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ความสามารถ ของ

Microsoft
Teams



ทําความรูจักกับ

การติดตอสื่อสาร  หองเรียนออนไลน

การประชุมออนไลน

การประกาศและติดตามขาวสาร

การมอบหมาย/ติดตามงาน ใหคะแนนงาน/การบาน

Microsoft Teams



ระบบ Account ที่นํามาใชงาน
ใน Microsoft Teams

เชน nonchanuttc  nonchanuttc@kmutnb.ac.th

ICIT Account

เชน nonchanutt.c@sci.kmutnb.ac.th  

E-mail ที่มีตัวยอสังกัด 

เชน nothumanseries@hotmail.com

E-mail สวนตัว



การสมัครเริ่มตนการใชงาน
Microsoft Teams

Function Calls 

หายไป

� สามารถใชไดทั้งอีเมลทั่วไป และอีเมลที่เปนบัญชีผูใช office365 

(xx@kmutnb.ac.th)

� ถาไมมีอีเมลที่เปนบญัชีผูใช office365 ก็สามารถใชงานได แต

เปน version ฟรี ซ่ึงจะตัดความสามารถบางสวนออกไปเชน 

การมอบหมายการบาน การสรางแบบทดสอบออนไลน และการ

รวมคะแนน

� การสมัครใชงานดวย email ทั่วไปสามารถลงทะเบียน 

ไดที่ http://bit.ly/registeams

แตถาไมได อีเมลที่เปนบัญชีผูใช office365 เลย ก็ยงัคง

สามารถ  ใชงาน Teams ได โดยมีสถานะเปน Guest 

แตความสามารถก็จะลดลงไปอีก เชน การ calls หาผูอื่น



การติดตั้งโปรแกรม
Microsoft Teams

วิธีที่ 1 Download โปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร หรือมือถือ (แนะนําให Download Program)

ลงคอมพิวเตอร
ลงในมือถือ

iPhone / Android



วิธีที่ 2 ใชงานผานหนา Webpage ไมตองมีการ Download Program เขา Website “Office.com”

การติดตั้งโปรแกรม
Microsoft Teams

กดเขาใชงาน 

Teams



Web Application Desktop / Mobile Application

การเขาใชงานโปรแกรม
Microsoft Teams



การสรางกลุม
และจัดการสมาชิกดวย

Microsoft
Teams



สําหรับเรียกดูกิจกรรมตางๆ ที่ผูใชทํางานอยูในระบบ (เสมือน News Feed)

สําหรับสนทนากับผูใชงานอื่นๆ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบหลายคน

พ้ืนที่การทํางานในกลุม/จัดการกลุม

ในกลุมรูปแบบ Class สามารถสราง Assignment หรือมอบหมายงาน/

จัดการขอมูลติดตอบุคคล/โทรแบบเดี่ยวและกลุมยอย

จัดการ/เรียกดูไฟลทั้งหมดที่ไดอัพโหลดหรือสรางไว และเพ่ิมพ้ืนที่คลาวด

Activity

Chat

Teams

Assignments

Calls

Files

การสรางและใชงาน
Microsoft Teams

ตรวจสอบงาน และใหคะแนนได เหมาะสําหรับหองเรียนออนไลน



การสราง Teams

� การสรางชั้นเรียน 

� สราง Assignment 

� ติดตาม Assignment

� ใหคะแนนงาน/การบาน

� สรางแบบทดสอบ

� ทํางานรวมกัน

� พูดคุยแลกเปล่ียน

� ประชุมออนไลน

� แบงปนขอมูล

� ประชุมออนไลน 

� บันทึกวิดีโอการประชุม

� แบงบันสถานะรายงาน

� ควบคุมสิทธ์ิการเขาถึง

เอกสาร

� ประชุมออนไลนระหวางกลุม

� เพิ่มสมาชิกแบบท้ังกลุม

� ตัวอยางเชน สโมสร ชมรม staff 

ท่ีตองทํางานรวมกับกลุมนักศึกษา

Class PLC Staff Other

Presenter
Presentation Notes
• Class 	การสร้างชั้นเรียน สร้าง assignment ติดตามและตรวจสอบรายงานของนักเรียน สร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ • PLCs 	เหมาะสำหรับสมาชิกที่เป็นนักวิชาการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา ซึ่งทีมประเภทนี้จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ พูดคุยแลกเปลี่ยน ประชุมออนไลน์ แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน• Staff Members 	เหมาะสำหรับกลุ่มที่มี leader ในการควบคุมข่าวสาร ควบคุมสิทธิ์สมาชิกในการเข้าถึงเอกสารบางงานเท่านั้น แบ่งบันสถานะความก้าวหน้ารายงาน ประชุมออนไลน์ และบันทึกวิดิโอการประชุมออนไลน์• Anyone 	เหมาะสำหรับ สโมสร ชมรม ชุมนุม หรือ staff ที่ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ในการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูล ประชุมออนไลน์แบบย่อยและแบบทั้งกลุ่ม ตั้งค่าสิทธิ์ของสมาชิกในทีม



การสราง Team ประเภท Class

� ระบุชื่อหองเรียน

� ระบุรายละเอียดของวิชาเรียน

[ หองเรียนออนไลน ]



เพิ่มรายชื่อนักเรียน

การสราง Team ประเภท Class
[ หองเรียนออนไลน ]



เพิ่มรายชื่ออาจารย

ที่รวมสอน (ถามี)

การสราง Team ประเภท Class
[ หองเรียนออนไลน ]



เขาหองเรียนทันที
เม่ืออาจารยหรือเจาของทีมทําการเพ่ิมรายชื่อ

1

การเขารวม Team ประเภท Class
[ มี 2 วิธี ]

เชน s(รหัสนักศึกษา)@kmutnb

S5501021612061@kmutnb.ac.th

E-mail นักศึกษา ที่ถูกตอง

เชน s5501021612061@email.kmutnb.ac.th

E-mail นักศึกษา ที่ผิด

Presenter
Presentation Notes
เจ้าของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม ท่านจะอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติได้รับรหัสสำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสแล้วให้ผู้ใช้งานไปที่ Join or Create a Team



เขาหองเรียนดวย “Team Code”

� อาจารยหรือเจาของทีมเปนผูสราง Team Code

� นักเรียนนํา Team Code ไปกรอกเพื่อเขาหองเรียน2
อาจารย/เจาของทีม

นักเรียน

การเขารวม Team ประเภท Class
[ มี 2 วิธี ]

Presenter
Presentation Notes
เจ้าของทีมเชิญให้เข้ากลุ่ม ท่านจะอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติได้รับรหัสสำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสแล้วให้ผู้ใช้งานไปที่ Join or Create a Team



การสรางกลุมยอย

� ระบุชื่อกลุมยอย/บทเรียน

� ระบุรายละเอียดกลุมยอย/บทเรียน

� อนุญาตใหทุกคน ในหองเรียนมองเห็นกลุมนี้

� อนุญาตให เฉพาะบางคน ในหองเรียนมองเห็นกลุมนี้

[ Add Channel ]



กลุมเฉพาะบางคน (Private) 

� มีไอคอนรูปแมกุญแจอยูดานขาง 

� แบงกลุมทํากิจกรรมยอย

� อาจารย/เจาของหองเทาน้ัน ท่ีสามารถเพิ่มนักเรียนเพื่อใหสามารถ

พูดคุยหรือจัดการไฟลเอกสารในกลุมน้ีได

กลุมมาตรฐาน (Standard) 

� นักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงกลุมน้ีได 

� แบงกลุมเน้ือหาในรายวิชาออกเปนหมวดหมู 

� ยกตัวอยางการใชงานเชน การแบงบทเรียน 

การจัดกิจกรรมยอย

ตัวอยางการสรางกลมุยอย
[ Channel ]



การสนทนาผานขอความ

แถบเมนู Posts 

� พื้นท่ีสําหรับใหอาจารยและนักเรียนท่ีมีสิทธิ์ภายในกลุม

ยอยน้ันๆ สามารถพูดคุยกันผานขอความ 

� รายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ภายในกลุมยอยน้ันๆ 

ภายในหองเรียน/กลุมยอย



การจัดการไฟลเอกสารในหองเรียน

อาจารย/เจาของหองเรียน และนักเรียนท่ีมีสิทธิ์

ในกลุมน้ันๆ สามารถอัพโหลดและจัดการไฟล

เอกสารได



การจัดการไฟลเอกสารในหองเรียน

Upload

�อัพโหลดไฟลไดทุกชนิด

Copy link

� คัดลอกลิงคของโฟลเดอรน้ี

�ผูท่ีมีสิทธิ์เขาถึงลิงคน้ีได คือ

ผูท่ีอยูในหองเรียนน้ีเทาน้ัน

New

�สรางโฟลเดอร

�สรางไฟลเอกสาร



การจัดการไฟลเอกสารในหองเรียน

Add cloud storage

� เพิ่มพื้นท่ีจัดเก็บบนคลาวด

Open in SharePoint

� เปดโฟลเดอรน้ีบนหนาเว็บ 

SharePoint

Download

� หากไมมีการคลิกเลือกไฟลใดๆ 

ในโฟลเดอรไว จะเปนการดาวน

โหลดไฟลท้ังหมดในโฟลเดอร

เปนรูปแบบไฟล .zip



การจัด
การเรียนการสอน ดวย

Microsoft
Teams



เม่ือเขามาในกลุมที่ตองการสอนออนไลนแลว 

กดปุม [Meet Now]

เพื่อเขาสูการสอนออนไลน

การประชุม/สอนออนไลน
[ Meet ]



การประชุม/สอนออนไลน

เตรียมความพรอม

กอนเริม่ประชุม/สอนกําหนดชื่อการประชุม/สอน

เริ่มการประชุม/สอน

กําหนดการประชุม/สอนลวงหนาปด/เปดกลอง

[ Meet ]



เปด-ปด

กลอง/ไมค

แชรหนาจอ/เอกสาร/Whiteboard

ตัวเลือกเพิ่มเติม การแชทในกลมุ

เวลาการประชุม

รายช่ือสมาชิกในกลุม

ตั้งคาไมโครโฟน กลอง ระดับเสียง

เปดกระดาษโนต

แสดงผลแบบเต็มหนาจอ

แสดง-ซอน เครื่องมือจัดการฉากหลงั

เริ่ม-หยุด บันทกึการประชุม/สอน

ปดกลองผูรวมสนทนาทัง้หมด

เปด-ปดคําบรรยายอัตโนมัตภิาษาอังกฤษ

เครื่องมืดจัดการประชุม/สอนออนไลน
[ Meet ]



การจัดการฉากหลัง

เลือก “Show background effects” 

เพ่ือเปดเครื่องมือจัดการฉากหลัง1
เลือกฉากหลังและกด Preview 

เพ่ือแสดงภาพตัวอยาง2
กด “Apply” หรือ “Apply and Turn on video”

เพ่ือแสดงผลการเปล่ียนพ้ืนหลัง และนําไปใชงานจริง3

[ Background Effects ]



แชรทุกอยาง

ท่ีอยูบนจอ

แชรเฉพาะหนาตาง

ท่ีตองการ
แชรไฟลนําเสนอท่ีมีอยูบนคลาวด

แชรกระดาน Whiteboard

หรือแอพอ่ืนๆ

การแบงปนขอมูล/หนาจอ
[ Share ]



หนาจอที่อาจารยหรือ

นักเรียนคนใดคนหนึ่งแชร

จะแสดงบนหนาจอฝงของ

สมาชิกในกลุมทุกคนทันที

การแบงปนขอมูล/หนาจอ
[ Share ]



ทุกโปรแกรมที่เปดอยูบนหนาจอ

คอมพิวเตอรของผูแชร

จะถูกสงไปแสดงบนหนาจอของ

สมาชิกทุกคนในกลมุ

แชรทุกอยางที่อยูบนหนาจอ
[ Screen ]



ผูแชรสามารถเลือกหนาตาง

โปรแกรมที่เปดอยู

เพื่อแชรใหสมาชิกในกลุมเห็น

แชรเฉพาะหนาตางที่ตองการ
[ Window ]



� MS Teams จะดึงไฟลนําเสนอผูใชได

อัพโหลดไวบน One Drive 

มาใหเลือกใช 

� ผูใชสามารถเลือกเปดไฟล

จากแหลงเก็บขอมูลอ่ืนได 

แชรไฟลนําเสนอที่มีอยูบนคลาวด
[ PowerPoint ]



�ผูแชรเลือก Whiteboard 

เพื่อแชรใหสมาชิกในกลุม

รวมกันเขียน ได

�หากมีเมาสปากกา จะชวยให

การเขียนWhiteboard งายขึ้น

แชรกระดาน Whiteboard
หรือแอพอ่ืนๆ



การบันทึกการประชุม/การสอน

เมื่อกด Start recording 

ปุมสีแดง

ปรากฏขึ้นและแสดงเวลาในการบันทึก



การบันทึกการประชุม/การสอน

� หลังจากกดปุม Stop recording หรือ

การประชุมจบลง ระบบจะประมวลผลวิดีโอ

ท่ีบันทึกไวประมาณ 5 นาที หลังจากน้ัน

จะถูกโพสลงบนหนา Posts ของกลุมน้ันๆ 

และคลิกดูไดทันที

� สามารถดาวนโหลดวิดีโอท่ีบันทึกไวได

ผาน Microsoft Stream



การเช็คชื่อ
ผูเขาเรียน ดวย

Microsoft
Teams



การเช็คชื่อผูเขาเรียน

• เมื่อตองการเช็คชื่อผูเขาเรียน

- มาเรียนหรือไม

- มีการเขาเรียนสายหรอืไม

• ใหทําการ กด “Show Participants” แลว

กด ตรงเมนูดานบน

• Microsoft Teams จะ Download file 

Microsoft Excel ผูเขารวมประชุม

• เมื่อเปดจะไดรายละเอียด เวลาผูเขาเรียน เชน
- CHANIN เร่ิมสอนเวลา                10.47.02

- RONNACHAI เขาเรียนเวลา 10.47.24

ออกจากหองเวลา 10.49.59

เขามาใหมเวลา               10.50.15

ออกจากหองอีกคร้ังเวลา  10.51.00



ยกมือ
ขณะอาจารยสอน ดวย

Microsoft
Teams



ยกมือขณะอาจารยสอน

• ในขณะที่ อาจารยกําลังสอนอยู ถานักศึกษามีปญหาและ

ตองการสอบถามอาจารยผูสอน การเปดไมค จะเปนการ

รบกวนอาจารยที่กําลังสอนอยูในขณะนั้น

• นักศึกษาสามารถ “ยกมือ” สอบถามอาจารยได  

โดยที่อาจารยผูสอนจะเห็น และทําการตัดสินใจเองวา      

จะหยุดการสอนเพ่ือตอบคําถามของนักศึกษาหรอืไม

วิธีการยกมือถาม

ที่เมนูหลักขณะประชุม  “กดรูปมือ” 

รูปมือจะไปปรากฎที่หนาผูสอน
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