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How to Install Microsoft Office Word, Excel, 

PowerPoint 
เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด บน Office365 ได้ทั้งเคร่ือง PC หรือ Mac 

Office 365 คือ ชุดแอปพลิเคชันและบริการต ่างๆ บนระบบคลาวด์ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานน

ร่วมกันระหว ่างทีมงานเป็นไปอย ่างมีประสทิธิภาพและคุ้มค ่าที่สุด ไมว่ ่าจะใช้งานที่บ ้านหรือใช้งานที่ท างานก็

ตาม ค ุณประโยชน ์ส าคัญ Office 365 ให ้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนทุกอุปกรณ์ที่ช่ืนชอบ 

โดยได้ประสบการณ์การใช้งาน แบบเดียวกันทั้งหมด ทั้ง Windows, iOS และ Android เมื่อเข้าสู่ระบบ UP 

Office 365 แล ้ว ผู้ใช้จะได้ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชันล ่าสุดเสมอ (มีการอัปเดตอย ่างสม ่ำเสมอ) และที่

ส าคัญยังได้พ้ืนที่เก็บข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ Office 365 ใช้

บรกิารประกอบด ้วย ช ุดแอปพลเิคชัน (เวอร ์ช่ันล ่าส ุด) ได ้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher และ Access (Publisher และ Access ใช้ไดเ้ฉพาะกับการติดต้ังภายในเครื่องเท ่าน้ัน) และชุดบริการ

เพ่ือ การทำงานร ่วมก ัน เช ่น การต ิดต่อและนัดหมายผ ่านปฏ ิทินด ้วย Exchange Online ซึ่งอัปเดตและซ ิงค์ 

กับ Outlook แบบอตัโนมัติ  การค้นหาและการแชร ์ขอ้มูลและเอกสารต ่างๆ บนระบบคลาวด ์พร ้อมการแยก

สิทธิ์การเข้าถึงผ่าน SharePoint Online และ OneDrive, การสื่อสารและการประชุมทางไกลพร้อมแชร์

หน ้าจอและเอกสารต ่างๆ ได้ผ ่าน Teams เป็นต ้น 

เง่ือนไขบรกิารดังนี้ 

1. 1 User ดาวน์โหลดและติดตัง้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ 5 เครื่อง 

2. มีพืน้ท่ีเก็บข้อมูลใน Mailbox 50 GB โดยรับ-ส่งขอ้ความและไฟล์แนบได้ฉบับละไม่เกิน 25 MB  

3. มีพืน้ท่ีเก็บข้อมูลใน Cloud Storage (OneDrive) 1 TB  

4. สามารถใช้ Applications ต่างๆ ท่ีอยู่ในชุด Office 365 ได้ครบถ้วน  

5. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ต่างๆ เชน่ Smart Phone หรือ Tablet ได้ดีข้ึน 
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Download และติดตั้ง 

ติดต้ังบน PC ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

1. ไปที่ www.up.ac.th เมนูบุคลากร->อีเมลส าหรับบุคลากร เลอืกลงช่ือเข้าใช้ 

 
2. เมื่อท าการ Login เรียบรอ้ยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแรก ให้เลือก Install Office >> Office 365 Apps 

เพ่ิมท าการดาวน์โหลดไฟลติ์ดต้ัง Username และ Password ตัวอย่าง ส าหรับบุคลากร 

Username:thitinon.ma@up.ac.th ส าหรับนสิติ 62123456@up.ac.th Password: เดยีวกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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3. กรณีต้องการติดต้ังโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการติดต้ัง ให้ท าการเลอืก Other install options แทน 

 
4. เมื่อท าการเลอืก Other install options ท่านสามารถเลอืกภาษาในการใช้งาน Office ของท่านได้ 

และสามารถ Deactivate การติดต้ังที่ไม่ต ้องการก ็ได้ 

 
5. มื่อกด "Install" ระบบจะดาวน์โหลดไฟลติ์ดต้ัง ช่ือไฟลจ์ะเปลี่ยนแปลงไปตาม Package และ

จ านวน bit พร้อมกับ Subscription ที่ใช้งาน 
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6. ดับเบิล้คลิกไฟลด์ังกล่าวเพ่ือด าเนนิการติดต้ัง ระบบจะท าการติดต้ังจนเสร็จสิ้น พร้อมกับ 

Activate license การใช้งาน 

 

 

 
7. เท่านี้ก็ติดต้ังเสร็จแล้วครับ เราสามารถตรวจสอบความถูกต้อง โดยคลิกแถบ File > Account 

ชูดโปรแกรม Microsoft Office 
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8. จะแสดงเวอร์ช่ัน Office 365 ตามที่เราได้ติดต้ังไว้ เท่านี้ก็ใช้งานได้ตามปกติ โดยส าหรับ Office 

365 น ้ีจะได้รับการอัพเดทฟังก์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อมีการปรับปรุงจาก Microsoft 

 

แนะน าบริการ 
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