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ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ SKYPE FOR BUSINESS บน WINDOWS 

Skype for Business ทําใหง้่ายในการเชือ่มต่อและทาํงานรว่มกบัเพือ่นรว่มงานและคู่คา้ทางธรุกจิทั่วโลก: 

• เร ิม่การสนทนาดว้ยขอ้ความแบบโตต้อบทนัทแีละการโทรดว้ยเสยีงหรอืวดิโีอ 

• เห็นเมือ่ผูต้ดิต่อของคุณออนไลน ์

• กาํหนดและเขา้รว่มการประชมุ 

• นําเสนอหนา้จอของคุณในระหว่างการประชมุหรอืใหผู้อ้ืน่ควบคุม 

ถา้คุณกาํลงัใช ้Skype for Business บน Mac ใหไ้ปที ่เร ิม่ตน้ใชง้านด่วนสําหรบั Skype for Business บน Mac 

 

 

 

ดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ 

โดยปกตแิลว้ Skype for Business จะถูกตดิตัง้มาพรอ้มกบั Microsoft 365 ถา้คุณม ีMicrosoft 365 แต่ไม่ม ี
Skype for Business และตอ้งการตดิตัง้ Skype ใหดู้: 

• ตดิตัง้ Skype for Business บน Windows 

• ตดิตัง้ Skype for Business บนอุปกรณเ์คลือ่นที ่

  

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-skype-for-business-%E0%B8%9A%E0%B8%99-mac-ed3a6776-b5de-4bc1-ad43-546c0eebe08b
https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-skype-for-business-8a0d4da8-9d58-44f9-9759-5c8f340cb3fb#OS_Type=Windows
https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-skype-for-business-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-ios-3239c8a3-cf55-4ff0-a967-5de51911c049
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Skype for Business เป็นส่วนหน่ึงของชดุผลติภณัฑ ์Microsoft 365  

Office 365 บางแผนไม่มไีคลเอ็นต ์Skype for Business แบบเต็มรูปแบบ สําหรบัแผนเหล่านี ้Skype for 
Business Basic จะพรอ้มใหใ้ชง้านโดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

คุณจะไดร้บั Skype for Business ดาวนโ์หลดจากพอรท์ลั Microsoft 365 แลว้ตดิตัง้บนคอมพวิเตอรข์องคุณ 
โดยปกตแิลว้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีเลอืกจากคําแนะนําดา้นล่าง 

 

ตดิต ัง้ Skype for Business ในคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows 

ไคลเอ็นต ์Skype for Business Basic ไดร้บัการออกแบบมาใหใ้ชก้บัระบบทีต่อ้งการฟังกช์นัการทํางานพืน้ฐาน
เท่าน้ัน โดยจะมีการส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ี(IM) การโทรดว้ยเสยีงและวดิโีอ การประชมุออนไลน ์ขอ้มูลความ
พรอ้มใชง้าน (สถานะ) และความสามารถในการแชร ์

คุณจะตอ้งมบีญัชทีีใ่ชง้านอยู่เพือ่ใชไ้คลเอ็นต ์Skype for Business Basic 

 ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Skype for Business Basic 

เมือ่คุณคลกิปุ่ ม ดาวนโ์หลด บนหนา้ คุณจะไดร้บัพรอ้มทใ์หเ้ลอืกการดาวนโ์หลดทีต่รงกบัเวอรช์นั
ของแอปพลเิคชนั Office อืน่ๆ ของคุณ (เวอรช์นั 32 บติหรอื 64 บติ) ถา้คุณไม่ทราบ ใหเ้ลอืก 32 ตวั
ตดิตัง้จะตรวจสอบรุน่ใหคุ้ณ 

 หากคุณตอ้งการปรบัใช ้Skype for Business Basic กบับุคคลจาํนวนมากในธรุกจิของคุณ โปรดดู
ขอ้มูลเกีย่วกบัเคร ือ่งมอืการปรบัใชท้ีคุ่ณสามารถใชง้านไดท้ี ่ปรบัใชไ้คลเอ็นต ์Skype for Business 
ใน Microsoft 365 

เคล็ดลบั: ถา้คุณไม่เห็นดาวนโ์หลด Skype for Business ในพอรท์ลัของคุณ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่ามรีวมอยู่ในแผน Microsoft 365 สําหรบัธรุกจิทีค่ณุซือ้ นอกจากนี ้ให ้
ถามบุคคลในธรุกจิของคณุทีท่ําการซือ้ว่าไดก้าํหนดสทิธกิารใชง้านใหค้ณุหรอืไม ่

1. ลงชือ่เขา้ใช ้Microsoft 365 ที ่https://admin.microsoft.com/. 

2. ทีด่า้นบนของเพจ Microsoft 365 ของคุณ ใหเ้ลอืก  > Microsoft 365 

https://www.microsoft.com/th-TH/download/details.aspx?id=49440
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/set-up-skype-for-business-online/deploy-the-skype-for-business-client-in-office-365
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/set-up-skype-for-business-online/deploy-the-skype-for-business-client-in-office-365
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526516
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=402333
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3. เลอืก ซอฟตแ์วร ์
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4. ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแผน Microsoft 365 ของคุณ: 

 หากคุณเห็นเพจต่อไปนี ้ใหเ้ลอืก Skype for Business เลอืกภาษาของคุณ เวอรช์นัที่
ตรงกบัแอปพลเิคชนั Office อืน่ๆ ของคุณ (32 บติ หรอื 64 บติ หากคุณไม่ทราบ ให ้
เลอืกค่าเร ิม่ตน้) แลว้เลอืก ตดิต ัง้ จากน้ัน ไปทีข่ ัน้ตอนที ่5 

 

 ถา้ Skype for Business มาพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั Microsoft 365 อืน่ คุณจะเห็น
หนา้ต่อไปนี ้เลอืก ตดิต ัง้ เพือ่ตดิตัง้ชดุโปรแกรม Microsoft 365 ของแอปพลเิคชนั 
รวมทัง้ Skype for Business เมือ่คุณเสรจ็สิน้ ใหไ้ปที ่ลงชือ่เขา้ใชเ้ป็นคร ัง้แรก เมือ่
สิน้สุดขัน้ตอนเหลา่นี ้
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 ถา้คุณไม่เห็น Skype for Business อยู่ในรายการ แสดงว่าไม่มอียู่ใน แผน 
Microsoft 365 สําหรบัธรุกจิของคุณ -หรอื- ผูดู้แลระบบของคุณไม่ไดก้าํหนดสทิธิ
การใชง้านใหก้บัคุณ ขอความชว่ยเหลอืจากผูดู้แลระบบของคุณ (บุคคลทีม่อบขอ้มูล
การลงชือ่เขา้ใชใ้หคุ้ณ) 

 

5. ทีด่า้นล่างของหนา้จอของคุณ ใหเ้ลอืก บนัทกึเป็น เพือ่ดาวนโ์หลด
ไฟล ์setupskypeforbusinessentryretail.exe ลงในคอมพวิเตอรข์องคุณ 

 

สิง่สาํคญั: โปรดสงัเกตว่าคณุบนัทกึไฟล ์setupskypeforforbusinessentryretail.exe ไวท้ีใ่ดในคอมพวิเตอรข์องคุณ หาก Skype for Business 
หยุดทํางานระหว่างการตดิตัง้ น่ีจะเป็นทีซ่ ึง่คุณสามารถไปเรยีกใชไ้ฟลนี์ไ้ดใ้หม ่

6. หลงัจากดาวนโ์หลดไฟล ์setupskypeforbusinessentryretail.exe แลว้ ใหเ้ลอืก เรยีกใช ้

 
 

 

 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526516
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526516
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ตวัตดิตัง้ Office จะเร ิม่ทํางาน และแสดงขอ้ความว่ากาํลงัตดิตัง้ Office อยู่ อย่างไรก็ตาม ตวัตดิต ัง้
แค่กําลงัตดิต ัง้ Skype for Business เท่านัน้ ไม่ไดต้ดิต ัง้ Office ทัง้หมด 

 
7. เมือ่ตวัตดิตัง้ Office ดําเนินการเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ จะแสดงขอ้ความทีว่่า Office ถูกตดิตัง้บน

คอมพวิเตอรข์องคุณแลว้ อย่างไรก็ตาม มเีพยีง Skype for Business เท่าน้ันทีต่ดิตัง้ เลอืก ปิด 

8. เปิดใช ้Skype for Business อนัดบัแรกในกล่องแรก ถา้คุณยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้าน ให ้
เลอืก ยอมรบั 

คุณสามารถตดิตัง้ Skype for Business ในพซีไีดส้งูสุดถงึ 5 เคร ือ่ง เมือ่ตอ้งการตดิตัง้ Skype for Business บน
พซีเีคร ือ่งอืน่: 

1. เขา้สู่ระบบพซีอีกีเคร ือ่งของคุณ 

2. ลงชือ่เขา้ใช ้Microsoft 365 ที ่https://admin.microsoft.com/. 

3. ทําซํา้ขัน้ตอนทีแ่สดงรายการไวใ้นกระบวนการขา้งตน้ เพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Skype for 
Business 

ยนิดดีว้ย! คุณตดิตัง้ Skype for Business เสรจ็แลว้ ขณะนีคุ้ณพรอ้มลงชือ่เขา้ใช ้Skype for Business เป็นคร ัง้
แรกแลว้ 

 

 

 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=402333
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ลงชือ่เขา้ใชเ้ป็นคร ัง้แรก 

1. ในหนา้ลงชือ่เขา้ใช ้Skype for Business ใหใ้ส ่ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของ Microsoft 365 ของคุณ 
แลว้เลอืก ลงชือ่เขา้ใช ้

ตวัอย่างเชน่ ถา้คุณใช ้chat@contoso.com ในการลงชือ่เขา้ใช ้Microsoft 365 คุณก็จะใส่ช ือ่นีใ้น
การลงชือ่เขา้ใช ้Skype for Business 

 
2. ใส่รหสัผ่านของคุณสําหรบั Microsoft 365 

3. ในหนา้ถดัไป ถา้คุณตอ้งการบนัทกึรหสัผ่านของคุณสําหรบัการลงชือ่เขา้ใชใ้นคร ัง้ถดัไป ใหเ้ลอืก ใช่ 

 
4. ในกล่อง ชว่ยทําให ้Skype for Business ดยีิง่ขึน้ ใหเ้ลอืกว่าจะอนุญาตใหเ้ราเก็บรวบรวมบนัทกึ

ขอ้ผดิพลาดและขอ้มูลการกําหนดค่าอุปกรณห์รอืไม่ 
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การลงชือ่เขา้ใช ้Skype for Business (ในกรณีทีต่ดิต ัง้ Skype เรยีบรอ้ยแลว้) 

 

 

1. ใส่บญัชทีีท่ํางานหรอืทีโ่รงเรยีนของคุณ 

2. ใส่รหสัผ่านของคุณ 

3. เลอืกกล่องกาเคร ือ่งหมาย บนัทกึรหสัผ่านของฉัน 
ถา้คุณตอ้งการให ้Skype for Business บนัทกึ
รหสัผ่านของคุณ เพือ่ใหคุ้ณไม่จาํเป็นตอ้งใส่รหสัทุกคร ัง้
ทีล่งช ือ่เขา้ใช ้

4. เลอืก ลงชือ่เขา้ใช ้
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การตัง้ค่า SKYPE FOR BUSINESS ONLINE 

ตัง้ค่าอุปกรณเ์สยีงของคุณ 

1. จาก แสดงเมนู  ใหเ้ลอืก: 

เครือ่งมอื > ตัง้ค่าอุปกรณเ์สยีง 

2. ทีใ่ต ้อุปกรณเ์สยีง ใหเ้ลอืกอุปกรณท์ีคุ่ณ
ตอ้งการและตัง้ค่าแบบกาํหนดเอง 

 ลําโพง - เลอืก เล่น  แลว้ลากตวั
เลือ่นเพือ่ปรบัระดบัเสยีง 

 ไมโครโฟน - พูดเพือ่ทดสอบระดบัเสยีง 
แลว้ลากตวัเลือ่นจนกว่าแถมดําเนินการจะ
อยู่ตรงกลางบรเิวณทดสอบ 

 ส่งเสยีง - เลอืก เล่น  แลว้ลากตวั
เลือ่นเพือ่ปรบัระดบัเสยีง 

3. ปรบัเปลีย่นการตัง้ค่าเสยีงแลว้เลอืก ตกลง 

 

ตัง้ค่าอุปกรณว์ดิโีอของคุณ 

1. จาก แสดงเมนู  ใหเ้ลอืก: 

เครือ่งมอื > ตัง้ค่าอุปกรณว์ดิโีอ 

2. ทีใ่ต ้อุปกรณว์ดิโีอ ใหเ้ลอืกกลอ้งทีคุ่ณตอ้งการ 
3. ปรบัมุมกลอ้งใหอ้ยู่ตรงกลางรูปภาพของคุณใน
บานหนา้ต่างแสดงตวัอย่าง 
4. เลอืก การตัง้ค่ากลอ้ง ถา้คุณตอ้งการ
ปรบัเปลีย่นตวัดําเนินการวดิโีอหรอืตวัควบคุมกลอ้ง 
5. เลอืก ครอบแลว้จดัวดิโีอของฉนัใหอ้ยู่ตรง
กลางในการประชมุ เพือ่โฟกสัและขยายใบหนา้ของ
คุณระหว่างการประชมุผา่นวดิโีอ 
6. เลอืก ตกลง 
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การแชทใน SKYPE FOR BUSINESS 

การคน้หาและเพิม่ทีต่ดิต่อ 

เช ือ่มต่อกบัผูค้นในองคก์รของคุณ หรอืกบัเพือ่นๆ ของ
คุณทีม่บีญัช ีSkype 

1. บนแท็บ ทีต่ดิต่อ ในกล่อง คน้หาบุคคล ให ้
พมิพช์ ือ่หรอืทีอ่ยู่อเีมล 
2. ในผลลพัธก์ารคน้หา ใหค้ลกิขวาบุคคลทีคุ่ณ
ตอ้งการเพิม่ แลว้เลอืก เพิม่ไปยงัรายชือ่ผูต้ดิต่อ 
3. เลอืกกลุ่มผูต้ดิต่อทีคุ่ณตอ้งการเพิม่บุคคลลงไป 
ถา้คุณตัง้ค่ากลุ่มผูต้ดิต่อแลว้ 

เมือ่คุณเพิม่บุคคลลงในรายชือ่ผูต้ดิต่อของคุณ พวก
เขาจะไดร้บัการแจง้เตอืน ผูต้ดิต่อภายนอกตอ้งยอมรบั
คําเชญิของคุณกอ่น คุณจงึจะเห็นว่าพวกเขาพรอ้ม 
 

 

 

 

 

 

เร ิม่ขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ี(IM) 

1. บนแท็บ ทีต่ดิต่อ ใหช้ ีไ้ปทีรู่ปภาพของผูต้ดิต่อ จากน้ันเลอืก ส่ง IM  

เมือ่ตอ้งการเพิม่บุคคลอืน่ ใหเ้ลอืก เชญิผูค้นเพิม่เตมิ  ทีมุ่มขวาบน 

เคล็ดลบั: เมือ่ตอ้งการส่ง IM ไปหาหลายบุคคล คุณยงัสามารถกด Ctrl แลว้เลอืกผูต้ดิต่อแต่ละคนได ้จากนั้นคลกิขวาแลว้เลอืก ส่ง IM 

2. พมิพข์อ้ความของคุณ 

3. เลอืก ส่ง  หรอืกด Enter 
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การโทรใน SKYPE FOR BUSINESS 

เร ิม่การโทรดว้ยเสยีงหรอืวดิโีอ 

โทรหาผูต้ดิต่อออนไลนค์นใดก็ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 ชีไ้ปทีรู่ปของผูต้ดิต่อ แลว้

เลอืก โทร  หรอื เร ิม่การโทรแบบวดิโีอ  
 เมือ่ตอ้งการเพิม่เสยีงหรอืวดิโีอไปยงัการสนทนาที่

มอียู่ ใหเ้ลอืก โทร  หรอื โทรแบบวดิโีอ  

หมายเหตุ: ถา้คุณไม่มกีลอ้ง ตวัเลอืกการโทรแบบวดิโีอจะไม่พรอ้มใชง้าน 

การรบัสาย 

เลอืกตวัเลอืก 

 เลอืก ตอบ เพือ่ยอมรบัการโทร 
 เลอืก ปฏเิสธ เพือ่เพกิเฉยต่อการโทรแลว้ส่งเป็นขอ้ความเสยีง ถา้พรอ้มใช ้
งาน 
 เลอืก ตวัเลอืก จากน้ันเลอืก: 
 ตอบกลบัดว้ย IM เพือ่ยกเลกิการโทรและเร ิม่เซสช ัน่ขอ้ความแบบโตต้อบ
ทนัทกีบัผูโ้ทร 
 ตัง้ค่าหา้มรบกวน เพือ่ยกเลกิการโทรและเปลีย่นสถานะของคุณ 
 ตอบดว้ยเสยีงเท่านัน้ เพือ่ตอบการโทรโดยไม่ตอ้งสง่หรอืรบัวดิโีอ 

 

 

 

ตอ้งการสิน้สุดการโทร 

 เลอืก วางสาย  หรอืกด Ctrl + Enter 

หมายเหตุ: เมือ่ตอ้งการจบขอ้ความแบบโตต้อบทนัท ีใหปิ้ดหนา้ต่างการสนทนา 
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แชรแ์ละจดักาํหนดการใน SKYPE FOR BUSINESS 

แชรเ์ดสกท์็อปหรอืโปรแกรมของคุณ 

ในหนา้ต่างการสนทนาหรอืหนา้ต่างการส่งขอ้ความ 

1. เลอืก แชรเ์นือ้หา  แลว้เลอืกตวัเลอืก: 
 แชรเ์ดสกท์็อปของคุณ เพือ่แสดงเนือ้หา
ทัง้หมดของเดสกท็์อปของคุณ 
 แชรห์น้าต่าง แลว้ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมหรอื
หนา้ต่างทีคุ่ณตอ้งการแสดง 

แท็บ การแชรใ์นปัจจุบนั แลว้ขอบสเีหลอืงรอบๆ 
เนือ้หาทีแ่ชรจ์ะปรากฏขึน้ 

2. เลอืก หยุดการแชร ์เมือ่คุณเสรจ็สิน้ 

 

 

 

 

 

 

ส่งไฟลใ์น IM 

 ลางไฟลจ์าก File Explorer ไปยงัหนา้ต่างการสนทนา หรอื 
 คดัลองไฟลห์รอืรูปภาพทีคุ่ณตอ้งการส่ง แลว้วางในหนา้ต่างการสนทนา 

ทุกคนในการสนทนาจะไดร้บัการแจง้เตอืน ซึง่พวกเขาสามารถยอมรบัหรอืปฏเิสธได ้
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ส่งไฟลเ์มือ่คุณไม่ไดอ้ยู่ในบทสนทนา 

1. เลอืกผูต้ดิต่อจากรายการผูต้ดิต่อของคุณ 
2. ลากไฟลล์งบนส่วนทีเ่ลอืก 

ผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกจะไดร้บัการแจง้เตอืน ซึง่พวกเขา
สามารถยอมรบัหรอืปฏเิสธได ้
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เปลีย่นสถานะการแสดงตวัของคุณ 

สถานะการแสดงตนของคุณจะถูกตัง้โดยอตัโนมตั ิโดยอา้งองิจากปฏทินิ Outlook ของคุณ เมือ่ตอ้งการเปลีย่นดว้ย
ตนเอง: 

 เลอืกลูกศรสถานะทีใ่ตช้ ือ่ของคุณ 
 เลอืกตวัระบุการแสดงตวัตนทีคุ่ณตอ้งการแสดง 
 เมือ่ตอ้งการเลกิทํา หรอืให ้Skype for Business 
อปัเดตสถานะของคุณโดยอตัโนมตั ิใหเ้ลอืก รเีซต็
สถานะ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ใหดู้ เปลีย่นสถานะการแสดง
ตวัตนของคุณใน Skype for Business 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%99-skype-for-business-9b64eef5-47b8-46d8-a744-f490e6f88feb
https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%99-skype-for-business-9b64eef5-47b8-46d8-a744-f490e6f88feb
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เขา้รว่มการประชมุ Skype for Business 

มหีลายวธิใีนการเขา้รว่มการประชมุ Skype for Business: 

 เลอืกไอคอน การประชมุ ในหนา้ต่าง Skype 
for Business จากน้ันดบัเบิล้คลกิการประชมุเพือ่เขา้
รว่ม 
 เลอืก เขา้รว่มการประชมุ Skype ในคําขอการ
ประชมุ Outlook 
 เลอืก เขา้รว่มออนไลน ์ในตวัแจง้เตอืนการ
ประชมุ Outlook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดักําหนดการประชมุ Skype for Business 

ใน Outlook หรอื Outlook Online: 

1. เปิดปฏทินิ Outlook ของคุณ 
2. เลอืก หน้าแรก > การประชมุ Skype ใหม่ 
3. คําขอการประชมุเสรจ็สืน้ 

เคล็ดลบั: กอ่นทีคุ่ณจะส่งคําขอการประชมุ ใหต้ ัง้ค่าตวัเลอืก เชน่ ใครสามารถเขา้รว่มการ
ประชมุไดโ้ดยตรงและใครทีต่อ้งรอทีล็่อบบีเ้สมอืน สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ใหด้ ูตัง้ค่าการ
ประชมุ Skype for Business ใน Outlook 

 

 

 

https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99-outlook-b8305620-d16e-4667-989d-4a977aad6556
https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99-outlook-b8305620-d16e-4667-989d-4a977aad6556
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ตัง้ค่าแอปสําหรบัอปุกรณเ์คลือ่นที ่

เขา้ถงึไฟลไ์ดจ้ากทุกที ่ไม่ว่าจะทีท่ํางาน ทีบ่า้น หรอืในขณะเดนิทาง 

การตัง้ค่าแอป Office บนอุปกรณเ์คลือ่นทีข่องคุณ 

 

Skype for Business สําหรบัอุปกรณ ์iOS 

 

แอป Skype for Business สําหรบั iOS เป็นแอปทีท่ําใหอุ้ปกรณเ์คลือ่นทีข่องคุณสามารถใชง้านสถานะการแสดง
ตนของ Skype for Business, การส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ี(IM) และการโทรดว้ยเสยีงและการสนทนาทางวดิโีอ 

สิง่สําคญั: เมือ่ตอ้งการใช ้Skype for Business สําหรบั iOS คุณจําเป็นตอ้งมบีญัชผีูใ้ช ้Skype for Business หรอืบญัชผีูใ้ช ้
Lync ซึง่โดยทั่วไปแลว้จะเป็นชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเดยีวกนักบัทีค่ณุใชใ้นการลงชือ่เขา้ใชท้ีท่ํางานหรอืทีโ่รงเรยีนของคุณ ถา้คุณใช ้
Skype for Business เวอรช์นัเดสกท็์อปอยู่แลว้ แสดงว่าคุณมบีญัชผีูใ้ช ้Skype for Business 

ตัง้ค่าเรยีบรอ้ยแลว้และพรอ้มจะเร ิม่ตน้แลว้ใชห่รอืไม่ ดูว่ามอีะไรใหม่ 

เขา้สู่ระบบ Skype for Business เป็นคร ัง้แรก 

1. บนอุปกรณ ์iOS ของคุณ ใหเ้ลือ่นแต่ละหนา้ของแอปจนกว่าคุณจะเห็นไอคอน 
Skype for Business 
2. แตะไอคอน Skype for Business เพือ่เปิดแอป 
3. ใส่ทีอ่ยู่การลงชือ่เขา้ใชข้องคุณ (ตวัอย่างเชน่ user@domain.com) และ
รหสัผ่าน แลว้แตะ ลงชือ่เขา้ใช ้

 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/th-th/office/explore-skype-for-business-on-mobile-devices-937cc82c-4f22-4781-acb8-12160354a4f7


 
  
 

 19 

ระบบอาจขอใหคุ้ณใส่ทัง้ช ือ่ผูใ้ชแ้ละทีอ่ยู่การลงชือ่เขา้ใช ้ช ือ่ผูใ้ชค้อืสิง่ทีคุ่ณใชเ้พือ่ลง
ชือ่เขา้ใชเ้ครอืข่ายขององคก์รของคุณ โดยที่
เป็น user@domain.com หรอื domain\username 

 

4.ใส่หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของคุณพรอ้มรหสัประเทศและภูมภิาค ถา้คุณเป็นลูกคา้ 
Enterprise Voice และถา้ Skype for Business ไม่สามารถใช ้Wi-Fi หรอืเครอืข่าย
ขอ้มูลโทรศพัทม์อืถอืเพือ่ทาํการโทรดว้ยเสยีงหรอืการสนทนาทางวดิโีอ โปรแกรมจะ
โทรกลบัมาทีห่มายเลขนีเ้พือ่เช ือ่มต่อคุณกบัส่วนทีเ่ป็นเสยีงของการโทรโดยอตัโนมตั ิ

5. แตะ ถดัไป 

6.ถา้ทําได ้ใหเ้ลอืกว่าจะลงทะเบยีนโครงการปรบัปรุงประสบการณก์ารใชง้านของลูกคา้
หรอืไม่ แลว้คลกิ ถดัไป 

7.ยอมรบัขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้าน แลว้คลกิ เสรจ็สิน้ 

 

ออกจากระบบ Skype for Business 

แตะรูปภาพของคุณ แลว้ ลงชือ่ออก 

 

เอา Skype for Business ออก 

เมือ่ตอ้งการเอา Skype for Business ออกจากอุปกรณ ์iOS ของคุณ ใหแ้ตะไอคอน Skype for Business คา้งไว ้
จนกว่าไอคอนจะสัน่ แตะ "x" แลว้ ลบ 
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สําหรบัอุปกรณ ์Android สามารถคลกิเพือ่ดูรายละเอยีดไดล้งิคด์า้นลา่ง 
 

 Android 
 
 

             หรอือ่านขอ้มูลเพิม่เตมิอืน่ๆ โปรดดูที ่ตัง้ค่าแอป Office และอเีมลบนอุปกรณเ์คลือ่นที ่

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2147445
https://support.microsoft.com/th-th/office/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B-office-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f
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