
การใช ้Microsoft Teams  
เพอืการเรยีนการสอนและการประชมุ 

Microsoft Teams เป็นบรกิารหนึงของ Office 365 ทสีามารถใชป้ระชมุออนไลน ์(Video 

Conference) หรอื การเรยีนการสอนออนไลน ์ได ้

ขนัตอนการใชง้าน 

 กอ่นการเรมิใช ้Microsoft Teams ไดต้อ้งทําการขอเปิดบรกิารของ Office 365 ของ
ทางมหาวทิยาลยัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นในครงัแรก เพอืทจีะสามารถเปิดใช ้service Teams ได ้ 

 ขนัตอนขอเปิดบรกิารของ Office 365  

 ไปท ีhttps://psupassport.psu.ac.th จากนันเลอืกขอใชบ้รกิาร Office365 และป้อน
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของ PSU Passport ซงึใชเ้วลาในการยืนยนัการเปิด
ใหบ้รกิารประมาณ  1 ชวัโมงจงึสามารถเขา้ใชบ้รกิารของ Office365 ได ้
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 โดยการเขา้ถงึ Microsoft Teams ทําได ้3 วธิ ีคอื 

1. เขา้ผ่าน Web Application 

ไปท ีhttps://teams.microsoft.com และเขา้ระบบดว้ย Username และ Password 

จาก PSU Passport คอื ชอืบญัช ีตามดว้ย @email.psu.ac.th เชน่ 
example@email.psu.ac.th เป็นตน้  
ขอ้สงัเกต หากท่านเขา้สูร่ะบบแลว้ไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้ท่านอาจจะยงัไม่ได ้
ขอเปิดใชบ้รกิาร Office 365 ของทางมหาวทิยาลยั หรอืหากท่านขอเปิดบรกิาร
เรยีบรอ้ยแลว้แตย่งัไม่สามารถใชเ้ขา้ระบบได ้กรุณาตดิตอ่ไปยงัผูด้แูลระบบ
เกยีวกบั PSU Passport ผ่านทางเว็บ https://psupassport.psu.ac.th ได ้
 

  
    

หากไม่ตอ้งการใหม้กีารถามทกุครงัในการ
เขา้สูร่ะบบดว้ย Username และ Password 

ใหเ้ลอืกตอบ “No” แนะนําใหต้อบ “No” ไว ้
เสมอเพอืเป็นการป้องกนัการเขา้สูร่ะบบ 
โดยท่านตอ้งเป็นผูป้้อนการล็อกอนิเอง
เท่านัน และแสดงหนา้แนะนําและขอ้ความ
แจง้เตอืนในการเขา้ใชง้านใหทํ้าการปิด
การแนะนําและการแจง้เตอืน ดงัภาพ 
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เขา้สูห่นา้จอพนืทขีอง Teams ของตนเองทไีดม้กีารสรา้งเอาไว ้ดงัภาพ 

 

 
 

2. เขา้จาก Desktop หรอื Mobile Application ตอ้งทําการดาวนโ์หลดไฟลมาทําการ
ตดิตงัลงบนเครอืงคอมพิวเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึจะสามารถเรยีกใชง้านจาก 

Desktop ได ้โดยทําตามขนัตอนท ี1 เขา้ผ่าน Web Application จนเขา้มาถึง
หนา้จอแสดงพนืที Teams จากนันใหท้ําการคลกิดาวนโ์หลดโปรแกรม เพือทํา
การติดตัง ดังภาพ (ยกตัวอย่างเฉพาะติดตังบน Desktop ของเครอืง
คอมพวิเตอรเ์ท่านัน) 
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หลงัจากตดิตงัเรยีบรอ้ยจะมไีอคอนชอืโปรแกรมคอื  เปิดเขา้ระบบ ดงัภาพ 
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      อธบิายสว่นเมนูการทาํงานหลกัของ Microsof Teams ประกอบดว้ย 

 - Activity เป็นการเรยีกดกูจิกรรมต่าง  ๆ ททีํางานอยู่ในระบบ 

  - Chat เป็นการสนทนาระหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนักเรยีน ทงัแบบเดยีวและแบบกลุม่ 

  - Teams เป็นการแสดงพนืทกีารทํางานสําหรบักลุม่ /  หอ้งเรยีน 

  - Assignments  เป็นการสรา้งแบบทดสอบ  หรอืตรวจสอบงานทนัีกเรยีนสง่ให ้
  อาจารย ์

  - Calendar  เป็นการสรา้งตารางนัดหมายและการประชมุ 

  - Calls  เป็นการโทรตดิตอ่ระหว่างกลุม่  หรอืบุคคล  ไม่สามารถใชบ้นัทกึการสอนได ้

  - File เป็นการแสดงพนืทเีก็บไฟลท์เีก็บอยู่ในทเีดยีว 

 

การจดัการประชมุ หรอื การสอน 

 หลงัจากลงชอืเขา้ใชร้ะบบเรยีบรอ้ย ผูใ้ชส้ามารถสรา้งการประชมุ หรอื การเรยีการ
สอนออนไลน ์ได ้โดยเรมิตน้ตอ้งมกีารสรา้ง Teams สรา้ง Channels และกาํหนดสมาชกิให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นจงึจะสามารถทาํการนัดหมายการประชมุ หรอื การสอนออนไลนไ์ดต้รงตาม
กลุม่การใชง้านทเีหมาะสมได ้ดงันี 

1. เขา้ระบบ Microsoft Teams ใหเ้รยีบรอ้ยจากนันเลอืก Teams และเลอืก Join or create 

team และกดปุ่ ม Create team เพอืทําการสรา้ง Teams ทตีอ้งการ 
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    ทําการเลอืกประเภทในการสรา้ง Team  

เลอืก Class เพอืสรา้งชนัเรยีน 

     ตงัชอืชนัเรยีน หรอื หอ้งการประชมุ 

    เพมิคน แนะนํากดปุ่ ม Skip ไปกอ่น 

หลงัจากสรา้ง Team เรยีบรอ้ยจะแสดงดงัภาพ 
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2. ทําการสรา้งการนัดหมายการประชมุ หรอืการสอนออนไลน ์ใหเ้ลอืก Calendar  และ
เลอืก New Meeting 

 

3. ป้อนรายละเอยีดการประชมุ หรอื การสอนออนไลน ์คลกิ Send ขอ้มูลนัดหมายจะไป
ปรากฎท ีCalendar และใน Channel ทรีะบไุวอ้ตัโนมตั ิดงัภาพ 
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ชอืเรอืง 

วนั เวลา 

Channel รายวชิา/หอ้งย่อยทตีอ้งการ 

หอ้งเรยีน/หอ้งประชุม 

 3 



 

 

 

4. เรมิการสอนออนไลน ์หรอื การประชมุออนไลนจ์าก Calendar สาํหรบัผูใ้ชท้สีรา้งการนัด
หมายไว ้จากนันคลกิรายการทตีอ้งการ กดปุ่ ม “Join” เพอืเขา้เรยีน หรอื ประชมุ ดงั
ภาพ 

 

 

หากเลอืกมาจากทาง Channel ทรีะบุนัดหมายไวส้ามารถเรมิการสอนออนไลน ์หรอื การ
ประชมุออนไลน ์ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

 ในกรณีตอ้งการใหผู้ร้ว่มมาทําการขอเขา้รว่มเฉพาะคนทมีรีหสัการประชมุหรอืการ
สอนนันเท่านันมาทําการขอเขา้ชนัเรยีนหรอืหอ้งประชมุสามารถทาํตามขนัตอนไดด้งันี 
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 เลอืก Teams และเลอืกชนัเรยีนหรอืหอ้งประชมุทตีอ้งการ ดงัภาพ 

 

จากนันคลกิ “…” เพอืเลอืกรายการ Manage team เพอืทําการสรา้ง Team code ในการขอ
เขา้รว่ม 

 

 

เมอืกดปุ่ ม Generate จะไดร้บั Team code เพอืแจง้ใหก้บันักศกึษาหรอืผูเ้ขา้ประชมุทําการขอ
เขา้ชนัเรยีนหรอืหอ้งประชมุได ้ดงัภาพ 
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เมือตอ้งการเรมิสอนหรอืประชมุออนไลน ์แนะนําใหผู้ส้อนทํางานผ่านโปรแกรม 
Desktop จะมกีารทํางานทเีสถยีรมากกว่าและมสี่วนการทํางานทมีากกว่าการใชผ้่าน Web 

Browser เพือเขา้ไปยงัรายการทอียู่ในชนัรยีนหรอืหอ้งประชมุ เพือการสอน โดยกดปุ่ ม 
“Join” เพอืขอเรมิ Join Now ดงัภาพ 

 

 

 

เมอืตอ้งการบนัทกึการสอน หรอืการประชมุใหไ้ปท ี“…” เพอืเลอืก Start recording และเมอื
ตอ้งการหยุดบนัทกึใหเ้ลอืกทเีดมิเป็น   Stop recording 
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แชรห์น้าจอ 

เลอืกหน้าจอที
ตอ้งการแชร ์



     

เมอืมกีารบนัทกึการสอน หรอื การประชมุสามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดไฟลท์ตีอ้งการได ้ดงันี 
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การเขา้รว่มการประชมุ หรอื การสอน 

 ในการเขา้รว่มสามารถเขา้รว่มไดจ้าก 2 ชอ่งทาง คอื วธิเีขา้ใชจ้ากลงิกท์ไีดร้บัจาก
ผูส้รา้งการนัดหมายประชมุ หรอื การสอนออนไลน ์หรอืวธิเีขา้โดยใชร้หสัการประชมุหรอื
การสอนทไีดร้บัจากผูส้รา้งการประชมุหรอืการสอน ดงัภาพ (ตวัอย่างวธิที ี2 ทไีดร้บัรหสั
การประชมุหรอืการสอนเพอืทําการเขา้รว่ม) ซงึทงั 2 วธินัีน แนะนําใหใ้ชง้านผ่าน Browser 

Google Chrome ถา้ม ีPop up  ขนึมาใหเ้ลอืก Cancel แลว้เลอืก Join on the web instead  

ใหนั้กศกึษาหรอืผูเ้ขา้ประชมุทําการเขา้ระบบ Microsoft Teams ใหเ้รยีบรอ้ยจากนัน
เลอืก Teams และเลอืก Join or create team และป้อน Team code เพอืขอเขา้รว่มชนัเรยีน 
หรอื หอ้งประชมุ ดงัภาพ 

 

 

เมอืเขา้ชนัเรยีน หรอืหอ้งประชมุไดเ้รยีบรอ้ยสามารถทําการเลอืกการนัดหมายที
ตอ้งมกีารสอนหรอืประชมุออนไลนต์ามตารางทกีาํหนดไวโ้ดยผูส้อนหรอืผูนั้ดประชมุ เพอื
ขอเขา้รว่มประชมุ โดยตอ้งรอใหผู้ส้อน/ผูนั้ดประชมุกด accept กอ่นจงึเขา้รว่มได ้ดงัภาพ 

 1 
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ป้อน Team code ทไีดจ้ากผูส้อน/ประชุม 



 

 

  

เมอืกด Join Now แลว้ตอ้งรอใหถ้กู accept กอ่นจงึจะสามารถเขา้รว่มได ้
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