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ประชาสัมพันธ์

บริการดานระบบเทคโนโล
ส�หรับนักศึกษามหาวิทยา ยีสารสนเทศ
ลัยสงขลานครินทร

ประจำปการศึกษา 2564
คู่มือบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564
โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.
อ่านคู่มือได้ที่ .....
https://diis.psu.ac.th/manual-student-2564

คูมือบร�การดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ม.อ.
คือ คูมือที่รวบรวมขอมูลงานบร�การดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ที่ใหบร�การแก
นักศึกษา ม.อ. โดยคูมือประกอบดวยขอมูลบร�การ ดังนี้

โดย ส�นักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
.... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

https://diis.psu.ac.th
เพจเฟซบุก https://www.facebook.com/PSUDIIS

บร�การบัญช� PSU Passport
บัญช�ผูใชสำหรับใชในการลงช�่อ (Sign In) เขาใชบร�การระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)

บร�การ Web Hosting

ลงทะเบียน, คนหารายว�ชา, คนหาตารางสอบอาจารย, ประวัติสวนตัว
ผลการลงทะเบียน, ผลการเร�ยน, ว�ทยานิพนธ/สารนิพนธ, ตารางเร�ยน, ตาราง
สอบ, Payment, บร�การระบบจำลองผลการเร�ยน, บร�การดานการเง�น, บร�การ
ดานหองสมุด

บร�การพื้นที่จัดเก็บขอมูลและจัดทำเว็บไซตสำหรับหนวยงาน/ชมรม
และนักศึกษา

บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
มีชุดเคร�่องมือ Mail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ไดแก OneDrive,
Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), SharePoint, Teams ฯลฯ
บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
มีชุดเคร�่องมือ Gmail รวมทั้งชุดเคร�่องมืออื่น ๆ ไดแก Drive,
Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Sites ฯลฯ
บร�การซอฟตแวรลิขสิทธ�์
Microsoft Windows และซอฟตแวรอื่น ๆ ใน Azure Dev Tools for
Teaching
บร�การระบบเคร�อขายคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต, เคร�อขายไรสาย (PSU WiFi), เคร�อขายไรสาย Eduroam
และบร�การ PSU VPN ฯลฯ

ระบบรับแจงปญหาและรับแจงความตองการตาง ๆ ในการใชงานบร�การ
IT ของ ม.อ.
บร�การว�ชาการ
บร�การอบรมคอมพิวเตอร, บร�การเชาหองอบรม-สัมมนา, บร�การศูนย
สอบคอมพิวเตอรออนไลน (PSU-Cop Test),
บร�การเชา Notebook และบร�การซอมคอมพิวเตอร (IT Services)
บร�การ Help Desk
แนะนำการใชงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ.
เพื่อชวยใหนักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใชงาน
ไดอยางสะดวก
สถานที่ใหบร�การ Help Desk ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักนวัตกรรม
ดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ
เปดบร�การวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-12.00 น. และ
เวลา 13.00-16.00 น.)

อานว�ธ�ยายไฟล และขอจำกัดในการถายโอนไฟลไดที่ https://kyl.psu.th/C-aSTYroa
GDrive

Photo

Gmail

เพื่อเพิ่มพื้นที่
การเก็บข้อมูล
บน Drive

Cloud Storage ของ ม.อ. หร�อเร�ยกอีกนัยหนึ่งวา เคร�่องมือ
ที่มีคุณสมบัติในดานการใหบร�การเก็บไฟลสวนตัวไวบนระบบ
เลือกแหลงขอมูลที่ตองการโอนยายไฟล
Cloud ภายใตบร�การที่มีช�่อวา
1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) และ
2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
ซ�ง่ บร�การอีเมลดังกลาวจะมีชดุ เคร�อ่ งมือสำหรับการทำงานตาง ๆ หลายอยาง
ที่ใหบร�การแกนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. เชน ระบบอีเมล ระบบเอกสาร
ระบบประชุมทางไกล รวมถึงระบบเก็บไฟลบน Cloud เปนตน การเขา
ใชงานบร�การอีเมลดังกลาวนี้นั้น นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. สามารถ
เขาใชบร�การได ดวยว�ธ�การดังนี้
สำหรับบุคลากร ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

สำหรับนักศึกษา ม.อ.
วิธีการเข้าใช้งาน

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
• นักศึกษา ม.อ. สามารถใชงานไดทันที โดยใชงานผานบัญช� PSU
Passport และลงทายดวย @email.psu.ac.th
เชน 64xxxxxxxx@email.psu.ac.th โดยเขาใชบร�การ
ที่เว็บไซต https://email.psu.ac.th
2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
• สมัครใชบร�การอีเมล Google Workspace for Education
(@psu.ac.th) เพียงกำหนดรหัสผานที่ตองการ (Password Setting)
ไดที่ เว็บไซต https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวขอ
"ขอ/เปลี่ยนรหัส Google"
• เขาใชงานบร�การอีเมล Google Workspace for Education
(@psu.ac.th) ไดที่เว็บไซต https://gmail.com โดยลงช�่อเขาใชดวยบัญช�
PSU Passport ตามดวย @psu.ac.th เชน 64xxxxxxx@psu.ac.th
และรหัสผานที่ไดกำหนดไวกอนหนา
* หมายเหตุ:
• บร�การอีเมลนี้ นักศึกษาจะสามารถใชงานไดตลอดไปแมนักศึกษา
จะจบการศึกษาแลว ** ทั้งนี้ เวนแตทาง Microsoft และ Google จะ
ประกาศยกเลิกใหบร�การ

DiiS

1. บร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
• สมัครใชงานโดยการยืนยันตัวตน ดวยบัญช� PSU Passport ที่
เว็บไซต https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวขอ "ขอใชบร�การOffice365" และสามารถ
ใชงานผานบัญช� PSU Passport และลงทายดวย @email.psu.ac.th
เชน jatuporn.ch@email.psu.ac.th โดยเขาใชบร�การที่เว็บไซต https://email.psu.ac.th
• เขาใชงานระบบอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) ไดที่เว็บไซต
https://email.psu.ac.th
* หมายเหตุ:
• สำหรับบุคลากรการเขาระบบอีเมล Microsoft 365 รหัสผานจะใชชุดรหัสเดียวกับ
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS personnel) ไมใชรหัสผานที่เขาบร�การอีเมล PSU
Webmail**
• เมื่อสมัครใชงานเร�ยบรอยแลวจะสามารถใชงาน Microsoft Teams ไดทันที แตผูอื่น
จะสามารถคนหาช�่อในระบบไดหลังจากสมัครใชงานอีเมลประมาณ 6-12 ชั่วโมง
2. บร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
• กอนสมัครใชอีเมล Google ตองสมัครใชบร�การอีเมล PSU Webmail ที่เว็บไซต
https://webmail.psu.ac.th/src/resetpassword.html โดยใชช�่อผูใชเดียวกับช�่อของบัญช�
PSU Passport เชน jatuporn.ch และกำหนดรหัสผานที่ตองการ (Password Setting)
• สมัครใชบร�การอีเมล Google โดยกำหนดรหัสผานที่ตองการ (Password Setting)
ไดที่ เว็บไซต https://passport.psu.ac.th -> เลือกหัวขอ "ขอ/เปลี่ยนรหัส Google"
• เขาใชงานบร�การอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) ไดที่
เว็บไซต https://gmail.com โดยลงช�่อเขาใชงานดวยบัญช� PSU Passport ตามดวย
@psu.ac.th เชน jatuporn.ch@psu.ac.th และรหัสผานที่ไดกำหนดไวกอนหนา

ขอมูลเพิ่มเติม
* ในกรณีที่ตองการใหอีเมล PSU Webmail @psu.ac.th สงไปยัง Google Workspace for Education ดวย ใหทานตั้งคาได
ที่เว็บไซต https://webmail.psu.ac.th -> เลือกเมนู Filters (เมนูดานบน) -> Add a new Rule -> เลือก Message เปน All
(ชอง Headers) -> เลือก Redirect ใสคาอีเมล บัญช� PSU Passport ตามดวย @g.psu.ac.th เชน
jatuporn.ch@g.psu.ac.th -> เลือก Keep a local copy as well -> จากนั้นกดปุม Add New Rule
* บร�การอีเมล PSU Webmail เปนบร�การอีเมลสำหรับบุคลากร ม.อ. เทานั้น ซ�่งเปนบร�การระบบอีเมลภายใตโดเมน
psu.ac.th โดยใหพื้นที่จำกัดแกบุคลากร ม.อ. ทุกทานที่ 10 GB

แจ้งเตือนภัย !
ระวังอีเมลหลอกลวง

สำหรับนักศึกษา ม.อ.
เมื่อชวงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผานมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ. ไดรับแจงจากนักศึกษา ม.อ. หลาย ๆ ทานวา ไดรับอีเมล
หลอกลวงสงไปหาผูใชบร�การอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th)
หร�อ อีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) โดยมี
รูปแบบตัวอยาง ดังนี้
เร�่อง [Hatyai-student]

PSU
Mail

Open and read this letter
จากผูสงช�่อ john
เวลา 21:35
ถึงกลุมอีเมล hatyai-student

ในการนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ไดดำเนินการตรวจสอบพบวาอีเมลดังกลาวเปนอีเมลหลอกลวง ซ�่งทางสำนักฯ มีโปรแกรมปองกันสแปมที่สามารถคัดกรอง
อีเมลลักษณะนี้ได แตอยางไรก็ตาม อาจมีอีเมลลักษณะนี้หลุดรอดเขามาไดอีก ซ�่งในกรณีนี้ ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ไดดำเนินการประสานไปยังผูด ูแลระบบอีเมลไม
ใหมีการสงอีเมลฉบับนั�นเขามาอีก ทั�งนี้อีเมลหลอกลวงดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอการใชงานใด ๆ ของผูรับอีเมล
แตทั�งนี้ เพื่อความปลอดภัยหากนักศึกษาไดรับอีเมลในรูปแบบตัวอยางดังกลาว ขอใหทานลบอีเมลฉบับนั�นทันที หามตอบกลับ หร�อสงขอมูลสวนตัวกลับไป หร�ออยา
หลงเช�่อทำการคลิกลิงกใด ๆ ที่นาสงสัย เพราะทานอาจตกเปนเหยื่อของมิจฉาช�พ หร�ออาจเปนมัลแวรที่สามารถสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและผูใชงานได
และหากในกรณีที่นักศึกษาไดทำการตอบกลับ หร�อทำการคลิกลิงกใด ๆ ไปแลว ขอใหทานดำเนินการ ดังนี้
- กรุณาทำการเปลี่ยนรหัสผานบัญช�อีเมลในทุกอุปกรณที่ทานใช และขอแนะนำทานวาไมควรกลับมาใชรหัสผานเดิมนั�นอีก
- ในกรณีที่ทานเกรงวาขอมูลสำคัญขององคกรจะรั่วไหล ทานควรแจงเร�่องไปยังผูดูแลระบบ
- ในกรณีที่ทานเกรงวาขอมูลบัญช�ธนาคารของทานรั่วไหล ทานควรแจงเร�่องไปยังธนาคารที่ทานใชบร�การ และทำการปดบัญช�ที่คาดวาสามารถถูกขโมย
ขอมูลบัญช�ได หร�อควรเฝาระวังการใชงานบัญช�อยางตอเนื่อง
ทั�งนี้ หากทานมีขอสงสัยหร�อตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผานบัญช�อีเมล กรุณาติดตอ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
ว�ทยาเขตหาดใหญ โทรศัพท 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2082) หร�อดูขอมูลไดที่ https://passport.psu.ac.th D i i S

ม.อ. จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใช้งาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(e-Document)"

เวอร์ชันใหม่ ให้กับบุคลากร ม.อ. 5 วิทยาเขต ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 18 มิถนุ ายน 2564 ม.อ. โดยงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธ�การบดี รวมกับสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ จัดการบรรยายแนะนำและทดลองใชงาน "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(e-Document)" เวอรชันใหม ใหกับบุคลากร ทั�ง 5 ว�ทยาเขต ไดแก หาดใหญ ปตตานี สุราษฎรธานี ตรัง
และภูเก็ต ซ�่งปฏิบัติหนาที่ทางดานงานสารบรรณ เลขานุการผูบร�หาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใช
ระบบ โดยจัดการบรรยายแนะนำขอมูล ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ดวยโปรแกรม
Zoom ซ�่งในโอกาสนี้ไดรับเกียรติจาก อาจารยพิช�ต เร�องแสงวัฒนา รองอธ�การบดีฝายบร�หารและการเง�น
เปนประธานเปดการบรรยายและกลาวตอนรับบุคลากร โดยมีทีมว�ทยากร คือ คณะทำงานพัฒนาระบบจาก
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ นำโดยคุณนภารัตน หอทอง นักว�ชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
บรรยายแนะนำขอมูลและการใชงานระบบใหกับบุคลากรไดรวมเร�ยนรูทดลองใชงานระบบเวอรชันใหมที่
พัฒนาตอยอดจากเวอรชันเดิม ซ�่งนอกจากนี้ ยังไดรวมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู เพื่อเปนแนวทางในการนำขอมูลไป
พัฒนาระบบใหมีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น ทั�งนี้ เพื่อใหกอประโยชนสูงสุดตอการจัดการงานสารบรรณของ ม.อ.
ตอไป
สำหรับ "ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document)" เวอรชันใหม ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลพัฒนาข�้นนั�น
เปน ระบบที่ใหบร�การรับสงหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อสงตอ สั่งการและลงนามในเอกสารหร�อสงเขาระบบ
หนังสือเว�ยนที่มีการลงนาม รับทราบ ผานระบบดวยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิกส ซ�่งระบบจะเร�่มเปดใหใชงาน
จร�งอยางเปนทางการในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยบุคลากร ม.อ. สามารถเขาใชงานระบบดังกลาวไดที่
เว็บไซต https://docs.psu.ac.th ทั�งนี้ หากบุคลากรมีขอสอบถามเพิ่มเติมสามารถสงขอมูลมาไดที่อีเมล
support@cc.psu.ac.th
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สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.
ส่งมอบระบบ Line
ในชื่อ

“ PSU

Official Account

ADMISSION ”

ให้แก่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ.
ค้นหา และพิมพ์คำว่า.......

PSU ADMISSION

หรือเพิ่มเพื่อนที่ ......

Line ID : @339ayshc

อีกหนึ่งช่องทางในการให้ข่าวสารกับผู้สนใจ
ที่ต้องการศึกษาต่อใน ม.อ.

รองศาสตราจารย ดร.สินชัย กมลภิวงศ รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและ
ระบบอัจฉร�ยะ พรอมดวย ดร.ช�ดชนก โชคสุชาติ รักษาการแทนรองผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ
ดานยุทธศาสตรขอมูล และคุณเนาวรัตน สอิด หัวหนาฝายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ รวม
สงมอบระบบ Line Official Account ในช�่อ “PSU ADMISSION” ใหแกศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ.
เพื่อเปนระบบอีกชองทางหนึ่งในการใหขอมูลขาวสารแกผูสนใจที่ตองการศึกษาตอใน ม.อ. ซ�่งการสงมอบ
ครั�งนี้มี คุณจักรภพ แซลิ่ม บุคลากรศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. เปนผูรับมอบ
สำหรับ ระบบ Line Official Account “PSU ADMISSION” ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ม.อ. ไดทำการ
พัฒนาระบบ และสงมอบใหแกศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ประชาสัมพันธเปดตัวใหกับผูสนใจ
ไดใชงานนั�นมีวัตถุประสงคเพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอใน ม.อ.
ซ�่งการพัฒนาระบบดังกลาวมีการออกแบบมาสคอต 'พี่ศร�ตรัง และ นองลูกยาง' เพื่อเปนสื่อกลาง
หร�อผูชวยนารักที่จะใหขอมูลขาวสารแกผูสนใจที่ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ในโอกาสนี้ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ จ�งขอเช�ญชวนนอง ๆ นักเร�ยน นักศึกษา คุณครู
ผูปกครอง และผูสนใจทุกทาน มาเพิ่มเพื่อน Add Line Official Account “PSU ADMISSION”
เพื่อรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอใน ม.อ. จากศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. โดยทุกทาน
สามารถเพิ่มเพื่อน หร�อ Add Line Official Account ไดแลววันนี้ เพียงเขาระบบ LINE และคนหา พิมพคำวา
PSU ADMISSION หร�อสแกนคิวอารโคดตามภาพ หร�อเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID: @339ayshc หร�อดูขอมูลเพิ่มเติมของ
ศูนยรับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ไดที่เว็บไซต https://entrance.psu.ac.th
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สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.
บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ.
บุคคลทั่วไป และลูกค้ารายหน่วยงาน

รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรฝกอบรมคอมพิวเตอร
ทั�งในเวลาและนอกเวลาราชการ)
สอบถามขอมูลติดตอ งานบร�การว�ชาการ ฝายบร�หารจัดการ โทร. 0–7428–2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://ac-service.cc.psu.ac.th
** หมายเหตุ:
• มีบร�การจัดกลุมอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานของทาน
• นักศึกษาของ ม.อ. สามารถจัดกลุมเขารับการอบรม ระบุหลักสูตร ระบุชวงเวลาที่ตองการอบรมได

