
คู่มือสำหรับ Multifactor Authentication  

งานบริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2285-2287 

คู่มอืการตั้งค่าช่องทางสำหรับการรับ Security Code สำหรับ Multifactor Authentication  

เมื่อผู้ใช้งานได้ถูกเปิดการใช้งาน Multifactor Authentication แล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ทำ

การตั ้งค่าช่องทางสำหรับการกู ้คืนรหัสผ่าน หรือสำหรับการรับ Code Multifactor Authentication 

หลังจากการทำ Sign in เข้า UP Office365 จะปรากฏข้อความแจ้ง "Your organization needs more 

information to keep your account secure" กด Next(1) 

ขั้นตอนที่ 1 ให้ใส่ข้อมูลเพื่อให้ระบบทำการติดต่อ แนะนำ* เลือก Authentication phone(2.1), 

Thailand(+66)(2.2), กรอกเบอร์โทรศัพท(์2.3), Method Send me a code by text message(2.4) แลว้

กด Next(2) 

 
ขัน้ตอนที่ 2 หลังจากระบบส่ง Code ให้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ไดก้รอกไวใ้นขัน้ตอนที่ 1, ทำกรอก 

Code ที่ระบบส่งให้ แล้วกด Verify(3) 

 
ขัน้ตอนที่ 3 เพื่อสามารถใช ้application อื่น ๆ ต่อไป หากในบางครัง้ไม่สามารถใชโ้ทรศัพท์เพื่อรับ 

code ไดส้ามารถใชร้หัสผ่านที่แสดงดา้นล่างได ้หลังจากนัน้กด Next(4) 
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จากนัน้ระบบจะกลับมาหน้าหลัก ให้ทำการกรอกรหัสผ่านยืนยันอกีคร้ังกบัระบบความปลอดภัย

ใหม่ โดยหลังจากนี้จะมีการ Verify Code ทาง SMS ทุกครัง้ และสามารถเปลี่ยนไปใช ้App ในการ 

Approve หรือ ใช ้Password less แทน Verify Code ทาง SMS ในหัวขอ้ถัดไป “การต้ังค่าช่องทาง

อื่น ๆ สำหรับ Multifactor Authentication” ,กด Next(5) และ “re-enter my password”(6)  

 
ทำการกรอกรหัสผ่าน กด Sign in(7), คลกิที่ช่อง Text(8) เพื่อใหร้ะบบส่งเป็น text message เข้า

เบอร์โทรศพัท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้, นำ code ที่ได(้9) มากรอกแลว้ทำการ Verify(10) 

ระบบแจ้งใหท้ำการตั้งค่าการยืนยันตัวตน และช่องทางที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้นี้สามารถใชเ้ป็น

ข้อมูลสำหรับการ reset รหัสผ่าน หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านได้ ในขั้นตอนนี้จะแสดงวิธีการที่ได้

ลงทะเบียนไว้เป็น Authentication Phone ซึ่งจะมสีัญลักษณ์แจ้งเตือนเป็นสีเหลือง ให้ทำการยนืยัน, 

กดที่ verify(11) 

สัญลกัษณ์  

 ไม่มข้ีอมูล ไมไ่ดต้รวจสอบยนืยัน 

 มีข้อมูล ไม่ไดต้รวจสอบยืนยัน 

 มีข้อมูล ไดต้รวจสอบยนืยันแลว้ 
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เบอร์โทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นที่ต้องการได้ จากนัน้กดที่ 

text me(12) เพื่อให้ระบบส่งเป็น text message เข้าเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้, นำ code ที ่ได้(13) มา

กรอกแล้วทำการ Verify(14), สัญลักษณ์ของช่องทาง Authentication Phone จะกลายเป็นสีเขียว กด 

finish(15) เป็นการเสร็จสิ้น 
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การต้ังคา่ช่องทางอ่ืน ๆ สำหรับการรับ Security Code สำหรบั Multifactor Authentication 

คลกิที่เคร่ืองหมายเกียร์ (Setting) เลอืก Update contact preferences, คลกิที่ Security info 

  
หรือ คลกิที่ Profile เลือก View account, เลอืก UPDATE INFO 

 
 

หรือสามารถเข้าโดยตรงได้ที่ https://mysignins.microsoft.com/security-info 

 

เมื่อเข้ามาที่หน้า Security info จะแสดงวธิีในการเข้าถงึบัญชีหรือการช่องทางการ reset ผ่าน โดย

ค่าเริ่มต้นจะเป็น การส่งขอ้ความถึงเบอร์โทรศัพท์ หรือการใส่รหัสผ่าน Initial app password สามารถ

เพิ่มช่องทางสำหรับการรับ Security Code ได้ที่ +Add sign-in method(1) 
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ระบบจะมีวธิใีห้เลือก 5 ช่องทางดังนี้ 

 
- Authenticator app 

- Phone 

- Alternate phone 

- Email 

- Office phone 

ซึ่งช่องทางที่เป็นที่นยิมสำหรับการรับ Security Code มี 2ช่องทางไดแ้ก่ Authenticator app และ

Phone(SMS) 

วิธกีารตั้งค่า Verify code ด้วย Authenticator app 

คลกิ Add method เลือกที่ Authenticator app(1) จากนัน้กด Add(2) 
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1. Download Microsoft Authenticator ลงบนอุปกรณ์, ที่หน้าจอเลอืก Next เพื่อสร้าง QR code   

Android iOS 

  

 
1. เปดิ Application Microsoft Authenticator กด +ที่มุมบนขวามมอืเพื่อ Add account, เลือกที่ 

“Work or school account” และเลือกที่ Scan QR code 

 
2. คลกิ Next บนหน้าจอของระบบเพื่อใหร้ะบบสรา้ง QR code, ทำการ scan QR code ที่ 

Application จะปรากฏ Account ระบบแสดงหนา้จอว่าทำการลงทะเบยีนสำเร็จ  

 
วิธีการเปลี่ยนช่องทางการ Authentication ให้คลิกที ่ Change ซึ ่งสามารถเลือกที่ Microsoft 

Authenticator app ได ้2 วธิ ี 
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2.1 Microsoft Authenticator – notification สามารถเลือกใชง้านได้ดังนี้ 

 ตวัเลอืกที่ 1 Approve sign-in คือ กรอกรหัสผา่น + ตอ้งมกีาร Approve ผา่น App 

ถงึจะเข้าถงึบัญชไีด ้(ระบบจะเลือกเป็นตัวเลอืกหลัก ใชไ้ดท้นัท)ี  

การเขา้ใช้งาน ทำการ sign in ที่ website กรอก Username และ Password ระบบ

จะแจง้เตือนให ้Approve sign in ที่อุปกรณ์ของผูใ้ช้งาน(1) หรือ(2) กดที่ "I can't use my 

Microsoft Authenticator app right now" เพื่อให ้Application สรา้ง One-time password 

code เพื่อนำมากรอกเขา้ระบบ 

 

 
o ตัวเลอืกท่ี 2 Password Less คอื ไม่ตอ้งใชร้หัสผ่าน (Enable phone sign-in)  

เปดิ App Microsoft Authenticator เลอืกบัญชี กด “Enable phone sign-in” กด 

“Continue” (พิมพ์รหัสผ่าน กด Approve เพ่ือเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนตรวจสอบ)  

กด Register เม่ือสำเร็จในบัญชจีะแสดง “Passwordless sign-in enable” 

 



คู่มือสำหรับ Multifactor Authentication  

งานบริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2285-2287 

การใช้งาน 

เม่ือทำการ Sign in ขณะที่ระบบให้กรอกรหัสผ่าน คลกิ “Use an app instead” ระบบจะแสดงตัวเลข 

2 หลักขึน้มา พร้อมกับแจง้เตือนในโทรศัพท์ กรอกเลขใหต้รงกัน จะสามารถเข้าระบบไดโ้ดยไม่ตอ้ง

กรอกรหัสผ่าน 

 
* หมายเหตุ Passwordless จะเปดิได ้1 เครื่อง ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น 

 

2.2 Authenticator app or hardware token – code เมื่อ sign in เข้าใชง้านระบบจะใหใ้ส่ Code 

ซึ่งแสดงใน Microsoft Authenticator app เท่านัน้ 

 
 

 

 


