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ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบ  

เพื่อใช้ซอฟตแ์วรล์ิขสทิธิภ์ายใต้ Microsoft Imagine Premium 
 

 
 

 Microsoft Imagine Premium เป็นการบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ แบบถูกต้องตาม

กฎหมาย ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์สนับสนุนงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย ให้บริการ ได้แก่ Windows 10, 

Windows 8.1, Microsoft Azure for Students, Visual Studio 2017, SQL Server 2017, Windows Server, 

Access 2016, Project Professional 2016, Visio Professional 2016 ฯลฯ  

ตอนที่ 1 การสมัครสมาชิก 

 ท่านที่สนใจ ต้องใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (RMUTI Email) เท่านั้น ในการยื่นค าขอใช้บริการ โดยท่านจะ

ได้รับอีเมล์เทียบเชิญเพ่ือสมัครสมาชิกจากระบบ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

Step 1 - ส่งอีเมล์ค าขอ โดยใช้หัวข้อ “ขอสมัครสมาชิกระบบเพ่ือใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้ 

Microsoft Imagine Premium” พร้อมระบ ุชื่อ - นามสกุล และอีเมล์ มายังอีเมล์ ita@rmuti.ac.th  

ย ้ำต้องใช้อีเมล์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนเท่ำนั น ตัวอย่ำง name.la@rmuti.ac.th 
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รูปภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอส่งอีเมล์ค าขอสมัครสมาชิก 

หลังจากการส่งค าขอ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ โดยใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วันท าการ 

 Step 2 - ตรวจสอบและเปิดอ่านอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ จากนั้นให้คลิกลิงค์ “Click here to complete 

your registration” เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน Microsoft Imagine Premium  

 

รูปภาพที่ 2 อีเมล์ที่ได้รับจากระบบ 
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รูปภาพที่ 3 รายละเอียดอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ  

Click 
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 Step 3 - เมื่อเข้ามายังหน้าจอการสมัครสมาชิก ให้ท่านกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  3.1 First Name คือ ชื่อของผู้ใช้งาน 

  3.2 Last Name คือ นามสกุลของผู้ใช้งาน 

  3.3 Choose Password คือ รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งาน 

  3.4 Confirm Password คือ กรอกรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานอีกครั้ง (กรอกให้เหมือนกับช่อง 

Choose Password)  

  3.5 คลิกเลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 

  หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Register” 

** กรุณาจดจ า Password เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป 

 

รูปภาพที่ 4 หน้ากรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 
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 Step 4 - เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ Login ให้กับผู้ใช้งานอัตโนมัติ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ใน

การดาวน์โหลดซอฟแวร์ต่าง ๆ ภายใต้ Microsoft Imagine Premium ได้ทันท ี

 

รูปภาพที่ 5 แสดงรายการซอฟต์แวร์หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ  

 การเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (RMUTI mail) และ Password ในการ 

Login เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

Hello, name.la@rmuti.ac.th 
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ตอนที ่2 การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน 

 กรณีลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้จากหน้าระบบ Rajamangala University of 

Technology Isan – Microsoft Imagine Premium  

Step 1 - คลิกลิงค์ “Forgot username or password?” ที่แสดงในหน้า Sign In 

 

รูปภาพที่ 6 ลิงค์ Forgot username or password ส าหรับขอ Password ใหม่ 

 Step 2 - กรอกอีเมล์มหาวิทยาลัย (RMUTI Mail) ของท่าน (ตัวอย่ำง name.la@rmuti.ac.th) จากนั้น

คลิกปุ่ม “Submit” 

 

รูปภาพที่ 7 การระบุ Username หรือ Email ของผู้ใช้ที่ต้องการขอ Password ใหม ่

 

name.la@rmuti.ac.th 
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 Step 3 - หลังจากคลิกปุ่ม “Submit” ระบบจะมีข้อความแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน โดยจะส่ง

รายละเอียดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านกลับมายังอีเมล์ของท่าน  

 

รูปภาพที่ 8 แสดงข้อความแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  

 Step 4 - เปิดอ่านอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ จากนั้นให้คลิกลิงค์ “Click here to reset your password” 

เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บการเปลี่ยนแปลง Password ของสมาชิก 

 

รูปภาพที่ 9 รายละเอียดอีเมล์ตอบกลับจากระบบ 

 

Click 



สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ทีแ่ผนกงานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 2881 รหัสทางไกล 80 

Step 5 - ในหน้าจอนี้ ให้ท่านก าหนด Password ใหม ่โดยกรอกข้อมูลต่อไปนี้  

  5.1 New Password คือ รหัสผ่านที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ 

  5.2 Confirm Password คือ กรอกรหัสผ่านที่จะตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (กรอกให้เหมือนกับช่อง 

New Password)  

 จากนั้นให้คลิกปุ่ม “Reset Password” เป็นอันเสร็จสิ้นการขอเปลี่ยนแปลง Password 

 

รูปภาพที่ 10 หน้าจอส าหรับก าหนด Password ใหม ่

 เม่ือก าหนด Password ใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Password ใหม่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบได้

ทันท ี

 

name.la@rmuti.ac.th 


