การใช้ Microsoft Teams
เพือการเรียนการสอนและการประชุม
Microsoft Teams เป็ นบริการหนึงของ Office 365
Conference) หรือ

ทีสามารถใช ้ประชุมออนไลน์ (Video

การเรียนการสอนออนไลน์ ได ้

ขันตอนการใช ้งาน
ก่อนการเริมใช ้ Microsoft Teams ได ้ตอ้ งทําการขอเปิ ดบริการของ Office 365 ของ
ทางมหาวิทยาลัยให ้เรียบร ้อยก่อนในครงแรก
ั
เพือทีจะสามารถเปิ ดใช ้ service Teams ได ้
ขันตอนขอเปิ ดบริการของ Office 365


ไปที https://psupassport.psu.ac.th จากนันเลือกขอใช ้บริการ Office365 และป้ อน
รหัส ผูใ้ ช ้และรหัส ผ่ า นของ PSU Passport ซึงใช ้เวลาในการยืนยัน การเปิ ด
ให ้บริการประมาณ 1 ชัวโมงจึงสามารถเข ้าใช ้บริการของ Office365 ได ้
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โดยการเข ้าถึง Microsoft Teams ทําได ้ 3 วิธ ี คือ
1.

เข ้าผ่าน Web Application
ไปที https://teams.microsoft.com และเข ้าระบบด ้วย Username และ Password
จาก PSU Passport คือ ชือบัญชี ตามด ้วย @email.psu.ac.th เช่น
example@email.psu.ac.th เป็ นต ้น

ข ้อสังเกต หากท่านเข ้าสูร่ ะบบแล ้วไม่สามารถเข ้าใช ้งานได ้ ท่านอาจจะยังไม่ได ้
ขอเปิ ดใช ้บริการ Office 365 ของทางมหาวิทยาลัย หรือหากท่านขอเปิ ดบริการ
เรียบร ้อยแล ้วแต่ยงั ไม่สามารถใช ้เข ้าระบบได ้ กรุณาติดต่อไปยังผู ้ดูแลระบบ
เกียวกับ PSU Passport ผ่านทางเว็บ https://psupassport.psu.ac.th ได ้
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หากไม่ต ้องการให ้มีการถามทุกครงในการ
ั
เข ้าสูร่ ะบบด ้วย Username และ Password
ให ้เลือกตอบ “No” แนะนํ าให ้ตอบ “No” ไว ้
เสมอเพือเป็ นการป้ องกันการเข ้าสูร่ ะบบ
โดยท่านต ้องเป็ นผู ้ป้ อนการล็อกอินเอง
เท่านัน และแสดงหน้าแนะนํ าและข ้อความ
แจ ้งเตือนในการเข ้าใช ้งานให ้ทําการปิ ด
การแนะนํ าและการแจ ้งเตือน ดังภาพ
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เข ้าสูห
่ น้าจอพืนทีของ Teams ของตนเองทีได ้มีการสร ้างเอาไว ้ ดังภาพ

2.

เข ้าจาก Desktop หรือ Mobile Application ต ้องทําการดาวน์โหลดไฟลมาทําการ
ติดตังลงบนเครืองคอมพิวเตอร ์ใหเ้ รียบร ้อยก่อนจึงจะสามารถเรียกใช ้งานจาก
Desktop ได ้ โดยทําตามขันตอนที 1 เขา้ ผ่ าน Web Application จนเข า้ มาถึง
หน้าจอแสดงพืนที Teams จากนั นใหท้ ําการคลิกดาวน์โ หลดโปรแกรม เพือทํา
การติด ตัง ดัง ภาพ (ยกตัว อย่ า งเฉพาะติ ด ตังบน Desktop
ของเครือง
คอมพิวเตอร ์เท่านัน)

1

2

หลังจากติดตังเรียบร ้อยจะมีไอคอนชือโปรแกรมคือ
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เปิ ดเข ้าระบบ ดังภาพ

อธิบายส่วนเมนู การทํางานหลักของ Microsof Teams ประกอบด ้วย
- Activity เป็ นการเรียกดูกจิ กรรมต่าง ๆ ทีทํางานอยู่ในระบบ
้ อนและนักเรียน ทังแบบเดียวและแบบกลุม
่
- Chat เป็ นการสนทนาระหว่างอาจารย ์ผูส
ั กลุม
่ / ห ้องเรียน
- Teams เป็ นการแสดงพืนทีการทํางานสําหรบ
- Assignments เป็ นการสร ้างแบบทดสอบ หรือตรวจสอบงานทีนักเรียนส่งให ้
อาจารย ์
- Calendar เป็ นการสร ้างตารางนัดหมายและการประชุม
่ หรือบุคคล ไม่สามารถใช ้บันทึกการสอนได ้
- Calls เป็ นการโทรติดต่อระหว่างกลุม
- File เป็ นการแสดงพืนทีเก็บไฟล ์ทีเก็บอยู่ในทีเดียว

การจัดการประชุม หรือ การสอน
หลังจากลงชือเข ้าใช ้ระบบเรียบร ้อย ผูใช
้ ้สามารถสร ้างการประชุม หรือ การเรียการ
สอนออนไลน์ ได ้ โดยเริมต ้นต ้องมีการสร ้าง Teams สร ้าง Channels และกําหนดสมาชิกให ้
เรียบร ้อยก่อนจึงจะสามารถทําการนัดหมายการประชุม หรือ การสอนออนไลน์ได ้ตรงตาม
กลุม
่ การใช ้งานทีเหมาะสมได ้ ดังนี
1.

เข ้าระบบ Microsoft Teams ให ้เรียบร ้อยจากนันเลือก Teams และเลือก Join or create
team และกดปุ่ ม Create team เพือทําการสร ้าง Teams ทีต ้องการ
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ทําการเลือกประเภทในการสร ้าง Team
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เลือก Class เพือสร ้างชันเรียน

5 ตังชือชันเรียน หรือ ห ้องการประชุม
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หลังจากสร ้าง Team เรียบร ้อยจะแสดงดังภาพ

เพิมคน แนะนํ ากดปุ่ ม Skip ไปก่อน

2.

ทําการสร ้างการนัดหมายการประชุม หรือการสอนออนไลน์ ให ้เลือก Calendar และ
เลือก New Meeting
2
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ป้ อนรายละเอียดการประชุม หรือ การสอนออนไลน์ คลิก Send ข ้อมูลนัดหมายจะไป
ปรากฎที Calendar และใน Channel ทีระบุไว ้อัตโนมัต ิ ดังภาพ
3
ชือเรือง
วน
ั เวลา
Channel รายวิชา/ห้องย่อยทีต้องการ
ห้องเรียน/ห้องประชุม

4.

เริมการสอนออนไลน์ หรือ การประชุมออนไลน์จาก Calendar สําหร ับผูใ้ ช ้ทีสร ้างการนัด
หมายไว ้ จากนันคลิกรายการทีต ้องการ กดปุ่ ม “Join” เพือเข ้าเรียน หรือ ประชุม ดัง
ภาพ
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หากเลือกมาจากทาง Channel ทีระบุนัดหมายไว ้สามารถเริมการสอนออนไลน์ หรือ การ
ประชุมออนไลน์ ได ้เช่นเดียวกัน
ในกรณี ต ้องการให ้ผูร้ ว่ มมาทําการขอเข ้าร่วมเฉพาะคนทีมีรหัสการประชุมหรือการ
สอนนันเท่านันมาทําการขอเข ้าชันเรียนหรือหอ้ งประชุมสามารถทําตามขันตอนได ้ดังนี

เลือก Teams และเลือกชันเรียนหรือหอ้ งประชุมทีต ้องการ ดังภาพ
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จากนันคลิก “…” เพือเลือกรายการ Manage team เพือทําการสร ้าง Team code ในการขอ
เข ้าร่วม
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เมือกดปุ่ ม Generate จะได ้ร ับ Team code เพือแจ ้งให ้กับนักศึกษาหรือผูเ้ ข ้าประชุมทําการขอ
เข ้าชันเรียนหรือห ้องประชุมได ้ ดังภาพ

เมือต อ้ งการเริมสอนหรือ ประชุม ออนไลน์ แนะนํ า ให ผ
้ ูส้ อนทํ า งานผ่ า นโปรแกรม
Desktop จะมีการทํางานทีเสถียรมากกว่าและมีส่วนการทํางานทีมากกว่าการใช ้ผ่าน Web
้ งประชุม เพือการสอน โดยกดปุ่ ม
Browser เพือเขา้ ไปยัง รายการทีอยู่ ใ นชันรีย นหรือ ห อ
“Join” เพือขอเริม Join Now ดังภาพ
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แชร ์หน้าจอ

14

เลือกหน้าจอที
ต้องการแชร ์

เมือต ้องการบันทึกการสอน หรือการประชุมให ้ไปที “…” เพือเลือก Start recording และเมือ
ต ้องการหยุดบันทึกให ้เลือกทีเดิมเป็ น Stop recording

เมือมีการบันทึกการสอน หรือ การประชุมสามารถเข ้าไปดาวน์โหลดไฟล ์ทีต ้องการได ้ ดังนี
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การเข้าร่วมการประชุม หรือ การสอน
ในการเข ้าร่วมสามารถเข ้าร่วมได ้จาก 2 ช่องทาง คือ วิธเี ข ้าใช ้จากลิงก ์ทีได ้รบั จาก
ผูส้ ร ้างการนัดหมายประชุม หรือ การสอนออนไลน์ หรือวิธเี ข ้าโดยใช ้รหัสการประชุมหรือ
การสอนทีได ้รบั จากผูส้ ร ้างการประชุมหรือการสอน ดังภาพ (ตัวอย่างวิธท
ี ี 2 ทีได ้รบั รหัส
การประชุมหรือการสอนเพือทําการเข ้าร่วม) ซึงทัง 2 วิธน
ี ัน แนะนํ าใหใ้ ช ้งานผ่าน Browser
Google Chrome ถ ้ามี Pop up ขึนมาให ้เลือก Cancel แล ้วเลือก Join on the web instead
ให ้นักศึกษาหรือผูเ้ ข ้าประชุมทําการเข ้าระบบ Microsoft Teams ให ้เรียบร ้อยจากนัน
เลือก Teams และเลือก Join or create team และป้ อน Team code เพือขอเข ้าร่วมชันเรียน
หรือ ห ้องประชุม ดังภาพ
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ป้ อน Team code ทีได้จากผู ส
้ อน/ประชุม
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เมือเข ้าชันเรียน หรือห ้องประชุมได ้เรียบร ้อยสามารถทําการเลือกการนัดหมายที
ต ้องมีการสอนหรือประชุมออนไลน์ตามตารางทีกําหนดไว ้โดยผูส้ อนหรือผูนั้ ดประชุม เพือ
ขอเข ้าร่วมประชุม โดยต ้องรอให ้ผูส้ อน/ผู ้นัดประชุมกด accept ก่อนจึงเข ้าร่วมได ้ ดังภาพ
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เมือกด Join Now แล ้วต ้องรอให ้ถูก accept ก่อนจึงจะสามารถเข ้าร่วมได ้

