
คูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่น
เพิง่เร ิม่ใช ้Microsoft Teams ใชห่รอืไม่ ใชคู้ม่อืนีเ้พือ่เรยีนรูพ้ืน้ฐาน

Microsoft Teams

จดัการทมีของคุณ

เพิม่หรอืเอาสมาชกิออก สรา้ง

แชนเนลใหม่ หรอืรบัลงิกไ์ปยงั

ทมี เพิม่ไฟล ์

ใหผู้ค้นดไูฟลห์รอืท างาน

รว่มกนับนไฟล ์

เขยีนขอ้ความ

พมิพแ์ละจดัรปูแบบไดท้ีน่ี่ เพิม่

ไฟล,์ อโีมจ,ิ GIF หรอืสตกิเกอร ์

เพือ่ท าใหม้ชีวีติชวีาขึน้!

ตอบกลบั

ขอ้ความของคณุจะแนบอยู่

กบัการสนทนาที่

เฉพาะเจาะจง

จดัการการต ัง้ค่าโปรไฟล ์

เปลีย่นแปลงการตัง้คา่แอป เปลีย่นรปู

ของคณุ หรอื ดาวนโ์หลดแอปส าหรบั

อุปกรณเ์คลือ่นที ่

ใชก้ล่องค าส ัง่

คน้หารายการหรอืบุคคล

เฉพาะ ด าเนินการอยา่ง

รวดเรว็ และเปิดใชแ้อป

เร ิม่แชทใหม่

เปิดใชง้านการสนทนา

แบบหน่ึงตอ่หน่ึงหรอืเป็น

กลุม่ขนาดเล็ก

ดูและจดัระเบยีบทมี

คลกิเพือ่ดทูมีของคณุ ใน

รายการทมี ลากชือ่ของทมีเพือ่

จดัล าดบัใหม่

เพิม่แทบ็

เนน้แอป บรกิาร และไฟลไ์วท้ี่

ดา้นบนสดุของแชนเนล

ทกุทมีมแีชนเนล

คลกิทีแ่ชนเนลเพือ่ดไูฟลแ์ละ 

การสนทนาเกีย่วกบัหวัขอ้ 

แผนก หรอืโครงการ 

ยา้ยไปรอบๆ ทมี
ใชปุ้่ มเหลา่นีส้ลบัไปมาระหวา่ง
ฟีดกจิกรรม การแชท ทมีของ
คณุ ปฏทินิ และไฟล ์

เขา้รว่มหรอืสรา้งทมี

คน้หาทมีทีค่ณุมองหาอยู่ เขา้

รว่มโดยใชร้หสั หรอืสรา้งขึน้มา

เอง

คน้หาแอปส่วนบุคคล

คลกิเพือ่คน้หาและจดัการแอป

สว่นบุคคลของคณุ

เพิม่แอป

เปิดใชง้านแอปเพือ่เรยีกดหูรอื

คน้หาแอปทีค่ณุเพิม่ลงใน

Teams ได ้



PowerPoint 2016

ลงชือ่เขา้ใช ้
ใน Windows คลกิ เร ิม่ตน้       > Microsoft Teams

บน Mac ไปทีโ่ฟลเดอร ์แอปพลเิคชนั แลว้คลกิ Microsoft Teams

บนอุปกรณเ์คลือ่นที ่ใหแ้ตะไอคอน Teams จากน้ันลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน Office 

365 ของคุณ (ถา้คุณก าลงัใช ้Teams แบบฟรอียู่ ใหล้งชือ่เขา้ใชด้ว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน)

เลอืกทมีและแชนเนล
ทมี เป็นการรวมกนัของผูค้น การสนทนา ไฟล ์และเครือ่งมอื โดยมทีุกอย่างในทีเ่ดยีว แชนเนล เป็น

การปรกึษาหารอืกนัในทมี ไวส้ าหรบัแผนก โครงการ หรอืหวัขอ้โดยเฉพาะ

เปิด ทมี แลว้เลอืกทมี เลอืกแชนเนลเพือ่ส ารวจ บทสนทนา ไฟล ์และแท็บอืน่ๆ 

เร ิม่การสนทนา
กบัทัง้ทมี... คลกิ ทมี แลว้เลอืกทมีและแชนเนล เขยีนขอ้ความของคุณ จากน้ันคลกิ สง่ 

กบับุคคลหรอืกลุ่ม... คลกิ แชทใหม่ แลว้พมิพช์ือ่ของบุคคลหรอืกลุ่มในเขตขอ้มูล ถงึ เขยีน

ขอ้ความของคุณ จากน้ันคลกิ ส่ง 

Microsoft Teams

เร ิม่การประชมุ
คลกิ ประชมุทนัท ี  ใตพ้ืน้ทีท่ีคุ่ณพมิพข์อ้ความเพือ่เร ิม่การประชมุในแชนเนล (ถา้คุณคลกิ 

ตอบกลบั แลว้คลกิ ประชมุทนัท ี  การประชมุจะองิจากการสนทนาดงักล่าว) ใส่ชือ่การประชมุ 

แลว้เร ิม่เชญิผูค้น



เพิม่อโีมจ ิมมี หรอื GIF
คลกิ สตกิเกอร ์ ใตก้ล่องทีคุ่ณพมิพข์อ้ความ จากน้ันเลอืกมมีหรอืสตกิเกอรจ์ากประเภทใด

ประเภทหน่ึง นอกจากนี ้ยงัมปุ่ีมลดัส าหรบัเพิม่อโีมจหิรอื GIF

@อา้งถงึ ผูอ้ืน่
เมือ่ตอ้งการดงึดูดความสนใจของผูอ้ืน่ ใหพ้มิพ ์@ ตามดว้ยชือ่ของพวกเขา (หรอืเลอืกจากรายการที่

ปรากฏขึน้) พมิพ ์@ทมี เพือ่ส่งขอ้ความใหทุ้กคนในทมีหรอื @แชนเนล แจง้เตอืนใหทุ้กคนทีเ่พิม่

แชนเนลดงักล่าวเป็นรายการโปรดทราบ

PowerPoint 2016Microsoft Teams

การโทรดว้ยวดิโีอและเสยีง
คลกิ การสนทนาทางวดิโีอ หรอื การโทรดว้ยเสยีง เพือ่โทรหาใครสกัคนจาก

แชท เมือ่โทรออกหมายเลข ใหค้ลกิ การโทร ทางดา้นซา้ยและใส่หมายเลขโทรศพัท ์ดู

ประวตักิารโทรและขอ้ความเสยีงของคุณในพืน้ทีเ่ดยีวกนั

ตอบกลบัการสนทนา
การสนทนาในแชนเนลจะเรยีงตามวนัที ่แลว้จดัเป็นเธรด คน้หาเธรดทีคุ่ณตอ้งการตอบกลบั 

จากน้ันคลกิ ตอบกลบั เพิม่ความคดิของคุณแลว้คลกิ ส่ง 



ท างานกบัไฟล ์
คลกิ ไฟล ์ ทางดา้นซา้ยเพือ่ดไูฟลท์ัง้หมดทีแ่ชรก์บัทมีทัง้หมดของคุณ คลกิ ไฟล ์ทีด่า้น

บนสุดของแชนเนลเพือ่ดไูฟลท์ัง้หมดทีแ่ชรอ์ยู่ในแชนเนลดงักล่าว คลกิ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ 
... ทีอ่ยู่ถดัจากไฟลเ์พือ่ดูว่าคุณสามารถจดัการไฟลไ์ดอ้ย่างไรบา้ง ในแชนเนล คุณสามารถ

เปลีย่นไฟลใ์หเ้ป็นแท็บทีด่า้นบนสุดไดใ้นทนัท!ี

เพิม่แท็บในแชนเนล
คลกิ      ทีแ่ท็บดา้นบนสุดของแชนเนล คลกิทีแ่อปทีคุ่ณตอ้งการ จากท าตามพรอ้มท ์ใช ้คน้หา ถา้

คุณไม่เห็นแอปทีคุ่ณตอ้งการ
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จดัการสิง่ตา่งๆ ไดอ้ยูห่มดั
คลกิ กจิกรรม ทางดา้นซา้ย ฟีด จะแสดงการแจง้เตอืนทัง้หมดและทุกอย่างทีเ่กดิขึน้เรว็ๆ นีใ้น

แชนเนลทีคุ่ณตดิตามใหคุ้ณไดท้ราบ

แชรไ์ฟล ์
คลกิ แนบ ใตก้ลอ้งทีคุ่ณพมิพข์อ้ความ เลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้ไฟล ์แลว้เลอืกไฟลท์ีคุ่ณตอ้งการ 

คุณจะไดร้บัตวัเลอืกส าหรบัอปัโหลดส าเนา แชรล์งิก ์หรอืวธิแีชรอ์ืน่ๆ โดยขึน้อยู่กบัต าแหน่งทีต่ ัง้

ไฟลข์องคุณ



คน้หาสิง่ตา่งๆ
พมิพว์ลใีนกล่องค าสัง่ทีด่า้นบนสุดของแอปและกด Enter จากน้ันเลอืกแท็บ ขอ้ความ บุคคล หรอื 

ไฟล ์ เลอืกรายการหรอืคลกิ ตวักรอง เพือ่ปรบัปรุงผลลพัธก์ารคน้หาของคุณ

รบัคูม่อืเร ิม่ตน้ใชง้านดว่นอืน่ๆ
เมือ่ตอ้งการดาวนโ์หลดคู่มอืเร ิม่ตน้ใชง้านด่วนฟรสี าหรบัแอปอืน่ๆ ทีคุ่ณชืน่ชอบ ใหไ้ปที ่

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317

กา้วไปอกีขัน้ดว้ย Microsoft 

Teams
มอีะไรใหม่ใน Office

ส ารวจฟีเจอรใ์หม่และฟีเจอรท์ีป่รบัปรุงใน Microsoft Teams และแอป Office อืน่ๆ เยีย่มชม 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871117 เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิ

รบัการฝึกอบรม บทชว่ยสอน และวดิโีอฟรสี าหรบั Microsoft Teams

พรอ้มทีจ่ะเจาะลกึความสามารถที ่Microsoft Teams มแีลว้หรอืยงั เยีย่มชม

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008318 เพือ่ส ารวจตวัเลอืกการฝึกอบรม

ฟรขีองเรา

ส่งค าตชิมใหเ้รา

ชอบ Microsoft Teams หรอืไม่ ตอ้งการแชรไ์อเดยีเพือ่ใหเ้ราปรบัปรุงใชห่รอืไม่ ทางดา้นซา้ยของ

แอป คลกิ วธิใีช ้     > ส่งค าตชิม ขอบคุณ!

Microsoft Teams

คน้หาแอปสว่นบุคคลของคณุ
คลกิ แอปทีเ่พิม่เพิม่เตมิ       เพือ่แอปส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเปิดหรอืถอนการตดิตัง้แอป

ไดท้ีน่ี่ เพิม่แอปเพิม่เตมิภายใต ้แอป

เพิม่แอป
คลกิ แอป ทางดา้นซา้ย ทีน่ี่ คุณสามารถเลอืกแอปทีคุ่ณตอ้งการใชใ้น Teams ได ้เลอืกการตัง้

ค่าทีเ่หมาะสม แลว้ เพิม่


