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การสมัครเข้าใช้งานระบบ สําหรับผู้ใช้ทั่วไป 
(User Account Registration) 

 

สถาบันเทคโนโลบีปทุมวันได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License ที่ได้ 
สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement กับทางบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ซึ่งทําให้บุคลากรและ 
นักศึกษาของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆของไมโครซอฟต์ 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง 

• บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะได้สิทธิ์ในการ download ซอฟต์แวร์ 
ในโครงการ Microsoft DreamSpark Premium ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Campus Agreement เฉพาะผู้ที่มีอีเมลของสถาบัน xxxx@ptwit.ac.th เท่านั้น 

• บุคลากรที่มีอีเมลของสถาบัน xxxx@ptwit.ac.th ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จะส่งอีเมลเข้า 
ไปในระบบของ DreamSpark จากนั้นบุคลากรจะได้อีเมลเทียบเชิญจากไมโครซอฟต์ให้ 
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ Microsoft DreamSpark Premium  
บุคลากรที่ยังไม่มีอีเมลของสถาบันสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ E-Mail Account 
และส่งมาที่สํานักงานศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล (สามารถ download 
แบบ ฟอร์มได้ที่ http://lcc.ptwit.ac.th) 

• นักศึกษากรอกแบบฟอร์มของใช้บริการ Microsoft DreamSpark (สามารถ download 
แบบฟอร์มได้ที่ http://lcc.ptwit.ac.th) และส่งมาที่สํานักงานศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 3 อาคารสิทธิผล ภายใน 2 วันทําการนักศึกษาจะได้อีเมลเทียบเชิญจากไมโครซอฟต์ให้ 
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้าใช้งานระบบ Microsoft DreamSpark Premium 

• ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งาน อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
เท่านั้น โดยห้ามมิให้ผู้ใช้นําไปใช้ในเชิงพานิชย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม 

 

ในการเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft DreamSpark ของผู้ใช้ทั่วไป (นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร) 
ผู้ใช้จําเป็นจะต้องได้รับเทียบเชิญจากทางผู้ดูแลระบบก่อน (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) โดยอีเมลเทียบเชิญ 
จะถูกส่งไปในอีเมลที่ผู้ดูแลระบบได้เพิ่มเข้าไปในระบบของ DreamSpark เมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมลเทียบเชิญแล้ว 
มีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดังต่อไปนี้ 



1. ผู้ใช้งานได้รับอีเมลเทียบเชิญจากระบบ ให้ผู้ใช้งานคลิกลิ้งแรกที่ระบบในอีเมล เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บสําหรับลง 
ทะเบียนสมัครชิกการเข้าใช้งาน DreamSpark 
 

 
 

2. ผู้ใช้งานจะถูกพามายังหน้าเว็บไซต์สําหรับการลงทะเบียน ให้ใส่นามสกุล(Last name), ชื่อ(First name), 
ชื่อผู้ใช้งาน (Username), อีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Register 

Username และ Email Address: ให้ใช้อีเมลเทียบเชิญที่ผู้ใช้ได้รับ เช่น xxxx@ptwit.ac.th  
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3. จากนั้นระบบจะทําการ Login เข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ก็สามารถใช้สิทธิในการดาวน์ 
โหลดซอฟต์แวร์ได้ทันที่ ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะสามารถ Login ได้ในภายหลังโดยใช้ Email Address และ 
Password ที่กําหนดไว้ 

 
 

ท  ง Username และ Email Address 
ให ใช อ เมลเท ยบเช ญ เช น xxxx@ptwit.ac.th 



4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลมาอีกครั้ง โดยจะแจ้ง Username/Password 
และลิ้งที่จะเข้าใช้งาน  ควรเก็บอีเมลฉบับนี้ ห้ามลบทิ้ง 
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การขอใช้งานซอฟตแ์วร ์
(Software Request) 

 สําหรับการขอใช้งาน/ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์ผ่านทางโครงการ Microsoft 
DreamSpark Premium นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://lcc.ptwit.ac.th เลือกที่ป้ายนําทาง “Microsoft DreamSpark” 
2. Login เข้าสู่ระบบ โดยคลิกลิงค์ที่ “Sign In” บริเวณมุมซ้ายของเว็บไซต์ 
3. ป้อน Username และ Password 
4. คลิกปุ่ม Sign In 

 

5. เมื่อทําการ Log in เสร็จแล้ว จะพบข้อความ welcome และตามด้วย username ของผู้ใช้ 
พร้อมแสดงรายการต่างๆที่สามารถดาวนืโหลดได ้

6. ผู้ใช้สามารถเลือกหรือค้นหาโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลด 2 วิธี คือ 
• ค้นหาจากหมวดหมู่ “Categories” ประกอบด้วยหมวดหมู่ New, Popular, Operation 

Systems, Developer Tools, Servers, Applications, Other และ All 

• ค้นหาโดยใช้ “Search Box” เป็นการค้นหาโปรแกรมโดยใช้คําค้น 
 
 



 

7. ตัวอย่างเช่น ต้องการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8.1  

 
8. จากนั้นระบบจะนําผู้ใช้ไปสู่หน้าเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ Windows 8.1 Professional ซึ่งเป็น 
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีหลายเวอร์ชั่นหรือมีโปรแกรมเสริมอื่นๆให้ดาวน์โหลด เช่น  Microsoft 
Windows 8.1 Language Interface Pack, Windows 8.1 Language Pack เป็นต้น 
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ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้งานที่สามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ Available to: Students/ 
Faculty/Staff ในส่วนของ Windows 8.1 Professional สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งกลุ่มนักศึกษา 
Students) คณะ(Faculty) และบุคลากรของคณะ(Staff) 

 
9. คลิกเลือกซอฟต์แวร์ “Microsoft Windows 8.1 Professional 32/64-bit (English)” ระบบ 
จะนําเข้าสู่หน้าเว็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความ 
ต้องการระบบ 

 



10. คลิกปุ่ม  
11. จากนั้นระบบจะนําไปยังหน้าเว็บ รถเขน็ (Your Cart) ถ้าหากผู้ใช้ต้องการขอสิทธิ์ในการใช้ 
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม “Continue Shopping” (กลับไปขั้นตอนที่ 6) แต่ถ้าไม่ต้องการ 
ซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติม คลิกปุ่ม “Check Out” หรือผู้ใช้สามารถเอาซอฟต์แวร์ออกจากรถเข็นได้ 
โดยคลิกปุ่ม “Remove” 

 
12. คลิกปุ่ม  ระบบจะให้ผู้ใช้อ่านและยอมรับข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (EULA) 
หากผู้ใช้ยินยอม ให้คลิกปุ่ม “I Accept” เพื่อไปทํารายการหน้าถัดไป 
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13. ระบบจะนําผู้ใช้มาหน้าเว็บ Order ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม 

“Proceed With Order”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. เมื่อผู้ใช้ทําการ Proceed With Order แล้ว ระบบจะทําการออก Product-Key ที่ใช้ในการติดตั้ง 
ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานและระบบจะส่งอีเมลรายละเอียดรายการสั่งซื้อไปยังผู้ใช้ด้วย  
 

 
 

15. จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
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16. จากนั้นเป็นขั้นตอนง่ายสําหรับการดาวน์โหลดชุดติดตั้งซอฟต์แวร์ (ส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์จะเป็นไฟล์ 
*.iso) ทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการดาวน์โหลด ประกอบด้วย 

• ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด “Secure Download Manager” 

• ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม “Secure Download Manager” 

• ขั้นตอนที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ซอฟต์แวร์ *.SDK โดยคลิกปุ่ม “Download .SDK” 

• ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด (SDK) จะทํางาน ผู้ใช้คลิกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
ที่ต้องการ 

 

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Secure Download Manager 

 




