์มของ
Yammer (ซึ่ง Microsoft ได้ซ้อื กิจการมาในปี 2012) กับ Office 365
โดยสามารถ “ลงชื่อเข้าใช้” เพียงครัง้ เดียว เข้าได้ทงั ้ 2 บริการโดยนามาแทนทีบ่ ริการเดิมทีเ่ รียกว่า SharePoint NewsFeed
(เป็ นบริการสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับองค์กรบน SharePoint Online) ซึ่งมีการเปิ ดตัวบน Office 365 ในเดือนมิถุนายน
2013 ทีผ่ ่านมา และเริม่ รวมกันในเดือนกรกฎาคม 2013
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2013 Microsoft ได้เปิ ดเผยฟี เจอร์ PowerBI ซึ่ง
เป็ นชุ ด เครื่ อ งมื อ ในการท า Business Intelligence และ Self-Service Data
Mining บน Office 365 โดยมีการอัปเดตทัง้ หมดภายในสิน้ ปี 2013 PowerBI นัน้
จะทางานร่วมกัย Excel ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้เครื่องมือ Power Query ในการ
สร้างสเปรดชีตและกราฟโดยใช้ขอ้ มูลทัง้ แบบ Public และ Private รวมถึงการ
แสดงผลบนแผนที่ 3 มิตผิ ่าน Bing Map
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บริการทีท่ ่านได้รบั มีอะไรบ้าง
สาหรับผูใ้ ช้งานทีก่ าลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่จะได้รบั แผนบริการทีเ่ ต็มทีใ่ นชื่อ Microsoft Office 365 แผน E1 หรือ
E3 ซึง่ สามารถตรวจสอบได้กบั เจ้าหน้าทีไ่ อทีของท่าน โดยบริการทีไ่ ด้รบั ประกอบไปด้วย






Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online
Yammer Enterprise
Microsoft Office 365 ProPlus

โดยแยกตามแผนการใช้งานดังต่อไปนี้
สาหรับผูใ้ ช้งานทีใ่ ช้แผน Microsoft Office 365 E1
บริการ
อีเมลและปฏิทนิ

การประชุมออนไลน์
ข้อความโต้ตอบแบบทันทีและ
การเชื่อมต่อกับ Skype
การแชร์ไฟล์อย่างง่าย

ทีมไซต์
กล่องจดหมายของไซต์
Yammer Enterprise
Office Online
Mobility

รายละเอียด
ใช้อเี มลระดับธุรกิจผ่านประสบการณ์การใช้งาน Outlook ทีส่ มบูรณ์และคุน้ เคยซึง่
สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ Outlook Web App และรับกล่องจดหมาย
ขนาด 50 GB ต่อผูใ้ ช้งานหนึ่งรายและสามารถแนบไฟล์ได้ 25 MB
จัดการประชุมออนไลน์ดว้ ยเสียงและวิดโี อโดยใช้การแชร์หน้าจอด้วยคลิกเดียวและการ
ประชุมวิดโี อแบบ HD
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน Lync คนอื่นๆ ผ่านข้อความแบบโต้ตอบทันที การโทรด้วยเสียง และ
การสนทนาทางวิดโี อ ให้ผอู้ ่นื ทราบสถานะการติดต่อของคุณด้วยสถานะออนไลน์ แชร์
การแสดงตัวตน IM และการโทรด้วยเสียงกับผูใ้ ช้งาน Skype
OneDrive for Business ให้ทจ่ี ดั เก็บขนาด 1 TB สาหรับผูใ้ ช้แต่ละรายเพื่อการเข้าถึง
เอกสารได้จากทุกที่ แชร์ไฟล์กบั ผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ควบคุมว่าใครจะ
สามารถดูและแก้ไขเอกสารได้บา้ ง และซิงค์ไฟล์กบั พีซแี ละอุปกรณ์ต่างๆ อย่างง่ายดาย
ทาให้สามารถเข้าถึงและแชร์เอกสารด้วยทีจ่ ดั เก็บหลักขนาด 10 GB บวกเพิม่ อีก 500
MB ต่อผูใ้ ช้
ทาให้การทางานร่วมกันเป็ นทีมง่ายยิง่ ขึน้ จัดเก็บและแชร์อเี มลและเอกสารในโฟลเดอร์
เฉพาะของโครงการ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็ว
ทาให้ความคิดและงานพัฒนาด้วยเครือข่ายสังคมสาหรับองค์กร ซึง่ ทาให้การทางาน
ร่วมกันกับคนทีเ่ หมาะสมกลายเป็ นเรื่องง่าย
สร้างและแก้ไขเอกสาร Word, PowerPoint, Excel และ OneNote จากเบราว์เซอร์
ซิงค์อเี มล ปฏิทนิ และทีต่ ดิ ต่อ แก้ไขไฟล์เอกสาร Office และอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ท
โฟน เช่น Windows Phone, iOS และ Android
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สาหรับผูใ้ ช้งานทีใ่ ช้แผน Microsoft Office 365 E3 จะเหมือนกับผูใ้ ช้งาน E1 แต่จะเพิม่ เติมบริการดังต่อไปนี้
บริการ
ชุดโปรแกรม Office

รายละเอียด
เวอร์ชนั ล่าสุดของโปรแกรมดังต่อไปนี้

 เก็บแนวคิดต่างๆ ของคุณด้วยวิธที ค่ี ุณถนัดทีส่ ดุ ไม่ว่าจะใช้แป้ นพิมพ์
ปากกา หรือหน้าจอสัมผัส
 จัดรูปแบบข้อมูลอย่างง่ายดายใน Excel ด้วยเครื่องมือทีจ่ ดจารูปแบบของคุณ
และช่วยเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์
 รวมเนื้อหาอย่างง่ายดายจาก PDF เพื่อสร้างเอกสาร Word ทีด่ สู วยงามได้
ด้วยตนเอง
Office บนอุปกรณ์อ่นื ๆ
เพิม่ ประสบการณ์ในการใช้งาน Office ทีส่ อดคล้องและคุน้ เคยบนพีซี Mac, Windows
Tablet และอุปกรณ์มอื ถือ Office สนับสนุนพีซแี ละแท็บเล็ต Windows ทีใ่ ช้งาน
Windows 7 หรือสูงกว่า และ Mac ทีม่ ี Mac OS X 10.6 หรือสูงกว่า สาหรับข้อมูลเรื่อง
อุปกรณ์มอื ถือ ให้ไปที่ www.office.com/mobile
Office บนพีซที ุกเครื่อง
สตรีมเวอร์ชนั สมบูรณ์ของโปรแกรม Office บนพีซเี ครื่องใดก็ตามทีเ่ ชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตและใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8 ผ่าน Office on Demand
อีเมลขัน้ สูง
ใช้ความสามารถการเก็บถาวร (Archive) และการระงับตามกฏหมาย พร้อมด้วยเนื้อที่
ในการจัดเก็บไม่จากัด สาหรับความต้องการในการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ และใช้
นโยบายการป้ องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) แลเคล็ดลับนโยบายทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่
ผูใ้ ช้เรื่องการบังคับใช้กฏระเบียบเพิม่ เติมในอีเมล
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร การบริหารจัดการสิทธิท์ าให้คุณสามารถจากัดการเข้าถึงเอกสารและอีเมลแก่บุคคลที่
และอีเมล
เฉพาะเจาะจง และป้ องกันไม่ให้คนอื่นดูหรือแก้ไขเอกสารได้ ถึงแม้ว่าเอกสารดังกล่าว
จะถูกส่งออกนอกองค์กรก็ตาม
Voicemail Integration
สามารถบันทึกหรือฝากข้อความเสียงได้โดยอัตโนมัติ ข้อความเสียงจะถูกบันทึกไปยัง
Exchange Online และผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้จาก Outlook, Outlook Web App
หรือโทรศัพท์มอื ถือได้
Advanced compliance tools สาหรับไอทีและผูท้ ต่ี รวจสอบ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ทงั ้ ใน SharePoint, Lync และ
กล่องจดหมาย ผ่าน eDiscovery Center เพื่อเป็ นไปตามกฏหมายและนามาทาเป็ น
กรณีศกึ ษาในอนาคต
Self-Service Business
ทางานได้มากขึน้ ด้วยเครื่องมือทีค่ ุณรูจ้ กั ดี คือ Excel โดยค้นพบและเชื่อมต่อข้อมูล
Intelligence in Excel
ด้วย Power Query สร้างรูปแบบวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ดว้ ย Power Pivot และแสดงข้อมูล
เชิงลึกในรายงานแบบโต้ตอบและแผนทีด่ ว้ ย Power View และ Power Map
1
โปรแกรมและฟีเจอร์ของไคลเอ็นต์บนพีซที ใี ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Windows เท่านัน้ ไม่สามารถใช้งานข้ามอุปกรณ์ได้
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ข้อแตกต่างระหว่าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเดิม
ผูใ้ ช้งานเดิมและใหม่หลายคนคงสงสัยว่า Office 365 กับ Office 2013 นัน้ แตกต่างกันอย่างไร ผมขออธิบายพอ
สังเขปดังนี้
Office 365 เป็ นแผนการสมัครใช้งานบริการ เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน Office และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานผ่าน
บริการทางอินเทอร์เน็ต (บริการคลาวด์) เช่น Exchange Online ที่โฮสต์อเี มลสาหรับธุรกิจ การประชุมบนเว็บผ่าน Lync
Online และทีเ่ ก็บออนไลน์ขอ้ มูลเพิม่ เติมผ่าน OneDrive for Business แผน Office 365 หลายๆ แผนนัน้ ยังรวมแอปพลิเค
ชัน Office บนเดสก์ทอ็ ปเวอร์ชนั ล่าสุดไว้ดว้ ย ซึง่ ผูใ้ ช้สามารถติดตัง้ และใช้งานแบบออฟไลน์ได้ สาหรับการชาระเงินนัน้ จะ
ขึน้ อยู่กบั แผนนัน้ ๆ และเราสามารถเลือกได้แบบรายเดือนหรือรายปี
ส่วน Microsoft Office เป็ นชื่อที่เราคุ้นเคยเป็ นชุดโปรแกรม Office โดยทัวไปจะรวมแอปพลิ
่
เคชัน เช่น Word,
Excel, PowerPoint และ Outlook ไว้อยู่แล้ว ชุดโปรแกรม Office ใหม่ทงั ้ หมด (ตัวอย่างเช่น Office Standard 2013) จะ
รวมเวอร์ชนั ล่าสุดของแอปพลิเคชันเหล่านี้ไว้ ชุดโปรแกรมเหล่านี้สามารถติดตัง้ ได้บนพีซเี ครื่องเดียวเท่า นัน้ และไม่ได้มา
พร้อมกับบริการบนคลาวด์ทม่ี อี ยู่ใน Office 365
2 คาถามที่มกั พบบ่อยๆ คือ
1. Office 365 สามารถทางานร่วมกันกับ Office ได้หรือไม่
Office 365 สามารถทางานร่วมกับเวอร์ชนั ล่าสุดของ Office, Office 2010 และ Office 2011 for Mac แต่ Office
365 จะทางานด้วยฟั งก์ชนั การใช้งานทีค่ ่อนข้างจากัดกับ Office 2007 ถ้าเรามี Office รุ่นก่อนหน้านี้ เราต้องอัปเดต Office
ไปเป็ นเวอร์ชนั ทีใ่ หม่กว่าเพื่อใช้งาน Office 365 หรือเราสามารถสมัครใช้งานในแผน Office 365 ซึง่ บางแผนมี Office Pro
Plus มาให้ดว้ ย ซึง่ การใช้งานไม่ต่างจาก Office ทีเ่ ราใช้เลย
2. จาเป็ นต้องมีการเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ตสาหรับ Office 365 หรือไม่
บริการส่วนใหญ่ของ Office 365 จาเป็ นต้องใช้อนิ เทอร์เน็ตในการใช้งาน เพราะว่าต้อง “ลงชื่อเข้าใช้” ก่อน แต่บาง
แผนใน Office 365 มีการใช้งาน Office บนเดสก์ทอ็ ปและ Mac รวมอยู่ดว้ ย เช่น Office 365 Enterprise E3 ซึง่ สามารถใช้
งานแบบออฟไลน์ได้ ซึง่ ถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราจะได้รบั การอัปเดตและอัปเกรดโดยอัตโนมัติ เป็ นเวอร์ชนั ล่าสุดเสมอ
เริ่มใช้งาน Office 365 ได้ที่

https://login.microsoftonline.com
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ในการเข้าสู่ระบบ Office 365 เป็ นครัง้ แรก ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Update password เพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่
สร้างโดยผูด้ แู ลระบบเป็ นรหัสผ่านทีค่ ณ
ุ ตัง้ เองดังภาพ ให้เปลีย่ นรหัสผ่านแล้วเข้าสูร่ ะบบด้วยรหัสผ่านใหม่

เมื่อเข้าสูร่ ะบบเรียบร้อยแล้ว Office 365 จะเข้าสูห่ น้า Getting Start เป็ นหน้าแรก คุณสามารถเรียนรูก้ ารใช้งาน
Office 365 ได้จากทีน่ ่ี และยังสามารถติดตัง้ Office 365 Pro Plus ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเอง
จากหน้าจอ Getting Start โดยคลิกที่ PC & Mac หรือกาหนดค่า Smart Phone และ Tablet ของคุณเพื่อทางาน
กับ Office 365 ได้โดยคลิกที่ Phone & Tablet
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Chapter 2
จัดการอีเมลด้วย Exchange Online
ถ้าจาเป็ นต้องใช้งานอีเมลบ่อยๆ ทัง้ จัดการรายชื่อผูต้ ดิ ต่อ จัดการปฏิทนิ และอีเมลจานวนมหาศาลในแต่ละวัน แต่
สิง่ หนึ่งทีข่ าดไปไม่ได้คอื การนาทุกอย่างมาทางานร่วมกันทัง้ สาหรับตัวเองและทีม ซึง่ ใน Office 365 สามารถทาให้ผมนา
ข้อ มู ล ทัง้ หมดที่ผ มและทีม ต้ อ งการมาใช้ง านได้ ง่ า ยมากขึ้น ผ่ า น Outlook Web App (OWA) ซึ่ง อยู่ ใ นบริก ารของ
Exchange Online ที่มอี ยู่ในแผนบริการ E1 และ E3 สาหรับผู้ใช้งานบริการ E3 จะสามารถใช้งาน Microsoft Outlook
เวอร์ชนั ล่าสุดได้อกี ด้วย
ซึง่ ในบทนี้เราจะมาดูว่ามีวธิ ใี ดบ้างทีส่ ามารถจัดการข้อมูลโครงการและบุคคลบน Office 365 ได้
แนะนา Outlook Web App
หลังจากทีเ่ รา “เข้าสูร่ ะบบ” Office 365 แล้ว ในหน้าแรกเราจะเห็นแถบด้านบนสุดว่า Outlook ให้คลิกเพื่อเข้าสู่
Outlook Web App

ฟี เจอร์ใหม่สาหรับบัญชีผใู้ ช้งาน (Account) ถ้าใครเคยใช้ OWA มาก่อนหน้านี้คงรูส้ กึ แปลกตา และสงสัยว่ามี
อะไรใหม่บา้ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมีดงั ต่อไปนี้
-

-

การนาทางจะย้ายไปอยู่ทม่ี ุมด้านบน ใช้ลงิ ก์ทม่ี มุ ด้านบนเพื่อสลับไปยังข้อมูลชนิดอื่น
การเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวของเราโดยการคลิกครัง้ เดียว คลิกทีช่ ่อื ของเรา แล้วคลิก Change เพื่ออัปเดต
ข้อมูลของเรา ถ้าเราเปิ ดใช้งานข้อความโต้ตอบแบบทันที เรายังสามารถเปลีย่ นสถานะของเราได้ทน่ี ่อี กี ด้วย

สามารถเชื่อ มต่ อ กับ บัญ ชีผู้ ใ ช้ LinkedIn หรือ Facebook ของเรา ให้ ค ลิก การตัง้ ค่ า > Option >
Account > Connected Accounts เพื่อเพิม
่ การเชื่อมต่อกับบัญชีผใู้ ช้ LinkedIn หรือ Facebook ของคุณ
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-

สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

เช็คอีเมลเข้าออก และจัดการได้แบบสบายๆ
ก่อนทีเ่ ราจะมาเริม่ เทคนิคการใช้งานเมล ก่อนอื่นเรามาทาความรูจ้ กั หน้าตากันก่อน

ส่วนที่ 1 :

New Mail ช่องทางลัดในการสร้างเมลใหม่ทน
ั ที

ส่วนที่ 2 :
Inbox กล่องจดหมายทัง้ จดหมายรับ -ส่ง หรือจดหมายที่ลบไปแล้ว รวมถึงเก็บบันทีกการสนทนาผ่าน
โฟลเดอร์ Conversation History และถ้าเมลมีการทา Archive จะเข้าไปอยู่ในส่วนของ In-Place Archive (มีเฉพาะบาง
แผนการใช้งาน)
ส่วนที่ 3 :
Mail List จะแสดงอีเมลทัง้ หมด ถ้า อีเมลไหนยัง ไม่ อ่า นจะเป็ นสีเข้ม โดยสามารถค้นหาเมลเก่า ตาม
เงื่อนไขต่างๆ เช่น ตามเวลา ตามหัวข้อเมล เป็ นต้น รวมถึงมีการแบ่งแยกหมวดหมู่ชดั เจน เป็ น All, Unread, To Me และ
Flagged

ส่วนที่ 4 :
Navigation Bar ช่องทางลัดในการเข้าถึงฟี เจอร์อ่น
ื ๆ สังเกตด้านซ้ายสุด จะเป็ น Alert แจ้งเตือนว่ามี
เมลเข้า หรือเหตุการณ์เข้ามา ส่วนด้านขวาสุดทีแ่ สดงสถานะเป็ นสีเขียว จะเชื่อมต่อกับ Microsoft Lync ได้ ทาให้คนอื่นรู้
ว่าเราพร้อมสนทนาแล้ว
ส่วนที่ 5 :
Reading View ส่วนแสดงผลอีเมลแต่ละเมล โปรดสังเกตว่า ถ้าเมลมีหวั ข้อเดียวกันจะแสดงเมลย่อยๆ
ช่วยให้เราไม่ตอ้ งเปิ ดเมลหลายๆหน้าต่าง รวมถึงการโต้ตอบอีเมลเราสามารถทาได้ทนั ทีในหน้าต่างเดียว
ต่อไปเรามาดูวธิ กี ารใช้งานอีเมลว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง
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1.

เริ่มสร้างอีเมลใน Outlook Web App
วิธกี ารสร้างเมลง่ายๆ โดยคลิกที่ New Mail หรือใช้คาสัง่ Ctrl+N และใส่ช่อื ผูส้ ง่ ถ้าเคยส่งมาแล้วจะ
แสดงขึน้ มาทันที แต่ถา้ ยังไม่เคยเราสามารถค้นหาในไดเรกทอรีได้ หรือคลิกเครื่องหมาย
เพื่อเพิม่ คนเข้าไป

แต่ถา้ เราอยากให้แยกหน้าต่างออกมาเป็ น Pop Up ให้คลิกทีเ่ ครื่องหมายนี้

และถ้าเราต้องการส่งแบบ BCC ให้คลิกทีเ่ ครื่องหมาย

2.

วิ ธีการตอบ-ส่งต่ออีเมลใน Outlook Web App

ตรงมุมบนขวา
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ก า ร ต อ บ ห รื อ ส่ ง ต่ อ เ ม ล เ ร า ส า ม า ร ถ ต อ บ ไ ด้ ทั น ที โ ด ย ใ น แ ต่ ล ะ เ ม ล จ ะ มี
ทุกเมล และพอเราคลิก ระบบจะดึง เมลก่อนหน้านี้มาแสดง ตัวอย่างรูป
ด้านล่าง

3.

วิ ธีการส่งอีเมลไปยังรายชื่อที่มีหรือกลุ่มใน Outlook Web App
การส่งเมลเราสามารถประยุกต์ใช้กบั People โดยสามารถส่งตามรายชื่อหรือกลุ่มทีเ่ ราอยู่ได้ทนั ที
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4.

วิ ธีการตัง้ ค่ารูปแบบเริ่มต้นของเมลใน Outlook Web App
เวลาเราส่งอีเมล หลายๆ คนจะใช้ฟอนต์และฟอร์แมตตามทีต่ นเองต้องการ ซึง่ ต้องสร้างใหม่ทุกครัง้ ไป แต่ถา้ ให้
ทุกเมลทีส่ ร้างมีฟอร์แมตทีเ่ ราต้องการเหมือนกันทุกครัง้ มีวธิ งี ่ายๆ ดังนี้
-

ให้คลิกเครื่องหมาย

เลือก Options

-

ไปที่ Settings > Mail และเลื่อนลงไปที่ Message Format สังเกตว่าจะมีให้เราเลือกฟอร์แมตของฟอนต์ท่ี
เราต้องการ หรือเราจะให้หน้าต่างเวลาเราตอบเมลให้แสดง BCC ทุกครัง้ ก็สามารถทาได้
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5.

6.

วิ ธีการหาอีเมลอย่างรวดเร็วใน Outlook Web App
เมื่ออีเมลเริม่ มีจานวนมาก การค้นหาอีเมลเก่านัน้ อาจจะยากจนเกินไป OWA
จึงได้เตรียมเครื่อ งมือพร้อมใช้ในการค้นหา เราสามารถจัดเรียงผลค้นหาตามวัน ไฟล์
แนบ หรือความสาคัญ อีกทัง้ เมนู Conversations ขอแนะนาให้เปิ ดไว้ เพราะจะช่วย
รวบรวมอีเมลทีม่ หี วั ข้อเดียวกันไว้ในเมลเดียว ลดปั ญหาต้องเปิ ดอีเมลได้มากพอสมควร
วิ ธีการแนบไฟล์ใน Outlook Web App
การส่งไฟล์แนบนัน้ ทาได้ง่ายขึน้ และทาได้หลายไฟล์พร้อมๆ กัน โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
- คลิก Insert > Attachment

-

ไปยังโฟลเดอร์ทเ่ี ราต้องการ ให้กด Ctrl ค้างไว้และเลือกไฟล์ทงั ้ หมด และคลิก Open

-

ไฟล์จะอัปโหลดเข้าไปในเมล ถ้าเสร็จเรียบร้อย ให้คลิก Send ถ้าไม่เอาไฟล์นนั ้ ให้กดเครื่องหมายกากบาท
เพื่อลบไฟล์นนั ้

P a g e | 15

7.

วิ ธีการแนบรูปในอีเมลใน Outlook Web App
การแนบรูปภาพจะมีลกั ษณะคล้ายคลึงการแนบไฟล์ทวไป
ั ่ แต่จะแตกต่างทีก่ ารแนบรูปภาพจะแสดงภาพใน
เนื้อความของเมลของเราทันที ซึง่ เราสามารถย่อ-ขยายภาพได้ตามต้องการ
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8.

วิ ธีการเพิ่มลายเซ็นใน Outlook Web App
การส่งอีเมลแบบเป็ นทางการ สิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ลายเซ็นท้ายอีเมล เพื่อบ่งบอกว่าเรามาจากหน่วยงานใด มีวธิ สี ร้าง
และแนบไปกับเมลของเราได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้
-

ให้คลิกเครื่องหมาย

เลือก Options

-

ไปที่ Settings > Mail และเลื่อนลงไปที่ Email Signature ถ้าเราต้องการเพิม่ ลายเซ็นทุกครัง้ ให้เลือก
Automatically include my signature on messages I send
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-

เพิม่ ลายเซ็นโดยคลิก Insert > Signature

9.

วิ ธีการแนบเมลอีกฉบับใน Outlook Web App
บางครัง้ เราต้องการแนบอีเมลฉบับอื่น เข้าไปในเมลของเราเพื่ออ้างอิงข้อมูลข้างใน แต่การส่งต่อคงไม่เหมาะสม
เราสามารถแนบอีเมลง่ายๆ โดย Pop Out อีเมลใหม่ออกมาและ Drag&Drop เมลทีต่ อ้ งการเข้าไปในเมลนัน้
ทันที และคลิก Send เพื่อส่ง

10.

วิ ธีการย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการ
เพื่อให้การจัดเรียงเมลนัน้ ง่ายยิง่ ขึน้ เราสามารถย้ายเมลทีเ่ ข้ามาใน Inbox ไปยังโฟลเดอร์ทเ่ี ราสร้างเองได้
- คลิกขวา และเลือก Move
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-

เลือกโฟลเดอร์ทเ่ี ราต้องการ หรือจะ Copy เมลให้เก็บไว้สองทีไ่ ด้ โดยคลิกที่ Copy this conversation to
the selected folder

11.

วิ ธีการลบอีเมลใน Outlook Web App
เมื่อไม่ตอ้ งการเมลใด ให้ลบทิง้ เพื่อเพิม่ ขนาดของกล่องจดหมาย โดยคลิกที่
หลังเมลฉบับนัน้ ซึง่ เมลทีล่ บ
นัน้ จะถูกย้ายไปที่ Deleted Items โดยเมลทีเ่ ก็บในโฟลเดอร์จะถูกเก็บไว้ประมาณ 30 วันก่อนลบออกจากระบบ

ถ้าต้องการลบทัง้ หมดใน Deleted Items ให้คลิกขวาเลือก Empty
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12.

วิ ธีการกู้คืนอีเมลใน Outlook Web App
บางครัง้ เราเผลอลืมลบเมลไปโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ซึง่ เราสามารถกูค้ นื ได้ดว้ ยตนเองได้ (แต่ตอ้ งภายใน 30 วัน) โดยให้
คลิกขวาที่ Deleted Items เลือก Recover Deleted Items

เลือกเมลทีต่ อ้ งการ และคลิกขวาเลือก Recover เมลนัน้ จะกลับไป Inbox เหมือนเดิม (แต่ถา้ เราคลิก Purge เมล
นัน้ จะหายไปจากในระบบทันที)

13.

การตัง้ ตอบอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ออฟฟิ ศ Out-of-Office

เมื่อเรามีความจาเป็ น ต้องท างานนอกสถานที่ หรือลางานไม่ว่ากรณีใดๆ แนะนาให้ควรตัง้ อีเมลโต้ต อบกลับ
อัตโนมัติ เพื่ออย่างน้อยผูส้ ่งจะได้รบั รูแ้ ละคาดการณ์เวลาที่ เราสะดวกตอบกลับ ซึง่ สามารถตัง้ ค่าโดยไปที่ Option >
Set up an automatic reply message
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ตัง้ ตอบกลับเฉพาะคนในองค์กร

ตัง้ ตอบกลับเฉพาะคนนอกองค์กร

14. MailTip ช่วยเตือนอีเมลก่อนที่ จะส่งผิ ด

บางครัง้ การส่งอีเมล เราอาจเคยเจอทีช่ ่อื คนในองค์กรกับคนนอกองค์กรนัน้ มีช่ื อทีค่ ล้ายกัน อีเมลก็ส่งออกไปข้าง
นอกแล้ว สาหรับ MailTip จะช่วยแจ้งเตือนคุณก่อนทีเ่ มลจะส่งออกไป โดยจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ บนรายชื่อผูร้ บั
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15.

ป้ องกันอีเมลส่งไปยังโฟลเดอร์ Junk Email และบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ

บางครัง้ ระบบ Exchange Online มีก ารตรวจจับ ว่า รูปแบบอีเ มลที่ส่งมานัน้ เป็ นสแปมเมล เนื่ อ งด้วยหลายๆ
สาเหตุ แต่ทว่าอีเมลจากผูส้ ่งทีเ่ ราตรวจพบเองว่าไม่ใช่สแปม เพื่อให้ระบบเรียนรูแ้ ละไม่ให้ส่งอีเมลนัน้ ไปยังโฟลเดอร์
Junk Email สามารถทาได้โดยคลิก Option > Block or Allow เลือก Safe senders and Recipients ให้กรอกอีเมล
ทีเ่ ราต้องการ และคลิก

รวมถึงควร Trust email from my contacts ด้วย

สาหรับอีเมลทีต่ ้องการบล็อก ให้เลื่อนลงไป Blocked senders กรอกอีเมลหรือโดเมนและคลิก แนะนาควร
เลื อ ก Don’t trust email unless it comes from someone in my Safe Senders and Recipients list or local
senders
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สร้างกลุ่มรายชื่ออีเมลด้วยตนเอง
บางครัง้ การที่ใส่อเี มลทีละอีเมล ก็เป็ นเรื่องทีน่ ่ าเบื่อ ดังนัน้ อาจจะดีกว่าถ้าสามารถสร้างกลุ่มรายชื่ออีเมล โดยไม่
ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ไอที ซึ่งสามารถทาได้ง่ายๆ ให้ไปที่ Option > Groups ด้านซ้าย Distribution groups I belong
to คือกลุ่มทีเ่ ราอยู่ดว้ ย โดยตัง้ มาจากแผนกไอที
16.

ให้เราสร้างเองไปที่ Distribution groups that I own เลือก

กรอกชื่อกลุ่ม, Alias ทีต่ อ้ งการรวมถึงอีเมล
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สามารถเพิม่ เจ้าของกลุ่ม และสมาชิกได้ ตามลาดับ

เลือกวิธกี ารอนุ มตั ิถ้ามีสมาชิกต้องการเข้าร่วมกลุ่ม แบบแรกคือ Open หมายถึงทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ แบบ
สองคือ Closed จะเพิม่ สมาชิกต้องเป็ นเจ้าของกลุ่มเท่านัน้ และแบบทีส่ ามคือ Owner Approval หมายถึงเจ้าของต้อง
อนุมตั กิ ่อนทีจ่ ะยอมรับสมาชิกเข้ากลุ่ม
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17.

สร้างกฏของเมลบ๊อกซ์

เราสามารถสร้างกฏในการรับ-ส่งอีเมลได้ บางคนคุน้ เคยในการใช้งานใน Outlook ซึง่ ใน OWA เราสามารถทาได้
เหมือนกัน ให้ไปที่ Option > Organize Email > Inbox Rules เลือกกฏทีต่ อ้ งการ

ไม่พลาดทุกนัดด้วย Calendar
บ่อยครัง้ การทางานร่วมกันให้เป็ นระบบในทีมจาเป็ นต้องใช้กรอบทีเ่ รียกว่าเวลาและกาหนดการทีช่ ดั เจน เพื่อให้
งานพวกนี้จดั งานได้ดขี น้ึ Outlook Web App ได้เตรียมฟี เจอร์ Calendar เพื่อมาตอบโจทย์น้ี ทาให้ทราบได้เลยว่าใครว่าง
หรือไม่ว่างเข้าประชุม รวมถึงมอบหมาบงานให้เสร็จตามเวลาทีต่ งั ้ ไว้ได้ ก่อนอื่นเรามารูจ้ กั หน้าตาของ Calendar กันก่อน
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ส่วนที่ 1 :

เราสามารถเพิม่ การนัดหมายได้จากปุ่ม New Event ทีน่ ่เี ลย

ส่วนที่ 2 :

แสดงปฏิทนิ แบบย่อ เราสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละวันได้

ส่วนที่ 3 :

แสดงประเภทของปฏิทนิ ซึง่ เราสามารถเพิม่ ได้เท่าใดก็ได้

ส่วนที่ 4 :

แสดงหัวข้อของงานในแต่ละวัน

ส่วนที่ 5 :

แสดงมุมมองของปฏิทนิ รวมถึงเมนูในการแชร์ Calendar

ส่วนที่ 6 :

แสดงรายละเอียดในแต่ละกาหนดการ

โดยผมได้สรุปฟี เจอร์ทส่ี าคัญ ดังต่อไปนี้
วิ ธีการสร้าง-แก้ไข-ลบนัดหมายใน Outlook Web App
เราสามารถเพิม่ นัดหมายง่ายๆ โดยคลิกที่
18.

เพิม่ รายละเอียดของการนัดหมาย ตัง้ แต่หวั ข้อ, สถานที,่ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม, เวลา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ
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ถ้าเราต้องการประชุมแบบออนไลน์ สามารถทาได้ผ่าน Lync Online ให้เราคลิกที่
ระบบจะแปลงเป็ น URL สาหรับเซสชันเฉพาะการประชุมของเรา โดยใครทีไ่ ด้รบั ลิงก์น้ไี ป จะสามารถเข้ามาร่วมประชุม
กับเราได้เท่านัน้

ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิก
ถ้าต้องการแก้ไขนัดหมาย เราก็สามารถทาได้เช่นกัน โดยคลิกไปทีน่ ดั หมาย เลือก Edit
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หลังจากทีเ่ ราแก้ไขเสร็จแล้ว อย่าลืม Send ไปถึงทุกคนทีอ่ ยูใ่ นนัดหมายจะได้รบั ข้อมูลทีใ่ หม่ล่าสุดเช่นกัน
ถ้าเราต้องการยกเลิกนัดหมายนี้ เราเพียงแค่คลิก Cancel

และเลือก Yes

19.

วิ ธีการตอบรับนัดหมายใน Outlook Web App
หลังจากทีผ่ สู้ ่งส่งไปแล้ว สิง่ ทีผ่ รู้ บั เห็นจะเป็ นอีเมล ซึง่ เราสามารถตอบกลับไปได้ หรือส่งต่อให้กบั บุคคลอื่นที่
เกีย่ วข้อง แต่ทว่าถ้าเราต้องการยืนยันว่าเราจะเข้าร่วมให้คลิก Accept แต่ถา้ ยังไม่แน่ใจให้คลิก Tentative แต่ถา้
ไม่เข้าร่วม ให้คลิก Decline
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ถ้าเรากดตอบกลับไป จะมีหน้าต่างย่อยยืนยันอีกครัง้

o

Edit the response before sending : แก้ไขก่อนตอบกลับ

o

Send the response now : ตอบกลับทันที โดยส่งอีเมลยืนยันหาผูส้ ง่

o

Don’t send the response : ตอบกลับทันที แต่ไม่สง่ อีเมลหาผูส้ ง่

เมื่อผูร้ บั กดตอบรับ เช่น Accept ผูส้ ง่ จะเห็นว่าสถานะล่าสุดว่ามีใครเข้าประชุมบ้าง
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และพอคลิกเข้าไปด้านใน จะเห็นว่ามีใครตอบกลับบ้าง

20.

วิ ธีการทานัดหมายประชุมประจาใน Outlook Web App
บางครัง้ การประชุมของเรา หรือการอบรมเราไม่ได้มแี ค่ครัง้ เดียว เราสามารถสร้างการนัดหมายให้เป็ นประจา
ได้ เช่น ประจาทุกๆ สัปดาห์ ทุกๆ เดือน เป็ นต้น ในหน้าการนัดหมายให้เลือก Repeat และเลือกเวลาทีเ่ รา
ต้องการทาประจาบ่อยๆ เช่น ทุกวัน ทุกๆ วันพุธ ทุกวันทางาน เป็ นต้น

21.

วิ ธีการส่งนัดหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มอื่นใน Outlook Web App
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ถ้าเราต้องการส่งการนัดหมายเฉพาะบุคคลนัน้ ๆ หรือกลุม่ เราสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแท็บ People โดย
ในรายชื่อให้เราคลิกทีป่ ่ มุ

จะแสดงหน้าการนัดหมายเช่นกัน

แต่ถา้ นัดเป็ นกลุ่ม นัน้ ง่ายเช่นกันไม่ตอ้ งพิมพ์ทลี ะคน

22.

การเปลี่ยนมุมมองของ Calendar View
ปกติการจัดตารางนัดหมาย เราก็ตอ้ งดูว่าวันทีต่ อ้ งการถูกต้องหรือไม่ สาหรับในการเปลีย่ นมุมมองเรา
สามารถโดยเลือกเมนูทม่ี มุ บนขวา

o

แสดงเฉพาะวัน
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23.

o

แสดงเฉพาะวันทางาน

o

แสดงเฉพาะสัปดาห์

o

แสดงเฉพาะเดือน

วิ ธีการเพิ่มตารางจาก Calendar ที่อื่น
นอกจาก Calendar ในการทางานเรายังสามารถสร้าง Calendar อื่นๆ ได้อกี เช่น Calendar ส่วนตัวหรือ
ครอบครัว เป็ นต้น โดยทีเ่ ราคลิกขวาที่ My Calendars เลือก New Calendar

กรอกชื่อ Calendar ทีต่ อ้ งการ
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นอกจากนี้ เรายังสามารถเปิ ด Calendar ส่วนตัวหรือจากทีอ่ ่นื ได้ โดยทีเ่ ราเลือก Open Calendar

โดยต้องเป็ นนามสกุล .ICS เช่น จาก Hotmail, Google Calendar ให้เราใส่ลงิ ก์ .ICS เข้าไปยังช่อง Internet
Calendar และคลิก Open ถ้ามาจากเมลเซิรฟ
์ เวอร์เช่น Exchange Server ให้กรอกไปทีช่ ่อง From Directory

จะปรากฏ Calendar ทีม่ าจาก Hotmail

24.

จัดเวลาประชุมไม่ให้ชนกันบน Calendar
ผมว่าหลายๆ คนมักจะเจอปั ญหาเดียวกัน คือนัดประชุมแค่สปั ดาห์ละครัง้ แต่ ทุกคนในทีมไม่ ว่าง แต่ ถ้า
หลังจากนี้ ทุกคนใช้งานปฏิทนิ เป็ นเรื่องปกติ การตรวจสอบเวลาทุกคนก็จะง่ายยิง่ ขึน้ โดยในหน้านัดหมายให้เรา

P a g e | 33

คลิก
คลิก Send

25.

จะแสดงเวลาของทุกคนว่าว่างตรงกันหรือไม่ ถ้าทุกคนเรียบร้อยอย่าลืม

การแชร์ Calendar
ตอนนี้เราทราบแล้วว่าเราจะตรวจสอบว่าใครว่าง ไม่ว่างกันบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่ เราจะไม่เห็นรายละเอียด
ของปฏิทนิ เพราะคนทีเ่ ราเพิม่ นัน้ ไม่ได้แชร์ปฏิทนิ ให้เราก่อน ดังนัน้ การทีเ่ ราจะเห็นได้จะต้องมีการแชร์ดงั ต่อไปนี้
ให้คลิก Share ทีม่ ุมบนขวา
และเลือกบุคคลหรือกลุ่มทีเ่ ราต้องการแชร์ ซึง่ เราสามารถกาหนดระดับได้ โดยที่
o

Availability only : แสดงเฉพาะเวลาใน Calendar

o

Limited details : แสดงเฉพาะหัวข้อ เวลา และสถานทีแ่ ต่ไม่แสดงข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

o

Full details : แสดงข้อมูลทัง้ หมดทีอ่ ยู่ใน Calendar ของเรา

แต่ถ้าเราอยากให้ใครบางคนสามารถสร้าง อ่านหรือแก้ไขนัดหมายแทนเราได้ ( on your behalf) เรา
สามารถเลือกได้ 2 สิทธิ ์ คือ
o

o

Editor : ถ้าเราให้สท
ิ ธิกั์ บบุคคลนัน้ เขาสามารถสร้าง อ่าน หรือแก้ไขกาหนดการได้ในนามของเรา

แต่จะไม่สามารถรับ Meeting Request หรือ Cancel Request ผ่านอีเมลของเรา ดังนัน้ พวกเขา
เพียงแค่คลิก Accept หรือ Decline การประชุมเท่านัน้
Delegate : ถ้าเราให้สท
ิ ธิกั์ บบุคคลนัน้ เขาสามารถสร้าง อ่าน หรือแก้ไขกาหนดการได้ในนามของ
เรา รวมถึงตอบรับ Meeting Request หรือ Cancel Request ผ่านอีเมลของเราได้

P a g e | 34

และเรายังสามารถพิมพ์หวั ข้อทีเ่ ราต้องการได้ รวมถึงเลือกปฏิทนิ ทีเ่ ราต้องการแชร์ได้อกี ด้วย

เก็บรายชื่อใน People แบบ Unlimited
การส่งอีเมลหรือส่งกาหนดการนัดหมายไปยังใครสักคนในบริษัท เราสามารถใช้งาน Global Address Book ในการ
ค้นหารายชื่อ แต่ถา้ เราต้องการไปค้นหาบุคคลอื่นนอกบริษทั เราสามารถใช้งาน Contact View ในการสร้างรายชื่อด้วยตัว
เราเองภายใต้ Address Book เดิม

จาก Contact View แสดงอะไรให้เราทราบบ้าง

P a g e | 35

ส่วนที่ 1 : แสดงรูปภาพโปรไฟล์ ชื่อ ตาแหน่ ง และช่องทางในการสื่อสาร เช่น ส่งอีเมล นัดหมายผ่านปฏิทิ น และ
สามารถสนทนาได้ทนั ที
ส่วนที่ 2 :

แสดงรายละเอียดของรายชื่อนัน้ ๆ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น

ส่วนที่ 3 :

แสดงคาอธิบายหรือสิง่ ทีเ่ ขาต้องการเขียนไว้

ส่วนที่ 4 :

แสดงความสัมพันธ์หรือลาดับของบุคคลนัน้ ภายในบริษทั

เราสามารถเพิม่ รายละเอียด ตามทีเ่ ราต้องการดังต่อไปนี้
26.

การเพิ่ ม-แก้ไขรายชื่อผูต้ ิ ดต่อและกลุ่ม
เราสามารถเพิม่ รายชื่อโดยคลิก
เลือก Create Contact

กรอกข้อมูลรายละเอียดของผูต้ ดิ ต่อ สุดท้ายอย่าลืมคลิก Save

และถ้าเราต้องการสร้างกลุ่ม เพียงแค่เลือก Create Group
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เพิม่ ชื่อกลุ่ม สมาชิก และรายละเอียดของกลุ่ม เมื่อเรียบร้อยให้คลิก Save

ถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก Edit ตรงป้ ายชื่อทัง้ รายชื่อหรือกลุ่ม พอแก้ไขเรียบร้อยอย่าลืมคลิก Save

27.

การค้นหารายชื่อผูต้ ิ ดต่อ
การค้นหารายชื่อบุคคลหรือกลุ่มนัน้ ง่ายมากขึน้ โดยเราสามารถกาหนดเงื่อนไขได้ เช่น ค้นหาตามชื่อ
นามสกุล บริษทั เป็ นต้น

P a g e | 37

28.

เชื่อมต่อกับ LinkedIn
ถ้าเรามีบญ
ั ชีของ LinkedIn (เป็ น Social Network ของคนทางานตอนนี้เริม่ แพร่หลายในประเทศไทย) เรา
สามารถเชื่อมต่อรายชื่อจาก LinkedIn มายัง Office 365 ได้ ข้อดีคอื โดยส่วนใหญ่ LinkedIn จะมีรายละเอียด
ของบุคคลนัน้ ไว้เยอะพอสมควร ทาให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึน้ โดยคลิกที่

เลือก Connect

กรอกข้อมูลของ LinkedIn เพียงเท่านัน้ รายชื่อจากโปรไฟล์ของ LinkedIn ของเราจะเชื่อมต่อกับ Office 365
ทันที
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จัดเมลและงานให้เป็ นระบบด้วย Task
เครื่องมือสุดท้ายใน Outlook Web App ทีเ่ ราจะแนะนาในบทนี้ ทีช่ ่วยเราสร้างและจัดการงานทีต่ อ้ งทาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการใน Office 365 ซึง่ เราสามารถประยุกต์ใช้กบั อีเมลได้เช่นกัน โดยมีวธิ ดี งั นี้
29.

การใช้งาน Flag ใน Outlook Web App
ถ้าสังเกตจะเห็นทุกๆ เมล จะมีรปู ธง อยู่ดา้ นหลังเมล ซึง่ ธงนี้มปี ระโยชน์ เมื่อไหร่กต็ ามเรามีการตามงานจาก
อีเมลนัน้ ให้เราคลิกขวา จะแสดงวันทีต่ อ้ งทา

แต่ถา้ งานหรือเมลนัน้ เสร็จแล้วให้ mark Complete ได้เลย ซึง่ จะแสดงเป็ นเครื่องหมาย
30.

การสร้าง Task
Task ทีเ่ ราสร้างทัง้ หมดจะไปรวมกันทีแ่ ถบ Task ตรงด้านมุมล่างซ้ายของ Outlook

คลิก New Task

เพื่อยืนยัน
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กรอก Task ทีต่ อ้ งตาม ถ้าคลิก Show More Details จะแสดงรายละเอียดว่างานเริม่ เมื่อไหร่ เสร็จไปแล้วกี่ %
รวมถึงจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ และใช้เวลาทัง้ หมดเท่าไหร่ เป็ นต้น พอเรียบร้อยให้คลิก Save

ซึง่ การกาหนดเวลา ทางระบบจะมีการแสดงว่างานใดยังไม่ถงึ กาหนด เลยกาหนด หรือเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่าน
เช่นเดียวกันถ้างานใดเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่
Completed

เพื่อยืนยันว่าเสร็จแล้ว โดย Task นัน้ จะไปอยูใ่ นกลุ่มของ
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การใช้งาน Exchange Online ร่วมกับความสามารถใหม่ใน Microsoft Outlook 2013
ส าหรับ ผู้ ใ ช้ ง านบริก าร Office 365 แผน E3 สามารถดู วิธีก ารติ ด ตัง้ ได้ ท่ี “บทที่ 6 การติ ด ตัง้ Office 365
ProPlus” ถ้าท่านใช้บริการอื่น เช่น แผน E1 สามารถใช้ร่วมกับ Microsoft Outlook 2013 เดิมทีม่ อี ยู่ในองค์กร การใช้งาน
จะคล้ายคลึงกับการใช้งานบน Outlook Web App โดยในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงฟี เจอร์ทส่ี าคัญ
31. การตัง้ ค่าบัญชี Exchange Online กับ Microsoft Outlook 2013
สาหรับการตัง้ ค่าครัง้ แรก ให้เปิ ด Microsoft Outlook คลิก Next

เลือก “Yes”

กรอกชื่อ, อีเมล และรหัสผ่าน
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เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏดังภาพ

ถ้าเรามี Microsoft Outlook 2013 อยู่แล้ว เราสามารถเพิม่ บัญชีเพิม่ เติมได้ท่ี File > Add Account

หน้ าตาเริ่มต้นของ Microsoft Outlook 2013
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32. รวมคาสังทั
่ วไปการใช้
่
งาน Microsoft Outlook 2013

33. การใช้งานร่วมกับระบบปฏิ ทิน
เพื่อสาหรับอัปเดตวิธกี ารจัดการ เวลา บุคคลและงานต่างๆ
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34. การสร้างลายเซ็นอีเมล
เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นอีเมลใหม่ ให้ทาดังต่อไปนี้
1. คลิก File > Option > Mail ภายใต้ Compose Message ให้คลิก Signature
2. ในแท็บลายเซ็นอีเมล ให้คลิก New จากนัน้ พิมพ์ช่อื สาหรับลายเซ็น
3. ในกล่อง Edit Signature ให้พมิ พ์ขอ้ ความทีค่ ุณต้องการไว้ในลายเซ็น แล้วใช้เครื่องมือทีม่ อี ยู่แล้วภายใน เพื่อ
จัดรูปแบบลายเซ็น

4. เมื่อต้องการเพิม่ ลายเซ็นไปยังข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นทีต่ อ้ งการ
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ท้ายบท
สาหรับในบทนี้ เราได้เห็นถึงการทางานและฟี เจอร์ใน Outlook Web App และ Microsoft Outlook 2013ว่า
เราสามารถจัดการเมล ปฏิทิน รายชื่อ และงาน โดยทัง้ 4 ส่วนจะเกี่ยวเนื่องกัน ทาให้เราสะดวกยิ่งขึ้น เหมือ นใช้ง าน
Outlook ปกติ สาหรับในบทถัดไป เราจะมาดูวธิ ก
ี ารใช้งาน Lync Online ว่าจะนาไปประยุกต์ใช้กบั ทีมอย่างไร ให้ส่ือสาร
กันได้แบบ Real Time
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Chapter 3
Chat และ Share แบบปลอดภัยด้วย Lync Online
ลองจินตนาการดูว่าวันหนึ่งเราสามารถบินมาอบรมทีก่ รุงเทพฯ โดยไม่ตอ้ งเสียค่า
เครื่องบินสักบาทเดียว อีกทัง้ ยังสามารถแชร์รายงานหรือ PowerPoint ขนาดใหญ่ได้โดย
ไม่ต้องผ่านอีเมล รวมถึงสามารถแสดงความเห็นผ่านกระดานไวท์บ อร์ดที่เราสามารถใช้
งานผ่านแท็บเล็ตทีเ่ ราคุน้ เคย หลายครัง้ คุณต้องบินมาอบรมแค่สองวันทีส่ านักงานใหญ่
จากที่เกริน่ ในข้างต้น ความง่ายดายในการสื่อสารทาให้เรารู้ว่าใครว่าง หรือติด
ประชุมอยู่ รวมถึงการใช้งานร่วมกันในลักษณะ Real time ซึ่งเป็ นคุณสมบัติพิเศษของ
Lync ทีม่ ใี ห้กบั ผูใ้ ช้งาน Office 365 ใน Lync เราสามารถโทรศัพท์ผ่าน VoIP ส่งอีเมลหรือ
ข้อ ความโต้ ต อบได้ ท ัน ที พร้ อ มทัง้ น าเสนอ PowerPoint ไปพร้ อ มๆ กัน เพื่อ ให้ ก าร
ติดต่อสือ่ สารเป็ นเรื่องทีง่ ่ายขึน้ กว่าเดิม

แนะนา Microsoft Lync
ในตอนก่อนหน้านี้เราได้ลองดาวน์โหลด Microsoft Lync มาลองเล่นดู (ผมเชื่อว่า
หลายคนคงเล่นก่อนมาถึงตอนนี้เสียอีก) แต่เพื่อให้สาหรับคนที่
ยังไม่ได้ลอง เรามาลองดูกนั ทีละขัน้ ตอนเลยครับ
เริ่ม Sign In
เมื่อ เริ่ม ใช้ง านระบบจะบัง คับ ให้เ รากรอก User และ
Password ให้ เ รากรอกตามที่ ไ ด้ ร ับ (ถ้ า ได้ ร ับ รหัส ผ่ า นเป็ น
Temporary ควรเปลีย่ นก่อน) และทาเครื่องหมายถูกคาว่า “Save
my password” พอมีหน้าต่างขึน้ มาให้คลิก “Yes” เพียงเท่านี้เรา
เปิ ดเครื่องครัง้ หน้าก็ไม่จาเป็ นต้องใส่รหัสผ่านอีกครัง้
รูจ้ กั Lync ให้มากขึน้
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1. Menu Bar : เมนู ท่รี วบรวม Shortcut ต่ างๆ เช่น File, Tool และ
Help รวมถึง Meet Now ทีค่ ลิกเดียวประชุมได้ทนั ที
2. Personal Note : ช่ อ งแสดงสถานะ จะแสดงสถานะว่ า วัน นี้ คุ ณ
เป็ นอย่างไรบ้าง หรือถ้าเราตัง้ สถานะว่าไม่อยู่ทอ่ี อฟฟิ ศใน Exchange
Online แล้ว ก็จะแสดงสถานะอัตโนมัตทิ นั ที
3. Profile Picture : โชว์รู ป ของผู้ใ ช้ง าน รวมถึง สถานะว่ า ตอนนี้
พร้อมใช้งานโดยผ่านสีต่างๆ ทีเ่ รียกว่า Presence

4. Conversations : โชว์แสดงรายชื่อผูต้ ดิ ต่อในแท็บแรก และแท็บที่
สองจะแสดงประวัตกิ ารคุยของเรา รวมถึง Missed Call ด้วย
5. Search : ช่ อ งค้น หา ที่คุ ณ สามารถค้น หารายชื่อ จากทุ ก คนใน
บริษทั
6. Contact Lists : เราสามารถตัง้ กลุ่มเฉพาะงานนัน้ ๆ ได้เอง เช่น
กลุ่มพนักงานขาย กลุ่มสนับสนุ น เป็ นต้น หรือแม้กระทังก
่ าหนดความสัมพันธ์ของเรากับรายชื่อผูต้ ดิ ต่อได้ เช่น
เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, คู่คา้ ของเราได้
1. Contact Card & Presence: ช่องทางลัดในการติ ดต่อสื่อสาร
บางครัง้ เราค้นหาชื่อใครบางคน แล้วเราอยากรูว้ ่าเขาเป็ นใคร และสามารถติดต่อกับเขาทางใดได้บา้ ง เพียงแค่เราคลิก
ขวาทีห่ น้ารายชื่อ และเลือก “See Contact Card” จะปรากฏหน้าต่างรายชื่อผูต้ ดิ ต่อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รูป ชื่อ ตาแหน่ง และสถานะ ทาให้เรารูว้ ่าเขาพร้อมสนทนากับเราหรือไม่ หรือว่าเขา Offline ไปแล้วกีว่ นั
2. ช่องทางการติดต่อทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ Chat, โทรผ่าน VoIP, โทรผ่าน Video Call และส่งอีเมล
3. รายละเอียดอื่นๆ เช่น อีเมลอะไร หรือเบอร์โทรอะไร รวมถึงในแท็บ What’s New ที่แสดงสถานะล่าสุด ซึ่งเรา
สามารถใช้ Facebook หรือ Social Online อื่นๆ ของตนเองเชื่อมต่อได้
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2. สถานะแต่ละสีหมายความว่าอย่างไรบ้าง
สถานะของเราจะแสดงให้คนอื่นในทีมเห็น และสถานะของคนอื่นก็จะแสดงให้เราเห็นเหมือนกัน โดยสถานะนี้จะปรากฏ
ในบริการอื่นๆ ด้วย เช่น Outlook Online หรือ SharePoint Online ถ้าเราเปลีย่ นแปลงสถานะทุกๆ บริการทีอ่ ยู่บน Office
365 ก็จะเปลีย่ นเช่นเดียวกัน
แต่ละสีมคี วามหมายดังต่อไปนี้

สี เขียว : บอกสถานะพร้อมคุยกับเราทุกๆ ช่องทางทัง้ Lync และอื่นๆ
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สี เหลือง : บอกสถานะว่าเขาไม่อยู่ท่โี ต๊ ะ ไม่พร้อม ณ เวลานัน้ หรือลาวันนัน้ ซึ่งเราสามารถทราบได้จาก
จานวนนาทีหรือชัวโมงที
่
เ่ ขาไม่อยู่ทโ่ี ต๊ะได้

สี แดง : บอกสถานะว่าออนไลน์ แต่ว่าตอนนี้อาจไม่พร้อมคุยด้วย ซึง่ สถานะนี้อาจเปลีย่ นตามค่าในการตัง้ ใน
Calendar เช่น In a Meeting หรือประชุมอยู่ เป็ น In a Conference Call หรือกาลังโทรศัพท์อยู่เป็ น In a Call

สี แดงเข้ม : หมายถึงว่าตอนนี้ไม่ว่างจริงๆ ไม่ต้องการให้ใครรบกวน หรือว่าขณะนัน้ กาลังนาเสนองานอยู่ มี
การต่อกับจอโปรเจคเตอร์อยู่ ซึง่ ข้อดีคอื จะไม่แสดงหน้าต่างรบกวนขึน้ มา แต่ขอ้ ความทีพ่ มิ พ์หรือโทรมานัน้ จะเก็บเข้าไป
อีเมลอัตโนมัตใิ นโฟลเดอร์ Conversation History
Lync ยังสามารถบอกได้ว่าคนทีค่ ุยกับเรานัน้ เชื่อมต่อ Lync ผ่าน PC หรือ Mobile

หรือบางครัง้ เราอยากรูว้ ่าฝั ง่ ตรงข้ามอุปกรณ์วดิ โี อพร้อมหรือไม่ โดยจะแสดง “Video Capable”

อีกทัง้ เรายังทราบได้ว่าเขา Offline หรือไม่ได้ใช้งาน Lync มาแล้วกีน่ าที ทาให้เราพอจะเดาได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ท่โี ต๊ะ
หรือกาลังเดินทาง

3. การตัง้ ค่าบน Lync Online
จากที่ได้เกริ่นตอนต้น ที่อธิบายว่า Lync สามารถทางานอะไรได้บ้าง ซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิม่ เติม ที่ Lync
Option ตามภาพด้านล่าง
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 General Page
เป็ นส่วนทีช่ ่วยเราในการปรับค่าในการใช้งาน Instant Message ทัง้
รูปแบบตัวอักษรและสี รวมถึงการใช้งาน Emoticon ด้วย สาหรับในเวอร์ชนั นี้
มีการใช้งานสนทนาหลายหน้าต่าง เราสามารถเปิ ดหรือปิ ดฟี เจอร์น้ีได้จาก
“Enable tabbed conversations”
 Personal Page
เป็ นส่วนทีช่ ่วยเราในการปรับตัง้ ค่าส่วนตัว ดังต่อไปนี้
-

-

My Account : แสดงอีเมลปั จจุบนั ทีใ่ ช้ในการเข้าสูร่ ะบบใช้งาน Lync ซึง่
โดยปกติจะเข้าใช้งานอัตโนมัติ
Personal Information Manager : ในบริเวณนี้ ตัวเลือกแรกจะแสดงว่า
เราจะทางานร่วมกับ Microsoft Exchange หรือ Outlook หรือไม่ ซึง่ ค่า
เริ่มต้นได้เลือกไว้แล้ว และข้อความที่ด้านล่างจะเกี่ยวกับว่าให้ Lync
แสดงบน Calendar หรือ ไม่ รวมถึง ถ้า เราตัง้ Out of Office ก็จ ะแจ้ง
เตือ นบน “What’s happening today?” ให้ก ับ คนที่เ ป็ น Friends และ
Family, Workgroup และ Colleagues อีก ทัง้ ทุ ก ๆ การสนทนาที่เ ป็ น
ข้อความและ Call log จะเก็บไว้ในกล่องจดหมายทีช่ ่อื ว่า “Conversation
History”
Location : เป็ นการแชร์ว่าเราอยู่ทใ่ี ดกับโปรแกรมอื่นๆ
Display Photo : ถ้าว่าคุณไม่ตอ้ งการเห็นภาพของรายชื่อผูต้ ดิ ต่อ คุณสามารถปิ ดได้ โดยนาเครื่องหมายถูกออก
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 Contact List Page
เลือกการแสดงผลในรายชื่อผูต้ ดิ ต่อของเรา
-

Display my contacts with: ให้เลือกว่าเราจะแสดงรูปของรายชื่อ
ผูต้ ดิ ต่อหรือไม่
Order my list: ให้แสดงเฉพาะชื่อหรือแสดงสถานะทีพ่ ร้อมใช้งาน
Show the information: แสดงรายชื่อ ผู้ติด ต่ อ สถานะ และกลุ่ ม
รายชื่อทีต่ ดิ ต่อบ่อยๆ

 Status Page
จากทีไ่ ด้เกรื่นไว้ขา้ งต้น Lync นัน้ แสดงสถานะพืน้ ฐานว่าคุณกาลัง
ทาอะไรอยู่ ณ ตอนนัน้ ผ่านการแสดงสีต่างๆ ว่าคุณนัน้ ว่างหรือ ยุ่งอยู่
สาหรับการตัง้ ค่าในหน้านี้ จุดทีส่ าคัญคือ การตัง้ เวลาว่าถ้าเราไม่ได้อยู่
หน้าเครื่องให้แสดงสถานะว่า Inactive และถ้าเกินกว่านัน้ ให้แสดงว่า
Away ส่วนข้อความด้านล่างทีม่ เี ครื่องหมายถูก ตรงนี้ช่วยเราเวลาเรา
นาเสนองานหรือต่ อกับโปรเจคเตอร์ โดยจะแสดงสถานะว่ า Do Not
Disturb ทาให้เวลาเรานาเสนอ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีคนขัดจังหวะ
ถ้ามีคนทัก ข้อความจะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายทันที
 My
Picture Page
เราสามารถที่จะเพิม่ รูปของตนเองได้เอง หรือซ่อนรูป
จากการค้น หาได้ โดยที่เ ราคลิก Edit or Remove Picture
จะเข้า ไปยัง หน้ า ของ SharePoint Online ซึ่ง เราสามารถ
เปลีย่ นรูปได้จากทีน่ ่ี
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 Phones Page
สาหรับ Lync Online นัน้ การใช้ง านผ่ า นโทรศัพท์
อาจใช้งานไม่ได้ จะสามารถใช้งานผ่าน VoIP เท่านัน้ แต่ ถ้า
ในอนาคตมีการตัง้ Lync Server ภายในบริษทั เราก็สามารถ
ใช้ Lync เป็ น Soft Phone แทนได้

 Alerts Page
สาหรับหน้ าของ Alert Page จะแสดงเมื่อเราได้รบั
การแจ้ง เตือ น Notification โดยเฉพาะถ้ า เรามีก ารเปลี่ย น
สถานะเป็ น Do Not Disturb ว่าเราต้องการแสดงหรือไม่แสดง
หรือ แสดง Notification เฉพาะกลุ่ ม คนที่เ ราระบุ ห รือ เพื่อ น
ร่วมงานเท่านัน้

 Ringtones and Sounds Page
ถ้าเราเบื่อเสียงเวลาโทรออกแบบเดิมๆ เราสามารถ
เปลี่ยนเสียงเป็ นเสียงอื่นผ่านเมนู Ringtone ได้ทนั ที หรือปิ ด
เสียงทัง้ สายเรียกเข้าและข้อความเข้าได้ผ่านเมนู Sounds
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 Audio Device Page
สาหรับหน้ านี้ จะช่วยในการตัง้ ค่าไมค์และลาโพง
ซึ่งบางครัง้ ถ้าเราใช้อุปกรณ์ต่อภายนอก เราอาจต้องมาตัง้
ค่าหรือทดสอบผ่านจากหน้านี้ รวมถึงการปรับระดับเสียงให้มี
ความดังด้วย

 Video Device Page
เป็ น การปรับ ตัง้ ค่ า Video ถ้ า เรามี Webcam เรา
สามารถเลือก Webcam และตัง้ ค่าเฉพาะได้จากหน้าต่างนี้

 File Saving Page
บางครัง้ การโอนไฟล์ผ่าน Lync เราไม่ทราบว่าเก็บ
ไว้ท่ใี ด เราสามารถกาหนดพาธทีต่ ้องการได้ หรือแม้กระทัง่
เวลาเราบันทึก Lync Recording จะสามารถกาหนดผ่ านใน
การเก็บวิดโี อด้วยเช่นกัน

IM, VoIP และ Video Calls
จากทีก่ ล่าวไว้ในตอนแรกว่า Lync นัน้ ช่วยติดต่อสื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการ เช่น การทาตารางนัดหมาย หรือไม่
เป็ นทางการ เช่น Instant Messaging ก็ได้ ซึง่ ทัง้ สองแบบ สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน Presence ว่าใครว่างหรือไม่ว่าง ซึง่
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การใช้ง านแบบ Instant Messaging กับ Lync ก็เ หมือ นโปรแกรมทัว่ ๆ ไป แต่ เ พิ่ม ในเรื่อ งของ VoIP, Video Call และ
เครื่องมือการทางานร่วมกันอื่นๆ ซึง่ สามารถใช้งานได้ดงั ต่อไปนี้
4. เริ่มการใช้งาน Instant Message
1. ให้คลิกสองครัง้ เลือกคนทีจ่ ะคุยด้วย

2. ถ้าฝั ง่ ตรงข้ามทักมาในครัง้ แรก เราจะเห็นหน้าต่างเล็กๆ เป็ นรูปภาพของคู่สนทนาขึน้ มา ถ้าเราปฏิเสธการ
สนทนา ณ ขณะนัน้ ให้คลิก Ignore

3. พิมพ์ขอ้ ความ สังเกตช่วงทีเ่ ราพิมพ์ เราจะเห็นฝั ง่ ตรงข้ามกาลังพิมพ์อยู่ ซึง่ ข้อดีคอื ทาให้เรารูว้ ่าเขาสนใจคุย
กับเรา ณ ตอนนัน้ หรือกาลังคิดอะไรอยู่

4. ทุกๆ ข้อความจะมีเวลา และบอกถึงข้อความสุดท้ายทีไ่ ด้รบั อีกทัง้ ข้อความทัง้ หมดจะเก็บเข้าไปในโฟลเดอร์
Conversation History ของ Exchange Online
5. เราสามารถสนทนาพร้อมๆ กันได้หลายคน โดยจะแสดงเป็ น Tabbed Conversation
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6. ถ้าต้องการส่งไฟล์ ก็สามารถทาได้ทนั ที ซึง่ ข้อดีคอื ประหยัดเวลา และไม่ตอ้ งส่งเมลกันไปมา

7. ถ้าต้องการเพิม่ คนทีค่ ุยด้วย เพียงแค่ลากและวางในการสนทนาเดียวกัน ซึง่ เราสามารถส่งไฟล์ได้เช่นกัน
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8. ยิง่ ไปกว่านัน้ เราสามารถคุยสนทนาได้หลายคนพร้อมๆกัน ต่างเรื่องกัน ซึง่ Lync เองจะจัดกลุ่มเป็ น Tabbed
Conversation

9. และสิง่ ทีส่ าคัญในการประชุมคือ ต้องต่อเนื่องไม่ ขาดช่วง แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสยั หรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหาแล้ว
ทาให้หลุดจากการประชุมไป Lync เองจะเชื่อมต่อกลับเข้าไปในการประชุมนัน้ ทันทีโดยคลิกที่ Rejoin ทาให้
เราสามารถเข้าประชุมอีกครัง้ ได้ทนั ที

5. เริ่มการใช้งาน Audio Conference
1. หลังจากทีเ่ ราลอง IM มากกว่า 2 คนแล้ว เรายังสามารถ Audio Conference ได้พร้อมๆ กันอีกด้วยผ่าน VoIP
โดยคลิกที่ Lync Call
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2. ซึง่ ฝั ง่ คู่สนทนาจะได้รบั Call เข้ามา ให้คลิก Accept จากภาพเช่นเดียวกับการรับข้อความ

แต่ถา้ กาลังสนทนาอยู่จะแสดงกรอบข้อความ Answer the call ซึง่ เราสามารถตอบรับได้ทนั ที
แต่ถา้ เป็ นอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น iPad
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3. หลังจากที่ Call จะโชว์ภาพของแต่ละคนแบบ HD เพื่อให้รใู้ ครเป็ นใคร ถ้าเราใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถ
สนทนาได้ทนั ที

โปรดสังเกตว่า ถ้าเรามีการ Conference จานวนคนเป็ นจานวนมาก เพื่อทีเ่ ราจะได้เน้นคนทีพ่ ดู เป็ นหลัก เรา
สามารถปั กหมุด เพื่อทีร่ ปู เขาจะไม่เลื่อนไปมา
4. ถ้าเราต้องการปิ ดเสียงไมค์ให้คลิกทีป่ ่ มุ ไมโครโฟนเพื่อปิ ดเสียง

5. อีกข้อหนึ่งคือ สถานะของเราเมื่อมีการประชุมออนไลน์จะเปลีย่ นสถานะ In a conference call อัตโนมัติ
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6. การใช้งาน Video Conference
หลังจากทีเ่ ราได้ลองการใช้งาน Audio Conference ไปแล้วเพื่อให้การประชุมนัน้ Real Time และ Face-to-Face
มากขึน้ เราสามารถใช้ฟีเจอร์ Video Call ได้ดงั นี้
1. ก่อนทีเ่ ราจะเริม่ Video Call เพื่อเช็คดูว่าสภาพหน้าผม และแสงพร้อมหรือไม่ ให้นาเมาส์ไป Mouse over แล้วปุ่ม
Video Call จะโชว์ Video Preview ก่อนทีเ่ ราจะเริม่ Start Video Call

2. คลิก Start My Video และจะเห็นแบบ Face to Face ซึง่ เราสามารถเพิม่ คนเข้ามาและสนทนาแบบ Video Call ได้
มากถึง 5 หน้าจอในลักษณะของ Active Speaker หมายความว่าถ้าใครพูดกล้องจะแสดงทีห่ น้าคนนัน้ ทันที

3. Video Call ของ Lync จะแสดงความละเอียดแบบ HD และมีฟีเจอร์ท่ชี ่วยเราได้มากคือ Smart Framing โดยถ้า
หน้าเราอยู่ทก่ี ล้องแล้วลองขยับตัวดู กล้องจะหันมาตามเราอัตโนมัติ และถ้าในกล้องของเรามีคนมากกว่า 1 คนขึน้
ไป หน้าจอจะขยายขึน้ ตามด้วย
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7. การใช้งาน Conversation History
Lync สามารถเก็บประวัติการ Call และ Conversation ของแต่ละรายชื่อได้ ซึ่งเราสามารถมาดูว่า Missed Call
ใครบ้าง อีกทัง้ ยังสามารถมาตามบทสนทนาภายหลังได้ โดยคลิกที่

การใช้เครื่องมือการทางานร่วมกันอื่นๆ
มีอยู่สงิ่ หนึ่ง เมื่อใดก็ตามทีท่ มี ต้องการสร้างเนื้อหาบางอย่างทีต่ อ้ งการให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆ กัน อีกทัง้ ทุกคนไม่
สามารถที่จะนัง่ อยู่ท่เี ดียวกันได้ ดังนัน้ ทีมเองต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์โดยเร็ว Lync ได้นาฟี เจอร์
เรื่องการทา Coauthoring เข้ามาร่วมด้วย ตัง้ แต่การแชร์ PowerPoint จนถึงสามารถเขียนบนกระดานออนไลน์พร้อมๆ กัน
ได้ โดยเราเพียงแค่คลิกปุ่ม Share Content และเลือกฟี เจอร์ทต่ี อ้ งการ โดยแสดงออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงช่องทางลัดในการเข้าถึงการแชร์ต่างๆ เช่น Desktop, PowerPoint, Whiteboard เป็ นต้น
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ส่วนที่ 2 : แสดงการใช้งาน OneNote หรือการจดการประชุมร่วมกัน

ส่วนที่ 3 : แสดงการแนบไฟล์ Attachment ซึ่งเราสามารถแนบไฟล์ไว้รอก่อนที่มกี ารประชุมได้ ข้อดีคอื สามารถส่งไฟล์
ขนาดใหญ่และส่งได้ทนั ที

ซึง่ ในรายละเอียดในแต่ละฟี เจอร์ มีดงั ต่อไปนี้
8. Desktop Sharing
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เวลาเราต้องการแชร์งานกลุ่มหรือเว็บไซต์ทอ่ี อกแบบร่วมกัน และแต่ละคนก็ทางานกันคนละที่ ปั ญหาเมื่อก่อนคือ
ทุกคนต้องส่งไฟล์กนั ไปมาหรือนัง่ รถมาประชุมฝ่ ารถติด เพื่อจะได้ทางานชิน้ เดียวกัน นัน้ หรืออีกกรณีหนึ่งคือ สมมติเครื่อง
ผูบ้ ริหารมีปัญหาและอยู่ต่างประเทศ คุณจะต้องรีโมตเข้าเครื่องต้องผ่านขัน้ ตอนมากมายคงไม่สะดวกกับผูบ้ ริหารหรือตัวคุณ
แน่ และยากทีจ่ ะเข้าใจสาหรับผูใ้ ช้งานทัวๆ
่ ไป เราสามารถใช้งานฟี เจอร์ Share Desktop มาช่วยแก้ไขปั ญหานี้ โดยมีวธิ ี
ง่ายๆ ดังนี้
1. คลิก Share Desktop ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั ข้อความ “Accept Meeting Content” ให้คลิกตอบรับทันที

2. สาหรับหน้าต่างคนทีแ่ ชร์หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง

3. สาหรับหน้าต่างคนเข้าร่วมประชุมด้วย จะแสดงดังภาพด้านล่าง
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4. ตอนนี้ทุกคนจะเห็นหน้าจอทุกอย่างของคนทีน่ าเสนอ ถ้าเราจาเป็ นต้องให้คนอื่นเข้ามาทีเ่ ครื่องของเราเพื่อ
แก้ไขปั ญหา หรือทาอะไรก็ตามในเครื่องของเรา ตรงด้านบนให้เลือก Give Control และเลือกคนทีเ่ ราต้องการ
ให้เขาเข้ามาถึงเครื่องของเรา

5. ตอนนี้ผมให้คนอื่นสามารถมาควบคุมเครื่องได้แล้ว ถ้าต้องการคืนสิทธิให้
์ เลือก Take Back Control

6. บางครัง้ การแชร์หน้าจออาจจะแสดงเล็กเกินไป เราสามารถขยายให้เท่ากับหน้าจอจริงๆ ได้ง่ายๆ โดยคลิกที่
ปุ่มขยายตรงมุมบนขวา
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7. หรืออยากให้ขยายใหญ่เต็มหน้าจอเลย ให้คลิกที่

จะแสดงแบบเต็มหน้าจอ

8. หรือเราสามารถแยกรูปของคนทีเ่ ข้าร่วมประชุมแยกออกมาอีกหน้าจอหนึ่ง หรือย่อลงไปเพื่อเพิม่ การแสดงผล
บนหน้าจอให้มากขึน้ ได้ และเราสามารถดึง Video Gallery ออกมาได้ดว้ ยเช่นกัน

9. Program Sharing
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บางครัง้ การใช้ฟีเจอร์แชร์หน้าจอให้กบั คู่สนทนาได้เห็นทัง้ หมด อาจไม่สะดวกเพราะเรามีขอ้ มูลความลับบางอย่าง
ดังนัน้ เราจึงสามารถเลือกโชว์เฉพาะเอกสารหรือโปรแกรมทีจ่ ะโชว์ เลือกเฉพาะทีต่ อ้ งการแสดงได้ โดยโปรแกรมใดทีไ่ ม่ได้
เลือก ก็จะไม่แสดงขึน้ ซึง่ มีขนั ้ ตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. คลิก Share Program ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั ข้อความ “Accept Meeting Content” ให้คลิกตอบรับทันที

2. ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการแชร์ เราสมามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง จากตัวอย่างผมเลือก Foxit Reader และ
Google Chrome พอเลือกเสร็จแล้วให้คลิก Present

3. ผมเปิ ดโปรแกรม Foxit Reader ทุกคนจะเห็นเหมือนรูปภาพด้านล่าง
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4. ผมเปลีย่ นเป็ นเปิ ดโปรแกรม Chrome ทุกคนจะเห็นเหมือนภาพด้านล่าง

5. แต่ถา้ ผมเปลีย่ นใจ ไม่เปิ ดสองโปรแกรมข้างต้น จะแสดงเป็ นหน้าจอสีดา ซึง่ เป็ นระบบป้ องกันทีด่ อี ย่างหนึ่ง

6. เช่นเดียวกับการแชร์หน้าจอ ผมสามารถเลือกให้ค่สู นทนาสามารถเข้ามายังโปรแกรมทีผ่ มแชร์ได้ ซึง่ เราสามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ทีต่ อ้ งใช้ร่วมกัน
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10. PowerPoint Sharing
ทุกครัง้ ในการประชุมสิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื สไลด์นาเสนอ ซึง่ โดยส่วนใหญ่คอื Microsoft PowerPoint ถ้าทุกคนอยู่ในที่
ประชุมเดียวกัน คงไม่มปี ั ญหาอะไร แต่ถ้าอยู่ต่างทีก่ นั สิง่ ที่ผมมักเห็นเสมอคือส่งไฟล์ไปให้ปลายทางและเปิ ดกันเอง ถ้า
อีเมลส่งได้ 10 MB สไลด์ 40 MB ต้องลาบากคู่สนทนาให้ไปประกอบกันเอง หรือแม้กระทังบางครั
่
ง้ สไลด์ในการนาเสนอมี
ข้อมูลตัวเลขทีส่ าคัญ ซึง่ เราต้องการให้แค่ดเู ท่านัน้ ก็ไม่สามารถทาได้เช่นกัน ทาให้ Lync สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการ
ทา PowerPoint Sharing ซึง่ เราสามารถใช้งานแต่ละฟี เจอร์เหมือนในห้องประชุมกันจริงๆ โดยมีขนั ้ ตอนง่ายๆดังนี้
1. คลิก Share PowerPoint ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั ข้อความ “Accept Meeting Content” ให้คลิกตอบรับทันที

2. เลือกสไลด์ทต่ี อ้ งการนาเสนอ

3. รอให้สไลด์อปั โหลดขึน้ สู่ Lync สักพัก
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4. PowerPoint จะปรากฏให้กบั ผูร้ ่วมประชุมทุกคน

5. ขณะทีผ่ นู้ าเสนอกาลังบรรยายอยู่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถเปิ ดดูสไลด์อ่นื ก่อนดูได้ โดคลิกที่ Thumbnails ตรงมุม
ล่างขวา

จะปรากฏดังรูป

6. หรือสามารถดูโน้ตในแต่ละสไลด์ได้ โดยคลิกที่ Notes ตรงมุมล่างขวา
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7. ถ้าเราต้องการกลับไปฟั งทีส่ ไลด์ปัจจุบนั ให้คลิก Return’s to Presenter’s View
กลับไปทีส่ ไลด์ปัจจุบนั

แต่ถ้าเราเป็ นคนนาเสนอร่วม เราสามารถคลิก Take Over as Presenter ซึง่ ข้อดีคอื เราไม่จาเป็ นต้องมีสไลด์นนั ้
อยู่กบั ตัว ก็สามารถนาเสนอได้ทนั ที
8. นอกจากการน าเสนอสไลด์ท ัว่ ไปแล้ ว สิ่ง ที่เ สริม ให้ก ารน าเสนอมีค วาม Interactive มากขึ้น คือ เครื่อ งมือ
หลากหลาย เช่น Pointer ปากกา เป็ นต้น ซึง่ สามารถใช้งานได้ทม่ี ุมบนขวาของสไลด์

เครื่องมือแต่ละประเภทใช้งานต่างกันดังต่อไปนี้
Telepointer
ใช้แทน Pointer แบบธรรมดา เราสามารถใช้ Pointer ในการเน้นข้อมูลในสไลด์
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Select and Type
Pen
Highlighter

ใช้สาหรับในการพิมพ์ขอ้ มูลเพิม่ เติมในสไลด์ ซึง่ เราสามารถเปลีย่ นฟอนต์หรือขนาดได้
และย้ายไปมาในสไลด์ได้
ใช้แทนปากกาในการเขียนบนสไลด์ ถ้าเครื่องเป็ นแท็บเล็ตจะสะดวกมากยิง่ ขึน้

Eraser

ใช้แทนปากกาไฮไลต์ สาหรับการเน้นข้อความในสไลด์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนความบาง
หรือหนาของปากกาได้
ใช้แทนยางลบ ซึง่ สามารถลบข้อมูลทุกอย่างทีเ่ ขียนเพิม่ เติมบนสไลด์เพิม่ เติมได้

Stamp

เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการเน้นข้อมูล เราสามารถเน้นเป็ นเครื่องหมาย

More shape tools

ตามทีเ่ ราต้องการในสไลด์ได้
เราสามารถเพิม่ เส้น ลูกศร หรือวงกลมได้ เพื่อเน้นข้อมูลในสไลด์

Insert Picture

เลือกรูปภาพทีต่ อ้ งการใส่ในสไลด์เพิม่ เติม

Delete selected
annotations
ซึง่ แสดงผลดังภาพ

ใช้สาหรับในการลบข้อมูลทีแ่ สดงเป็ น Object

9. ณ ตอนนี้ทุกคนจะเห็นสไลด์ สามารถดูสไลด์ก่อนได้ รวมถึงสามารถเขียนสไลด์ได้ แต่ ถ้าเราต้องการให้คนทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมเป็ นแค่ผฟู้ ั งเท่านัน้ เราสามารถเปลีย่ นสิทธิคนนั
์ น้ ให้เป็ น Attendee เพราะโดยปกติ Lync เองจะมีสทิ ธิ ์
2 สิทธิคื์ อ Presenter และ Attendee ซึง่ Presenter จะสามารถทาได้ทุกอย่าง แต่ Attendee จะจากัดสิทธิให้
์ เป็ น
ผูฟ้ ั งเท่านัน้ ซึง่ เราสามารถเปลีย่ นสิทธิ ์ โดยคลิกขวาทีช่ ่อื เลือก Make an Attendee
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สาหรับคนทีเ่ ปลีย่ นสิทธิเป็
์ น Attendee จะเห็นแค่สไลด์เท่านัน้ ไม่สามารถข้ามไปดูก่อนหรือใช้งานเครื่องมืออื่นๆ ได้

11. Whiteboard Sharing
การประชุมแบบ Brainstorming ทุกคนต่างแสดงความเห็นกันอย่างออกรสชาติ ถ้าจะให้ใช้ PowerPoint อาจไม่
ทันใจ คงต้องมีการขีดเขียนกันบ้างซึง่ ฟี เจอร์ Whiteboard เราสามารถแสดงความเห็นพร้อมกับการใช้ปากกาวาดไปพร้อมๆ
กัน พร้อมทัง้ ยังสามารถแปลงเป็ นไฟล์รปู ภาพเก็บไว้ใช้ในการประชุมครัง้ หน้าได้อกี ด้วย
1. คลิก Share Whiteboard ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รบั ข้อความ “Accept Meeting Content” ให้คลิกตอบรับ
ทันที

2. เช่นเดียวกันเราสามารถใช้เครื่องมือคล้ายๆ กับการนาเสนอ PowerPoint เช่นเดียวกัน โดยเราสามารถบันทึก
หรือส่งเข้า OneNote ได้เลยทันที

P a g e | 71

3. เราสามารถเขียนได้พร้อมๆ กัน รวมถึงตรง Pointer จะแสดงรายชื่อคนทีค่ ลิกตรงจุดนัน้ ๆ

12. Online Poll Sharing
ตอนนี้ในทีมกาลังพูดถึงการพัฒนาแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจาเป็ นต้องให้ทมี ช่วยตัดสินใจ แต่ทว่าคนที่
ตัดสินใจกาลังเดินทาง และอยู่กนั คนละที่ Lync จะเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจครัง้ ใหญ่ครัง้ นี้ ด้วยฟี เจอร์ Poll หลายๆ
บริษทั ทีผ่ มเจอนัน้ จะใช้ Poll ในการช่วยตัดสินใจ รวมถึงประยุกต์ไปใช้ในเรื่องการถามความเห็นและทาแบบทดสอบได้ดว้ ย
เพราะ Poll สามารถสร้างได้หลายๆ Poll เตรียมไว้ก่อนได้ ซึง่ มีขนั ้ ตอนง่ายๆ ดังนี้
1. คลิก Share Poll ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั ข้อความ “Accept Meeting Content” ให้คลิกตอบรับทันที
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2. สร้าง Poll โดยกรอกชื่อของ Poll คาถาม และตัวเลือก เสร็จแล้วให้คลิก Create

3. จะปรากฏดังภาพ ซึง่ เมื่อคนในทีป่ ระชุมเห็นจะสามารถโหวตได้ทนั ที โดยแสดงผลแบบอัตโนมัตแิ ละแสดงเป็ น
เปอร์เซ็นต์ให้ทราบ
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4. แต่ทว่าการแสดงผลให้ทุกคนเห็นแบบนี้ อาจจะเป็ นการโน้มน้าวให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งได้ ดังนัน้ เราจาเป็ นต้อง
ปิ ดผลลัพธ์ท่ไี ด้ โดยกาหนดทุกคนที่ต้องโหวตเป็ นสิทธิ ์ Attendee ซึ่งพอกาหนดเสร็จแล้วจะแสดงดังภาพ
ด้านล่าง

5. เนื่องจากการโหวตไม่ได้จากัดเวลา เราสามารถให้เวลาในการโหวตได้เต็มที่ แต่ถา้ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้เลือก
Poll is Closed จากมุมล่างซ้าย

ซึง่ ผลโหวตจะปิ ดทันที โดยจะปรากฏเป็ นปุ่มสีเทาไม่สามารถคลิกต่อไปได้
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ถ้าตอนนี้เราได้เปิ ดหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน เราสามารถสลับไปยังสิง่ ที่เราเคยเปิ ดไปแล้วตรง Presentable
Content ซึง่ Lync เองจะเก็บข้อมูลชัวคราวไว้
่
ให้

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
คนทีม่ สี ทิ ธิเป็
์ น Presenter สามารถควบคุมคนทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้ เช่น
1. สามารถ Mute ปิ ดเสียงของคนทีม่ เี สียงแทรกเข้ามาได้ โดยคลิกทีป่ ่ มุ
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2. สามารถกาหนดการควบคุมอื่นๆ ได้ โดยไปทีแ่ ท็บ Action เช่น ปิ ดเสียงทัง้ หมด ห้ามพิมพ์โต้ตอบ ห้ามเปิ ดวิดโี อ
หรือเปลีย่ นทุกคนให้มสี ทิ ธิเป็
์ น Attendee เป็ นต้น

การบันทึกและการจดการประชุม
บางครัง้ การประชุมหรือการอบรมระยะเวลาหนึ่ง โดยทัวไป
่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะบันทึกการประชุมด้วยวิธตี ่างๆ
ตัง้ แต่อดั วิดโี อ เสียง หรือแม้กระทังจดการประชุ
่
มลงในสมุดบันทึก แต่ถ้าเราใช้งาน Lync Online ช่วยเราบันทึกและจดการ
ประชุม ก็คงดีไม่น้อย
13. การบันทึกการประชุม
จากเนื้อหาก่อนหน้านี้ เรามีทงั ้ การประชุมทัง้ เสียง วิดโี อ และการแชร์ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่งทัง้ หมดเรานี้ เราสามารถ
บันทึกออกเป็ นไฟล์วดิ โี อไว้ดยู อ้ นภายหลังหรือแชร์บน SharePoint Online หรือ YouTube ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีง่ ่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. ตรงเครื่องหมายจุดไข่ปลา มุมล่างขวาจะประกฎเมนูย่อย ให้เลือก Start Recording
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ข้อสังเกต
ถ้ า ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เป็ น สิท ธิ ์ Attendee จะไม่ ป รากฏปุ่ มให้ค ลิก เพราะสิท ธิข์ อง
Attendee ไม่สามารถบันทึกการประชุมได้
2. เมื่อบันทึกแล้ว หน้าต่างจะแสดง Recording has started
3. ถ้าต้องการหยุดชัวคราว
่
หรือหยุดการบันทึกก็สามารถทาได้ทนั ที

4. เมื่อเราหยุดการบันทึกวิดโี อ ระบบ Lync จะแปลงให้เป็ นไฟล์สกุล WMV

รอให้เสร็จเรียบร้อย

สามารถเล่นได้ทนั ที ซึง่ ข้อดีคอื จะบันทึกหัวข้อการประชุม วันเวลา และคนทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย

P a g e | 77

14. การจดการประชุมด้วย OneNote
ช่วงเวลาประชุม หลายคนมักจะจดการประชุมใส่สมุดของตนเอง และเมื่อจดเสร็จเรียบร้อย ก็จะพิมพ์ใส่ Microsoft
Word อีกครัง้ หรือแม้กระทังหลั
่ งการประชุมเนื่องจากต่างคนต่างจดทาให้เนื้อ หามีการคลาดเคลื่อน และต้องมาประชุมใหม่
อีกครัง้ แต่ในชุดโปรแกรม Microsoft Office มีโปรแกรมชื่อ Microsoft OneNote ช่วยเราจดการประชุมพร้อมๆ กัน และ
แนบเอกสารการประชุมได้ในทันที ซึง่ มีขนั ้ ตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. ในแท็บของ OneNote เลือก Shared Note

2. เลือกสมุดโน้ตทีต่ อ้ งการแชร์
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3. จะปรากฏหัวข้อการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมถึงเอกสารแนบต่างๆ พอเสร็จการประชุม เราไม่จาเป็ นต้องจด
ใหม่ เราสามารถส่งไปบันทึกการประชุมผ่านอีเมลได้ทนั ที

15. การนัดประชุมออนไลน์
จากฟี เจอร์ทงั ้ หมดที่เราได้อ่านมา เพื่อให้การสนทนามีประโยชน์ในองค์กรมากขึน้ จึงมีแนวคิดในการ Meeting
ผ่าน Lync ซึ่งแยกเป็ น 2 ประเภทคือ Scheduled (มีตารางนัดหมาย) กับ Unscheduled (ไม่มีตารางนัดหมาย) ซึ่งการ
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ประชุ ม แบบมีตารางนัด หมาย เราต้อ งใช้งานร่ วมกับ Exchange Online หรือ Microsoft Outlook ร่ ว มเข้าด้วยกัน ซึ่งมี
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. หน้ าของ Calendar ใน Exchange Online หรือ OWA ให้เราเลือกการนัดหมายปกติ แต่ สงั เกตจะมีคาว่ า
Online Meeting

2. ให้คลิก Online Meeting จะปรากฏ Join Online Meeting ขึน้ ในเนื้อความ ซึง่ เราสามารถเพิม่ รายละเอียดของ
การประชุมเข้าไปได้เพิม่ เติม

ถ้าเป็ น Microsoft Outlook จะปรากฏปุ่ม Lync Meeting ซึง่ จะแสดงผลลัพธ์เหมือนกัน
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16. การประชุมกับคนที่อยูภ่ ายนอกองค์กร
สาหรับคนทีอ่ ยู่ภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า หรือบริษทั คู่คา้ โดยปกติไม่สามารถใช้งาน Lync ร่วมกับเราได้ แต่ใน
Lync เวอร์ชนั ใหม่น้ีบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านเว็บ เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆ ไม่จากัดประเภทได้ โดยผ่าน
Lync Web Apps ซึง่ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยต้องได้รบั ลิงก์ในการประชุมหรือส่งนัดหมายออนไลน์ไปให้
มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. เมื่อคลิกทีล่ งิ ก์ จะเข้าสูเ่ ว็บเบราว์เซอร์ทนั ที ให้กรอกชื่อของเรา

2. ถ้าเข้าร่วม Lync Meeting ครัง้ แรกให้ตดิ ตัง้ ปลีกอิน เพื่อทีจ่ ะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

หรือถ้าต้องประชุมเร่งด่วน กลัวติดตัง้ ไม่ทนั ให้คลิก Jump in Now
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3. ถ้าผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่ได้มรี ายชื่ออยู่ในองค์กร จะต้องรออยู่ท่ี Lobby (เหมือนรออยู่ Lobby โรงแรม) เพื่อรอ
คน Admit เข้าไป

ในฝั ง่ ของเจ้าของ Meeting นัน้ จะมองเห็นชื่อบุคคลภายนอก ถ้าเราแน่ ใจว่าต้องการให้เขาเข้าร่วม ให้
คลิก Admit

4. สามารถใช้งานฟี เจอร์เหมือนการใช้งาน Lync ทัวไปได้
่
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
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ท้ายบท
สาหรับในบทนี้ เราได้เจาะลึกทุกๆ ฟี เจอร์ของการใช้งาน Lync Online ตัง้ แต่การประชุมสองคนขึน้ ไปทัง้ ภาพและ
เสียง รวมถึงเครื่องมือทีม่ าช่วยให้การประชุมสัมฤทธิผลได้
์ อย่างรวดเร็ว ซึง่ Lync นัน้ นอกจากจะสามารถใช้ในเครื่อง PC ได้
แล้ว ยังสามารถใช้งานได้กบั เครื่อง Mac แท็บเล็ต Windows 8, Android และ iPad รวมถึงในสมาร์ทโฟน Windows Phone
8, Android และ iPhone โดยติด ตัง้ จาก Store ของแต่ ละค่ า ยได้อีก ด้ว ย สาหรับ ในบทถัด ไป เราจะมาดูวิธีก ารใช้งาน
SharePoint Online ว่าจะนาไปประยุกต์ใช้กบั ทีมอย่างไร ให้สามารถจัดการไฟล์และสร้างทีมทางานไปพร้อมๆ กัน
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Chapter 4
ทางานด้วยกันเป็ นทีมบน SharePoint Online
องค์กรต่างๆ มักใช้ SharePoint เพื่อสร้างเว็บไซต์ เพราะว่าปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแชร์ รวมถึง
สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดๆ ได้เกือบทุกอุปกรณ์ สาหรับใน Office 365 มีบริการ SharePoint Online ที่ผู้ใช้งานไม่
ต้องมาตัง้ เซิร์ฟเวอร์หรือกาหนดค่าต่ างๆ แต่ ได้ฟีเจอร์คล้ายคลึงใน SharePoint Server โดยใน SharePoint Online
ผู้ใช้งานแต่ละคนจะได้รบั พื้นที่เก็บเอกสารส่วนตัว ประวัติ บล็อก เป็ นต้น ซึ่งในบทนี้เราจะมาเริม่ ถึงวิธกี ารสร้างทีมไซต์
OneDrive for Business และอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับผูใ้ ช้งานเริม
่ ต้น

แนะนา SharePoint Online
ส าหรับ คนที่ไ ม่ รู้จ ัก Microsoft SharePoint มาก่ อ น ผมขออธิบ ายพอสัง เขป Microsoft SharePoint เป็ น
แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ตงั ้ แต่ปี 2001 โดยเป้ าหมายหลักคือ Intranet Content
Management และ Document Management และจนถึง เวอร์ช น
ั ปั จจุบนั คือ เวอร์ชนั 2013 นี้ ความสามารถก็มีเพิ่ม
มากกว่านัน้ สาหรับ SharePoint Online เป็ นหนึ่งในบริการออนไลน์ของ Office 365 หน้าตาและฟี เจอร์จะคล้ายคลึงกับ
SharePoint 2013 ที่ติดตัง้ บนเซิร์ฟเวอร์ สาหรับรายละเอียดของแต่ ละฟี เจอร์ของ SharePoint Online สามารถศึกษา
เพิม่ เติมได้ทน่ี ่ี http://bit.ly/SPOnlineFeatures
SharePoint Online ทีค
่ ุณกาลังจะใช้สามารถทาในสิง่ ต่อไปนี้ได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แชร์ความคิดใหม่ๆ ด้วยการประกาศไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสาร
ติดตามบุคคล เอกสาร และแท็กเพื่อให้ได้รบั แจ้งเกีย่ วกับกิจกรรมและการอัปเดตอยู่เสมอ
สร้างไซต์ทมี และไลบรารีเอกสารเพื่อจัดเอกสารให้เป็ นระเบียบ
ควบคุมบุคคลทีส่ ามารถดูเอกสารของคุณทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรของคุณ
ใช้กล่องจดหมายไซต์เพื่อจัดเก็บและแชร์อเี มลสาหรับทีมหรือโครงการ
ทางานร่วมกันบนเอกสาร Office ต่างๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint
สร้างรายการ ปฏิทนิ และเทมเพลตทีท่ มี งานของคุณสามารถใช้ได้
ซิงค์ไลบรารีเอกสารกับโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
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เริม่ ต้นใช้งาน OneDrive for Business
ปั ญหาอย่างหนึ่งของการจัดเก็บเอกสารไว้บนเครื่องคือ เรามักหาไม่พบ หรือหาย หรือบางครัง้ อยากจะนามาใช้ ณ
เดีย๋ วนัน้ ก็ไม่สามารถทาได้ รวมถึงเอกสารทีอ่ ยู่ใน File Sharing เราก็ไม่ทราบว่าไฟล์ใดเป็ นเวอร์ชนั ใหม่ล่าสุด สิง่ ทีจ่ ะตอบ
โจทย์คือ การใช้ง านผ่ า น OneDrive for Business ซึ่ง เป็ น พื้น ที่อ อนไลน์ ท่ีใ ห้เ ราเก็บ เอกสารได้อ ย่ างไม่จ ากัด ซึ่ง ณ
ปั จจุบนั 1 ผู้ใช้งานมีท่เี ก็บถึง 1 TB ซึ่งไฟล์ทงั ้ หมดจะอยู่บนคลาวด์ ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถใช้งานไฟล์ได้
ตลอดเวลา
1.

เข้าสู่การใช้งาน OneDrive for Business
เข้าสูก่ ารใช้งาน OneDrive โดยไปทีแ่ ถบด้านบน
จะเห็นพืน้ ทีโ่ ล่งๆ ดังนี้

ช่องค้นหาข้อมูล ทีเ่ ราสามารถค้นหาเอกสารทุกอย่างทีอ่ ยู่ใน OneDrive for Business ของเรา
2. สร้างเอกสารใหม่ เราสามารถสร้างเอกสารทีใ่ ช้กน
ั บ่อยๆ เช่น Word, PowerPoint, Excel ได้ รวมถึงสร้าง
โฟลเดอร์ได้
3. ช่องทางลัดทีช่ ่วยเราเข้าถึงเอกสารของเรา เอกสารทีเ่ ราติดตาม เอกสารทีม
่ คี นแชร์ให้กบั เรา และถังขยะรี
ไซเคิล
4. เอกสารล่าสุด ช่วยให้เราทราบว่าเอกสารใดบ้างมีการเปลีย่ นแปลงบ้าง
สร้างเอกสารออนไลน์บน OneDrive for Business
1.

2.

ถ้า เราคลิก ที่สร้างเอกสารใหม่ หรือ New Document จะปรากฏเอกสารหลากหลายรูป แบบ เช่ น
PowerPoint, OneNote และ Excel Survey รวมถึงโฟลเดอร์ดว้ ย

Word, Excel,
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ลองสร้างเอกสารผ่าน Office Online (ซึง่ ลักษณะการใช้งานและแสดงผลจะคล้ายกับ Microsoft Office ทีต่ ดิ ตัง้
ในเครื่อง ผูใ้ ช้งานสามารถดู แก้ไข และบันทึกไฟล์ได้ แต่อาจมีบางฟี เจอร์ทไ่ี ด้ไม่เท่ากับ Microsoft Office ทีต่ ดิ ตัง้ ใน
เครื่อง)

Word Online
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Excel Online

PowerPoint Online
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OneNote Online
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Excel Survey

Tip

3.

เอกสาร PDF สามารถเปิ ดอ่านแบบออนไลน์ได้เช่นกัน

การอัปโหลดเอกสาร
สาหรับวิธกี ารอัปโหลดเอกสารนัน้ ง่ายมาก เราไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ช่วย ทาเพียงแค่ลากแล้ววางเท่านัน้
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4.

การแชร์เอกสาร

หลังจากที่เราสร้างเอกสารมาแล้ว เพื่อลดเวลาว่าไฟล์ต้องมีหลากหลายต้นฉบับ ผมแนะนาให้แชร์เอกสารจาก
OneDrive for Business ของเรา โดยเอกสารทีเ่ ราอัปโหลดหรือสร้างผ่าน Office Online สิทธิจะเป็
์ น Private โดยสังเกต
จากรูปกุญแจ
1.

โดยแชร์เอกสารดังต่อไปนี้
คลิกทีจ่ ุดไข่ปลา (...) ทีอ่ ยู่ถดั จากเอกสารเพื่อเปิ ดคาบรรยายของเอกสาร แล้วคลิก Share

ในหน้าต่าง แชร์ ให้ใส่ช่อื ของแต่ละคนทีค่ ุณต้องการเชิญให้มาแชร์เอกสารขณะทีค่ ุณใส่ช่อื แต่ ละชื่ออยู่
นัน้ SharePoint จะค้นสมุดรายชื่อหาชื่อทีต่ รงกันและแสดงตัวเลือกให้เลือก เมื่อคุณเห็นชื่อทีค่ ุณต้องการ ให้คลิกทีช่ ่อื นัน้ เพื่อ
เพิม่ ชื่อไปยังรายการการเชิญ
2.
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เลือกสิทธิท์ ่คี ุณต้องการมอบให้กบั ผู้ได้รบั เชิญจากเมนู ดรอปดาวน์ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิส์ าหรับ
บุคคลใดๆ ก็ได้ในภายหลัง
3.

4.

ถ้า คุ ณต้อ งการ คุ ณสามารถพิมพ์ข้อความลงในอีเมลที่จะส่ง ไปถึงผู้ร ับเชิญได้ อีเ มลจะมีลิงก์ไปยัง

เอกสารทีแ่ ชร์
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการส่งอีเมลไปให้ผไู้ ด้รบั เชิญให้คลิก Show Option แล้วยกเลิกการเลือก Send an Email
Invitation (ส่งคาเชิ ญทางอีเมล) คุณยังสามารถส่งอีเมลไปยังบุคคลทีค
่ ุณกาลังแชร์เอกสารในภายหลังได้ถ้าต้องการ ให้ดทู ่ี
"ส่งอีเมลไปถึงบุคคลทีค่ ุณกาลังแชร์เอกสารด้วย" ด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่ส่ง อีเมลไปให้ผไู้ ด้รบั เชิญ พวกเขาจะไม่ได้รบั แจ้งว่าคุณ
แชร์เอกสาร อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะสามารถเห็นเอกสารได้ถ้ าเข้าไปดูท่ี OneDrive for Business ของคุณหรือถ้าค้นหา
เอกสาร
5.

6.

5.

หรือเราสามารถส่งเฉพาะลิงก์ของเอกสารนี้ให้ทางอีเมลหรือ IM โดยคลิกที่ Get a link

จัดการเวอร์ชนั ของเอกสารใน OneDrive for Business
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ใน OneDrive for Business นัน้ นอกจากเราจะสามารถเก็บและแก้ไขไฟล์ได้แล้วนัน้ เอกสารใดๆ ทีเ่ ราแชร์กบั ผูอ้ ่นื
ก้จะสามารถแก้ไขร่วมกันได้ โดยจะเก็บเวอร์ชนั แก้ไขล่าสุดโดยบุคคลอื่น และเวอร์ชนั ทีเ่ ราแก้ไขครัง้ สุดท้าย โดยเราสามารถ
เข้าไปดูได้ ดังนี้
การดูประวัติการแก้ไขของเอกสารใน OneDrive for Business
o

6.

ให้คลิกทีจ่ ุดไข่ปลา (…) ทีอ่ ยู่ทางขวาของเอกสาร จะปรากฏคาบรรยายแสดงชื่อของบุคคลทีเ่ ปลีย่ นแปลงเอกสาร
ล่าสุด และวันทีท่ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง

การดูเวอร์ชนั ปัจจุบนั หรือก่อนหน้ าของเอกสารใน OneDrive for Business
o คลิกทีจ่ ุดไข่ปลา (…) ทีอ่ ยู่ทางขวาของเอกสาร
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เมื่อ ต้ อ งการดู ห รือ แก้ไ ขคุ ณสมบัติข องเอกสาร ให้ค ลิก ที่จุ ด ไข่ป ลา แล้ว คลิก ที่ Version History

จะปรากฏเวอร์ชนั ทัง้ หมดของเอกสารถ้ามีการแก้ไข

7.

การติ ดตามเอกสาร

เราสามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับเอกสารและค้นหาเอกสารอีกครัง้ อย่างง่ายดาย โดยการติดตาม
เอกสารเหล่านัน้ ซึง่ มีประโยชน์มากถ้าเอกสารนัน้ เป็ นเอกสารทีใ่ ช้ร่วมกัน ถ้ามีคนเปลีย่ นแปลงจะแจ้งให้เราทราบทันที โดย
คลิกทีจ่ ุดไข่ปลา (…) และเลือก Follow
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8.

การดูเอกสารที่แนะนาให้ติดตาม

เมื่อเราติดตามเอกสารทีเ่ ราสนใจ พร้อมทัง้ อัปเดตโปรไฟล์ของเราแล้ว เอกสารทีใ่ กล้เคียงจะแสดงขึน้ มา ซึง่ อาจ
เป็ นเอกสารเพื่อนร่วมงานของเรา หรือบุคคลอื่นในองค์กร โดยไปที่ Followed Document จะสังเกตว่ามีเอกสารทีแ่ นะนา
อยู่ดา้ นขวามือ

9.

การแชร์เอกสารที่อยูภ่ ายนอกองค์กร

เราสามารถแชร์เ อกสารแต่ ละรายการได้โ ดยการเชิญ ให้ผู้ใ ช้ภ ายนอก โดยลงชื่อ ผ่ า น
(Hotmail.com, Outlook.com เป็ นต้น) หรือ Microsoft Office 365 Account

Microsoft Account
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10.

การซิ งค์ OneDrive for Business กับคอมพิ วเตอร์ของคุณ

เราสามารถซิงค์ OneDrive for Business กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทาให้เราสามารถทางานแบบออฟไลน์
ได้ผ่าน Windows Explorer เมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟล์ต่างๆ จะถูกอัปเดตไปยัง OneDrive for Business ทาให้
เอกสารนัน้ มีเวอร์ชนั ทีป่ ั จจุบนั เสมอ วิธที ง่ี ่ายทีส่ ดุ คือ ไปที่ OneDrive แล้วคลิก Sync

หลังจากนัน้ ให้เลือกว่าจะซิงค์ไปทีโ่ ฟลเดอร์ใดๆ และคลิก Sync Now

เลือก Allow สาหรับการซิงค์ครัง้ แรก
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เลือกโฟลเดอร์ทต่ี อ้ งการซิงค์ และคลิก Sync Now

เอกสารทัง้ หมด จะมาอยู่ใน Windows Explorer ของคุณ

โดยใน OneDrive เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและติดตัง้ ได้ในอุปกรณ์มอื ถือ โดยไปที่ Store ของแต่ละ
ค่ายหรือไปที่ https://onedrive.live.com/about/en-us/download/
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เริม่ ต้นใช้งาน NewsFeed
Newsfeed* หรือตัวดึงข้อมูลข่าวสารเป็ น Social Features หลักการทางานคล้ายๆ Facebook ทีเ่ ราคุน
้ เคยแต่
เหมาะสาหรับใช้ในการทางานมากกว่า ทาให้เราติดต่อและกระจายข่าวสารได้เร็วขึน้ ลดการส่ง อีเมล อีกทัง้ ยังสามารถใช้
งานร่วมกับเอกสาร Microsoft Office ได้อกี ด้วย
*ส าหรับ บริ ก าร Newsfeed จะให้ บ ริ ก ารก็ ต่ อ เมื อ่ แผนกไอที ไ ด้ เ ปิ ด บริ ก ารนี้ ไ ว้

หรือ ใช้ บ ริก าร

Yammer

Enterprise แทน
11.

การอัปเดต Newsfeed

เราสามารถใช้งาน Newsfeed สาหรับการติดตามการอัปเดตกิจกรรมต่างๆ หรือต้องการโพสต์ความคิดเห็นต่างๆ
ได้ทนั ที เราสามารถเลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการจาก Newsfeed ได้ดงั ต่อไปนี้

-

“Following” : แสดงอัปเดตเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีค
่ ุณกาลังติดตามในเวลานี้ ได้แก่ บุคคล เอกสาร ไซต์ และแท็ก

-

“Everyone” : แสดงการสนทนาที่เริ่มโดยบุค คลในองค์กรของคุณ

-

และอาจมีขอ้ ความติดประกาศที่สร้างโดย

บุคคลทีค่ ุณติดตามอยู่ในเวลานี้
“Mentions” : แสดงข้อความติดประกาศทีก
่ ล่าวถึงคุณ
“Activities” : แสดงตัวดึงข้อมูลของกิจกรรมปั จจุบน
ั ของคุณ เหมือนกับทีแ่ สดงในหน้า “About me”
“Likes” : แสดงเฉพาะรายการทัง้ หมดทีค
่ ุณ “Like”

เริ่มต้นโพสต์
เราสามารถเริม่ การสนทนากับคนทีอ่ ยู่ในองค์กรของเรา ด้วยการโพสต์บน Public Newsfeed ลักษณะจะคล้าย
กับ บล็อ กสาธารณะหรือ " Microblog " ใครก็ต ามที่เ ห็น โพสต์ ข องเราก็ส ามารถตอบกลับ ได้ ผู้ท่ีก าลัง ติ ด ตามเรา
(Following) จะเห็นโพสต์ของเราในมุมมอง Following เช่นเดียวกับในมุมมอง Everyone คนที่ไม่ได้ติดตามเราจะเห็น
โพสต์ของเราเฉพาะในมุมมอง Everyone เท่านัน้
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ถ้าเราต้องการแชร์โพสต์กบั กลุ่มคนไม่กค่ี น เราสามารถโพสต์ไปยัง Newsfeed บนทีมไซต์ได้

1.

คลิก Newsfeed ทีด่ า้ นบนสุดของหน้า

2.

คลิกในกล่องข้อความ Share with everyone แล้วเริม่ พิมพ์ พอเสร็จเรียบร้อยคลิก Post

3.

นอกจากข้อความทัวไปแล้
่
ว เรายังสามารถทาอย่างอื่นได้อกี ด้วย เช่น
o Tag: ติด Tag ในโพสต์เพื่อดึงดูดความสนใจเฉพาะอย่าง และเพื่อช่วยให้จาแนกข้อมูลในการโพสตืให้
เป็ นเรื่องเฉพาะเจาะจง โดยใส่เครื่องหมาย # พร้อมกับคาทีเ่ ราต้องการอ้างอิง (Tag จะต้องประกอบด้วย
คาๆ เดียว)

เมื่อเราประกาศแล้ว ถ้าคนอื่นเข้ามาเห็นสามารถ Follow Tag ซึง่ จะทาให้ผตู้ ดิ ตามได้รบั ข่าวสารอัปเดตทันที
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o

ถ้าเราต้องการให้เกิดความสนใจไปทีใ่ ครบางคนในองค์กร คุณสามารถกล่าวถึงคนๆ
นัน้ ได้ โดยใช้เครื่องหมาย @ แล้วตามด้วยชื่อของคนๆนัน้
Mention:

1.

เราสามารถรวมลิงก์ไปยังหน้าของเว็บไซต์ในประกาศได้ เราสามารถแสดงทีอ่ ยู่เว็บ
ของไซต์ หรือแทนทีท่ อ่ี ยู่เว็บด้วยข้อความทีค่ ุณต้องการ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
พิมพ์ขอ้ ความและค้นหา URL ทีต่ อ้ งการ ให้โพสต์และเปลีย่ นชื่อทีต่ อ้ งการแสดง และคลิกเครื่องหมายถูก

2.

จะปรากฏ Hyperlink ไปยังเว็บไซต์ทต่ี อ้ งการ

o

Link:
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o

Picture:

เราสามารถเลือกรูปภาพในรูปแบบ . jpg, .bmp หรือ .png ไว้ในประกาศได้ โดยมี

1.

ขัน้ ตอนดังนี้
เลือกรูปภาพโดยคลิก

2.

คลิก Post จะปรากฏดังภาพ

เราสามารถโพสต์เอกสารบน SharePoint หรือ OneDrive for Business ได้ โดยมี
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ไปที่ OneDrive for Business หรือ SharePoint Library ทีเ่ ก็บเอกสาร
คลิกจุดไข่ปลา (…) และคัดลอก URL
o

1.
2.

Document:
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3.

โพสต์ไปยัง Newsfeed และเปลีย่ นข้อความทีแ่ สดงของเอกสารนัน้ หลังจากนัน้ ให้คลิกเครื่องหมายถูก

4.

คลิก Post จะปรากฏเป็ น Preview ซึง่ คนทีส่ ามารถมองเห็นจะสามารถดูตวั อย่างก่อนได้
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o

1.

เราสามารถฝั งวิดีโอจาก YouTube และบริการที่คล้ายกันใน Newsfeed
ซึง่ คล้ายกับการวางลิงก์ไปยังเว็บเพจ เราวางลิงก์ไปยังวิดโี อลงในโพสต์ของเราและเราอาจเลือกแทนที่
ลิงก์นัน้ ด้วยข้อความทีแ่ สดง รูปขนาดย่อของวิดโี อ จะปรากฏในข้อความทีโ่ พสต์พร้อมให้คุณและคน
อื่นๆ สามารถรับชมได้ทนั ที โดยมีขนั ้ ตอนง่ายดังนี้
Video:

เลือ กวิดีโ อที่ต้อ งการเผยแพร่ และใส่ข้อ ความว่ า เราต้อ งการให้แ สดงอะไรสาหรับ

เครื่องหมายถูก
2. คลิกโพสต์จะแสดงวิดโี อซึง่ เล่นได้ทน
ั ที

URL วิดีโ อนั น
้

โดยคลิก

P a g e | 102

12.

ตอบกลับโพสต์ใน Newsfeed

เมื่อต้องการตอบกลับไปยังโพสต์ใน Newsfeed ให้คลิก Reply ทีอ่ ยู่ใต้โพสต์นนั ้ แล้วพิมพ์ในกล่องข้อความ เรา
สามารถเพิม่ ฟี เจอร์ในการตอบกลับโพสต์เหมือนกับทีเ่ ราทาในโพสต์การสนทนาใหม่ หรือถ้าเราชอบโพสต์นนั ้ ๆ ก็สามารถคลิก
“Like” ได้ทน
ั ที
ให้สงั เกตรายละเอียดต่อไปนี้เกีย่ วกับการตอบกลับโพสต์
-

-

13.

เราสามารถตอบกลับเฉพาะโพสต์ทเ่ี ริ่มต้นการสนทนาเท่านัน้ โดยไม่สามารถตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับ
อื่นๆ ได้
เราสามารถตอบกลับไปยังโพสต์ในมุมมอง Following หรือมุมมอง Everyone สาหรับในมุมมอง Following เรา
จะเห็นเฉพาะการสนทนาทีเ่ ริม่ โดยคนทีค่ ุณกาลังติดตาม ส่วนในมุมมอง Everyone เราจะเห็นการสนทนาทีใ่ ครก็
ตามในองค์กรของเราอาจเริม่ ไว้ ซึง่ รวมถึงคนทีเ่ รากาลังติดตามอยู่ดว้ ย
การสนทนาบางเรื่องจะ "ถูกล็อก" และไม่อนุญาตให้มขี อ้ ความตอบกลับเพิม่ เติมได้

การติ ดตาม

ในหน้าของ Newsfeed จะมีช่องทางลัดในการเข้าถึงสิง่ ที่เราติดตาม เช่น บุคคล เอกสาร ไซต์ และแท็ก โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
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o

Peoples

ส่วนที่ 1:
ส่วนที่ 2:
ปลา (…)
ส่วนที่ 3:
ได้ทนั ที
o

Sites

แสดงคนทีแ่ นะนา ซึง่ มีตาแหน่ งใกล้เคียงคุณ หรือมีงานทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ เราสามารถ Follow

Documents

ส่วนที่ 1:
ส่วนที่ 2:
-

แสดงจานวนคนทีค่ ุณกาลังติดตาม และคนทีต่ ดิ ตามคุณ
แสดงสถานะล่าสุดของแต่ละคน เราสามารถ Follow หรือ Mention คนๆ นัน้ โดยคลิกทีจ่ ุดไข่

แสดงเอกสารทีเ่ รากาลังติดตาม
แสดงเอกสารทีแ่ นะนา
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ส่วนที่ 1:
ส่วนที่ 2:
ส่วนที่ 3:
o

แสดงไซต์หลักขององค์กร
แสดงไซต์ทก่ี าลังติดตาม
แสดงไซต์ทแ่ี นะนา

Tags

ส่วนที่ 1:
ส่วนที่ 2:

แสดงแท็กทีเ่ รากาลังติดตาม
แสดงแท็กยอดนิยม

เริม่ ต้นใช้งาน Team Site
การทางานร่วมกันเป็ นทีมเพื่อทีจ่ ะพัฒนาโครงการไปด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ถา้ ต่างคนต่างทา เราจะไม่รวู้ ่าโครงการ
นัน้ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ซึง่ SharePoint Online จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้โดยผ่านฟี เจอร์ทเ่ี รียกว่า ทีมไซต์ (Team
Site) โดยถูกออกแบบให้เป็ นทัง้ เรื่องการเก็บเอกสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงติดตามการดาเนินงานของโครงการได้
อีกทัง้ นามาประยุกต์ใช้งานกับ Workflow ภายในได้อกี ด้วย
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ทาความเข้าใจกันก่อน
สาหรับมือใหม่ทเ่ี พิง่ เริม่ หัดใช้งาน SharePoint บางครัง้ อาจจะงงในเรื่องของการจัดโครงสร้างของ
โดยผมขออธิบายภาพรวม ดังนี้ ในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่าง Site, Page และ Site Collection

SharePoint

Site (ไซต์)

เป็ นการจัดกลุ่มของเว็บเพจและแอปทีท่ งั ้ ทีมสามารถทางานบนโครงการเดียวกัน และแบ่งปั นข้อมูล
ร่วมกัน ซึง่ หลายๆ ไซต์ย่อยหรือเพจอาจแยกไปตามโครงการ ทีม กลุ่ม หรือตามสาขาภูมภิ าคได้ ซึง่ ทัง้ หมดอยู่ภายใต้ไซต์
เดียวกัน ซึง่ การสร้างไซต์ย่อยเราสามารถใช้ Template ที่ SharePoint Online มีมาให้ได้

ซึง่ ใน SharePoint เอง คาว่าไซต์กบั เพจนัน้ มีความหมายทีแ่ ตกต่างกัน โดยทีไ่ ซต์นนั ้ หมายถึง ตาแหน่งทีส่ ามารถ
ทางานร่วมกันหรือแชร์ขอ้ มูลร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น Team Site, Blog และ Document Center ส่วน Page จะหมายถึง
ไซต์ทถ่ี ูกออกแบบให้รวม Web Part หลายๆ แบบเข้าด้วยกัน ซึง่ อาจไม่ได้มี Navigation ของตนเอง
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ถ้ารวมกันหลายๆ ไซต์ เพจและไซต์ทอ่ี ยู่ Top-Level ทัง้ หมดเรียกว่า Site Collection (ซึง่ Top-Level Site สิทธิ ์
จะผูกอยู่กบั Admin) โดยทัวไปไซต์
่
ทส่ี งู กว่า เราจะเรียก Parent Site ส่วนไซต์ย่อยลงมาจะเรียกว่า Subsite

การที่เราจะสามารถสร้างไซต์และเพจได้ หรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารที่องค์กรได้กาหนดค่าสิทธิส์ าหรับไซต์ บาง
องค์กรจาเป็ นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกีย่ วกับผูท้ ส่ี ามารถสร้างไซต์ ในขณะทีอ่ งค์กรอื่นอาจให้อสิ ระแก่ผใู้ ช้มากกว่า
ในการสร้างไซต์เมื่อมีความต้องการจริงๆ
เราต้องมีสทิ ธิที์ เ่ ทียบเท่ากับกลุ่ม สมาชิก ของไซต์เป็ นอย่างน้อยจึงจะสามารถสร้างไซต์ย่อยหรือเพจบนไซต์นนั ้ ได้
ทัง้ นี้ไซต์ของคุณอาจถูกกาหนดค่าให้จาเป็ นต้องใช้สทิ ธิอื์ ่นๆ อีก ถ้าคุณไม่มสี ทิ ธิ ์ ให้ตดิ ต่อทีผ่ ดู้ แู ลไซต์นนั ้ ๆ ของคุณ
14.

สร้างทีมไซต์แรก
เราสามารถสร้างไซต์แรกได้ง่ายๆ โดยไปที่ Site ตรงแถบด้านบน และเลือก New

กรอกชื่อของไซต์ทต่ี อ้ งการ และเลือก Create

จะได้ไซต์สาเร็จรูปทีพ่ ร้อมใช้งาน
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แนะนาช่องทางลัดในการจัดการไซต์
หลังจากทีเ่ ราได้สร้างไซต์มาแล้ว ในไซต์เองมีแอปมากมายให้เราเลือก เพื่อช่วยในการจัดการเนื้อหา การสือ่ สาร
และวางแผนได้อกี ด้วย ซึง่ ผมขออธิบายโดยสังเขปดังนี้
15.

แชร์ไซต์ของคุณ
ใช้ในการส่งคาเชิญชวนให้เข้ามาร่วมในทีมไซต์น้ี ซึง่ เราสามารถกาหนดระดับสิทธิของคนที
เ่ ข้ามาได้
์

16.

กาลังทางานให้ทนั กาหนดส่งอยู่ใช่หรือไม่

เปลีย่ นทีมไซต์ปกติให้กลายเป็ น Project Site ย่อมๆ โดยเราสามารถสร้าง Project Timeline ไว้ตดิ ตามแต่ละ
รายการได้ วิธกี ารเพิม่ ไทม์ไลน์เข้าไปนัน้ ไม่ยาก ให้คลิกที่

เลือก Add them
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แสดงผลเหมือนรูปภาพด้านล่าง

17.

วางแผนและจัดการโครงการ
ขัน้ ตอนแรกในการวางแผนโครงการ คือ เพิม่ งานและมอบหมายงานให้แต่ละคน โดยมีวธิ ดี งั ต่อไปนี้
o

การเพิ่มรายการแบบง่ าย

ถ้าคุณกาลังเริม่ ต้นการวางแผนโครงการของคุณ หรือถ้าคุณไม่ได้คาดหมายว่าโครงการนี้จะต้องมีความซับซ้อน
เป็ นพิเศษ รายการงานแบบง่ายก็อาจเพียงพอแล้วสาหรับการจัดการโครงการของคุณให้มปี ระสิทธิภาพ รายการงานของ
คุณอาจมีวนั ครบกาหนดสาหรับงานในโครงการของคุณ และการมอบหมายให้กบั สมาชิกในทีมโครงการ
เมื่อต้องการเพิม่ รายการตรวจสอบงานอย่างง่าย ให้ทาดังนี้
1.

บนเมนู Quick launch สาหรับไซต์ของคุณ ให้คลิก Tasks
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2.

คลิก Edit

3.

ในคอลัมน์ Task Name ให้พมิ พ์ช่อื ของงานแต่ละงานทีจ่ าเป็ นต้องทาให้เสร็จสมบูรณ์ในโครงการของเรา
กด Enter เพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหลังจากเพิม่ งานแล้ว

4.

ในคอลัมน์ Due Date ให้พมิ พ์หรือเลือกวันทีซ่ ง่ึ งานแต่ละงานในรายการควรจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า
งานจะต้องแล้วเสร็จเมื่อใด ให้ปล่อยคอลัมน์น้สี าหรับงานดังกล่าวว่างไว้
ในคอลัมน์ Assigned To ให้พมิ พ์หรือเลือกชื่อของแต่ละบุคคลทีจ่ ะทางานให้กบั แต่ละงานในรายการ
เมื่อคุณเพิม่ รายการตรวจสอบงานแบบง่ายของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Stop

5.
6.

เมื่อคุณทางานกับโครงการของคุณ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายทีอ่ ยู่ขา้ งชื่องานแต่ละชือ่ เมื่องานนัน้ เสร็จ
สมบูรณ์แล้วได้
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ถ้าคุณพบว่าคุณจาเป็ นต้องควบคุมงานต่างๆ ในรายการแบบง่ายให้มากขึน้ คุณสามารถใช้ขนั ้ ตอนต่างๆ ในส่วน
ถัดไปเพื่อเพิม่ รายละเอียดให้กบั งานของคุณ เพื่อสร้างรายการตามกาหนดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
o

การเพิ่มรายการแบบมีกาหนดการ

ถ้าโครงการของคุณค่อนข้างมีความซับซ้อน คุ ณอาจพบว่ารายการงานตามกาหนดการอาจช่วยให้คุณสามารถ
ติดตามงานในลักษณะทีส่ ามารถจัดการได้มากขึน้ เมื่อต้องการเพิม่ รายการงานตามกาหนดการ ให้ทาดังนี้
1.
2.

ให้คลิก Task
บนหน้า Task ให้คลิก New Task หรือบนแท็บ Tasks ของ Ribbon ให้คลิก New Item

หมายเหตุ ถ้าในเบือ้ งต้นคุณได้สร้างรายการตรวจสอบงานแบบง่ายขึน้ มา แต่โครงการเริม่ มีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดลงในงานที่มอี ยู่เดิมของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการเลือกงาน ให้คลิกพื้นที่ทาง
ด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายของงานนัน้ และบนแท็บ Tasks ของ Ribbon ให้คลิก Edit item ซึ่งจะเปิ ดงาน
ดังกล่าวขึน้ มาเพื่อให้คุณสามารถเพิม่ รายละเอียดในการจัดกาหนดการได้มากยิง่ ขึน้
3.

พิมพ์ช่อื สาหรับงานของคุณในกล่อง Task Name

4.

พิมพ์หรือเลือกวันทีเ่ ริม่ ต้นและสิน้ สุดสาหรับงานของคุณในกล่อง Start Date และ Due Date ถ้าคุณไม่แน่ ใจใน
วันทีด่ งั กล่าว ให้ปล่อยข้อมูลนี้ว่างไว้ก่อนในตอนนี้ คุณสามารถกลับมาเพิม่ ข้อมูลได้อกี ภายหลังด้วยการแก้ไขงาน
นัน้
พิมพ์ช่อื หรือทีอ่ ยู่อเี มลของบุคคลทีค่ ุณต้องการให้ทางานดังกล่าวในกล่อง Assigned To

5.
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6.

ถ้าได้เริม่ การทางานสาหรับงานดังกล่าวแล้ว ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ในกล่อง % Complete เพื่อระบุงานทีท่ าเสร็จแล้ว
โดยประมาณ และงานทีเ่ หลือทีต่ อ้ งทา

เคล็ดลับ ข้อมูลนี้เป็ ขอ้ มูลสาคัญสาหรับสมาชิกในทีมโครงการของคุณซึง่ ควรอัปเดตเป็ นประจา เนื่องจากจะช่วยให้คุณ
มองเห็นความคืบหน้าของงานในโครงการของคุณ และสามารถติดตามโครงการให้เสร็จทันเวลาได้
7.
8.

พิมพ์คาอธิบายโดยย่อของงานในกล่อง Description ถ้าคุณต้องการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
เพิม่ เติม สิง่ นี้อาจช่วยผูบ้ ริหารหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องอื่นๆ พยายามทาความเข้าใจโครงการของคุณอยู่
ใช้กล่องและปุ่มทีอ่ ยู่ถดั จาก Predecessors เพื่อระบุว่างานใดในโครงการของคุณทีจ่ าเป็ นต้องทาให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนทีง่ านปั จจุบนั จะสามารถเริม่ ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างงานชื่อ “เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์” ขึน้ มา งานนี้จะไม่สามารถเริม่ ต้นได้จนกว่า
งาน “เขียนข่าวประชาสัมพันธ์” จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เลือกงาน “เขียนข่าวประชาสัมพันธ์” จากกล่องทางด้านซ้าย แล้ว
คลิก เพิ่ ม เพื่อย้ายไปยังกล่องทางด้านขวา ซึง่ จะเป็ นการระบุว่างาน “เขียนข่าวประชาสัมพันธ์” คืองานทีต่ ้องทาก่อน (นัน่
คือต้องมาก่อน) งาน “เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์”
เลือกระดับความสาคัญทีเ่ หมาะสมจากรายการ Priority
10. เลือกระดับสถานะทีเ่ หมาะสมจากรายการ Task Status
9.

เคล็ดลับ ข้อมูลนี้เป็ นอีกข้อมูลหนึ่งทีม่ ปี ระโยชน์สาหรับสมาชิกในทีมโครงการของคุณซึง่ ควรอัปเดตเป็ นประจา เนื่องจาก
สามารถช่วยให้คุณรับทราบถึงสิง่ ทีข่ ดั ขวางการทางาน ความล่าช้าของกาหนดการ และปั ญหาเกีย่ วกับการจัดกาหนดการที่
สาคัญอื่นๆ
11.

คลิก Save

ขณะที่เราเพิ่มงานของตนเอง อาจพบว่าแต่ ละคนต้องการข้อมูลที่แตกต่ างกัน เป็ นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เรา
สามารถเพิม่ คอลัมน์เองได้โดยง่ายดังนี้
1. คลิก Task ตรงแถบด้านซ้าย
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2. คลิก Edit

3. คลิก Add Column (+) ถ้าข้อมูลที่เราต้องการเป็ น Text, Number, Date And Time หรือ Person or Group
เราสามารถเลือกได้ทนั ที แต่ถา้ ไม่ใช่ ให้เลือก More Column Types

เมื่อเราเริม่ การทางานกับโครงการแล้ว มีหลายสิง่ ทีเ่ ราสามารถทาได้
ต้องการตัง้ ค่าไทม์ไลน์หรือไม่ ถ้า “ใช่” มีวธิ ดี งั ต่อไปนี้
หลังจากทีค่ ุณได้เพิม่ งานลงในโครงการของคุณ คุณสามารถรวมงานทีม่ วี นั ครบกาหนดบนไทม์ไลน์ไว้ทด่ี า้ นบนสุด
ของหน้า Tasks ได้
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การทาดังกล่าวสามารถทาได้สองวิธี คือ
1.

เพิม่ ลงในปุ่มไทม์ไลน์ บนหน้า Tasks ให้คลิกพื้นที่ทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายของแต่ละงานที่คุณ
ต้องการเพิม่ ลงในไทม์ไลน์ ซึ่งจะเป็ นการเลือกงานแต่ ละงาน บนแท็บ Tasks ในกลุ่ม Actions ให้คลิก Add to
Timeline

2.

เปิ ดเมนู คลิก Open Menu (…) สาหรับงานทีค่ ุณจะเพิม่ ลงในไทม์ไลน์ จากนัน้ ในกล่องที่ปรากฏ ให้คลิก Add
to Timeline

ถ้างานมีวนั ทีเ่ ริม่ ต้นและวันครบกาหนด งานดังกล่าวจะปรากฏบนไทม์ไลน์เป็ นแถบทีค่ รอบคลุมวันทีด่ งั กล่าว ถ้า
งานมีเฉพาะวันครบกาหนดหรือเฉพาะวันทีเ่ ริม่ ต้นเท่านัน้ งานจะปรากฏเป็ นจุดเดียวบนไทม์ไลน์ และมีเครื่องหมายรูปข้าว
หลามตัด
ส าหรั บ รายละเอี ย ดของการบริ ห ารโครงการบน
http://bit.ly/SPOnlineProject

18. การเพิ่ ม lists, libraries, and other apps

SharePoint Online สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี น่ี
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แอปสาหรับ SharePoint จะเป็ นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน มีขนาดเล็ก และใช้งานง่ายซึง่ ดาเนินงาน หรือ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจทีเ่ ฉพาะเจาะจง เราสามารถเพิม่ แอปให้กบั ไซต์ของเรา เพื่อกาหนดให้มหี น้าทีก่ ารใช้งาน
เองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อแสดงข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น สามารถเพิม่ แอปทีด่ าเนินงานทัวไป
่ เช่น การติดตามเวลาและ
ค่าใช้จ่าย หรือแอปทีด่ าเนินงานกับเอกสารหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ เรายังสามารถเพิม่ แอปทีแ่ สดงข่าวและข้อมูลจาก
เว็บไซต์ภายนอกหรือแอปทีเ่ ชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทางสังคมได้อกี ด้วย
เราอาจจะเพิม่ แอปจากแหล่งทีม่ าต่างๆ ลงในไซต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณได้พฒ
ั นาแอปแบบ
กาหนดเองสาหรับการใช้งานทางธุรกิจภายในองค์กร คุณสามารถเพิม่ แอปเหล่านี้จากแค็ตตาล็อกแอปขององค์กรของคุณได้
โดยการเรีย กดูแ อปภายใต้ From Your Organization คุ ณสามารถซื้อ แอปจากนัก พัฒ นาภายนอกได้โ ดยการเรียกดู
SharePoint Store ถ้า คุ ณได้ท างานกับ SharePoint เวอร์ช ัน ก่ อ นหน้ า โปรดทราบว่ า ฟี เ จอร์ SharePoint พื้น ฐาน เช่ น
รายการและไลบรารีเอกสารจะกลายเป็ น “Built-in Apps” และยังสามารถเพิม่ แอปเหล่านัน้ ได้โดยใช้คาสัง่ Add an app
1. บนไซต์ทค่ี ุณต้องการเพิม่ แอป ให้ไปที่

หรือคลิก Settings

> Add an app

2. บนหน้า แอปของคุณ ให้เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
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เมื่อต้องการทาสิ่ งนี้ ให้ทาดังนี้
เพิม่ Built-in
1. ในกล่องค้นหา ให้พม
ิ พ์ช่อื แอปภายในเครื่องทีค่ ุณต้องการเพิม่ (ตัวอย่างเช่น Document
SharePoint App เช่น
Library) กด ENTER
ไลบรารีเอกสาร
2. คลิกทีแ่ อปเพื่อเพิม
่ จากนัน้ ใส่ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น

เพิ่ ม แอปจากองค์ ก ร
ของคุณ

ดาวน์ โ หลดแอปจาก
SharePoint Store

1.

คลิก From Your Organization

2.

เรียกดูรายการของแอปทีถ่ ูกกรอง แล้วคลิกแอปทีค่ ุณต้องการเพิม่

3.

เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเชือ่ ถือแอปหรือไม่
จากนัน้ คลิก Trust It เพื่อเพิม่ แอป

1.

คลิก SharePoint Store

2.

บนหน้า SharePoint Store ให้ใช้ประเภททีอ่ ยูท่ างด้านซ้ายเพือ่ กรองสิง่ ทีเ่ ลือก และเรียกดูแอปที่
คุณต้องการ
หรือถ้าคุณรูช้ ่อื หรือแท็กของแอปทีค่ ุณต้องการแล้ว คุณสามารถพิมพ์ลงในกล่องค้นหาและค้นหา
ได้โดยตรง

3.

คลิกแอปทีค่ ุณต้องการเพิม่ แล้วคลิก Details หรือ Reviews เพื่อเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับแอป

4.

ถ้าคุณกาลังซือ้ แอป ให้ใช้รายการดรอปดาวน์ภายใต้ราคาเพื่อระบุว่าคุณต้องการซือ้ แอปสาหรับ
การใช้งานส่วนตัว หรือสาหรับใช้หลายคน ถ้าจาเป็ น ให้คุณระบุจานวนสิทธิการใช้
งานของผูใ้ ช้ท่ี
์
คุณต้องการจะซือ้

5.

เมื่อต้องการซือ้ แอป ให้คลิก Buy (ถ้าเป็ นแอปฟรี ให้คลิก Add it)

6.

ทาตามขัน้ ตอนในการเข้าสูร่ ะบบโดยใช้
Outlook.com) ของคุณเพื่อซือ้ แอป

7.

เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการเชื่อถือแอปหรือไม่ ให้รวี วิ ข้อกาหนดและเงื่อนไข รวมถึงคาชีแ้ จงสิทธิ ์
ส่วนบุคคลจากนักพัฒนาแอป แล้วคลิก Trust It.

ให้รวี วิ ข้อมูลเกีย่ วกับการทางานของแอป

Microsoft

Account

(Hotmail.com,
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8.

ในตอนนี้ แอปจะปรากฏบนหน้า Site Contents คุณสามารถไปยังแอปได้โดยการคลิกทีแ่ อปบน
หน้า Site Contents

หลัง จากที่ไ ด้ติด ตัง้ แอป คุ ณ สามารถไปยัง แอปได้โ ดยไปที่ห น้ า Site Content ไปที่ Settings
Contents แล้วคลิกทีแ่ อป เพื่อดูหน้าแอป

> Site

แอปอาจทางานต่างๆ เช่น เพิม่ คาสังลงใน
่
Ribbon เพิม่ คาสังไปยั
่ งฟั งก์ชนั การทางานของคาบรรยายภาพข้อมูลใน
รายการหรือไลบรารี หรือแอป อาจมี App Part ทีค่ ุณสามารถเพิม่ ลงในหน้าได้ดว้ ย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ว่าแอปนัน้ ทางานอะไร
สาหรับในรายละเอีย ดของลิสต์ ไลบรารี และแอป ว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ท่ีน่ี
http://bit.ly/SPOnlineLibrary
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19. สไตล์ของคุณเป็ นอย่างไร
เราสามารถกาหนดทีมไซต์ของเราเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และสะท้อนถึงสไตล์และตราสินค้าแบบมือ
อาชีพ เมื่อต้องการกาหนดทีมไซต์ของคุณเอง คุณจาเป็ นต้องเป็ นผู้ทส่ี ร้างไซต์ หรืออย่างน้อยต้องมีสทิ ธิในการออกแบบ
์
ไซต์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สาคัญที่สุดที่คุณสามารถทาได้คอื การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือ Change the
Look
1.

บนทีมไซต์ของคุณ ให้คลิก What’s your Style? หรือคลิก Settings

2.

เลือกลักษณะต่างๆ จากตัวเลือกทีม่ หี ลากหลายรูปแบบ ไม่ตอ้ งกังวลถ้าคุณไม่ชอบสีหรือรูปนัน้ คุณ
สามารถเปลีย่ นได้ในขัน้ ตอนถัดไป

3.

ณ ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งค่าอย่างอื่นได้

-

เมื่อต้องการเพิม่ หรือเปลี่ยนรูปพื้นหลัง ให้คลิก Change และอัปโหลดรูปของคุณเอง หรือลากรูปจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณลงในรูปขนาดย่อทีอ่ ยู่เหนือคาสัง่ Change

> Change the look

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถลากแล้ววางได้ ให้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์สาหรับเบราว์เซอร์เวอร์ชนั ล่า สุด
หรือ Microsoft Office 2013 การลากแล้ว ปล่ อ ยจ าเป็ น ต้อ งใช้ Microsoft Office 2013, Internet Explorer,
Firefox หรือ Chrome เวอร์ชนั ล่าสุด
-

เมื่อต้องการเปลีย่ นแบบแผนชุดสี ให้คลิกลูกศรทีอ่ ยู่ถดั จาก Colors และเลือกแบบแผนชุดสีอ่นื
เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก Site layout แล้วเลือกเค้าโครงอื่นที่ควบคุ ม
ตาแหน่งของลิงก์การนาทาง กล่องค้นหา และอื่นๆ
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-

เมื่อต้องการเปลีย่ นฟอนต์ ให้คลิกลูกศรทีอ่ ยู่ถดั จาก Fonts แล้วเลือกฟอนต์อ่นื

เคล็ดลับ เราสามารถดูลกั ษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยทันทีได้ในพืน้ ทีแ่ สดงตัวอย่าง ถ้าต้องการย้อนกลับ
ไปยังจุดที่เริม่ ต้น ให้คลิก Start Over หรือคุณสามารถคลิกที่โลโก้ไซต์ของคุณเพื่อออกจาก Change the
look และกลับไปยังโฮมเพจของไซต์ของคุณได้
4.

5.

เมื่อคุณพร้อมทีจ่ ะดูการแสดงตัวอย่างแบบเต็มขนาดของสิง่ ที่คุณได้เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ว่าจะมีลกั ษณะ
อย่างไรเมื่อใช้กบั เนื้อหาของไซต์ ให้คลิก Try it out ผู้ใช้ไซต์คนอื่นๆ จะยังไม่สามารถมองเห็นการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ได้
ถ้าคุณชอบสิง่ ทีค่ ุณเห็นในการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก Yes, keep it ถ้าไม่ชอบ ให้คลิก No, not quite
here และลองลักษณะอื่น
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ตอนนี้เมื่อคุณได้เปลีย่ นแปลงลักษณะของทีมไซต์ของคุณแล้ว เหลือในส่วนของโลโก้ หัวข้อ ซึง่ จะอธิบายใน
ลาดับถัดไป
20. Your site, Your brand
ชื่อเรื่องมักจะเป็ นสิง่ แรกที่ผเู้ ยีย่ มชมไซต์ของเราเห็น ดังนั ้นจึงเป็ นไอเดียที่ดที จ่ี ะเลือกชื่อเรื่องทีจ่ ะอธิบายถึงทีม
หรือโครงการของเรา การเพิม่ โลโก้จะช่วยให้ผอู้ ่นื รู้ว่าพวกเขาอยู่ในไซต์ทถ่ี ูกต้องอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เราสามารถ
นาโลโก้ทม่ี อี ยู่ขององค์กรของคุณมาใช้ใหม่ หรือรูปภาพทีม่ คี วามหมายกับบุคคลทีใ่ ช้ไซต์น้ี ได้
1.

บนทีมไซต์ของคุณ ให้คลิก Your site. Your Brand หรือคลิก Settings

2.

บนหน้า Site Settings ภายใต้ Look and Feel ให้คลิก Title, description, and logo

> Site Settings

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็น Title, description, and logo คุณอาจไม่มสี ทิ ธิในการจั
ดการตัวเลือกนัน้ คุณต้องมี
์
สิทธิเที
์ ยบเท่ากับกลุ่มเจ้าของไซต์ของคุณเป็ นอย่างน้อย อาจเป็ นไปได้ว่าองค์กรของคุณได้กาหนดดีไซน์สาหรับ
ทัง้ ไซต์คอลเลกชันของคุณ และเอาสิทธิในการจั
ดการตัวเลือกเหล่านี้ของคุณออกไป
์
3. ใส่ช่อื เรื่องใหม่ในเขตข้อมูล Title ชื่อเรื่องใหม่จะแสดงบนหน้าแต่ละหน้าของไซต์
4. ใส่คาอธิบายใหม่ในเขตข้อมูล Description คาอธิบายนี้จะไม่แสดงบนไซต์ แต่จะปรากฏบนหน้าผลลัพธ์การ
ค้นหาของคุณ
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5.
-

เปลีย่ นโลโก้

เมื่อต้องการอัปโหลดโลโก้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก From Computer คลิก Browse หารูปภาพและ
คลิก Open
เมื่อ ต้ อ งการเพิ่ม โลโก้จ าก SharePoint ให้ค ลิก From SharePoint เรีย กดู ไ ลบรารีท่ีเ ก็บ รู ป เลือ กรู ป แล้ว
คลิก Insert (สมมติว่าคุณได้อปั โหลดโลโก้ของคุณลงในทีมไซต์ของคุณแล้ว)
6.

คลิก OK เพื่อบันทึกการเปลีย่ นแปลงของคุณ

ถ้าคุณไม่ชอบโลโก้ทป่ี รากฏบนไซต์ของคุณ คุณแค่ปรับเปลีย่ นโลโก้ และทาขัน้ ตอนด้านบนซ้าเพื่อแทนทีโ่ ลโก้เดิม
21. Keep email in context.

ขณะทีเ่ รากาลังทางานกับทีม เราอาจพบว่าใช้งานอีเมลเพื่อสื่อสารอยู่บ่อยครัง้ การเพิม่ กล่องจดหมายไปยังไซต์
ของเราจะช่วยทาให้มพี น้ื ทีก่ ลางในการจัดไฟล์อเี มลและเอกสารทีส่ ามารถเข้าถึงและแก้ไขได้โดยบุคคลทีม่ สี ทิ ธิของไซต์
ท ่ี
์
เหมาะสมเท่านัน้
เมื่อต้องการเพิม่ กล่องจดหมายไปยังไซต์ของเราให้ทาขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.

เพิ่มแอป กล่องจดหมายของไซต์ ไปยังไซต์ของคุณ

การเพิม่ แอป กล่องจดหมายของไซต์ ไปยังไซต์ของคุณมีสองวิธี วิธที เ่ี ร็วทีส่ ุด คือการคลิกทีไ่ ทล์ Keep
email in context บน Web Part Get started with your site

หมายเหตุ หลังจากทีค่ ุณได้สร้างกล่องจดหมายของไซต์แล้ว คุณไม่สามารถเปลีย่ นทีอ่ ยู่ อเี มลของกล่อง
จดหมายของไซต์ได้ ทีอ่ ยู่อเี มลสาหรับกล่องจดหมายของไซต์คอื ชื่อทีใ่ ช้แสดงของไซต์นนั ้ เมื่อคุณตัง้ ชื่อไซต์ ให้
เลือกชื่อที่จะเข้ากันกับที่อยู่ อเี มล ครัง้ แรกทีค่ ุณเปิ ดกล่องจดหมาย คุณจะต้องตัง้ ค่าตัวเลือกภาษาและโซนเวลา
ก่อน
หลังจากทีค่ ุณคลิกไทล์น้แี ล้ว ให้คลิก Add it
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ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Web Part ของ Get started with your site วิธกี ารเพิม่ แอป กล่องจดหมายของ
ไซต์ อีกวิธหี นึ่งสามารถทาได้ดงั นี้
1.1 บน Quick launch ให้คลิก Site Contents

1.2 บนหน้า Site Contents ให้คลิก Add an App

1.3

บนหน้า Your Apps ให้คลิก site Mailbox
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2.

เปลีย่ นลิงก์กล่องจดหมาย บน Quick Launch (เพิ่มเติม)

หลังจากทีค่ ุณเพิม่ แอป กล่องจดหมายของไซต์ ไปยังไซต์ของคุณแล้ว การรวมลิงก์ไปยังกล่องจดหมาย
ของไซต์บน Quick Launch จะเป็ นประโยชน์มาก เพราะจะช่วยให้คนทีใ่ ช้งานไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่าง
ง่ า ยดาย โดยปกติ หลั ง จากการติ ด ตั ง้ ครัง้ แรก กล่ อ งจดหมายของไซต์ จ ะถู ก รวมไว้ บ น Quick Launch
ภายใต้ Recent

เมื่อต้องการย้ายลิงก์ไปยังแอป กล่องจดหมายของไซต์ บน Quick Launch ให้ทาดังนี้
บน เปิ ดใช้ด่วน ให้คลิก Edit Links
2.2 ลากลิงก์ Mailbox ไปยังตาแหน่ งทีต
่ งั ้ ทีค่ ุณต้องการให้กล่องจดหมายนัน้ แสดงรายการบน Quick
2.1

Launch
2.3 คลิก X ทางด้านขวาของลิงก์ Recent เพื่อเอากล่องจดหมายออกจาก Quick Launch

2.4

คลิก Save

3. ตัง้ ค่ากล่องจดหมายของไซต์

หลังจากที่คุณเพิม่ แอป กล่องจดหมายของไซต์ ไปยังไซต์ของคุณแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการตัง้ ค่า
กล่องจดหมายของไซต์นนั ้ คุณต้องดาเนินการแค่เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
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3.1 บน Quick Launch ให้คลิก Mailbox
3.2 เมื่อ กล่ อ งจดหมายของไซต์ถู ก สร้า งขึ้น แล้ว ให้ค ลิก Mailbox บน Quick Launch อีก ครัง้
จากนัน้ บนหน้า Exchange Admin Center ให้เลือก Language และ Time zone ของคุณ
3.3 คลิก Save เพื่อดาเนินการตัง้ ค่ากล่องจดหมายของไซต์ของคุณให้เสร็จสิน้

ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าอาจใช้เวลานานถึง 30 นาทีจงึ จะเสร็จสิน้ เมื่อกาหนดค่ากล่องจดหมายของ
ไซต์เสร็จสมบูรณ์แ ล้ว ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังทุกคนในรายชื่อสมาชิกเริม่ ต้นและรายชื่อเจ้าของ
เริม่ ต้นของไซต์ ขณะทีค่ ุณรอ คุณสามารถใช้งานไซต์ของคุณต่อไปได้
เคล็ดลับ ต้องการแชร์กล่องจดหมายของไซต์ของคุณกับบุคคลอื่นใช่หรือไม่ คลิก Share ทีม่ ุม
บนขวาของไซต์ จากนัน้ ใส่ช่อื หรือทีอ่ ยู่อเี มลของบุคคลทีค่ ุณต้องการเชิญ

4. เริ่มใช้งานกล่องจดหมายของไซต์ของคุณ!
หลังจากคุณตัง้ ค่ากล่องจดหมายของไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว เริม่ ใช้งานได้ทนั ที!

P a g e | 124

สาหรับวิธกี ารใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทน่ี ่ี http://bit.ly/SPOnlineSiteMailbox
เริม่ ใช้งาน Workflow
ส าหรั บ ฟี เจอร์ ห นึ่ ง ที่ มี ม าให้ ใน SharePoint Online คื อ เรื่ อ ง Workflow ถ้ าคุ ณ เป็ นมื อ ใหม่ Workflow คื อ
กระบวนการธุรกิจหรื อ Business Process เช่น การเก็บลายเซ็น การรับความคิดเห็น หรื อการอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ สาหรับเอกสาร
หรื อแผนงาน เพื่อที่จะติดตามสถานะล่าสุดของงานประจานันๆ
้ SharePoint Workflow นันถู
้ กออกแบบให้ ช่วยประหยัดเวลา
และมีประสิทธิภาพงานประจาที่ทาอยู่

22. SharePoint Workflow คืออะไร

ปกติเรามักจะเห็นโฟลว์ชาร์ ตแบบภาพด้ านล่าง ที่แสดงว่าแต่ละกระบวนการเป็ นอย่างไร
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SharePoint Workflow เป็ นลักษณะเวิร์กโฟลว์อต
ั โนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทาซ ้าๆ กัน รวมถึงคาดการณ์ และสุม่

งานที่คณ
ุ ทาอยูป่ ั จจุบนั เช่น การอนุมตั ิเอกสาร ปกติถ้าเราใช้ คนทาก็ต้องเดินเรื่ องเอกสาร เพื่อให้ ติดตาม ส่งต่อ และเตือน
ความจาอีกด้ วยว่าส่งถึงไหนแล้ ว ซึ่งในแต่ละขันตอนจะต้
้
องมีคนเกี่ยวข้ องตังแต่
้ 1 คนขึ ้นไป แต่ถ้าเราใช้ SharePoint
Document Approval Workflow กระบวนการเหล่า นีจ้ ะเป็ นอัต โนมัติ ทัง้ หมด ถ้ า มี ใ ครบางคนมาขัด จัง หวะระบบ
จะแจ้ งเตือน รวมถึงเราสามารถควบคุมทังกระบวนการได้
้
23. กระบวนการใดบ้ างที่ควรใช้ SharePoint Workflow
เวิ ร์ ก โฟลว์ ใ น SharePoint Online นัน้ เป็ น เสมื อ นเทมเพล็ต สามารถใส่ Version ของเวิ ร์ ก โฟลว์ ได้ ทงั ้ ในลิสต์
ไลบรารี และไซต์คอลเลคชัน โดยแบ่งเวิร์กโฟลว์ที่มีมาให้ ดงั นี ้
1. Approval : เหมาะสาหรับขันตอนการอนุ
้
มตั ิเอกสารหรื องานทัว่ ไป
2. Collect Feedback : เหมาะสาหรับขันตอนการเก็
้
บความคิดเห็นของเอกสารหรื องานทัว่ ไป
3. Collect Signatures : เหมาะสาหรับขันตอนการเซ็
้
นต์ลายเซ็นต์ดิจิตอลบนเอกสาร, หอร์ มหรื อเวิร์คบุ๊ค
4. Disposition Workflow : เหมาะสาหรับขันตอนการจั
้
ดการอายุของเอกสาร
5. Three-State Workflow : เหมาะสาหรั บขันตอนการติ
้
ดตามโครงการ หรื องานต่างๆ โดยแบ่งเป็ นสาม
ลาดับ
ตัวอย่ าง สร้ างเวิร์กโฟลว์ สาหรับใบลา Leave Request
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1.

เพิ่มลิสต์ของ Leave Request
o ไปที่ Add an App

o

2.

เลือก Custom List และกรอกชื่อ เช่น Leave Request และคลิก Create

เพิ่มลิสต์คอลัมน์ใหม่
o โดยคลิกที่ Leave Request เลือก Settings



กรอก Title

และเปลีย่ นเป็ น Description แล้ วคลิก OK
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o

สร้ างคอลัมน์เพิ่มเติม โดยคลิกที่ Create Column และสร้ างคอลัมน์ดงั ต่อไปนี ้
Column Name
Leave Requests

Type
Choice

Require
Remark
Y
Choice
- Sickness (Personal)
- Personal Leave
- Vacation
Comments
Multiple lines of N
text
End Date
Date and Time
Y
Date and Time Format :
Date & Time
Total Number of Number
Y
Days Requested
3. สร้ าง Approval Workflow
o

เลือก Workflow Settings และเลือก Add a workflow

o

เลือก Approval – SharePoint 2010 ตังชื
้ ่อเช่น Holiday Approval Workflow
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เลือกข้ อมูลตามรูปภาพด้ านล่าง

o

เลือก Approver แล้ วคลิก Save

4. ปรับแต่งฟอร์ ม Leave Request
o

o

ไปที่หน้ า Leave Requests เลือก New Item และ ไปที่ Settings > Edit Page

คลิก Add a Web Part เลือก Media and Content > Content Editor > Add
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o

o

o

เพิ่มข้ อมูลที่ต้องการเข้ าไป

เลือก Stop Editing เพื่อหยุดการแก้ ไข

เราจะได้ ฟอร์ ม Leave Request ถ้ ามีการร้ องขอ จะส่งไปที่บุคคลปลายทางให้ Approve
หรื อ Reject
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หมายเหตุ
การสร้ าง Approval Workflow ผู้ใช้ งานนัน้ ต้ องได้ รับสิทธิ์ รวมถึงผู้ดูแลระบบ SharePoint
Online จะต้ อง Activate ฟี เจอร์ นี ด้ ้ วยโดยไปที่ Site Settings > Site Collection Administration > Site collection
features > Activate Workflows
24.

เราสามารถสร้ าง SharePoint Workflow เป็ นของตนเองได้ หรือไม่
นอกจากเทมเพลตที่ มี ม าให้ เ ราสามารถสร้ างเวิ ร์ ก โฟลว์ ที่ ซับ ซ้ อ นได้ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่า SharePoint
Designer โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ ฟรี ที่ http://bit.ly/SPDesigner2013 สามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ งานได้ ที่
http://bit.ly/howtoSPDesigner2013

การสร้าง Survey Online
การสร้ าง Survey ถือเป็ นฟี เจอร์ ที่สาคัญ เราสามารถสร้ างคาถาม และให้ คนหลายๆ คนตอบคาถามได้ โดยใช้ เครื่ องมือ
ตัวเลือกที่หลากหลาย การสร้ าง Survey สามารถทาได้ 2 วิธีคือ ทาบน Excel Survey และ SharePoint Online
25.

การสร้ าง Survey โดยใช้ Excel Survey
สาหรับบริ การ Excel Survey จะอยูใ่ น OneDrive for Business เราสามารถสร้ างแบบสอบถามได้ อตั โนมัติโดยผล
ของแบบสอบถามจะกรอกลงในชีต Excel
1.

ที่ OneDrive for Business คลิก New Document เลือก Excel Survey

2.

สร้ างเอกสารโดยที่หวั ข้ อคาถามจะอยูบ่ นหัวของคอลัมน์ของ Excel

P a g e | 131

3.

26.

เลือกประเภทของคาตอบทีต่ ้ องการ พอเสร็ จเรี ยบร้ อยสามารถแชร์ ได้ ทนั ที

การสร้ าง Survey โดยใช้ SharePoint Online
เราสามารถสร้ าง Survey ผ่าน SharePoint Online ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. คลิก Setting
และเลือกคลิก Add an app

2.

ในหน้ าของ Your Apps ให้ คลิกไอคอน Survey > คลิก App Details
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เลือก Add It

3.

พิมพ์ชื่อของ Survey นี ้ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดในช่อง Advanced Options

4.

คลิกชื่อของ Survey > Settings เลือก Add Questions

5.

สาหรับหน้ า New Question ให้ พิมพ์คาถาม และประเภทของคาตอบ
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6.

สาหรับส่วน Additional Question Setting ให้ เลือกว่าจาเป็ นต้ องตอบหรื อไม่ และค่าเริ่ มต้ นของคาตอบคือ ไม่

7.

เลือกอย่างใดอย่างหนึง่
a. สร้ างคาถามเพิ่มเติม โดยคลิก Next Question และพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม
b. ถ้ าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิก Finish
ดู Survey ที่สร้ างไปโดยคลิกที่แถบเมนูลดั ใต้ แถบ Recent และแชร์ Survey ให้ กบั คนที่ต้องการ โดยที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามจะคลิกที่ Respond to this Survey เพื่อตอบแบบสอบถาม

8.
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เข้าใจเรื่องสิทธิในที
์ มไซต์ของเรา
สิทธิท์ าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น สิทธิท์ าให้ผู้ใช้สามารถทาบางสิง่ เช่น เปิ ด
รายการในไลบรารี หรือสร้างไซต์ย่อย บ่อยครัง้ ทีส่ ทิ ธิแบบเดี
ย่ วจะถูกจัดกลุ่มเป็ นคอลเลกชันของสิทธิที์ เ่ รียกว่า "ระดับสิทธิ ์
์
(Permission Level)" ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการให้บางคนมีสทิ ธิในการอ่
านรายการต่างๆ ในไซต์ของเรา เราต้องให้สทิ ธิ ์
์
ก่อนเสมอ เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา SharePoint Online ได้กาหนดการรวมสิทธิแบบต่
างๆ ไว้แล้วล่วงหน้า ซึง่ การกาหนด
์
ระดับสิทธิไว้
์ ล่วงหน้านี้ เรียกว่า "ระดับสิทธิเริ์ ม่ ต้น (Default permission levels)"
หัวข้อนี้จะอธิบายระดับสิทธิเริ์ ม่ ต้นทีร่ วมอยู่ใน SharePoint Online for Enterprise หรือแผนการใช้งานใกล้เคียง
27.

ภาพรวมของระดับสิ ทธิ์ ในการใช้งาน SharePoint Online

ระดับสิทธิ ์ (Permission Level) เป็ นการระบุว่าสิทธิใดที
์ ผ่ ใู้ ช้มสี าหรับไซต์หรือลิสต์ โดยมีสทิ ธิที์ ก่ าหนดล่วงหน้าไว้
แล้วบน SharePoint Online ดังนี้
ระดับสิ ทธิ์ เริ่มต้น
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายระดับสิทธิเริ์ ม่ ต้นใน SharePoint Online
ระดับสิ ทธิ์
ควบคุมทัง้ หมด (Full Control)
ออกแบบ (Design)

แก้ไข (Edit)
สนับสนุน (Contribute)
อ่าน (Read)

รายละเอียด
มีสทิ ธิ ์ SharePoint ทีพ่ ร้อมใช้งานทัง้ หมด
ตามค่าเริม่ ต้น ระดับสิทธินี์ ้จะถูกกาหนดให้กบั กลุ่มเจ้าของ ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้
สามารถสร้างลิสต์และไลบรารีเอกสาร แก้ไขเพจ ใช้งานธีม และสไตล์ชตี ไปใช้กบั เว็บไซต์
ได้
ตามค่าเริม่ ต้น ไม่มกี ลุ่ม SharePoint ทีถ่ ูกกาหนดระดับสิทธินี์ ้โดยอัตโนมัติ
เพิม่ แก้ไข และลบรายการ ดู เพิม่ อัปเดต และลบข้อมูลในลิสต์และเอกสาร
ตามค่าเริม่ ต้น ระดับสิทธินี์ ้ถูกกาหนดให้กลุ่ม สมาชิก เท่านัน้
ดู เพิม่ อัปเดต และลบข้อมูลในลิสต์และเอกสาร
เพิม่ แก้ไข และลบรายการในลิสต์และไลบรารีเอกสารทีม่ อี ยู่
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ก า ร เ ข้ า ถึ ง ที่ จ า กั ด

(Limited

Access)

อนุมตั ิ (Approve)
จั ด ก า ร ล า ดั บ ชั ้ น (Manage
Hierarchy)

การอ่ า นแบบจ ากัด (Restricted

ระดับสิทธิ ์ การเข้าถึงทีจ่ ากัด คือระดับสิทธิการเข้
าถึงทีไ่ ม่เป็ นไปตามปกติ โดยจะทาให้
์
ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถเรียกดูหน้ าของไซต์ห รือไลบรารี เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้ อ หาที่
เฉพาะเจาะจงได้ โดยทัวไปแล้
่
ว ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงลิสต์หรือไลบรารีได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์
เปิ ดหรือแก้ไขลิสต์หรือไลบรารี ระดับ สิทธิ ์ การเข้าถึงทีจ่ ากัด มีสทิ ธิทั์ ง้ หมดทีผ่ ใู้ ช้ต้องใช้
ในการเข้าถึงรายการทีจ่ าเป็ น
เราไม่สามารถกาหนดระดับสิทธิ ์ การเข้าถึงทีจ่ ากัด ให้กบั ผูใ้ ช้หรือกลุ่มโดยตรง แต่เราจะ
กาหนดสิทธิท์ ่เี หมาะสมให้กบั รายการเดียว แล้ว SharePoint จะกาหนด การเข้าถึง ที่
จากัด ไปยังตาแหน่งทีต่ งั ้ ทีจ่ าเป็ นอื่นๆ โดยอัตโนมัตแิ ทน
แก้ไขและอนุมตั หิ น้า ข้อมูลในรายการ และเอกสาร
ตามค่าเริม่ ต้นกลุ่ม ผูอ้ นุมตั ิ มีสทิ ธินี์ ้
สร้างไซต์และแก้ไขหน้า ข้อมูลในลิสต์ และเอกสาร
ตามค่าเริม่ ต้น ระดับสิทธินี์ ้ถูกกาหนดให้กบั กลุ่มผูจ้ ดั การลาดับชัน้
ดูหน้าและเอกสารแต่ไม่สามารถดูเวอร์ชนั ในอดีตหรือสิทธิของผู
์ ใ้ ช้ได้

Read)

ดูเท่านัน้ (View Only)

ดูหน้า รายการ และเอกสาร เอกสารใดก็ตามทีม่ อี ยู่บน SharePoint Online จะสามารถดู
บนเบราว์เซอร์ได้แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

ระดับสิทธิ์และกลุ่ม SharePoint (Permission levels and SharePoint Groups)
เพื่อช่วยให้การเข้าถึงไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับสิทธิจ์ ะทางานร่วมกับ SharePoint Group สาหรับ
SharePoint Group คือ ชุ ด ของผู้ ใ ช้ท่ีมีร ะดับ สิท ธิเ์ ดีย วกัน ทัง้ หมด โดยปกติแ ล้ ว ในแต่ ล ะไซต์ ข อง SharePoint จะมี
SharePoint Group อยู่แล้ว เช่น ทีมไซต์จะรวมสิทธิ ์ เจ้าของ สมาชิก และผู้เยี่ยมชม ไว้โดยอัตโนมัติ เป็ นต้น นอกจากนี้
ผูด้ แู ลระบบ SharePoint สามารถกาหนดกลุ่มและระดับสิทธิแบบก
าหนดเองได้
์
SharePoint Group และระดับสิทธิที์ เ่ ป็ นค่าเริม่ ต้นในแต่ละไซต์นนั ้ อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั สิง่ ต่อไปนี้
-

เทมเพลตทีค่ ุณเลือกในแต่ละไซต์
เลือกว่าจะให้เป็ นไซต์ภายในองค์กรสาหรับผูใ้ ช้ SharePoint Online for Enterprise หรือเป็ นเว็บไซต์สาธารณะ
เลือกว่าจะให้ผดู้ แู ลระบบ SharePoint สร้างสิทธิเฉพาะไว้
บนไซต์ทน่ี าไว้ใช้งานเฉพาะที่ เช่น การค้นหา เป็ นต้น
์

P a g e | 136

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายระดับสิทธิเริ์ ม่ ต้นและสิทธิที์ เ่ กีย่ วข้องสาหรับสามกลุ่มมาตรฐาน ได้แก่ ผูเ้ ยีย่ มชม สมาชิก
และเจ้าของ
ระดับสิ ทธิ์
อ่าน (Read) ประกอบด้วยสิทธิเหล่
์ านี้
เปิ ด
ดูรายการต่างๆ เวอร์ชนั เพจ และแอปพลิเคชัยในเพจ
เรียกดูขอ้ มูลผูใ้ ช้งาน
สร้างการแจ้งเตือน
ใช้การสร้างไซต์ดว้ ยตนเอง
ใช้การ Remote Interface
ใช้งานฟี เจอร์ทม่ี กี าร Integration
แก้ไข (Edit) ประกอบด้วยสิทธิเหล่
์ านี้
ดู เพิม่ อัปเดต และลบรายการ
เพิม่ แก้ไข และลบรายการ
ลบเวอร์ชนั
เรียกดูไดเรกทอรี
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
จัดการมุมมองส่วนบุคคล
เพิม่ อัปเดต หรือเอา Web Part ส่วนบุคคลออก

กลุ่ม
ผูเ้ ยีย่ มชม (Visitors)

สมาชิก (Members)



ดู



เจ้าของ (Owners)
ควบคุมทัง้ หมด (Full Control) สามารถใช้สทิ ธิได้
์ ทงั ้ หมด
เราสามารถกาหนดสิทธิในแต่
์ ละไซต์ ได้ดงั นี้
1.

เลือก Settings > Site Settings
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2.

หน้า Site Settings ใต้ Users And Permissions คลิก Site Permissions

3.

คลิก Grant Permission

4.

ใส่ช่อื และกาหนดระดับสิทธิโดยคลิ
กที่ Show Options เมื่อทาเสร็จแล้ว ให้คลิก Share
์
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ส า ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง สิ ท ธิ ์ ใ น

SharePoint Online

ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ นี่

http://bit.ly/SPOnlinePermission

ท้ายบท
ในบทนี้เราได้เรียนรู้ถึงการนา SharePoint Online ไปประยุกต์ใช้กบั การทางานเป็ นทีมตัง้ แต่ OneDrive for
Business การสร้างทีมไซต์ การกาหนดสิทธิต่์ างๆ และการเพิม
่ แอปจาก SharePoint App Store ซึง่ เป็ นบริการใหม่ของ
Office 365 ซึง่ ยังมีรายละเอียดทีน
่ ่าสนใจสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ท่ี http://bit.ly/SPOnlineThaiOverview สาหรับใน
บทถัดไป เราจะมาดูบริการใหม่ทต่ี ่อยอดจาก SharePoint Online และเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมาก
ในองค์กรต่างประเทศ ซึง่ ตอนนี้ได้มารวมในบริการกับ Office 365 และตอนนี้ได้มาถึงเมืองไทยแล้ว
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Chapter 5
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในบริษทั ด้วย Yammer
ปั จจุบนั หลายๆ องค์กรเริม่ มองเครือข่ายสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้งานภายนอก เช่น Facebook หรือ Twitter มาใช้งาน
ภายในองค์กร แต่ว่า บางครัง้ การใช้งานในองค์กรอาจไม่เหมาะสม เช่น เรื่องความลับทีจ่ ะรัวไหลไปภายนอก
่
หรือแม้กระทัง่
การควบคุมเอกสารทีแ่ บ่งปั นกันทาให้เกิด เครือข่ายสังคมออนไลน์ แบบเฉพาะคือ Yammer ซึ่งได้เข้ามาผนวกกับบริการ
Office 365 ใน Enterprise Plan
สาหรับ Yammer นัน้ เป็ นบริการในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ท่อี ออกแบบมาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะ จุดเด่นของ
Yammer คือ เปิ ดช่ องทางการสื่อสาร อัป เดตข่า วสารในองค์กร แชร์ไ ฟล์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอุปกรณ์ รองรับที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นพีซี โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน อีกทัง้ Yammer มีช่องทางและแอปต่างๆ มากมายไว้รองรับ
การใช้งานภายในองค์กร ซึง่ การใช้งานจะใช้งานผ่าน SharePoint Online ซึง่ วิธกี ารเปิ ดการใช้งาน Yammer ผมได้เขียน
ไว้ในบทที่ 7 การดูแลระบบ Office 365 ด้วยตนเองครับ

ทาไม Yammer ถึงได้รบั ความนิยมและมีประโยชน์
Yammer นัน
้ เชื่อมโยงสิง่ ที่คนในองค์กรสนใจทัวๆ
่ ไป พนักงานสามารถแบ่งปั นข้อมูล ตัง้ คาถาม และขอความ
ช่วยเหลือ และให้ความเห็นในแบบเรียลไทม์ได้ ทาให้สามารถเชื่อมโยงพนักงานทีม่ คี วามแตกต่างทัง้ ระยะทาง ระยะเวลา
และตาแหน่งในองค์กรเข้าด้วยกันไว้ได้ Yammer ยังเป็ นแหล่งทรัพยากรดีๆ สาหรับแผนกหรือทีมงานในแต่ละโครงการอีก
ด้วย การใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการส่ง อีเมลไปมา ถ้าคุณต้องการเรียนรู้สงิ่ ที่เราสนใจ เพียงแค่ใส่ Keyword
ผลลัพธ์กจ็ ะออกมาอย่างรวดเร็ว
เราทาอะไรได้บา้ งใน Yammer
Share your thoughts

เพื่อนร่วมงานของเราต้องการรูว้ ่าคุณกาลังคิดอะไร และอย่าอายถ้าคุณต้องการสร้าง

การสนทนาเหล่านี้
-

แบ่งปั นลิงก์ เคล็ดลับ หรือข้อมูลเชิงลึก
ถามคาถาม
ค้นหาคาตอบหรือฐานข้อมูลอื่นๆ
ชื่นชมการมีสว่ นร่วมของเพื่อนร่วมงานหรือได้รบั ความสาเร็จ
แจ้งว่าตอนนี้คุณกาลังทางานอะไร อยู่ทใ่ี ด หรือคุณกาลังจะทาอะไร
แนะนาไอเดีย
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-

สร้างโพลสารวจความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแบบฝึกปฏิบตั ิ (Best Practice) หรือแนะนาแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง

ถ้าคุณเข้าร่วมการสนทนา พยายามให้ความคิดเห็นของคุณตรงกับหัวข้อนัน้ ๆ เพราะว่าจะช่วย
ให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้สนใจการสนทนานัน้ ก็สามารถออกมาได้ทนั ที
Stay on Topic

การใช้งานควรเคารพสิทธิซึ์ ง่ กันและกันตามนโยบายขององค์กรนัน้ ๆ เพราะบางครัง้
การสนทนาอาจมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน และอย่าโพสต์เนื้อหาว่ากล่าวร้ายนินทาคนอื่น หรือสร้างข่าวลืออื่นๆ
Respect your audience

Have fun!

สนุ กและทาให้ Yammer มีค่ากับเพื่อนร่วมงานของคุณ เริม่ เลย แบ่งปั นประสบการณ์ เรียนรู้

แนวคิดของคนอื่น
กฎ 10 ข้อในการนา Yammer มาใช้งานให้ประสบความสาเร็จ
1. อัปเดตโปรไฟล์อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะตาแหน่ งของคุณ เพื่อให้คนอื่นสามารถ Follow คุณได้ง่ายๆ
2. อย่าลืม Follow คนอื่นในองค์กรคุณอย่างน้อย 30 คนทีค
่ ุณไม่รจู้ กั มาก่อน แต่มตี าแหน่งงานทีค่ ล้ายๆ กับคุณ หรือ
มีความสนใจใกล้เคียงกับคุณ รวมถึงต้องโพสต์บ่อยๆ ด้วยครับ
3. Follow อย่างน้อย 5 หัวข้อทีค
่ ุณสนใจ
4. อย่า Follow สมาชิกทีพ
่ ดู ถึงสิง่ ต่างๆ ทีค่ ุณไม่ได้สนใจ
5. และหมัน่ Follow คนใหม่ๆ ทีพ
่ ดู ถึงสิง่ ทีค่ ุณสนใจเหมือนๆ กัน
6. ตัง้ ค่าการแจ้งเตือนอีเมลในกล่องจดหมายของคุณไม่ให้ม เี มลเข้ามาเยอะเกินไป ขอแนะนาให้สร้างอีกโฟลเดอร์
หนึ่งไปเลยก็ได้
7. จุดประสงค์หลักของ Yammer คือ การตัง้ คาถามและการสนทนา เพราะฉะนัน้ อย่าตกใจ
8. เข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนทีค
่ ุณสนใจ
9. พยายามแชร์ขอ้ มูลดีๆ และใหม่อย่างน้อยวันละครัง้
10. อย่าลืมสมัครแหล่งข้อมูลดีๆ ทีม
่ อี ยู่ในอินเทอร์เน็ตไว้อกี บัญชี เพื่อทีจ่ ะได้นาข้อมูลดีๆ นัน้ มาแชร์ใน Yammer
หน้าเว็บเพจแรกทีเ่ ราจะได้เจอหลังจากทีม่ กี ารลงชื่อเข้าใช้งานจะมีลกั ษณะดังรูปด้านล่าง
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ส่วนที่ 1:

แสดงการแจ้งเตือนทัง้ กล่องข้อความและการแจ้งเตือนอื่นๆ

ส่วนที่ 2:

ช่องค้นหาทีเ่ ราสามารถค้นหาบุคคล, กลุ่มและการสนทนา

ส่วนที่ 3:

แสดงบัญชีช่อื ผูใ้ ช้งาน

ส่วนที่ 4:

แสดงกลุ่มทีเ่ ราอยู่ และเรายังสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้เอง รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายเพิม่ เติมได้

ส่วนที่ 5:

แสดงช่องกรอกในการอัปเดตสถานะ เพิม่ ภาพและเอกสาร โพสต์ผลสารวจ เป็ นต้น

ส่วนที่ 6:

แสดงสถานะหน้าฟี ดล่าสุดทีเ่ ราติดตาม

ส่วนที่ 7:

แสดงกิจกรรมล่าสุดในเครือข่ายขององค์กร

ส่วนที่ 8:

แสดงกล่องข้อความโต้ตอบแบบทันที

ส่วนที่ 9:
งานทีค่ ุณทา

แสดงบุคคลและกลุ่มทีแ่ นะนา โดยอ้างอิงจากสิง่ ทีค่ ุณชื่นชอบหรือใกล้เคียงกับ

ก่อนทีเ่ ราจะเริม่ การใช้งาน Yammer ให้เราอัปเดตโปรไฟล์ล่าสุด เพื่อให้ทุกคนทราบถึง
รายละเอียดส่วนตัวของเราก่อน วิธกี ารอัปเดตมีขนั ้ ตอนดังนี้
1.

คลิกทีร่ ปู ตนเอง
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2.

เลือก Edit Profile

3.

กรอกข้อมูลให้ได้มากทีส่ ดุ และคลิก Save

เริม่ ใช้งาน Yammer
1. จัดการ Notification ของตนเอง
ถ้าเราพึง่ เริม่ การใช้งาน อย่าลืมตัง้ ค่า Notification ด้วย ว่าให้แจ้งทางใด และเป็ นข้อมูลแบบใดทีค่ วรมีการแจ้งเตือน
โดยไปทีแ่ ถบ Notifications
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Posts
2.

วิ ธีโพสต์สถานะล่าสุด (Update)

เราสามารถแบ่งปั นไอเดียของเราได้ทนั ที โดยคลิก Share an Update ซึง่ เราสามารถจะโพสต์ขอ้ ความ แนบไฟล์
วิดโี อจาก YouTube หรือไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน เพียงไม่กค่ี ลิก ดังนี้
1.

คลิก Share an Update

2.

โพสต์ขอ้ ความ หรือเอกสารทีอ่ ยากแชร์ และอย่าลืมคลิก Post
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3.

ถ้ามีการระบุช่อื ไว้ในโพสต์ จะแจ้งที่ Yammer และในอีเมลด้วย
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4.

ถ้าต้องการตอบกลับ สามารถตอบกลับได้ทนั ที หรือแนบไฟล์ไปด้วยได้เช่นกัน
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3.

วิ ธีโพสต์ข้อความไปยังกลุ่ม

เราสามารถแชร์ความคิดหรือไอเดียไปยังกลุม่ ทีเ่ ราเป็ นสมาชิกอยู่ มากกว่าแค่กลุ่มเพื่อนร่วมงานทัวไป
่ เพียงไม่ก่ี
คลิก ดังนี้
1.

ไปที่ Inbox ด้านซ้าย

2.

ในมุมบนขวามีป่ มุ “Create Message”

3.

เมื่อหน้าต่างแสดงขึน้ มา ให้เลือกกลุ่มทีเ่ ราต้องการ พิมพ์ขอ้ ความ หรือต้องการระบุใครบางคนเข้าไปในโพสต์ดว้ ย
นอกจากนี้เรายังแนบไฟล์หรือสร้างหัวข้อใหม่ได้เช่นกัน

4.

หลังจากได้โพสต์ จะแสดงข้อความยืนยันว่าเรียบร้อยแล้ว

4. วิ ธีโพสต์ผลสารวจ (Poll)

เราสามารถโพสต์ผลสารวจได้ง่ายๆ ว่าในกลุม่ นัน้ มีความคิดเห็นอย่างไร ดังนี้
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1.

คลิก Post a Poll

2.

กรอกคาถาม และตัวเลือก เราสามารถเลือกโพสต์ผลสารวจเฉพาะกลุ่มได้ หลังจากเรียบร้อยให้คลิก
“Update”

3.

ดูผลได้โดยการคลิก “See a Result”
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5. วิ ธีโพสต์เหตุการณ์ (Event)

เราสามารถโพสต์งาน หรือเหตุการณ์ทก่ี าลังจะมาถึง ได้ง่ายๆ ดังนี้
1.

เลือก More > Post an Event

2.

ระบุช่อื งาน วันที่ เวลา ทีใ่ ด และรายละเอียดต่างๆ และอย่าลืมคลิก Update
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6. วิ ธีโพสต์ชื่นชม (Praise)

ใครทาดี เราก็อยากชื่นชม ถ้าใครช่วยเหลืองานเราให้เสร็จ เราก็ควรขอบคุณเขา เป็ นการให้กาลังทีด่ อี ย่างหนึ่งอีก
ด้วย เราสามารถขอบคุณได้ง่ายๆ ดังนี้
1.

คลิก More > Praise Someone

2.

เลือกบุคคลทีจ่ ะขอบคุณ พร้อมกรอกข้อความชื่นชม และอย่าลืมคลิก Praise

3.

คนอื่นทีเ่ ห็น สามารถคลิก Like หรือชื่นชม เป็ นกาลังใจให้ได้เช่นกัน

P a g e | 150

People & Groups
่
7. ทาไมต้องใช้กลุม
สมาชิกทุกคนทีอ่ ยู่บน Yammer สามารถสร้างกลุ่มได้เอง คุณสมบัตขิ องกลุ่มนัน้ ช่วยให้การสนทนาและการสือ่ สาร
นัน้ มีความเฉพาะมากขึน้ ซึง่ กลุ่มอนุญาตให้สมาชิกสามารถทา ดังต่อไปนี้
o
o
o

เพิม่ ชื่อสมาชิก ถ้าคิดว่าคนนัน้ มีความสนใจเช่นเดียวกับกลุ่ม
Follow และ Subscribe การสนทนาเฉพาะเรื่อง ซึง่ ดีกว่าการทีต
่ อ้ งติดตามแบบคนเดียว
สามารถดูยอ้ นหลังการสนทนาทีเ่ คยผ่านไปแล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องเลื่อนเมาส์มากกว่าการโพสต์

ประเภทของกลุม่ มีดงั นี้
ประเภทกลุม่
Public/Open

Public/Controlled

Private

คาอธิ บาย
แนวทางในการสร้างกลุม่
ตัวอย่างในการสร้างกลุ่ม
อนุ ญาตให้ทุกคนสามารถ ใช้สาหรับการสร้างชุมชนและมีเนื้อหาที่ไม่ คลาวด์ Computing
ดูเนื้อหาและเข้าร่วมได้
เกี่ย วกับ ความลับ หรือ มีค วามอ่ อ นไหว Community, Football
Club
หรือเป็ นสิง่ ต้องห้ามขององค์กร
ส า ห รั บ ส ม า ชิ ก ใ ห ม่ ใช้สาหรับชุมชนทีม่ ขี อ้ กาหนดในการเข้าถึง Local Office Community
จ า เป็ นต้ อ ง ไ ด้ ร ั บ การ เช่น จะต้องมีตาแหน่ งเดียวกัน หรือมีระดับ Leaders, Country
Knowledge Manager
อนุ ญาตจากเจ้าของกลุ่ม ในบริษทั เทียบเท่ากัน แต่ต้องไม่มเี นื้อหาที่
ก่อน
ต้องห้ามขององค์กร
การเป็ นสมาชิกต้องได้รบั เป็ นการสนทนาแบบปิ ด เช่น เกีย่ วข้องกับ License Team,
การอนุ ญาตหรือเชื้อเชิญ ลูกค้า หรือเป็ นความลับ ทีม่ คี วามอ่อนไหว Management Team
เ ท่ า นั ้ น แ ล ะ เ ฉ พ า ะ ต่อองค์กร ซึง่ อาจจะต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
สมาชิกเท่านัน้ ที่สามารถ ที ม ผู้ ดู แ ลก่ อ น และอาจต้ อ งได้ ร ั บ การ
ดูเนื้อหาและร่วมกิจกรรม ควบคุมหรือติดตามด้วย
ได้ ซึง่ ถ้าตัง้ กลุ่มเป็ นแบบ
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Private จะไม่ ส ามารถ

ย้ า ยเป็ น
อนาคต

Public ได้ ใ น

่
8. วิ ธีเพิ่ มสมาชิ กเข้าไปในกลุม
คนทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลกลุ่มในแต่ละกลุม่ สามารถเพิม่ สมาชิกโดยใช้อเี มลหรืออัปโหลดไฟล์ CSV เข้าไปยังกลุ่มใน
Yammer ได้ สาหรับคนอื่นทีไ่ ม่ใช่ ก็สามารถเพิม
่ สมาชิกได้โดยรูเ้ พียง Username หรือ อีเมล โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1.

ลองยกตัวอย่างกลุ่ม Yammer 101 คลิก Add Member

2.

แสดงหน้าต่างขึน้ มา พิมพ์ช่อื สมาชิกทีต่ อ้ งการเพิม่ และเลือกบุคคลนัน้ จะสามารถเข้ามาในกลุม่ นี้ได้

3.

ซึง่ เราสามารถดูจานวนสมาชิกทัง้ หมดได้ทน่ี ่ี
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9. วิ ธีติดตาม (Follow) และ ยกเลิ กการติ ดตามบุคคลในที ม (Unfollow)

เวลาทีเ่ รา Follow ใครใน Yammer การอัปเดตของเขาจะปรากฏทีฟ่ ี ดของเรา ซึง่ เราสามารถ Follow ได้ง่ายๆ
ดังนี้
1.

เลือกแถบ People

2.

เลือกคนทีต่ อ้ งการ Follow ถ้าใครทีเ่ ราติดตามแล้วจะแสดง Following ถ้าใครทีเ่ ราไม่ตอ้ งการติดตามให้เรา
สามารถ Unfollow ได้เช่นกัน

่
10. วิ ธีเข้าร่วมและถอนตัวออกจากกลุม
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บางครัง้ เราเข้าใช้งานครัง้ แรก เราเองอาจเป็ นสมาชิกกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งอัตโนมัตจิ ากการตัง้ ค่าในระบบ ถ้าเรา
ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอื่นทีม่ อี ยูใ่ นองค์กรได้ง่ายๆ ดังนี้
1.

ไปทีแ่ ถบ Group

2.

เลือก All Group หลังจากนัน้ เลือกกลุ่มทีต่ อ้ งการ และคลิกปุ่ม Join

3.

ถ้าต้องการออกจากกลุม่ นัน้ ให้ไปทีก่ ลุ่มนัน้ และคลิกปุ่มทีม่ มุ บนขวาจาก Join เป็ น Leave และยืนยันว่าออกจาก
กลุ่ม

11. วิ ธี Tag บุคคลในโพสต์

บางครัง้ ในโพสต์ เราต้องการอ้างอิงถึงใครบางคน เราสามารถดึงเขาเข้ามาในโพสต์ได้ดงั นี้
1.

ถ้าเราตอบกลับ Reply และต้องการดึงใครสักคนมาช่วยตอบให้ใช้เครื่องหมาย @ และตามด้วยชือ่ ระบบจะไป
ค้นหาชื่อในระบบมาแสดง
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2.

เมื่อเรา Tag ไปแล้ว เมื่อเรา Mouse over ทีช่ ่อื เขา จะแสดงหน้าต่างย่อยว่าเราจะ Follow คนนัน้ หรือไม่ หรือจะ
ส่งข้อความให้เขาทันที

Communication
12. วิ ธี Chat กับบุคคลอื่น
ก่อนหน้านี้เราจะโพสต์ในหน้าเพจของเรา แต่เราสามารถ Quick Chat แบบ IM ได้ทนั ที โดยมีขนั ้ ตอนง่ายๆ ดังนี้
1.

ทีม่ ุมล่างขวา จะมีหน้าต่างย่อยแสดงสถานะว่าใครว่างบ้าง ซึง่ เราสามารถพิมพ์โต้ตอบได้ทนั ที
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2.

สามารถ IM ตามทีเ่ ราคุน้ เคยได้เลย และยังเพิม่ การ Chat กับคนอื่นจานวนกีค่ นก็ได้ โดยคลิกที่

13. วิ ธี Invite สมาชิ กเพือ
่ เข้ามาแก้ไขโน้ ต
Note เป็ นกระดาษออนไลน์ทเ่ี ราสามารถจดบันทึกได้ทุกอย่าง และยังให้คนอื่นสามารถมาร่วมจดในแผ่นเดียวกัน

ได้ โดยสามารถนาประยุกต์ใช้กบั การจดการประชุมได้ เป็ นต้น
1.

สร้าง Note โดยไปทีแ่ ถบ File เลือก Note
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2.

เลือก Create Note

3.

เราสามารถสร้าง Note โดยทีด่ งึ คนอื่นเข้ามาเขียนร่วมกันได้พร้อมๆกัน และยังสามารถดูได้อกี ว่าใครแก้ตรงไหน
ไปบ้าง

Network
14. External Network

เราสามารถสร้างเครือข่ายภายนอกได้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับคู่คา้ หรือลูกค้าได้ง่าย โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1.

คลิก Create a New Network
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2.

เลือก External Network พร้อมกาหนดว่าให้เป็ นกลุ่มปิ ดหรือเปิ ด
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15. การใช้ งาน Yammer บนโทรศัพท์มือถือ

เพื่อให้การใช้งานง่ายขึน้ เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Yammer ได้สาหรับ iOS, Android และ
Windows Phone ซึง่ ผมได้ทาทางลัดทีค
่ ุณสามารถติดตัง้ ได้ทนั ที
Platform

Model

QR Code
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iPhone/iPad

Android

Windows Phone

ท้ายบท
ในบทนี้เราได้เรียนรูถ้ งึ การใช้งาน Yammer ซึง่ เป็ นบริการใหม่ของ Office 365 ทีม่ ปี ระโยชน์มากมาย เช่น การ
ลดการส่งอีเมล รวมถึงถ้าใครใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทวๆ
ั ่ ไป เช่น Facebook หรือ Twitter ก็คนุ้ เคยได้ไม่ยาก และ
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เริม่ ต้นได้ง่าย อีกทัง้ ข้อมูลทีแ่ ชร์กนั ทุกอย่างเป็ นเฉพาะภายใน ไม่สามารถหลุดออกไปได้ อีกทัง้ ไม่มโี ฆษณามาเกีย่ วข้อง
ด้วย
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Chapter 6

ติ ดตัง้ Office 365 ProPlus
Office 365 ProPlus เป็ น หนึ่ ง ในบริการของ Office 365 (รวมมากับ แผนการใช้ง านของ Office 365 E3) ซึ่ง
สามารถใช้งาน Office เวอร์ชนั ล่าสุด โดยรวมโปรแกรมในชุด Microsoft Office ทีส่ าคัญดังนี้ Access, Excel, InfoPath,
Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher และ Word

Office 365 ProPlus ถู กออกแบบให้ใช้ง านในลักษณะออฟไลน์

แต่ จะได้รบั การอั ปเดตใหม่เสมอเมื่อมีการต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยทีก่ ารติดตัง้ สามารถดาวน์โหลดมาติดตัง้ จาก Office 365 Portal ได้ดว้ ยตนเอง หรือจะเป็ นการติดตัง้ ผ่าน
การ Deployment ปกติกส็ ามารถทาได้เช่นกัน อีกทัง้ 1 บัญชี Office 365 สามารถใช้งาน Office 365 ProPlus ได้ถงึ 5
เครื่อง
Office 365 ProPlus เหมือนกับ Office ทัวไป
่
Office 365 ProPlus นัน้ เหมือนกับ Office ในเวอร์ชน
ั อื่นๆ โดยสิง่ ทีเ่ หมือนกัน คือ
o

Office 365 ProPlus คือเวอร์ชน
ั เต็มของ Office โดยในแต่ละโปรแกรมมีฟีเจอร์ทเ่ี หมือนกัน

o

ความต้องการพืน้ ฐาน เช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระดับเดียวกัน ซึง่ ในปั จจุบนั คือ Office 2013
Office 365 ProPlus มีทงั ้ เวอร์ชน
ั 32 และ 64 บิต
เมื่อเราติดตัง้ Office 365 ProPlus จะเป็ นการติดตัง้ ทีเ่ ครื่องของผูใ้ ช้งาน ไม่ได้ใช้งานผ่านเว็บ เบราว์เซอร์ ดังนัน้
ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
ใช้เครื่องมือในการติดตัง้ เป็ นจานวนมากเหมือน Office ทัวไป
่ เช่น System Center Configuration Manager
ให้เป็ นไปตาม Group Policy เหมือนกันได้

o
o
o

ความแตกต่างของ Office 365 ProPlus
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่มขี อ้ แตกต่างทีค่ ุณควรทราบ
ความแตกต่างเรือ่ งลิ ขสิ ทธิ์
o

o

Office 365 ProPlus เป็ นบริการสมัครแบบรายเดือนหรือรายปี

ถ้าคุณยกเลิกการใช้งาน Office 365 ProPlus จะ
ถูกปรับลดฟี เจอร์ทนั ที ผูใ้ ช้งานสามารถเปิ ดและดูเอกสาร Office ได้ แต่ไม่สามารถใช้งานฟี เจอร์อ่นื ๆ บน Office
ได้
การใช้งาน Office 365 ProPlus ผูใ้ ช้งานต้องมีบญ
ั ชี Office 365 และต้องได้รบั สิทธิในการใช้
งาน อีกทัง้ ผูใ้ ช้งาน
์
จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 30 วัน เพื่อตรวจสอบสถานะว่ายังใช้งานอยู่บน Office 365 ถ้าผูใ้ ช้งานไม่ได้ต่อ
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o

อินเทอร์เน็ตเกิน 30 วัน Office 365 ProPlus จะปรับลดฟี เจอร์ ถ้าผูใ้ ช้งานต่ออินเทอร์เน็ตอีกครัง้ และยืนยันสิทธิ ์
การใช้งาน Office 365 ProPlus จะกลับมาใช้งานครบทุกฟี เจอร์เหมือนเดิม
ผู้ใช้งานสามารถติดตัง้ Office 365 ProPlus ได้มากถึง 5 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน เช่น ติดตัง้
เครื่องทีท่ างาน เครื่องส่วนตัวทีบ่ า้ น เป็ นต้น

ความแตกต่างเรือ่ งการติ ดตัง้
o

Office 365 ProPlus ใช้เทคโนโลยีทเ่ี รียกว่า Click-to-Run ในการติดตัง้ Office ซึง่ จะติดตัง้ เร็วกว่าและพร้อมใช้

งานได้ทนั ที
o

o

Office 365 มี Web-based portal ทีผ
่ ใู้ ช้งานสามารถติดตัง้ Office 365 ProPlus ได้ดว้ ยตนเอง แต่ถา้ ในองค์กร

ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ส า ม า ร ถ ติ ด ตั ้ ง ด้ ว ย วิ ธี ป ก ติ ไ ด้ โ ด ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ นี่
http://bit.ly/O365ProPlusDeployment
Office 365 ProPlus จะติดตัง้ ทีเดียวเป็ น 1 แพคเกจ เช่น เลือกให้ผใู้ ช้งานแค่ Word หรือ PowerPoint เท่านัน้
ถ้าคุณไม่ตอ้ งการ คุณต้องทาผ่าน AppLocker หรือ App-V 5.0 ในการเลือกโปรแกรมทีจ่ ะติดตัง้

ความต้องการพืน้ ฐานของ Office 365 ProPlus
จะคล้ายคลึงกับ Office 2013 ดังนี้
ส่วนประกอบ
RAM

ความต้องการของ Office 2013
1 GHz หรือสูงกว่าทัง้ x86 หรือ x64
1 GB สาหรับ 32 บิต และ 2 GB สาหรับ 64 บิต

Hard Disk
Display

3.0 GB
DirectX10 และควรมีหน้าจอความละเอียด 1024x576 ขึน
้ ไป

Operating
System

Office 2013 32 บิต

CPU

1.
2.
3.
4.

Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows 7 (32-bit or 64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows 8 (32-bit or 64-bit)

Office 2013 64 บิต





Browser

Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows 7 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)

Internet Explorer 8,9 หรือ 10
Mozilla Firefox 10.x หรือใหม่กว่า
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Apple Safari 5 หรือใหม่กว่า
Google Chrome 17.x หรือใหม่กว่า
.NET version

3.5, 4.0 หรือ 4.5

Multi-touch

เนื่องจาก Office 2013 สนับสนุนการใช้งานผ่าน Touch Screen แต่ถา้ เครื่องไม่สามารถทาได้
ยังสามารถใช้งานผ่านเมาส์และแป้ นพิมพ์เหมือนเดิม

การติดตัง้ Office 365 ProPlus ด้วยตนเอง
ข้อแนะนาผูใ้ ช้งานทีจ่ ะติดตัง้ Office 365 ProPlus จะต้องเป็ น Local Administrator ของเครื่องด้วย วิธกี าร
ติดตัง้ มีดงั ต่อไปนี้
1. Sign In เข้า Office 365 เลือก PC&Mac เลือกภาษา เวอร์ชน
ั และติดตัง้ โดยคลิก Install

2.

ให้เราเลือก Run
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3.

ระบบจะติดตัง้

4. เสร็จเรียบร้อย

การใช้งาน Office on Demand
สาหรับ Office on Demand คือการสตรีมมิง่ โปรแกรมออฟฟิ ศไว้ในเครื่อง โดยไม่ต้องติดตัง้ โปรแกรมแต่ได้ใช้
ฟี เจอร์อย่างครบถ้วน การใช้งานทาได้โดยไปที่ OneDrive for Business เลือก Use Office on Demand
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มีโปรแกรมให้เลือกพร้อม ตัวอย่างเช่น เลือก Excel

ให้คลิก Run เพื่อติดตัง้ Add on รอสักพักระบบจะสตรีมมิง่ โปรแกรมมาไว้ทเ่ี ครื่องเรา เราก็สามารถใช้งานได้ทนั ที
แต่ถา้ เราปิ ดโปรแกรม เราต้องสตรีมมิง่ โปรแกรมใหม่อกี ครัง้

การใช้งาน Office บน iPad
สาหรับ ผู้ใ ช้ง าน iPad ตอนนี้ มี Office ให้พ ร้อ มใช้ง านคือ Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Lync
สามารถดาวน์โหลดได้ทนั ทีจาก Apple Store แต่ถ้าเป็ น Word, Excel, PowerPoint ผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็ น ID ของประเทศไทย
ให้เ ปลี่ยนเป็ น สหรัฐอเมริกาก่อ น แล้ว จึงจะดาวน์ โหลดได้ (ในอนาคตอาจมีก ารเปลี่ยนแปลง อ่ า นข้อ มูลเพิ่มเติม ได้ท่ี
http://office.microsoft.com/en-us/mobile/ )
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ขัน้ ตอนการเข้าใช้งานมีดงั ต่อไปนี้
1.

ตัวอย่างเช่น Word for iPad ให้คลิกที่ Sign In

2.

กรอกอีเมลขององค์กรทีใ่ ช้งาน Office 365

3.

ใส่รหัสผ่าน
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4.

คลิกที่ Open เราสามารถเปิ ดเอกสารได้จาก OneDrive หรือในเครื่อง iPad ของเราได้ทนั ที

5.

เปิ ดไฟล์และแก้ไขไฟล์ได้ทนั ที
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Mobile App อื่นๆ ทีพ่ ร้อมใช้งานกับ Office 365
Office 365 นัน้ มี Application มากมายบนเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยมีดงั ต่อไปนี้
Apps
Office Mobile

OneNote

OWA
Lync 2013

คาอธิ บาย
แพลตฟอร์ม
ตอนนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วใน iPhone และ Android (ปั จจุบนั ต้องเลือก Windows Phone
iPhone
Store เป็ น United State ก่อน) ส่วน Windows Phone 8 จะ Built-in มา
Android
ให้เลย Office Mobile สามารถดูและแก้ไขไฟล์เอกสารไปได้ทุกที่ สาหรับใน
iPhone และ Android จะพร้อมกับผูท
้ ใ่ี ช้งาน Office 365 ProPlus หลังจาก
ทีเ่ รา Sign In ด้วยบัญชี Office 365 เราสามารถดูและแก้ไขเอกสาร Word,
Excel และ PowerPoint จากที่ใ ดก็ได้ ซึ่ง เมื่อ แก้ไ ขเสร็จ แล้ว เราสามารถ
นามาเปิ ดต่อในเครื่อง PC หรือ Mac ก็ได้
Windows Phone
เราสามารถใช้โปรแกรม OneNote เพื่อเข้าถึงโน้ตได้ทุกที่

ถ้า สมัค รแผนใช้ง าน Office 365 ที่มี Exchange Online รวมอยู่ด้วย เรา
สามารถใช้งาน OWA ในการส่ง-รับอีเมล ดูปฏิทนิ ได้
ถ้า องค์ก รของคุ ณมีก ารติด ต่ อ สื่อ สารเป็ น หลัก คุ ณสามารถใช้ง าน Lync
Mobile มาช่วยต่อยอดให้ใช้งานได้จากทุกทีบ
่ นอุปกรณ์พกพา

iPhone
iPad
Android
iPhone
iPad

Windows Phone
iPhone
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OneDrive for
Business
SharePoint
Newsfeed
Yammer

สามารถเข้าถึงเอกสาร ไฟล์ รูปภาพ หรือสื่ออื่นๆ ได้จากคลาวด์ออนไลน์
ส่วนตัวทีม่ พี น้ื ทีเ่ ก็บประมาณ 1 TB
สามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารผ่าน SharePoint Online ทัง้ SharePoint
site, tag, people และ document ทีต
่ ดิ ตามอยู่ได้
สามารถเข้าถึงการสนทนาล่าสุด ทาให้เข้าถึงเพื่อนร่วมงานและคนในออฟฟิ ศ
ได้ใกล้กนั มากขึน้ ผ่าน Notification ว่ามีกจิ กรรมอัปเดตล่าสุดอะไรบ้าง

iPad
Android
iPad
iPhone
Windows Phone
iPhone
iPad
Windows Phone
iPad
iPhone

ท้ายบท
สาหรับในบทนี้ เราได้เรียนรูถ้ งึ Office 365 ProPlus ว่าติดตัง้ ง่ายดายอย่างไร การใช้งานไม่ต่างกับ Office 2013
ถ้าคุณคุน้ เคย คุณก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น รวมถึงมีทางเลือกอื่นๆ เพิม่ เติม เช่น Office for iPad

