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การเข้าใช้งานระบบ 
 

การเข้าใช้งานระบบ Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)    
 

 

 

1. สามารถเข้าใช้งานด้วย web browser  

URL : https://licensing.psu.ac.th 

หรือจากเว็บไซต์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

เมนู STAFF 

 >>Tab ระบบสารสนเทศ 

  >>ระบบสารสนเทศอื่นๆ 

   >> Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)   

 

 

 

https://licensing.psu.ac.th/
https://licensing.psu.ac.th/
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การดาวน์โหลดโปรแกรม 
 

 

 

1. เลือกโปรแกรมทีต่้องการ  

 >>เลือก Version ของโปรแกรม แล้วกดเพื่อดาวนโ์หลด 
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การขอ License 
 

 

 

1. เลือกเมนู CD-KEY REQUEST  

 

2. Login ด้วย PSU PASSPORT 
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3. เลือก CD-Key ของโปรแกรม  
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ประกาศและวิธีใช้งาน 

 ห้ามเผยแพร่โปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือท้ังหมด ท่ีเป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์ 
 ห้ามเผยแพร่หมายเลขผลิตภัณฑ์ทัง้หมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ 
 โปรแกรมในโซน Opensource Software & Freeware สามารถเผยแพรไ่ด ้

ส ำหรับบุคลำกร 

 ส าหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพบุคลากรเทา่นั้น 
 เข้าระบบด้วย PSU Passport (ไมต่้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย) 
 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ให้แจ้ง IP address ช่วงที่ใช้งานอยู่มา เพื่อให้สามารถ Activate โปรแกรม

ดังต่อไปนี้ Windows Vista 7 8 8.1 10 2008 
2008R2 2012 2012R2 Office 2010 2013 2016 Visio 2010 20132016 และ Project 2010 2013 2016 ได้โดย 
KMS Server ของมหาวิทยาลัย 

 เครื่องของบุคลากรที่ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวัน หรือเปน็ประจ า สามารถแจ้ง IP Address มาเพื่อใช้การ 
Activate ผ่าน KMS Server ของมหาวิทยาลยัได้ โดยโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ Windows 
Vista/7/8/8.1, Windows 10 Education, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 
Office 2010/2013/2016, Visio 2010/2013/2016, Project 2010/2013/2016 

 ส าหรับบคุลากรเมื่อติดตั้ง Windows 7 8 8.1 10 หรือโปรแกรมอื่นๆ สามารถรับ CD-Key ได้ที ่CD-Key Request 
 ถ้ามีข้อสงสัยเกีย่วกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
 ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้จากเครือข่ายภายในมหาวทิยาลัย 
 บุคลากรสามารถใช้ Office365 แทน Office 2013 หรือ Office 2016 ได้แล้ว 
 ส าหรับโปรแกรมอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ท่ีไม่ปรากฏหมายเลขผลติภณัฑ์ หรือไม่ปรากฏลิงค์ส าหรับดาวน์โหลดในเว็บไซต์

นี้ สามารถเรียกดูได้ใน Microsoft Imagine เช่น Visual Studio 2015 Project Professional 2016 Visio 
Professional 2016 

 สามารถ Log in เข้าระบบด้วย email address เดียวกับท่ีอยู่ในหน้า Profile ได้หลังจาก Log in ครั้งแรก โดยใช้
รหัสผ่านของ PSU Passport 

ส ำหรับนักศึกษำ 

 ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพนักศึกษาเท่าน้ัน 
 เข้าระบบด้วย PSU Passport (ไมต่้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย) 
 คลิกท่ี Microsoft Imagine ระบบจะ Redirect ไปเว็บไซต ์Microsoft Imagine 

เลือก Download Software พรอ้มท้ังจดหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต ์Microsoft Imagine 
 ส าหรับ Windows 7 8 8.1 บน Microsoft Imagine นั้นจะเป็นรุน่ Professional ดังนั้น หากจะโหลดจากที่นี่ต้องโหลด

รุ่น Professional ไป ส าหรับ Windows 10 บน Microsoft Imagine จะเป็นรุ่น Education ดังนั้นหากจะโหลดจาก
ที่น่ีต้องดาวน์โหลดรุ่น Education 

 บน Microsoft Imagine “ไม่มี” ชุดโปรแกรมส านักงาน Office 2007 Office 2010 Office 2013 Office 2016 
 ถ้ามีข้อสงสัยเกีย่วกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
 นักศึกษาสามารถใช้ Office365 แทน Office 2013 หรือ Office 2016 ได้แล้ว! 

https://licensing.psu.ac.th/category/opensource-software/
https://licensing.psu.ac.th/category/freeware/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-7
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8-1
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-10/
https://licensing.psu.ac.th/windows-server-2012/
https://licensing.psu.ac.th/windows-server-2012-r2/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2016/
https://licensing.psu.ac.th/visio-premium-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-7/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8-1
https://licensing.psu.ac.th/category/microsoft/windows/windows-10-education/
https://licensing.psu.ac.th/category/microsoft/windows/windows-10-professional/
https://licensing.psu.ac.th/windows-10-enterprise-2015-ltsb/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2016/
https://licensing.psu.ac.th/visio-premium-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-7
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8-1
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-10/
https://licensing.psu.ac.th/cd-key-request/
http://www.cc.psu.ac.th/complains
http://email.psu.ac.th/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2016/
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/tag/visual-studio-enterprise-2015/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/visio-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/wp-admin/profile.php
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-7
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-8-1
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/tag/professional/
https://licensing.psu.ac.th/tag/professional/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-10
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-10-education/
https://licensing.psu.ac.th/tag/windows-10-education/
https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2007/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2010-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2016/
http://www.cc.psu.ac.th/complains
https://licensing.psu.ac.th/download-install-office365/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2013-with-sp1/
https://licensing.psu.ac.th/office-professional-plus-2016/
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 บน Microsoft Imagine มี Visio Professional 2016 และ Project Professional 2016 แล้ว! 
 สามารถ Log in เข้าระบบด้วย email address เดียวกับท่ีอยู่ในหน้า Profile ได้หลังจาก Log in ครั้งแรก โดยใช้

รหัสผ่านของ PSU Passport 

 

https://licensing.psu.ac.th/microsoft-imagine/
https://licensing.psu.ac.th/category/microsoft/office/visio-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/project-professional-2016/
https://licensing.psu.ac.th/wp-admin/profile.php

