้
คูม
่ อ
ื การสมัครใช้งาน Office 365 ภาคการศึกษา แบบขึนโดเมนใหม่
ผ่านทางเว็บไซต ์ มี 3
้
ขันตอนหลักด
ังนี ้
1. การสมัครขอใช ้งานบัญชี Office 365 ภาคการศึกษา (Office 365 Enrollment) ผ่านการลงะเบียน
้
แบบทดลองใช ้เป็ นขันตอนแรก
2. การยืนยันสิทธิ Office 365-A2 ฟรี สาหรบั ภาคการศึกษา (Academic Domain Verification)
้ า DNS เพือยื
่ นยันสิทธิความเป็
์
โดยการตังค่
นเจ ้าของโดเมนภาคการศึกษา
่ อจ
้ านวนสิทธิการใช้งาน Office 365-A2 ตามจานวนนักศึกษา/บุคคลากร
3. การเรียกขอ/สังซื
(Office 365 Assigned Licenses) หรือฟี เจอร ์ระดับแอดวานส ์ต่างๆ อาทิเช่น สิทธิการใช ้งาน Office
้ ่ ผ่านคุณสมบัติ Archiving,
Pro-Plus ผ่านฟี เจอร ์ Office On-Demand, การเก็บอีเมล ์ไม่จากัดพืนที
่
่ ที่
การใช ้ฟี เจอร ์ Compliance รวมถึงรองร ับนโยบายเพือการจั
ดการ Data Loss Prevention และอืนๆ
่
่ มอีกเล็กน้อย
มีอยูใ่ นระดับ A3 ซึงจะมี
คา่ ใช ้จ่ายเพิมเติ

่ มสามารถติดต่อผ่านทางระบบอีเมล ์ได ้ที่ thedu@microsoft.com
หากมีข ้อสงสัยใดๆเพิมเติ

1. การสมัครขอใช้งานบัญชี Office 365 ภาคการศึกษา (Office 365
Enrollment)
้
่ บไซต ์ www.Office.com เลือก Education หรือ
a. เปิ ด Internet Explorer ขึนมาแล
้วเข ้าไปทีเว็
๊
คลิกจากลิ
งค ์นี ้ http://office.microsoft.com/en-us/academic/

หรือหากเข ้าผ่านเว็บไซด ์ไทย

b. ให้ เปลียนเว็บไซด ์เป็ น US โดยคลิกทีปุ่่ มเลือกประเทศและภูมภ
ิ าคทางด ้านขวาบันของเว็บไซต ์
ดังรูป

c. จะพบกับหน้าเลือกภูมภ
ิ าคและภาษาใหเ้ ลือกที่ English (International) ดังรูป

่
d. เมือคลิ
กที่ English (International) จะพบกับเว็บไซต ์ดังรูป จากนั้นใหค้ ลิกที่ Education ตาม
่
เครืองหมายวงกลมในรูป

้
e. เลือกลงทะเบียนใช ้งานแบบทดลองใช ้ เป็ นขันตอนแรก
โดยใหค้ ลิกที่ “Get started with a
FREE trial”

f. พบกับหน้าเว็บไซต ์ดังรูป ใหค้ ลิกที่ Sign up for FREE 30-day trial

่
g. เมือคลิ
กทีปุ่่ ม จะพบกับหน้ากรอกลงทะเบียนการใช ้งาน Office 365 ครับ

i.

้
่
เลือก Country and Region ให้เป็ น Thailand (ขันตอนนี
ส้ าคัญมาก เพราะเกียวกั
บการ
ยืนยันสิทธิในการใช ้งาน)

ii.

่ ้องใช ้พร ้อม
เว็บไซต ์จะทาการ Refresh หนึ่ งครง้ั จากนั้นให ้กรอกข ้อมูลต่างๆครบั ข ้อมูลทีต
คาอธิบาย
Country and region
เลือกประเทศเป็ น Thailand
่ื งเจ ้าของบัญชี Office365
First name
ใส่ชอจริ
Last name
ใส่นามสกุลเจ ้าของบัญชี Office365
Email
ใส่อเี มล ์เจ ้าของบัญชี Office365
Address 1
ใส่ทอยู
ี่ เ่ จ ้าของบัญชี Office365
่ มเจ ้าของบัญชี Office365
Address 2
ใส่ทอยู
ี่ เ่ พิมเติ
่
City
ใส่ชอเมื
ื อง
State / province
ใส่จงั หวัด
Postal code
ใส่รหัสไปรษณี ย ์
Phone
ใส่เบอร ์โทรศัพท ์
่ื
Organization name
ใส่ชอสถาบั
นการศึกษา
User ID
ใส่ชอื่ ID admin คนแรกในบัญชี (แนะนาให ้เป็ น admin)
Password
ใส่ password (ต ้องมีอก
ั ษรเล็ก ใหญ่ และตัวเลขผสมกัน)
่ นยันอีกครงั้
Confirm password
กรอกรหัสผ่านเพือยื
่ นยันการสมัคร
Verification
กรอกรหัส CAPTCHA เพือยื

-

iii.

่ าการสร ้าง ID เพือเสร็
่
้ นตอนการสมั
้
คลิกทีปุ่่ ม create my account ดังรูปเพือท
จสินขั
คร
Office 365
่
้ ้คลิกปุ่ ม I’ll verify later
เมือการสร
้าง Account เสร็จสินให

้
2. ขันตอนการยื
นยันสิทธิความเป็ นเจ้าของโดเมนภาคการศึกษา

a. เข ้าใช ้งาน Office 365 ด ้วย ID admin ที่ https://login.microsoftonline.com จะพบกับ
เว็บไซต ์ดังรูป

b. คลิกทีปุ่่ ม Domain ดังรูป

c. จากนั้นใหค้ ลิกทีปุ่่ ม Add a domain

่
้
d. จะพบกับหน้าทีแสดง
3 ขันตอนดั
งรูป ใหก้ ดที่ ปุ่ ม start step 1

่ ้องการยืนยันตน
e. กรอกโดเมนภาคการศึกษาทีต
้
้ าชือ่ domain name ของเราให้กบั office 365 โดยต ้องทา
ส่วนนี จะเป็
นส่วนของการตังค่
้
่
่
่ ขนตอนดั
้ั
การตังค่า mx หรือ txt record ที dns ของ domain name ทีเราเป็
นเจ ้าของ ซึงมี
งนี ้

f. กรอกชือ่ domain name ลงไปและทาการคลิกทีปุ่่ ม next

้ า mx หรือ txt record แล ้วให้ทาการคลิก verify ระบบจะใช ้เวลาประมาณ 5 นาที
g. หากทาการตังค่
่
่
่ าการยืนยันสิทธิการเป็ นเจ ้าของ Domain
ถึง 1 ชัวโมง
(นานสุดไม่เกิน 72 ชัวโมง)เพื
อท

3. การยืนยันสิทธิ Office 365-A2 ฟรี สาหร ับภาคการศึกษา
(Academic Domain Verification)

a. เข ้าใช ้งาน Office 365 ด ้วย ID admin ที่ https://login.microsoftonline.com จะพบกับ
เว็บไซต ์ดังรูป

b. คลิกทีปุ่่ ม purchase services ดังรูป

่ ้องการจากนั้นกดปุ่ ม Add
c. เลือก License ทีต

่ ้องการใช ้งานพร ้อมระบุจานวน จากนั้นคลิกทีปุ่่ ม add licenses
d. กรอกจานวน License ทีต

่ี มค
e. ทาการยืนยันการเรียกขอ Licenses ตามระบบ ในกรณี ทไม่
ี า่ ใช ้จ่าย ไม่จาเป็ นต ้องทาการแจ ้ง
รหัสบัตรเครดิตในการขอ Licenses
่ มค
- Licenses ทีไม่
ี า่ ใช ้จ่ายมีดงั นี ้
o Office 365 A2 สาหรบั นักเรียน
o Office 365 A2 สาหรบั บุคลากรและอาจารย ์

ข้อมู ลฟี เจอร ์เด่นๆ ใน Office 365 แผนสาหร ับภาคการศึกษา (Academic):
http://office.microsoft.com/enus/academic/?WT.intid1=ODC_ENUS_FX103213541_XT103040331&WT.intid2=ODC_EN
US_FX101785584_XT104051425#SeeTopFeatures

