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สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

ส่งมอบระบบ Line Official Account 

ในชื่อ “ PSU ADMISSION ”

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

ส่งมอบระบบ Line Official Account 

ในชื่อ “ PSU ADMISSION ”

     รองศาสตราจารย� ดร.สินชัย กมลภิวงศ� รักษาการแทนผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและ
ระบบอัจฉร�ยะ พร�อมด�วย ดร.ช�ดชนก โชคสุชาติ รักษาการแทนรองผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ
ด�านยุทธศาสตร�ข�อมูล และคุณเนาวรัตน� สอิด หัวหน�าฝ�ายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ร�วม
ส�งมอบระบบ Line Official Account ในช�่อ “PSU ADMISSION” ให�แก�ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. 
เพื่อเป�นระบบอีกช�องทางหนึ่งในการให�ข�อมูลข�าวสารแก�ผู�สนใจที่ต�องการศึกษาต�อใน ม.อ. ซ�่งการส�งมอบ
ครั�งนี้มี คุณจักรภพ แซ�ลิ่ม บุคลากรศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. เป�นผู�รับมอบ
    สำหรับ ระบบ Line Official Account “PSU ADMISSION” ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ม.อ. ได�ทำการ
พัฒนาระบบ และส�งมอบให�แก�ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ประชาสัมพันธ�เป�ดตัวให�กับผู�สนใจ
ได�ใช�งานนั�นมีวัตถุประสงค�เพื่อเป�นอีกช�องทางหนึ่งในการให�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต�อใน ม.อ. 
ซ�่งการพัฒนาระบบดังกล�าวมีการออกแบบมาสคอต 'พี่ศร�ตรัง และ น�องลูกยาง' เพื่อเป�นสื่อกลาง 
หร�อผู�ช�วยน�ารักที่จะให�ข�อมูลข�าวสารแก�ผู�สนใจที่ต�องการสอบถามข�อมูลเพิ่มเติม  
     ในโอกาสนี้ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ จ�งขอเช�ญชวนน�อง ๆ นักเร�ยน นักศึกษา คุณครู 
ผู�ปกครอง และผู�สนใจทุกท�าน มาเพิ่มเพื่อน Add Line Official Account “PSU ADMISSION” 
เพื่อรับข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต�อใน ม.อ. จากศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. โดยทุกท�าน
สามารถเพิ่มเพื่อน หร�อ Add Line Official Account ได�แล�ววันนี้ เพียงเข�าระบบ LINE และค�นหา พิมพ�คำว�า 
PSU ADMISSION หร�อสแกนคิวอาร�โค�ดตามภาพ หร�อเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID: @339ayshc หร�อดูข�อมูลเพิ่มเติมของ 
ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ได�ที่เว็บไซต� https://entrance.psu.ac.th

ให้แก่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ.
อีกหนึ่งช่องทางในการให้ข่าวสารกับผู้สนใจ
ที่ต้องการศึกษาต่อใน ม.อ.

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.
บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. 
บุคคลทั่วไป และลูกค้ารายหน่วยงาน

รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได�ที่เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรฝ�กอบรมคอมพิวเตอร�
ทั�งในเวลาและนอกเวลาราชการ) 
สอบถามข�อมูลติดต�อ งานบร�การว�ชาการ ฝ�ายบร�หารจัดการ โทร. 0–7428–2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th
 ** หมายเหตุ: 
 • มีบร�การจัดกลุ�มอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร�ตามความต�องการของหน�วยงานของท�าน 
 • นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ�มเข�ารับการอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช�วงเวลาที่ต�องการอบรมได�

D i i S

หรือเพิ่มเพื่อนที่ ...... 
                       Line ID : @339ayshc

PSU ADMISSION
ค้นหา และพิมพ์คำว่า.......

คู�มือบร�การด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ม.อ. 

คือ คู�มือที่รวบรวมข�อมูลงานบร�การด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ที่ให�บร�การแก�

นักศึกษา ม.อ. โดยคู�มือประกอบด�วยข�อมูลบร�การ ดังนี้

คู่มือบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564

โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

อ่านคู่มือได้ที่ ..... 

           https://diis.psu.ac.th/manual-student-2564    

บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำปการศึกษา 2564

เพจเฟซบุก  https://www.facebook.com/PSUDIIS

https://diis.psu.ac.th

โดย ส�นักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
.... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บร�การบัญช� PSU Passport

        บัญช�ผู�ใช�สำหรับใช�ในการลงช�่อ (Sign In) เข�าใช�บร�การระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 

        ลงทะเบียน, ค�นหารายว�ชา, ค�นหาตารางสอบอาจารย�, ประวัติส�วนตัว 

ผลการลงทะเบียน, ผลการเร�ยน, ว�ทยานิพนธ�/สารนิพนธ�, ตารางเร�ยน, ตาราง

สอบ, Payment, บร�การระบบจำลองผลการเร�ยน, บร�การด�านการเง�น, บร�การ

ด�านห�องสมุด

บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) 

        มีชุดเคร�่องมือ Mail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ได�แก� OneDrive, 

Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), SharePoint, Teams ฯลฯ

บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) 

        มีชุดเคร�่องมือ Gmail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ได�แก� Drive, 

Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Sites ฯลฯ

บร�การซอฟต�แวร�ลิขสิทธ�์

        Microsoft Windows และซอฟต�แวร�อื่น ๆ ใน Azure Dev Tools for 

Teaching

บร�การระบบเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� 

        อินเทอร�เน็ต, เคร�อข�ายไร�สาย (PSU WiFi), เคร�อข�ายไร�สาย Eduroam 

และบร�การ PSU VPN ฯลฯ

บร�การ Web Hosting

        บร�การพื้นที่จัดเก็บข�อมูลและจัดทำเว็บไซต�สำหรับหน�วยงาน/ชมรม 

และนักศึกษา

ระบบรับแจ�งป�ญหาและรับแจ�งความต�องการต�าง ๆ ในการใช�งานบร�การ 

IT ของ ม.อ. 

บร�การว�ชาการ

        บร�การอบรมคอมพิวเตอร�, บร�การเช�าห�องอบรม-สัมมนา, บร�การศูนย�

สอบคอมพิวเตอร�ออนไลน� (PSU-Cop Test), 

        บร�การเช�า Notebook และบร�การซ�อมคอมพิวเตอร� (IT Services)

บร�การ Help Desk 

        แนะนำการใช�งานด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ. 

        เพื่อช�วยให�นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช�งาน

ได�อย�างสะดวก

        สถานที่ให�บร�การ Help Desk ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักนวัตกรรม

ดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ�

        เป�ดบร�การวันจันทร�-ศุกร� เวลา 09.00-12.00 น. และ 

เวลา 13.00-16.00 น.)



    ในการนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ได�ดำเนินการตรวจสอบพบว�าอีเมลดังกล�าวเป�นอีเมลหลอกลวง ซ�่งทางสำนักฯ มีโปรแกรมป�องกันสแปมที่สามารถคัดกรอง
อีเมลลักษณะนี้ได� แต�อย�างไรก็ตาม อาจมีอีเมลลักษณะนี้หลุดรอดเข�ามาได�อีก ซ�่งในกรณีนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ได�ดำเนินการประสานไปยังผู�ดูแลระบบอีเมลไม�
ให�มีการส�งอีเมลฉบับนั�นเข�ามาอีก ทั�งนี้อีเมลหลอกลวงดังกล�าวจะไม�มีผลกระทบต�อการใช�งานใด ๆ ของผู�รับอีเมล
    แต�ทั�งนี้ เพื่อความปลอดภัยหากนักศึกษาได�รับอีเมลในรูปแบบตัวอย�างดังกล�าว ขอให�ท�านลบอีเมลฉบับนั�นทันที ห�ามตอบกลับ หร�อส�งข�อมูลส�วนตัวกลับไป หร�ออย�า
หลงเช�่อทำการคลิกลิงก�ใด ๆ ที่น�าสงสัย เพราะท�านอาจตกเป�นเหยื่อของมิจฉาช�พ หร�ออาจเป�นมัลแวร�ที่สามารถสร�างความเสียหายต�อระบบคอมพิวเตอร�และผู�ใช�งานได�
และหากในกรณีที่นักศึกษาได�ทำการตอบกลับ หร�อทำการคลิกลิงก�ใด ๆ ไปแล�ว ขอให�ท�านดำเนินการ ดังนี้
 - กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผ�านบัญช�อีเมลในทุกอุปกรณ�ที่ท�านใช� และขอแนะนำท�านว�าไม�ควรกลับมาใช�รหัสผ�านเดิมนั�นอีก
 - ในกรณีที่ท�านเกรงว�าข�อมูลสำคัญขององค�กรจะรั่วไหล ท�านควรแจ�งเร�่องไปยังผู�ดูแลระบบ
 - ในกรณีที่ท�านเกรงว�าข�อมูลบัญช�ธนาคารของท�านรั่วไหล ท�านควรแจ�งเร�่องไปยังธนาคารที่ท�านใช�บร�การ และทำการป�ดบัญช�ที่คาดว�าสามารถถูกขโมย
ข�อมูลบัญช�ได� หร�อควรเฝ�าระวังการใช�งานบัญช�อย�างต�อเนื่อง
    ทั�งนี้ หากท�านมีข�อสงสัยหร�อต�องการสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ�านบัญช�อีเมล กรุณาติดต�อ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
ว�ทยาเขตหาดใหญ� โทรศัพท� 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2082) หร�อดูข�อมูลได�ที่ https://passport.psu.ac.th

    วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ม.อ. โดยงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธ�การบดี ร�วมกับสำนัก- 
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใช�งาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Document)" เวอร�ชันใหม� ให�กับบุคลากร ทั�ง 5 ว�ทยาเขต ได�แก� หาดใหญ� ป�ตตานี สุราษฎร�ธานี ตรัง 
และภูเก็ต ซ�่งปฏิบัติหน�าที่ทางด�านงานสารบรรณ เลขานุการผู�บร�หาร และผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับการใช�
ระบบ โดยจัดการบรรยายแนะนำข�อมูล ผ�านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด�วยโปรแกรม 
Zoom ซ�่งในโอกาสนี้ได�รับเกียรติจาก อาจารย�พิช�ต เร�องแสงวัฒนา รองอธ�การบดีฝ�ายบร�หารและการเง�น 
เป�นประธานเป�ดการบรรยายและกล�าวต�อนรับบุคลากร โดยมีทีมว�ทยากร คือ คณะทำงานพัฒนาระบบจาก
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ นำโดยคุณนภารัตน� ห�อทอง นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ 
บรรยายแนะนำข�อมูลและการใช�งานระบบให�กับบุคลากรได�ร�วมเร�ยนรู�ทดลองใช�งานระบบเวอร�ชันใหม�ที่
พัฒนาต�อยอดจากเวอร�ชันเดิม ซ�่งนอกจากนี้ ยังได�ร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� เพื่อเป�นแนวทางในการนำข�อมูลไป
พัฒนาระบบให�มีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น ทั�งนี้ เพื่อให�ก�อประโยชน�สูงสุดต�อการจัดการงานสารบรรณของ ม.อ. 
ต�อไป
   สำหรับ "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� (e-Document)" เวอร�ชันใหม� ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลพัฒนาข�้นนั�น 
เป�น ระบบที่ให�บร�การรับส�งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส�งต�อ สั่งการและลงนามในเอกสารหร�อส�งเข�าระบบ
หนังสือเว�ยนที่มีการลงนาม รับทราบ ผ�านระบบด�วยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิกส� ซ�่งระบบจะเร�่มเป�ดให�ใช�งาน
จร�งอย�างเป�นทางการในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยบุคลากร ม.อ. สามารถเข�าใช�งานระบบดังกล�าวได�ที่
เว็บไซต� https://docs.psu.ac.th ทั�งนี้ หากบุคลากรมีข�อสอบถามเพิ่มเติมสามารถส�งข�อมูลมาได�ที่อีเมล 
support@cc.psu.ac.th

ม.อ. จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใช้งาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)" 
เวอร์ชันใหม่ ให้กับบุคลากร ม.อ. 5 วิทยาเขต ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

แจ้งเตือนภัย !
ระวังอีเมลหลอกลวง 
สำหรับนักศึกษา ม.อ.

เร�่อง [Hatyai-student] 
      Open and read this letter 
จากผู�ส�งช�่อ john 
เวลา 21:35
ถึงกลุ�มอีเมล hatyai-student 

เมื่อช�วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ. ได�รับแจ�งจากนักศึกษา ม.อ. หลาย ๆ ท�านว�า ได�รับอีเมล
หลอกลวงส�งไปหาผู�ใช�บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) 
หร�อ อีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) โดยมี
รูปแบบตัวอย�าง ดังนี้

PSU
Mail

ขอแนะนำ URL ไฟล�เอกสารแนะนำ 

ว�ธ�การย�ายไฟล�จาก Google Drive (@psu.ac.th)

ไปยัง OneDrive (@email.psu.ac.th) ด�วยเคร�่องมือที่มีช�่อว�า Mover 

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)

    • นักศึกษา ม.อ. สามารถใช�งานได�ทันที โดยใช�งานผ�านบัญช� PSU 

Passport และลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th 

เช�น 64xxxxxxxx@email.psu.ac.th โดยเข�าใช�บร�การ

ที่เว็บไซต� https://email.psu.ac.th

2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

    • สมัครใช�บร�การอีเมล Google Workspace for Education 

(@psu.ac.th) เพียงกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

ได�ที่ เว็บไซต� https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ 

"ขอ/เปลี่ยนรหัส Google" 

    • เข�าใช�งานบร�การอีเมล Google Workspace for Education 

(@psu.ac.th) ได�ที่เว็บไซต� https://gmail.com โดยลงช�่อเข�าใช�ด�วยบัญช�

PSU Passport ตามด�วย @psu.ac.th เช�น 64xxxxxxx@psu.ac.th 

และรหัสผ�านที่ได�กำหนดไว�ก�อนหน�า

* หมายเหตุ:

    • บร�การอีเมลนี้ นักศึกษาจะสามารถใช�งานได�ตลอดไปแม�นักศึกษา

จะจบการศึกษาแล�ว ** ทั้งนี้ เว�นแต�ทาง Microsoft และ Google จะ

ประกาศยกเลิกให�บร�การ 

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
 • สมัครใช�งานโดยการยืนยันตัวตน ด�วยบัญช� PSU Passport ที่
เว็บไซต� https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ "ขอใช�บร�การOffice365" และสามารถ
ใช�งานผ�านบัญช� PSU Passport และลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th 
เช�น jatuporn.ch@email.psu.ac.th โดยเข�าใช�บร�การที่เว็บไซต� https://email.psu.ac.th

 • เข�าใช�งานระบบอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) ได�ที่เว็บไซต� 
https://email.psu.ac.th

* หมายเหตุ:
    • สำหรับบุคลากรการเข�าระบบอีเมล Microsoft 365 รหัสผ�านจะใช�ชุดรหัสเดียวกับ
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS personnel) ไม�ใช�รหัสผ�านที่เข�าบร�การอีเมล PSU 
Webmail**
    • เมื่อสมัครใช�งานเร�ยบร�อยแล�วจะสามารถใช�งาน Microsoft Teams ได�ทันที แต�ผู�อื่น
จะสามารถค�นหาช�่อในระบบได�หลังจากสมัครใช�งานอีเมลประมาณ 6-12 ชั่วโมง

2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

    • ก�อนสมัครใช�อีเมล Google ต�องสมัครใช�บร�การอีเมล PSU Webmail  ที่เว็บไซต� 

https://webmail.psu.ac.th/src/resetpassword.html โดยใช�ช�่อผู�ใช�เดียวกับช�่อของบัญช� 

PSU Passport เช�น jatuporn.ch และกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

    • สมัครใช�บร�การอีเมล Google โดยกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

ได�ที่ เว็บไซต�  https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ "ขอ/เปลี่ยนรหัส Google"   

    • เข�าใช�งานบร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) ได�ที่

เว็บไซต� https://gmail.com โดยลงช�่อเข�าใช�งานด�วยบัญช� PSU Passport ตามด�วย 

@psu.ac.th เช�น jatuporn.ch@psu.ac.th และรหัสผ�านที่ได�กำหนดไว�ก�อนหน�า 

Cloud Storage ของ ม.อ. หร�อเร�ยกอีกนัยหนึ่งว�า เคร�่องมือ

ที่มีคุณสมบัติในด�านการให�บร�การเก็บไฟล�ส�วนตัวไว�บนระบบ 

Cloud ภายใต�บร�การที่มีช�่อว�า

       1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) และ

       2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

ซ�ง่บร�การอีเมลดังกล�าวจะมีชุดเคร�อ่งมือสำหรับการทำงานต�าง ๆ หลายอย�าง

ที่ให�บร�การแก�นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. เช�น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร 

ระบบประชุมทางไกล รวมถึงระบบเก็บไฟล�บน Cloud เป�นต�น การเข�า

ใช�งานบร�การอีเมลดังกล�าวนี้นั้น นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. สามารถ

เข�าใช�บร�การได� ด�วยว�ธ�การดังนี้

เลือกแหล�งข�อมูลที่ต�องการโอนย�ายไฟล�

เพื่อเพิ่มพื้นที่
การเก็บข้อมูล
บน Drive

สำหรับนักศึกษา ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

สำหรับบุคลากร ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

Photo 
GDrive

Gmail 

D i i S

D i i S

D i i S

อ�านว�ธ�ย�ายไฟล� และข�อจำกัดในการถ�ายโอนไฟล�ได�ที่ https://kyl.psu.th/C-aSTYroa

ข�อมูลเพิ่มเติม

* ในกรณีที่ต�องการให�อีเมล PSU Webmail @psu.ac.th ส�งไปยัง Google Workspace for Education ด�วย ให�ท�านตั้งค�าได�
ที่เว็บไซต� https://webmail.psu.ac.th -> เลือกเมนู Filters (เมนูด�านบน) -> Add a new Rule -> เลือก Message เป�น All 
(ช�อง Headers) -> เลือก Redirect ใส�ค�าอีเมล บัญช� PSU Passport ตามด�วย @g.psu.ac.th เช�น 
jatuporn.ch@g.psu.ac.th -> เลือก Keep a local copy as well  -> จากนั้นกดปุ�ม Add New Rule   
* บร�การอีเมล PSU Webmail เป�นบร�การอีเมลสำหรับบุคลากร ม.อ. เท�านั้น ซ�่งเป�นบร�การระบบอีเมลภายใต�โดเมน 

psu.ac.th โดยให�พื้นที่จำกัดแก�บุคลากร ม.อ. ทุกท�านที่ 10 GB  



    ในการนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ได�ดำเนินการตรวจสอบพบว�าอีเมลดังกล�าวเป�นอีเมลหลอกลวง ซ�่งทางสำนักฯ มีโปรแกรมป�องกันสแปมที่สามารถคัดกรอง
อีเมลลักษณะนี้ได� แต�อย�างไรก็ตาม อาจมีอีเมลลักษณะนี้หลุดรอดเข�ามาได�อีก ซ�่งในกรณีนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ได�ดำเนินการประสานไปยังผู�ดูแลระบบอีเมลไม�
ให�มีการส�งอีเมลฉบับนั�นเข�ามาอีก ทั�งนี้อีเมลหลอกลวงดังกล�าวจะไม�มีผลกระทบต�อการใช�งานใด ๆ ของผู�รับอีเมล
    แต�ทั�งนี้ เพื่อความปลอดภัยหากนักศึกษาได�รับอีเมลในรูปแบบตัวอย�างดังกล�าว ขอให�ท�านลบอีเมลฉบับนั�นทันที ห�ามตอบกลับ หร�อส�งข�อมูลส�วนตัวกลับไป หร�ออย�า
หลงเช�่อทำการคลิกลิงก�ใด ๆ ที่น�าสงสัย เพราะท�านอาจตกเป�นเหยื่อของมิจฉาช�พ หร�ออาจเป�นมัลแวร�ที่สามารถสร�างความเสียหายต�อระบบคอมพิวเตอร�และผู�ใช�งานได�
และหากในกรณีที่นักศึกษาได�ทำการตอบกลับ หร�อทำการคลิกลิงก�ใด ๆ ไปแล�ว ขอให�ท�านดำเนินการ ดังนี้
 - กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผ�านบัญช�อีเมลในทุกอุปกรณ�ที่ท�านใช� และขอแนะนำท�านว�าไม�ควรกลับมาใช�รหัสผ�านเดิมนั�นอีก
 - ในกรณีที่ท�านเกรงว�าข�อมูลสำคัญขององค�กรจะรั่วไหล ท�านควรแจ�งเร�่องไปยังผู�ดูแลระบบ
 - ในกรณีที่ท�านเกรงว�าข�อมูลบัญช�ธนาคารของท�านรั่วไหล ท�านควรแจ�งเร�่องไปยังธนาคารที่ท�านใช�บร�การ และทำการป�ดบัญช�ที่คาดว�าสามารถถูกขโมย
ข�อมูลบัญช�ได� หร�อควรเฝ�าระวังการใช�งานบัญช�อย�างต�อเนื่อง
    ทั�งนี้ หากท�านมีข�อสงสัยหร�อต�องการสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ�านบัญช�อีเมล กรุณาติดต�อ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
ว�ทยาเขตหาดใหญ� โทรศัพท� 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2082) หร�อดูข�อมูลได�ที่ https://passport.psu.ac.th

    วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ม.อ. โดยงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธ�การบดี ร�วมกับสำนัก- 
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใช�งาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Document)" เวอร�ชันใหม� ให�กับบุคลากร ทั�ง 5 ว�ทยาเขต ได�แก� หาดใหญ� ป�ตตานี สุราษฎร�ธานี ตรัง 
และภูเก็ต ซ�่งปฏิบัติหน�าที่ทางด�านงานสารบรรณ เลขานุการผู�บร�หาร และผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับการใช�
ระบบ โดยจัดการบรรยายแนะนำข�อมูล ผ�านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด�วยโปรแกรม 
Zoom ซ�่งในโอกาสนี้ได�รับเกียรติจาก อาจารย�พิช�ต เร�องแสงวัฒนา รองอธ�การบดีฝ�ายบร�หารและการเง�น 
เป�นประธานเป�ดการบรรยายและกล�าวต�อนรับบุคลากร โดยมีทีมว�ทยากร คือ คณะทำงานพัฒนาระบบจาก
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ นำโดยคุณนภารัตน� ห�อทอง นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ 
บรรยายแนะนำข�อมูลและการใช�งานระบบให�กับบุคลากรได�ร�วมเร�ยนรู�ทดลองใช�งานระบบเวอร�ชันใหม�ที่
พัฒนาต�อยอดจากเวอร�ชันเดิม ซ�่งนอกจากนี้ ยังได�ร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� เพื่อเป�นแนวทางในการนำข�อมูลไป
พัฒนาระบบให�มีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น ทั�งนี้ เพื่อให�ก�อประโยชน�สูงสุดต�อการจัดการงานสารบรรณของ ม.อ. 
ต�อไป
   สำหรับ "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� (e-Document)" เวอร�ชันใหม� ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลพัฒนาข�้นนั�น 
เป�น ระบบที่ให�บร�การรับส�งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส�งต�อ สั่งการและลงนามในเอกสารหร�อส�งเข�าระบบ
หนังสือเว�ยนที่มีการลงนาม รับทราบ ผ�านระบบด�วยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิกส� ซ�่งระบบจะเร�่มเป�ดให�ใช�งาน
จร�งอย�างเป�นทางการในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยบุคลากร ม.อ. สามารถเข�าใช�งานระบบดังกล�าวได�ที่
เว็บไซต� https://docs.psu.ac.th ทั�งนี้ หากบุคลากรมีข�อสอบถามเพิ่มเติมสามารถส�งข�อมูลมาได�ที่อีเมล 
support@cc.psu.ac.th

ม.อ. จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใช้งาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)" 
เวอร์ชันใหม่ ให้กับบุคลากร ม.อ. 5 วิทยาเขต ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

แจ้งเตือนภัย !
ระวังอีเมลหลอกลวง 
สำหรับนักศึกษา ม.อ.

เร�่อง [Hatyai-student] 
      Open and read this letter 
จากผู�ส�งช�่อ john 
เวลา 21:35
ถึงกลุ�มอีเมล hatyai-student 

เมื่อช�วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ. ได�รับแจ�งจากนักศึกษา ม.อ. หลาย ๆ ท�านว�า ได�รับอีเมล
หลอกลวงส�งไปหาผู�ใช�บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) 
หร�อ อีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) โดยมี
รูปแบบตัวอย�าง ดังนี้

PSU
Mail

ขอแนะนำ URL ไฟล�เอกสารแนะนำ 

ว�ธ�การย�ายไฟล�จาก Google Drive (@psu.ac.th)

ไปยัง OneDrive (@email.psu.ac.th) ด�วยเคร�่องมือที่มีช�่อว�า Mover 

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)

    • นักศึกษา ม.อ. สามารถใช�งานได�ทันที โดยใช�งานผ�านบัญช� PSU 

Passport และลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th 

เช�น 64xxxxxxxx@email.psu.ac.th โดยเข�าใช�บร�การ

ที่เว็บไซต� https://email.psu.ac.th

2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

    • สมัครใช�บร�การอีเมล Google Workspace for Education 

(@psu.ac.th) เพียงกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

ได�ที่ เว็บไซต� https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ 

"ขอ/เปลี่ยนรหัส Google" 

    • เข�าใช�งานบร�การอีเมล Google Workspace for Education 

(@psu.ac.th) ได�ที่เว็บไซต� https://gmail.com โดยลงช�่อเข�าใช�ด�วยบัญช�

PSU Passport ตามด�วย @psu.ac.th เช�น 64xxxxxxx@psu.ac.th 

และรหัสผ�านที่ได�กำหนดไว�ก�อนหน�า

* หมายเหตุ:

    • บร�การอีเมลนี้ นักศึกษาจะสามารถใช�งานได�ตลอดไปแม�นักศึกษา

จะจบการศึกษาแล�ว ** ทั้งนี้ เว�นแต�ทาง Microsoft และ Google จะ

ประกาศยกเลิกให�บร�การ 

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
 • สมัครใช�งานโดยการยืนยันตัวตน ด�วยบัญช� PSU Passport ที่
เว็บไซต� https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ "ขอใช�บร�การOffice365" และสามารถ
ใช�งานผ�านบัญช� PSU Passport และลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th 
เช�น jatuporn.ch@email.psu.ac.th โดยเข�าใช�บร�การที่เว็บไซต� https://email.psu.ac.th

 • เข�าใช�งานระบบอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) ได�ที่เว็บไซต� 
https://email.psu.ac.th

* หมายเหตุ:
    • สำหรับบุคลากรการเข�าระบบอีเมล Microsoft 365 รหัสผ�านจะใช�ชุดรหัสเดียวกับ
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS personnel) ไม�ใช�รหัสผ�านที่เข�าบร�การอีเมล PSU 
Webmail**
    • เมื่อสมัครใช�งานเร�ยบร�อยแล�วจะสามารถใช�งาน Microsoft Teams ได�ทันที แต�ผู�อื่น
จะสามารถค�นหาช�่อในระบบได�หลังจากสมัครใช�งานอีเมลประมาณ 6-12 ชั่วโมง

2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

    • ก�อนสมัครใช�อีเมล Google ต�องสมัครใช�บร�การอีเมล PSU Webmail  ที่เว็บไซต� 

https://webmail.psu.ac.th/src/resetpassword.html โดยใช�ช�่อผู�ใช�เดียวกับช�่อของบัญช� 

PSU Passport เช�น jatuporn.ch และกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

    • สมัครใช�บร�การอีเมล Google โดยกำหนดรหัสผ�านที่ต�องการ (Password Setting) 

ได�ที่ เว็บไซต�  https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวข�อ "ขอ/เปลี่ยนรหัส Google"   

    • เข�าใช�งานบร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) ได�ที่

เว็บไซต� https://gmail.com โดยลงช�่อเข�าใช�งานด�วยบัญช� PSU Passport ตามด�วย 

@psu.ac.th เช�น jatuporn.ch@psu.ac.th และรหัสผ�านที่ได�กำหนดไว�ก�อนหน�า 

Cloud Storage ของ ม.อ. หร�อเร�ยกอีกนัยหนึ่งว�า เคร�่องมือ

ที่มีคุณสมบัติในด�านการให�บร�การเก็บไฟล�ส�วนตัวไว�บนระบบ 

Cloud ภายใต�บร�การที่มีช�่อว�า

       1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) และ

       2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)

ซ�ง่บร�การอีเมลดังกล�าวจะมีชุดเคร�อ่งมือสำหรับการทำงานต�าง ๆ หลายอย�าง

ที่ให�บร�การแก�นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. เช�น ระบบอีเมล ระบบเอกสาร 

ระบบประชุมทางไกล รวมถึงระบบเก็บไฟล�บน Cloud เป�นต�น การเข�า

ใช�งานบร�การอีเมลดังกล�าวนี้นั้น นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. สามารถ

เข�าใช�บร�การได� ด�วยว�ธ�การดังนี้

เลือกแหล�งข�อมูลที่ต�องการโอนย�ายไฟล�

เพื่อเพิ่มพื้นที่
การเก็บข้อมูล
บน Drive

สำหรับนักศึกษา ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

สำหรับบุคลากร ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

Photo 
GDrive

Gmail 
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อ�านว�ธ�ย�ายไฟล� และข�อจำกัดในการถ�ายโอนไฟล�ได�ที่ https://kyl.psu.th/C-aSTYroa

ข�อมูลเพิ่มเติม

* ในกรณีที่ต�องการให�อีเมล PSU Webmail @psu.ac.th ส�งไปยัง Google Workspace for Education ด�วย ให�ท�านตั้งค�าได�
ที่เว็บไซต� https://webmail.psu.ac.th -> เลือกเมนู Filters (เมนูด�านบน) -> Add a new Rule -> เลือก Message เป�น All 
(ช�อง Headers) -> เลือก Redirect ใส�ค�าอีเมล บัญช� PSU Passport ตามด�วย @g.psu.ac.th เช�น 
jatuporn.ch@g.psu.ac.th -> เลือก Keep a local copy as well  -> จากนั้นกดปุ�ม Add New Rule   
* บร�การอีเมล PSU Webmail เป�นบร�การอีเมลสำหรับบุคลากร ม.อ. เท�านั้น ซ�่งเป�นบร�การระบบอีเมลภายใต�โดเมน 

psu.ac.th โดยให�พื้นที่จำกัดแก�บุคลากร ม.อ. ทุกท�านที่ 10 GB  
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สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

ส่งมอบระบบ Line Official Account 

ในชื่อ “ PSU ADMISSION ”

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

ส่งมอบระบบ Line Official Account 

ในชื่อ “ PSU ADMISSION ”

     รองศาสตราจารย� ดร.สินชัย กมลภิวงศ� รักษาการแทนผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและ
ระบบอัจฉร�ยะ พร�อมด�วย ดร.ช�ดชนก โชคสุชาติ รักษาการแทนรองผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ
ด�านยุทธศาสตร�ข�อมูล และคุณเนาวรัตน� สอิด หัวหน�าฝ�ายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ร�วม
ส�งมอบระบบ Line Official Account ในช�่อ “PSU ADMISSION” ให�แก�ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. 
เพื่อเป�นระบบอีกช�องทางหนึ่งในการให�ข�อมูลข�าวสารแก�ผู�สนใจที่ต�องการศึกษาต�อใน ม.อ. ซ�่งการส�งมอบ
ครั�งนี้มี คุณจักรภพ แซ�ลิ่ม บุคลากรศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. เป�นผู�รับมอบ
    สำหรับ ระบบ Line Official Account “PSU ADMISSION” ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ม.อ. ได�ทำการ
พัฒนาระบบ และส�งมอบให�แก�ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ประชาสัมพันธ�เป�ดตัวให�กับผู�สนใจ
ได�ใช�งานนั�นมีวัตถุประสงค�เพื่อเป�นอีกช�องทางหนึ่งในการให�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต�อใน ม.อ. 
ซ�่งการพัฒนาระบบดังกล�าวมีการออกแบบมาสคอต 'พี่ศร�ตรัง และ น�องลูกยาง' เพื่อเป�นสื่อกลาง 
หร�อผู�ช�วยน�ารักที่จะให�ข�อมูลข�าวสารแก�ผู�สนใจที่ต�องการสอบถามข�อมูลเพิ่มเติม  
     ในโอกาสนี้ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ จ�งขอเช�ญชวนน�อง ๆ นักเร�ยน นักศึกษา คุณครู 
ผู�ปกครอง และผู�สนใจทุกท�าน มาเพิ่มเพื่อน Add Line Official Account “PSU ADMISSION” 
เพื่อรับข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต�อใน ม.อ. จากศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. โดยทุกท�าน
สามารถเพิ่มเพื่อน หร�อ Add Line Official Account ได�แล�ววันนี้ เพียงเข�าระบบ LINE และค�นหา พิมพ�คำว�า 
PSU ADMISSION หร�อสแกนคิวอาร�โค�ดตามภาพ หร�อเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID: @339ayshc หร�อดูข�อมูลเพิ่มเติมของ 
ศูนย�รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ได�ที่เว็บไซต� https://entrance.psu.ac.th

ให้แก่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ.
อีกหนึ่งช่องทางในการให้ข่าวสารกับผู้สนใจ
ที่ต้องการศึกษาต่อใน ม.อ.

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.
บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. 
บุคคลทั่วไป และลูกค้ารายหน่วยงาน

รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได�ที่เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรฝ�กอบรมคอมพิวเตอร�
ทั�งในเวลาและนอกเวลาราชการ) 
สอบถามข�อมูลติดต�อ งานบร�การว�ชาการ ฝ�ายบร�หารจัดการ โทร. 0–7428–2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th
 ** หมายเหตุ: 
 • มีบร�การจัดกลุ�มอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร�ตามความต�องการของหน�วยงานของท�าน 
 • นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุ�มเข�ารับการอบรม ระบุหลักสูตร ระบุช�วงเวลาที่ต�องการอบรมได�
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หรือเพิ่มเพื่อนที่ ...... 
                       Line ID : @339ayshc

PSU ADMISSION
ค้นหา และพิมพ์คำว่า.......

คู�มือบร�การด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ม.อ. 

คือ คู�มือที่รวบรวมข�อมูลงานบร�การด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ที่ให�บร�การแก�

นักศึกษา ม.อ. โดยคู�มือประกอบด�วยข�อมูลบร�การ ดังนี้

คู่มือบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564

โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

อ่านคู่มือได้ที่ ..... 

           https://diis.psu.ac.th/manual-student-2564    

บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำปการศึกษา 2564

เพจเฟซบุก  https://www.facebook.com/PSUDIIS

https://diis.psu.ac.th

โดย ส�นักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
.... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บร�การบัญช� PSU Passport

        บัญช�ผู�ใช�สำหรับใช�ในการลงช�่อ (Sign In) เข�าใช�บร�การระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 

        ลงทะเบียน, ค�นหารายว�ชา, ค�นหาตารางสอบอาจารย�, ประวัติส�วนตัว 

ผลการลงทะเบียน, ผลการเร�ยน, ว�ทยานิพนธ�/สารนิพนธ�, ตารางเร�ยน, ตาราง

สอบ, Payment, บร�การระบบจำลองผลการเร�ยน, บร�การด�านการเง�น, บร�การ

ด�านห�องสมุด

บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) 

        มีชุดเคร�่องมือ Mail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ได�แก� OneDrive, 

Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), SharePoint, Teams ฯลฯ

บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) 

        มีชุดเคร�่องมือ Gmail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ได�แก� Drive, 

Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Sites ฯลฯ

บร�การซอฟต�แวร�ลิขสิทธ�์

        Microsoft Windows และซอฟต�แวร�อื่น ๆ ใน Azure Dev Tools for 

Teaching

บร�การระบบเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� 

        อินเทอร�เน็ต, เคร�อข�ายไร�สาย (PSU WiFi), เคร�อข�ายไร�สาย Eduroam 

และบร�การ PSU VPN ฯลฯ

บร�การ Web Hosting

        บร�การพื้นที่จัดเก็บข�อมูลและจัดทำเว็บไซต�สำหรับหน�วยงาน/ชมรม 

และนักศึกษา

ระบบรับแจ�งป�ญหาและรับแจ�งความต�องการต�าง ๆ ในการใช�งานบร�การ 

IT ของ ม.อ. 

บร�การว�ชาการ

        บร�การอบรมคอมพิวเตอร�, บร�การเช�าห�องอบรม-สัมมนา, บร�การศูนย�

สอบคอมพิวเตอร�ออนไลน� (PSU-Cop Test), 

        บร�การเช�า Notebook และบร�การซ�อมคอมพิวเตอร� (IT Services)

บร�การ Help Desk 

        แนะนำการใช�งานด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ. 

        เพื่อช�วยให�นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช�งาน

ได�อย�างสะดวก

        สถานที่ให�บร�การ Help Desk ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักนวัตกรรม

ดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ�

        เป�ดบร�การวันจันทร�-ศุกร� เวลา 09.00-12.00 น. และ 

เวลา 13.00-16.00 น.)


