
 

 

 

 

งานศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology) 

 

ค ูม่ือการใชง้านใชง้าน E-mail คร ู/ นกัเรยีน  

และค ูม่ือการติดตัง้ Office 365 ProPlus 

 



 

สิทธิประโยชนข์อง E-mail โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียนวิทยาลยั 

จากบรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

1. พ้ืนท่ีเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ 1TB 

2. สามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office ลิขสิท ธ์ิ  (License)  

ได้ จ านวน 10 เครื่อง ทกุเวอร์ชั่น รวมถึงเวอร์ชั่นท่ียังไม่วางจ าหน่ายอย่าง  

Office 2016 ลงได้ทั้ง  Mac และ  PC (สามารถลงบน  Mac, PC หรื อ  Notebook  

จ านวน 5 เครือ่ง และ ลงบน Tablet หรอื อปุกรณอ่ื์นๆ จ านวน 5 เครือ่ง) 

3. ติดตัง้ App Microsoft Office บนโทรศพัทมื์อถือ และอปุกรณ ์Tablet ได ้โดยไม่ตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายเพ่ือเปิดฟังกช์ัน่การใชง้านเต็มรปูแบบ 

4. การใชง้านระบบ office 365 Online ใช ้Word Excel PowerPoint ไดท้ัง้ท่ีคอมพิวเตอร์

โนต๊บ ุค๊ มือถือ Tablet ท่ีเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตไดท้กุท่ีทกุเวลา 

 

 

 

 

 

 



 

งานศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 

ค ู่มือการใชง้าน E-mail คร ู/ นกัเรยีน 

ขัน้ตอนการเขา้ส ูร่ะบบ 

1.เขา้เว็บไซต ์mail.office365.com (ไม่ตอ้งใส่ www) ระบบจะเขา้ส ูห่นา้เว็บไซต ์

 

 

 

 

 

 



2.ล็อกอิน 

2.1 ครลู็อกอินดว้ย ช่ือภาษาองักฤษ.นามสกลุ2ตวัแรก@st.bcc1852.com เช่น 

noppadol.ru@st.bcc1852.com และรหสัผา่นท่ีไดร้บัจากโรงเรยีน แลว้กด “ลงช่ือเขา้ใช”้ 

หรอื “Sign in” 

2.2 นกัเรยีนล็อกอินดว้ย ร ุน่_รหสันกัเรยีน@st.bcc1852.com เช่น 

156_28651@st.bcc1852.com และรหสัผา่นท่ีไดร้บัจากโรงเรยีน แลว้กด “ลงช่ือเขา้ใช”้ 

หรอื “Sign in” 

 

3.หากใชง้านครัง้แรก ระบบจะปรากฏหนา้จอใหเ้ปลี่ยนรหสัผา่นใหม่  

   (รหสัผา่นใหม่จะตอ้งมีไม่ต ากว่า 8 ตวั โดยตอ้งมี ตวัเลข และตวัพิมพใ์หญ่ประกอบดว้ย) 

   จากนัน้กดปุ่ ม “สง่” หรอื “submit” 

 



4.ระบบอาจใหเ้ลือกภาษา สามารถเลือกไดท้ัง้ไทย หรอืองักฤษ และเขตเวลา (Time Zone) 

   ใหเลือกเป็น +7.00 กรงุเทพฯ ฮานอย จาการต์า้ 

5.ระบบจะท าการให ้login อีกครัง้ดว้ยรหสัผา่นใหม่ 

 

 

Office 365 ProPlus 

Office 365 ProPlus ประกอบดว้ยโปรแกรมจาก Microsoft Office ไดแ้ก่ Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync และInfoPath โดยสามารถติดตัง้บน

เครือ่ง PC หรอื MacBook ไดร้วม 5 เครือ่ง โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1.ลงช่ือเขา้ใช ้Office 365 

2.ติดตัง้ Office 

3.ตัง้ค่า และใชง้าน 

ความตอ้งการขัน้ต ่าของเครือ่ง 

ระบบปฏิบติัการ (OS) Windows 7, 8 หรอื MacOSX 

(ไม่สามารถติดตัง้บน Windows XP หรอืเก่ากว่าได)้ 

อินเตอรเ์น็ต ตอ้งท าการเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตตลอดขณะท าการติดตัง้ 

อ่ืนๆ โปรดถอนการติดตัง้ Office เวอรช์ัน่เก่าออกก่อน 

 



ขัน้ตอนการติดตัง้ Office 365 ProPlus 

1.เขา้ส ูห่นา้ต่าง Office 365 

1.1 คลิกรปูเฟืองท่ีมมุขวา และเลือกเมน ูการตัง้ค่า Office 365 

 

1.2 เลือกเมน ูซอฟตแ์วร ์ท่ีดา้นซา้ย 

 

1.3 จากประกฎหนา้จอ ดงัรปู 

 



2.เขา้ส ูห่นา้จอซอฟตแ์วรข์อง Office 365 

2.1 ท่ีเมนดูา้นซา้ยใหเ้ลือก “Office” 

 2.2 เลือกภาษาท่ีใช ้

 2.3 เลือกเวอรช์ัน่เป็น “32-bit” 

*หมายเหต ุOffice 32-bit สามารถติดตัง้บน Windows 32-bit หรอื 64-bit ได ้ 

  แต่ Office 64-bit สามารถติดตัง้ไดเ้ฉพาะ Windows 64-bit เท่านัน้ 

*สามารถตรวจสอบ Windows ของท่านไดท่ี้ Start > Control Panel > System and Security > 

System 

 2.4 กด “ติดตัง้” หรอื “Install” 

 

3.เม่ือดาวโหลดเสรจ็ ให ้Double Click ท่ีไฟลเ์พ่ือเริม่การติดตัง้ ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  

   ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัความแรงของอินเตอรเ์น็ตขณะนัน้ๆดว้ย 

4.เม่ือติดตัง้เสรจ็สิ้น ใหก้ด “Next” 

5.จะเขา้ส ูห่นา้การตัง้ค่า ใหเ้ลือก “Use recommended settings” แลว้กด “Accept” 

6.จะมีวิดีโอแนะน าการใชง้าน จะรอดหูรอืกด “Next” ขา้มเลยก็ได ้



7.กด “Sign in” แลว้ป้อน E-mail Office 365 ของท่าน แลว้กด “Next” 

8.ใสร่หสัผา่นแลว้กด “Sign in” 

9.กด “Next” เลือกลายน ้าท่ีตอ้งการ แลว้กด “Next” 

10.กด “Take a look” เพ่ือดวู่ามีอะไรใหม่ใน Office 365 หรอืกด “No, thanks” เพ่ือขา้มไป 

11.ระบบจะเริม่ตัง้ค่าโดยใชเ้วลาประมาณ 1-2 นาที แลว้จะมีหนา้ต่างข้ึนมาใหก้ด “All 

done!” 

12.ไปท่ี Start Menu ก็จะพบกบัโปรแกรม Microsoft Office 2013 ท่ีติดตัง้เรยีบรอ้ย 

13.ทดลองเปิดโปรแกรม Office เช่น Word ข้ึนมา แลว้ไปท่ี “File” เลือกเมน ู“Account” จะ

พบกบัขอ้มลูบญัชีผ ูใ้ชข้องท่านดงัรปู หากไม่พบใหก้ด “Sign In” แลว้ลงช่ือเขา้ใชด้ว้ยบญัชี

ผ ูใ้ช ้Office365 ของท่านอีกครัง้ 

 

14.Office 365 ProPlus พรอ้มใชง้านแลว้! !! 


