
โครงการจัดตั้ง DIGITAL  OFFICE เพื่อท างานเป็นส านักงานเสมือนจริงบนออนไลน์ 
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์



คือ การออกแบบส านักงานเสมือนจริง 
ท่ีท าให้ทุกคนนั้นสามารถท างาน จัดเก็บข้อมูลและแชร์
ข้อมูล รวมถึงมีการท างานร่วมกันไดทุ้กที่ ทุกเวลา และทุก
อุปกรณ์ เพียงแค่ทุกคนมีอินเตอร์เน็ตก็จะสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Office



• ท างานบนออนไลน์ตลอดทุกท่ีทุกเวลาทั้งแบบออนไลน์ทั้งแบบส่วนตัว 
• ทุกข้อมูลจะถูกเก็บไว้ Cloud เข้าถึงได้ตลอดเวลา
• แชร์ข้อมูลใช้งานผ่านออนไลน์ โดยไม่ต้องส่งข้อมูลกันไปมา
• สามารถดูข้อมูลและท างานได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย เช่น PC, Notebook, Smartphone, Tablet 
• ท างานพร้อมกันได้แบบเรียลไทม์ เช่น OneDrive , Word, Excel, PowerPoint 
• สามารถส่งงานผ่านช่องทางบน Cloud ได้
• ประชุมออนไลน์ MS TEAMS
• เครือข่ายสังคมภายในองค์กร
• ท าแบบสอบถามออนไลน์

Digital Office มีประโยชน์อย่างไร



Cloud Computing
คือ การให้บริการในการเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และ
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกก าลังการประมวลผล 
เลือกจ านวนทรัพยากรในการจัดเก็บ และระบบออนไลน์
ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการได้ตามความต้องการในการใช้งาน 
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้จาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ 



ประโยชน์ของ Cloud Computing

ประโยชน์ของ Cloud Computing มีอะไรบ้าง ถ้าพูดถึงประโยชน์ของ Cloud Computing ก็จะช่วยในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่มีราคาสูงได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server เพ่ิมเพียงแต่ใช้
บริการของทาง Cloud Computing ก็เพียงพอแล้ว การใช้บริการ Cloud Computing นั้นก็จะจ่ายตามการใช้งานจริง 
วันไหนที่เว็บไซต์ มีคนดูไม่เกิน ก าลังเครื่อง Server หลักก็ไม่ต้องใช้บริการ Cloud Computing แต่ถ้าวันไหนเว็บไซต์
มีคนดูมากกว่าที่ Server จะ รับได้ก็เพียงใช้บริการ Cloud Computing ปัญหาเว็บล้มก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ลงทุนซื้อเครื่อง Server ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาแพง ไหนจะต้องท าการติดต้ังที่ยุ่งยาก ตั้งระบบใหม่อีก การใช้ 
Cloud Computing ถือว่าเป็นทางออกที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมากมาย Cloud Computing ยังช่วยใน
เรื่องของความปลอดภัยในการดูแลระบบเพราะผู้ให้บริการ Cloud Computing จะเป็นผู้ดูแลระบบต่าง ๆให้กับเราท า
ให้ ไม่ต้องเสียเงินจ้างพนักงานดูแลระบบเพิ่มเติม และเม่ือคิด จะสร้างระบบใหม่ ๆขึ้นมาเราก็ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาใน
การออกแบบ ระบบ และจัดหาซ้ือและติดต้ังฮาร์ดแวร์ ต่างๆ อีกด้วย การใช้งาน Cloud Computing เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ก าลังมาแรงมากในอนาคต ซึ่ง Cloud Computing จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้พัฒนางานด้านไอทีได้
อย่างดีทีเดียว โดยเด๋ียวนี้ระบบ Cloud ยังเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการเสริมของ Google และ Microsoft อีกด้วย



https://www.office.com/
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365

Microsoft 365
ระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

https://www.office.com/


Office 365 คือ ชุดโปรแกรมที่คุ้มค่าที่สุดตอบโจทย์การท างานเอกสารระหว่างพนักงานในองค์กรให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น มาพร้อมกับบริการไมโครซอฟท์คลาวด์ที่สนับสนุนกับการท างานร่วมกัน เช่น การติดต่อนัดหมายผ่าน
ปฏิทิน, แชร์ข้อมูลและเอกสารภายในองค์กร พร้อมแยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และระบบการค้นหาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดการประชุม
ทางไกลผ่านวิดีโอความละเอียดสูงและแชร์เรียลไทม์โน้ต ได้อย่างง่ายดาย ขจัดปัญหาและอุปสรรคเรื่องระยะทาง
และเวลาที่ไม่ตรงกันของผู้ร่วมประชุม เป็นต้น

https://www.aware.co.th/th/microsoft-windows-office-365/


เนื้อหาทั้งหมด : https://support.microsoft.com/th-th/onedrive

One Drive



OneDrive คืออะไร

OneDrive คือ พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยเราสามารถ
เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น เอกสาร Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่น ๆ รวมถึงรูปภาพ 
วีดีโอ และยังสามารถแชร์ไฟล์เพ่ือใช้ร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ 
เพียงแค่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน OneDrive เบื้องต้นผ่านเว็บ
บราวเซอร์ อย่างแรกที่เราต้องมีคือ 
บัญชีของ Microsoft จากนั้นให้ไปที่ 
www.onedrive.com , www.outlook.com 
หรือจะเข้าผ่าน www.office.com
ก็ได้เช่นกัน



Microsoft Teams
เนื้อหาทั้งหมด : https://support.microsoft.com/th-th/teams



Teams ช่วยให้คุณสามารถท างานได้จากทุกที่



Microsoft Teams

คือส่วนที่เชื่อมต่อในการท างานร่วมกันของทีม
ใน Microsoft 365 ทีร่วมบุคคล เนื้อหา และเครื่องมือ
ที่ทีมของคุณต้องใช้เพื่อมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

Teams รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่ท างานที่แชร์
ซึ่งช่วยให้คุณสามารถท างานได้จากทุกที่ แชทกับทีม
ของคุณ และท างานร่วมกันบนไฟล์



ดาวน์โหลด Microsoft Teams
ดาวน์โหลด Microsoft Teams ทันทีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ท้ัง Windows, Mac, iOS 
และ Android ท างานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นด้วยแอป Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

