Online Teaching အတွက် Microsoft Team အသံုးြပနည်းအဆင့်ဆင့်
၁။ www.office.com website သိုသွားပီး MTU မှာ ဖွင့်ေပးထားေသာ mtu.edu.mm (email
username account and password) ထည့်ပီး ဝင်ရပါမည်။

ပံု (၁)
၂။ login ဝင်ပီးချိန်တွင် ေအာက်ပါ ပံ(ု ၂) အတိုင်း ေတွရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ပံု (၂)
၃။ Teams ကို ဖွင့်ပီးေသာ အခါ ပံု (၃) အတိုင်း ြမင်ေတွရမည်။ ပံု (၃) တွင် ေရးချယ်စရာ ှစ်ခု ရှိပါ
သည်။ Create a team သည် Team အသစ်အတွက် အသံုးြပပီး၊ create လုပ်ပီးသား team ကို ဝင်
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ေရာက်လိုပါက join a team with a code နဲ ဝင်ရပါမည်။

ပံု (၃)
၄။ Web browser ကိုအသံုးမြပပဲ Application or Apps ကို သံုး၍လည်း ရိုင်ပါသည်။ Apps ကို
(https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app) မှ ပံု
(၄) အတိုင်း လည်း download လုပ်ိုင်ပါသည်။ ပံု (၅) သည် install လုပ်ထားေသာ Application မှ
ပံုစံြဖစ်ပီး ပံု (၃) ှင့် အတူတူ ပင် ြဖစ်သည်။

ပံု (၄)
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ပံု (၅)
၅။ ထိုေန က် သင်ခန်းစာများ ပိုချိုင်ေစရန် Create a team ကို ေရးလင် ပံု (၆) မှာြပထားသည်
အတိုင်း ြမင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ Classroom အတွက် ြဖစ်ေသာေကာင့် Class ကို ေရးရပါမည်။
⦁

Professional Learning Community (PLC) သည် မိမိှင့် အုပ်စုတူ အတန်းများ၊ အဖွဲများ
အလိုက် မိမိတို ေလ့လာထားချက်များကို ေဆွးေွးလိုလင် သံုးိုင်ပါသည်။

⦁

Staff သည် ံုးလုပ်ငန်းများ ၊ စီမံခန်ခွဲေရး ကိစများ ေဆာင်ရက်ရန် အတွက် ြဖစ်ပါသည်။

⦁

Other သည် ေကျာင်းသား သမဂများ အဖွဲအစည်းများ အကား Sharing လုပ်ချင်လင် သံုးို
င်ပါသည်။

ပံု (၆)

3

၆။ Class ကို ေရးပီးချိန်တွင် ပံု (၇) တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် subject code ကို
ထည့်သင
ွ ်းပီး န မည်ေပးိုင်ပါသည်။ ထိုေန က် သက်ဆိုင်ရာ ေကျာင်းသား/သူများ၏ email ှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ှင့်ဆိုင်ေသာ အြခား (for example: lab assistant) ဆရာ/ဆရာများအား
လည်း ပံု (၈) တွင် ြပထားသည့်အတိုင်းထည့်သင
ွ ်းိုင်ပါသည်။

ပံု (၇)

ပံု (၈)
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၇။ ထိုေန က် ပံု (၉) တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း Class materials များကို upload လုပ်ိုင်ပါသည်။

ပံု (၉)
၈။ "Upload Class Materials" ကို ှိပ် ပီးလင် ပံု (၁၀) တွင် ြမင်ရသည့်အတိုင်း Files ေအာက်တွင်
New ကို ေရးပါက Microsoft Word, Excel, Powerpoint စသည်ြဖင့် ဖိုင် အသစ်များကို create လုပ်
ပီး ေရးိုင်ပါသည်။ ဉပမာ အေနြဖင့် အသစ် ဖွင့်ထားေသာ microsoft word ဖိုင်ကို ပံု (၁၁) တွင် ြမင်
ရပါမည်။

ပံု (၁၀)
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ပံု (၁၁)
၉။ ြပလုပ်ထားပီးေသာ powerpoint များကို upload လုပ်ချင်ပါက upload ကိုေရးပီး မိမိဖိုင် ရှိရာ
ေအာက် ကို သွားေရးပီး သက်ဆိုင်ရာ file များကို ပံု (၁၂) အတိုင်း upload လုပ်ိုင်ပါသည်။

ပံု (၁၂)
၁၀။ Assignment များတင်လိုပါကလည်း ပံု (၁၃) တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း Assignments ကို ေရး
ပီး လုပ်ိုင်ပါသည်။
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ပံု (၁၃)
၁၁။ Assignments ကို ေရးချယ်ပီးချိန်တွင် ပံု (၁၄) တွင် ြပထားသည့်အတိုင်း ြပလုပ
် ိုင်တာ သံုးခု ရှိ
ပါသည်။ New Assignment, New Quizz ှင့် From Existing ရှိပီးသား Assignment or Quizz ကို
upload လုပ် ိုင်ပါသည်။

ပံု (၁၄)
၁၂။ ဥပမာအေနြဖင့် New Assignment ကို ေရးပီး Assignment အသစ် ကို ေရးလင် ပံု (၁၅) အတို
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င်း ေတွရမည်။ Quizz ကို ေရးပါက ပံု (၁၆) အတိုင်း ြမင်ေတွရမည်။ ပံု (၁၆) က New Form ကို ေရး
ပါက ပံု (၁၇) အတိုင်း ြမင်ေတွရမည်။

ပံု (၁၅)

ပံု (၁၆)
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ပံု (၁၇)
အခုရှင်းြပထားသည်အထိသည် Teams ကို အသံုးြပပီး Class materials များ ၊ Assignment များ ှ
င့် Quizz များ ကို upload လုပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။ ပံု (၁၈) ၏ ဘယ်လက်ေထာင့်တွင် Activity, Chat, Teams, Assignments, Calender, Call
and Files အစရှိသည်များကို ေတွိုင်ပါသည်။
⦁

Activity သည် မိမိ ြပလုပ်ထားေသာ new feed များ၊ notification များ ကည့်ိုင်ေသာ ေန
ရာြဖစ်သည်။

⦁

Chat သည် ယခု ပံု (၁၈) တွင် ြမင်ရသည့်အတိုင်း Batch အလိုက် group များကို chat လုပ်
ိုင်ပါသည်။

⦁

Teams သည် အေပက ေဖာ်ြပထားခဲ့ေသာ lecture slides များ ှင့် Assignments များ
တင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

⦁

Assignments tab ကို သံုးပီး ဒီေနရာကေနလည်း အလွယ်တကူ တင်ိုင်ပါသည်။

⦁

Calender tab သည် Meeting လုပ်မည့် အချိန်များ မှတ်သားထားပီး meeting လုပ်ခါနီး
remind လုပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ပါသည်။

⦁

Calls သည် individual or group call များ ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။
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ပံု (၁၈)
၁၄။ Call မှ တဆင့် Live streaming ှင့် Video Conferencing ေြပာေနချိန်တွင်လည်း မိမိ screen
ကို ပံု (၁၉) တွင် ြပထားေသာ icon ေလးကို ှိပ်ပီး sharing လုပ်ိုင်ပါသည်။ ထိုသို sharing လုပ်ရာ
တွင် မိမိ သံုးေနေသာ desktop တခုလံုးကို share လည်း ရပါသည်။ သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
powerpoint or PDF ကိုပဲ ကွက်ပီး sharing လုပ်ချင်ရင်လည်း ရပါသည်။

ပံု (၁၉)
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၁၅။ မိမိ live stream ြဖင့် စာသင်ကားေနချိန်တွင် recording လုပ်ချင်ပါက ပံု (၂၀) ြပထားေသာ
အစက်ေလး သံုးစက်ပါ icon ေလးကို ေရးကာ recording လုပ်ိုင်ပါသည်။

ပံု (၂၀)
Mircrosoft Team သည် MTU ၏ domain ြဖစ်ေသာ mtu.edu.mm ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ေပးထားေသာ
account ရှိသည့် ဆရာ/ဆရာမများ ှင့် ေကျာင်းသား/သူများ ၊ ဝန်ထမ်းများ အချင်းချင်း တွင် ချိတ်
ဆက် အသံုးြပိုင်ပီး အြပင်မှ လံုးဝ ဝင်ေရာက်သုးံ စွဲြခင်း မရှိပါ။ သက်ဆိုင်ရာ Year အလိုက် ၊ Major
အလိုက် ှင့် Subject ဘာသာရပ်အလိုက် Team ဖွဲပီး အလုပ်လုပ်ိုင်ြခင်း ေကာင့် အလွန်အဆင်
ေြပေသာ online system တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
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