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MICROSOFT TEAMS คืออะไร (What is MT ?)

 ใช้งานได้ฟรี 

 ประชุม/สอน ได้ทุกที่ ทุกเวลา รับรองผู้เรียนได้สูงสุด 250 คน ไม่จ ากัดเวลา

 ใช้งานได้หลายช่องทาง เช่น Web browser ติดตั้ง App ในคอมพิวเตอร์ หรือใช้ผ่าน Mobile App

 สามารถแชร์เอกสาร แชร์หน้าจอ และบันทึกการประชุมได้

 ความปลอดภัยท่ีน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลของลูกค้านั้นจะถูกเข้ารหัสอยู่เสมอ

MICROSOFT TEAMS เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร 
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สิ่งที่จ าเป็นต้องมี (REQUIRED)

อีเมลมหาวิทยาลัย

email@live.psru.ac.th
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การเข้าใช้งาน MICROSOFT TEAMS (LOGIN)

ผ่าน Microsoft Teams on PC ผ่าน www.office.com ผ่าน Microsoft Teams Mobile App
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เริ่มต้นเข้าใช้งาน MICROSOFT TEAMS (START WITH MT)

หรือ
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การจัดการเรียนการสอนผ่าน MICROSOFT TEAMS
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หน้าต่างการท างาน (WORK SPACE)
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การสร้างทีม (CREATE TEAM)
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หน้าต่างการท างานภายในทีม (TEAM WORK SPACE)

Posts : พื้นที่แสดงเน้ือหาจากการสนทนา

ของสมาชิกในทีม

Files : พื้นที่ส าหรับจัดการไฟล์ในทีม ไม่ว่าจะ

เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ อัพโหลด/ดาวน์

โหลด

+ เพื่อเพิ่ม app โดย apps ที่เลือกจะถูกพิน

(pinned) ไว้ให้สมาชิกในทีมใช้งาน
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การเข้าร่วมทีม (JOIN TEAM)

1. เจ้าของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม โดยเพิ่มชื่อ หรืออีเมลโดยตรง สมาชิกจะอยูใ่น

กลุ่มโดยอัตโนมัติ 

2. กลุ่มที่สร้างแบบสาธารณะ สมาชิกสามารถคลิกเพื่อเข้าร่วมทีมได้

3. ได้รับรหัสส าหรับการเข้าร่วมกลุ่ม 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมทีมได้ 4 ช่องทาง คือ

4. เจ้าของทีมเลือก Get link to team จากนั้น Copy Link ส่งให้กับทางสมาชิกไดเ้ลย

9



ขั้นตอนการเข้าร่วมทีม (HOW TO JOIN TEAM)

ผ่าน Web Browser หรือ Desktop Application ผ่าน  Mobile Application
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การสร้างรหัสเข้า้ร่วมทีม (GENERATE CODE)

ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของกลุ่มสามารถ

สร้างรหัสเข้าร่วมกลุ่มได้โดยไปที่

การตั้งค่า (Setting) > 

Team code > 

คลิก Generate 
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การจัดการทีม (TEAM MANAGEMENT)
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การสร้างกลุ่มย่อย (CREATE CHANNEL)
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การใช้งานพื้นที่การสนทนา (CHAT)
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การใช้งานการโทร (CALL)
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การประชุมภาพและเสียง (VDO CONFERENCE )
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ปฏิทิน (CALENDAR)

New meeting

เพิ่มการนัดหมาย

17



การสร้างปฏิทิน ใน OUTLOOK (OUTLOOK APP)
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การจัดการไฟล์ (FILES)

กดปุ่ม Option ด้านหลังสุดของไฟล์เพ่ือ

• แก้ไขในทีม

• เปิดในเบราว์เซอร์

• เปิดใน Desktop App

• Download 

• get link น าไป share ต่อให้บุคคลอ่ืน
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การจัดการไฟล์ในวันไดรฟ์ (ONEDRIVE)
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การแชร์หน้าจอ (SHARE)

Microsoft Teams นั้นจะมีวิธีการแชร์ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ

1. Desktop — คนในห้องประชุมจะเห็นทุกอย่างเหมือนที่เราเห็น แตม่ีข้อควรระวัง หากเราแอบเล่น Facebook หรือ Line คนอ่ืนกจ็ะเห็นด้วย 

2. Window — แชร์เป็นโปรแกรม ๆ ไป เช่น แชร์เฉพาะ PowerPoint คนอ่ืนกจ็ะเห็นเฉพาะ PowerPoint หรือ แชร์เฉพาะ Web Browser คนอ่ืนกจ็ะเห็นเฉพาะ Web Browser

3. PowerPoint — ข้อนี้เสมือนอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน MS Teams สามารถกดเปลี่ยนหน้า PowerPoint จากในนี้ได้เลย ซึ่งคนอ่ืนกส็ามารถเปลี่ยนไปหน้าอื่น เหมือนดูล่วงหน้าไดเ้ช่นกัน

4. Whiteboard — แชร์ Whiteboard ที่ท าให้คนทั้งห้องประชุม สามารถเขียนบนกระดานเดียวกับได้แบบ Real Time 

5. Include System Audio — ถ้าใครจะเปิดวีดีโอที่มีเสียงจากเคร่ือง ใหค้นอ่ืนดู ต้องเลือกปุ่มนี้ก่อน
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