
Yammer

คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่น
เช ือ่มตอ่และมสีว่นรว่มกบัทัง้องคก์รของคุณและเขา้สูอ่งคค์วามรูข้องผูอ้ืน่ ลงช ือ่เขา้ใชก้ารสมคัรใชง้าน Office 365 ของคณุ แลว้เลอืก Yammer จากตวัเปิดใชแ้อป

แทบ็

หนา้แรก ขอ้ความ การแจง้เตอืน
ปรบัแต่งโปรไฟลข์องคุณ

แกไ้ขโปรไฟลแ์ละการตัง้คา่การ

แจง้เตอืนของคณุ

คน้พบการสนทนา

เลอืก คน้หา (เลอืกการสนทนาที่

เกีย่วขอ้ง) ทัง้หมด หรอื ก าลงัตดิตาม

เริม่การสนทนาใหม่

โพสต ์เนื้อหาอปัเดต แบบส ารวจ

หรอื ค าชมเชย ใช ้แฮชแทก็ (#) 

ส าหรบัหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

คน้หาค าตอบ

คน้หาไฟล ์การสนทนา และบุคคล

สรา้งกลุ่มใหม่

คณุสามารถเปิดกลุม่ส าหรบัสมาชกิ

จากภายนอกองคก์รของคณุ

คน้หากลุ่มทีม่อียู่

ตดิตามหวัขอ้หรอืโครงการ การเขา้

รว่มบางกลุม่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

สรา้งการสนทนาแบบส่วนตวั

สง่ขอ้ความสว่นบุคคลไปยงักลอ่งขา

เขา้ของผูอ้ืน่โดยตรง

กจิกรรมล่าสุด

ดสูิง่ทีเ่กดิขึน้ในเครอืขา่ยของคณุ

เขา้รว่มการสนทนา

คณุสามารถ ถูกใจ ตอบกลบั หรอื

แชร ์โพสตไ์ด ้ใช ้@กล่าวถงึ เพือ่

กลา่วถงึบุคคลทีต่อ้งการ



Yammer

แกไ้ขโปรไฟล ์Yammer ของคณุ
เลอืก        > แกไ้ขการต ัง้คา่ > โปรไฟล ์ เพือ่อปัเดตรปูภาพและขอ้มูลโปรไฟลข์องคณุ ยิง่โปร

ไฟลข์องคณุมคีวามสมบูรณม์ากเทา่ไหร ่ผูค้นบนเครอืขา่ยก็จะสามารถคน้หาคณุไดง้่ายขึน้เทา่น้ัน

คน้พบการสนทนา
หลงัจากเลอืกแท็บหนา้แรกของ Yammer บนรางดา้นซา้ยแลว้ ใหเ้ลอืกแท็บฟีด (คน้หา ท ัง้หมด

หรอื ก าลงัตดิตาม) เพือ่ดขูอ้มูลลา่สดุ คน้หาจะแนะน าการสนทนาทีเ่กีย่วขอ้งตามการสมคัรใช ้

งาน Yammer และการโตต้อบของคณุ 

คน้หาค าตอบ
พมิพค์ าส าคญัลงในแถบคน้หาเพือ่คน้หาไฟล ์การสนทนา กลุม่ และบุคคล เลอืก

ดูผลลพัธก์ารคน้หาทัง้หมด เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิและกรองผลลพัธ ์

ตัง้คา่การแจง้เตอืน
เลอืก        > แกไ้ขการต ัง้คา่ > การแจง้เตอืน เพือ่รบัขอ้มูลสรปุอเีมลรายวนัหรอืรายสปัดาห ์

เมือ่มกีจิกรรมเฉพาะเกดิขึน้ในเครอืขา่ยของคณุ 



Yammer

เขา้รว่มกลุม่
เลอืก คน้หากลุ่มเพิม่เตมิ แลว้เรยีกดหูรอืเลอืก       คน้หา เพือ่คน้หากลุม่ เลอืก + เขา้รว่ม 

เพือ่เขา้รว่มกลุม่ ถา้เป็นกลุม่สว่นตวั ผูด้แูลกลุม่จะตอ้งอนุมตัคิ าขอเขา้รว่มของคณุ

กดถกูใจและตอบกลบัโพสต ์
เลอืก ถูกใจ เพือ่ยอมรบัหรอืรบัทราบโพสตอ์ยา่งรวดเรว็ เลอืก ตอบกลบั เพือ่เขยีนขอ้ความ

ตอบกลบั ใช ้#กล่าวถงึ หรอื แจง้เตอืนบุคคลเพิม่เตมิ เพือ่น าผูอ้ืน่เขา้สูก่ารสนทนา

สรา้งกลุม่
เลอืก + ในบานหนา้ตา่งน าทางดา้นซา้ย กลุม่ของคณุสามารถมสีมาชกิจากภายนอกองคก์ร และ

สามารถท าใหเ้ป็นกลุม่สว่นบุคคลเพือ่ใหส้มาชกิใหม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัเิพือ่เขา้รว่ม 

โพสตก์ารอปัเดต
เลอืก อปัเดต และป้อนขอ้ความลงใน กล่องคณุก าลงัท างานอะไรอยู่ เพือ่เร ิม่การสนทนาหรอื

สอบถามค าถาม คณุสามารถใช ้แฮชแท็ก (“#”) ส าหรบัหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง แนบไฟล ์และ

@กล่าวถงึ บุคคลทีต่อ้งการได ้



Yammer

ขัน้ตอนถดัไปกบั Yammer

คน้หาวธิใีช ้

ส ารวจวธิใีชแ้ละการฝึกอบรมส าหรบั Yammer และแอป Office อืน่ๆ

เยีย่มชม https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871135 เพือ่ดขูอ้มูลเพิม่เตมิ

รบัการฝึกอบรม บทชว่ยสอน และวดิโีอฟรี

พรอ้มทีจ่ะเจาะลกึความสามารถที ่Yammer มแีลว้ใชห่รอืไม่

เยีย่มชม https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871133 เพือ่ส ารวจการฝึกอบรมฟรี

ของเรา

ส่งค าตชิมถงึเรา

ชอบ Yammer หรอืไม่ ตอ้งการแชรแ์นวคดิเพือ่ใหเ้ราปรบัปรงุใชห่รอืไม่ เลอืก ? > ค าตชิม แลว้ท า

ตามพรอ้มทเ์พือ่สง่ค าแนะน าถงึทมีผลติภณัฑ ์Yammer โดยตรง ขอบคณุ!

รายการตรวจสอบของผูใ้ช ้Yammer รายใหม่
ใชร้ายการตรวจสอบเพือ่ขดีฆ่าการด าเนินการทีแ่นะน าในการเร ิม่ตน้ใชง้าน Yammer เหลา่นี ้

 อ่านและท าความเขา้ใจนโยบายการใชง้าน Yammer ของบรษิทัของคณุ

 อปัโหลดรูปภาพโปรไฟลข์องคณุ

ใชร้ปูถา่ยจรงิของตวัคณุเอง! คอยอปัเดตรปูภาพโปรไฟล ์O365 ของคณุอยูเ่สมอ เพือ่ใหผู้อ้ืน่

สามารถจดจ าใบหนา้พรอ้มกบัชือ่ได ้ปรบัแตง่อยา่งมอือาชพี แตแ่สดงความเป็นตวัตนของคณุ 

 กรอกขอ้มูลลงในชอ่งขอ้มูลโปรไฟลอ์ย่างน้อย 3 ชอ่ง

เราขอแนะน าแผนก ต าแหน่งทีต่ ัง้ และความเชีย่วชาญ ถา้แผนก ต าแหน่งทีต่ ัง้ และภาพถา่ย

ของคณุไม่ไดก้รอกไวล้ว่งหนา้ คณุจะตอ้งท าการอปัเดต! โปรไฟลข์องคณุจะชว่ยใหเ้พือ่น

รว่มงานสามารถคน้หาคณุไดโ้ดยใชค้ าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความและความเชีย่วชาญของ

คณุในการคน้หา

 ตดิตามเพือ่นรว่มงานทีค่ณุรว่มงานดว้ยโดยตรงอย่างน้อย 3 คน

การเชือ่มตอ่กบัเพือ่นรว่มงานผ่าน ก าลงัตดิตาม จะชว่ยปรบัแตง่กลุม่และการสนทนาทีค่ณุเห็น

 เขา้รว่มกลุ่มอย่างน้อย 3 กลุ่มตามงานหรอืความสนใจของคณุ

ใช ้คน้หา เพือ่คน้หากลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งและเลอืก เขา้รว่ม เพือ่ดกูารสนทนาและเขา้รว่มเป็น

สมาชกิของกลุม่ 

 เขา้กลุ่ม [ผูเ้ร ิม่ใชง้าน Yammer/Yammer 101/วธิใีช ้Yammer]

สอบถามค าถามและเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้าน Yammer เพือ่ท างานใหล้ลุว่ง

 กด 'ถูกใจ' โพสตข์อ้ความทีค่ณุรูส้กึว่าน่าสนใจ

เป็นวธิงี่ายๆ แตม่ปีระสทิธภิาพในการสือ่สารกบัเพือ่นรว่มงานและความคดิทีพ่วกเขาแบ่งปัน

ไม่ตอ้งอาย!

 ตอบกลบัขอ้ความของเพือ่นรว่มงานดว้ยขอ้คดิเห็น ค าถาม หรอืค าแนะน า

คน้หาการสนทนาทีค่ณุตอ้งการใหก้ารสนับสนุน ตอบกลบัเพือ่เพิม่ขอ้ความตอบกลบัของคณุ

และตดิตามการสนทนา

 ทกัทายและโพสตข์อ้ความเกีย่วกบังานทีค่ณุท าทีบ่รษิทั

คน้หากลุม่เพือ่แนะน าตวัเอง ลองพมิพช์ ือ่ของเพือ่นรว่มงานเพือ่น าพวกเขาเขา้สูก่ารสนทนา

 ต ัง้คา่การแจง้เตอืนอเีมลตามความตอ้งการ

ภายใตโ้ปรไฟล ์คณุสามารถปรบัชนิดการแจง้เตอืนอเีมลทีจ่ะให ้Yammer สง่ถงึคณุ

 ดาวนโ์หลดแอป Yammer ส าหรบัอุปกรณเ์คลือ่นที่

ถา้คณุใชส้มารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต คณุสามารถใช ้Yammer ระหวา่งเดนิทางได!้ ไปที่

App Store และคน้หา Yammer เพือ่ตดิตัง้


