งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

คมู่ ือการใช้งานใช้งาน E-mail ครู / นักเรียน
และคมู่ ือการติดตัง้ Office 365 ProPlus

สิทธิประโยชน์ของ E-mail โรงเรียนกร ุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จากบริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

1. พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 1TB
2. สามารถดาวน์ โ หลด และติ ด ตั้ ง โปรแกรม Microsoft Office ลิ ข สิ ท ธิ์ (License)
ได้ จ านวน 10 เครื่ อ ง ท กุ เวอร์ช ั่น รวมถึ ง เวอร์ช ั่น ที่ ย ัง ไม่ ว างจ าหน่ า ยอย่ า ง
Office 2016 ล ง ไ ด้ ทั้ ง Mac แ ล ะ PC (ส า ม า ร ถ ล ง บน Mac, PC ห รื อ Notebook
จานวน 5 เครือ่ ง และ ลงบน Tablet หรือ อ ุปกรณ์อื่นๆ จานวน 5 เครือ่ ง)
3. ติ ดตัง้ App Microsoft Office บนโทรศัพท์มือถื อ และอ ุปกรณ์ Tablet ได้ โดยไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเปิดฟังก์ชนั่ การใช้งานเต็มร ูปแบบ
4. การใช้งานระบบ office 365 Online ใช้ Word Excel PowerPoint ได้ทงั้ ที่คอมพิวเตอร์
โน๊ตบค๊ ุ มือถือ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ท ุกที่ท ุกเวลา

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

คมู่ ือการใช้งาน E-mail คร ู / นักเรียน
ขัน้ ตอนการเข้าสูร่ ะบบ
1.เข้าเว็บไซต์ mail.office365.com (ไม่ตอ้ งใส่ www) ระบบจะเข้าสูห่ น้าเว็บไซต์

2.ล็อกอิน
2.1 คร ูล็อกอินด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสก ุล2ตัวแรก@st.bcc1852.com เช่น
noppadol.ru@st.bcc1852.com และรหัสผ่านที่ได้รบั จากโรงเรียน แล้วกด “ลงชื่อเข้าใช้”
หรือ “Sign in”
2.2 นักเรียนล็อกอินด้วย รนุ่ _รหัสนักเรียน@st.bcc1852.com เช่น
156_28651@st.bcc1852.com และรหัสผ่านที่ได้รบั จากโรงเรียน แล้วกด “ลงชื่อเข้าใช้”
หรือ “Sign in”

3.หากใช้งานครัง้ แรก ระบบจะปรากฏหน้าจอให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
(รหัสผ่านใหม่จะต้องมีไม่ตากว่า 8 ตัว โดยต้องมี ตัวเลข และตัวพิมพ์ใหญ่ประกอบด้วย)
จากนัน้ กดปุ่ม “ส่ง” หรือ “submit”

4.ระบบอาจให้เลือกภาษา สามารถเลือกได้ทงั้ ไทย หรืออังกฤษ และเขตเวลา (Time Zone)
ใหเลือกเป็น +7.00 กร ุงเทพฯ ฮานอย จาการ์ตา้
5.ระบบจะทาการให้ login อีกครัง้ ด้วยรหัสผ่านใหม่

Office 365 ProPlus
Office 365 ProPlus ประกอบด้วยโปรแกรมจาก Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync และInfoPath โดยสามารถติดตัง้ บน
เครือ่ ง PC หรือ MacBook ได้รวม 5 เครือ่ ง โดยมีวิธีการดังนี้
1.ลงชื่อเข้าใช้ Office 365
2.ติดตัง้ Office
3.ตัง้ ค่า และใช้งาน

ความต้องการขัน้ ต่าของเครือ่ ง
ระบบปฏิบตั ิการ (OS)
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ

Windows 7, 8 หรือ MacOSX
(ไม่สามารถติดตัง้ บน Windows XP หรือเก่ากว่าได้)
ต้องทาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดขณะทาการติดตัง้
โปรดถอนการติดตัง้ Office เวอร์ชนั่ เก่าออกก่อน

ขัน้ ตอนการติดตัง้ Office 365 ProPlus
1.เข้าสูห่ น้าต่าง Office 365
1.1 คลิกร ูปเฟืองที่มมุ ขวา และเลือกเมนู การตัง้ ค่า Office 365

1.2 เลือกเมนู ซอฟต์แวร์ ที่ดา้ นซ้าย

1.3 จากประกฎหน้าจอ ดังร ูป

2.เข้าสูห่ น้าจอซอฟต์แวร์ของ Office 365
2.1 ที่เมนูดา้ นซ้ายให้เลือก “Office”
2.2 เลือกภาษาที่ใช้
2.3 เลือกเวอร์ชนั่ เป็น “32-bit”
*หมายเหต ุ Office 32-bit สามารถติดตัง้ บน Windows 32-bit หรือ 64-bit ได้
แต่ Office 64-bit สามารถติดตัง้ ได้เฉพาะ Windows 64-bit เท่านัน้
*สามารถตรวจสอบ Windows ของท่านได้ที่ Start > Control Panel > System and Security >
System
2.4 กด “ติดตัง้ ” หรือ “Install”

3.เมื่อดาวโหลดเสร็จ ให้ Double Click ที่ไฟล์เพื่อเริม่ การติดตัง้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั ความแรงของอินเตอร์เน็ตขณะนัน้ ๆด้วย
4.เมื่อติดตัง้ เสร็จสิ้น ให้กด “Next”
5.จะเข้าสูห่ น้าการตัง้ ค่า ให้เลือก “Use recommended settings” แล้วกด “Accept”
6.จะมีวิดีโอแนะนาการใช้งาน จะรอด ูหรือกด “Next” ข้ามเลยก็ได้

7.กด “Sign in” แล้วป้อน E-mail Office 365 ของท่าน แล้วกด “Next”
8.ใส่รหัสผ่านแล้วกด “Sign in”
9.กด “Next” เลือกลายน้าที่ตอ้ งการ แล้วกด “Next”
10.กด “Take a look” เพื่อด ูว่ามีอะไรใหม่ใน Office 365 หรือกด “No, thanks” เพื่อข้ามไป
11.ระบบจะเริม่ ตัง้ ค่าโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กด “All
done!”
12.ไปที่ Start Menu ก็จะพบกับโปรแกรม Microsoft Office 2013 ที่ติดตัง้ เรียบร้อย
13.ทดลองเปิดโปรแกรม Office เช่น Word ขึ้นมา แล้วไปที่ “File” เลือกเมนู “Account” จะ
พบกับข้อมูลบัญชีผใ้ ู ช้ของท่านดังร ูป หากไม่พบให้กด “Sign In” แล้วลงชื่อเข้าใช้ดว้ ยบัญชี
ผูใ้ ช้ Office365 ของท่านอีกครัง้

14.Office 365 ProPlus พร้อมใช้งานแล้ว! !!

