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การสร้าง/เขา้ร่วมทีมดว้ย Microsoft Teams 
 

การเข้าใช้งาน Microsoft Teams สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี ้

1. ผ่าน website https://teams.microsoft.com/  

2. ผ่านโปรแกรม Teams โดยเข้า Download ได้ที ่https://teams.microsoft.com/downloads  หรือจาก App 

store/Play store 

สาํหรับอาจารยผู์ส้อน 

Create Team 
 

1. เข้าสู่ระบบด้วย  Account @m.swu.ac.th 

 
2. คลิก ที่มุมขวาด้านบน   

3. กดปุ่ม Create team เพ่ือทําการสร้างชัน้เรียน  

  

4. คลิกเลือกรูปแบบทีมเป็น Class  

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/downloads
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5. Create your team ให้ทําการระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี ้ 

• Name ใส่รหสัวชิาพร้อมชือ่วชิา 

• Description ใส่คําอธบิายรายวชิา 

6. กดปุ่ม Next  

  
7. คลิก Skip การเพ่ิม Student และ Teacher  

 

สําหรับเพ่ิมผูเ้รียนที่ใช ้Account @m.swu.ac.th ดว้ย Team Code 

1. คลิกเลือก Manage team   

  

2. คลิก Tab Setting   ตรงส่วนของ Team Code กดปุ่ม Generate เพ่ือให้ระบบสร้างรหัสทีม  
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3. นํา Team code ส่งให้กับผู้เรียน เพ่ือเข้าร่วมชัน้เรียน โดยส่งผ่าน Line หรือ e-mail 

  

 

สําหรับเพ่ิมผูเ้รียนที่ใช ้Account อื่นๆ เชน่ hotmail ,gmail , g.swu.ac.th ดว้ย Invite 

e-mail 
1. คลิกเลือก Add member   

  

2. ที่ Tab Students ทําการเพ่ิม e-mail ผู้เรียนที่ต้องการเชิญเข้าร่วมชัน้เรียน 

3. กดปุ่ม Add 
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สาํหรับผูเ้รียน 

ผูเ้รียนที่ใช ้Account @m.swu.ac.th เขา้ร่วมช ัน้เรียนดว้ย Team code 

1. เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams  การเข้าร่วมชัน้เรียน ให้คลิกที่ มุมบนด้าน

ขวามือ    

2. ระบุ Team code ที่ได้รับจากอาจารย์ คลิก Join team เพ่ือเข้าร่วมชัน้เรียน  

 
 

ผูเ้รียนที่ใช ้Account อื่นๆ เชน่ hotmail ,gmail , g.swu.ac.th เขา้ร่วมช ัน้เรียน 
1. ผู้เรียนทําการตรวจสอบ e-mail ที่ผู้สอนได้เชิญเข้าร่วมชัน้เรียน 

2. โดยใน e-mail จะระบุชื่อรายวิชาที่เชิญเข้าร่วมชัน้เรียน 

3. คลิก Open Microsoft Teams 
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4. ระบบจะทําการตรวจสอบหากผู้เรียนใช้ Account ของ gmail หรือ @g.swu.ac.th ต้องทาํการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้

กับ Microsoft ก่อนตาม 

  
 

5. เมื่อลงทะเบียนกับ Microsoft เรียบร้อยแล้ว หรือหากผู้เรียนใช้ Account ของ hotmail หรือ Outlook จะเข้าสู่

ขัน้ตอนต่อไปคือการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ขององค์กร Srinakharinwirot University 

(m.swu.ac.th)  
6. กดปุ่ม Accept 

  

7. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดเร่ืองความปลอดภยัในการใช้งานระบบ โดยยืนยันตนผ่าน Microsoft 

Authenticator 
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8. กดปุ่ม ถัดไป 

 
9. เลือก ได้รับการแจ้งเตือนสําหรับการยืนยันความถูกต้อง 

10. กดปุ่ม การตัง้ค่า 

11. ระบบจะแสดงภาพ qr code เพ่ือให้ผู้ใช้ทําการยืนยันตัวตน 

 
12. ทําการดาวน์โหลดและติดตัง้ App Microsoft Authenticator บน Smartphone 

• เปิดโปรแกรม Microsoft Authenticator  

• เลือก Add account  

• เลือก Work or School account  

• จะขึน้ Allow Authenticator to take picture and record video ให้เลือก Allow  

• ใช้โทรศัพท์สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
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13. เมื่อการตรวจสอบสําเร็จ กดปุ่ม เสร็จสิน้ 

 
14.  Microsoft Teams สามารถใช้งานได้ทัง้ผ่านเว็บ ไซตแ์ละโปรแกรม Teams 

 
15. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับชัน้เรียนที่ผู้สอนได้เชญิมา 
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