PSU Passport สำหรับนักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
บร�การ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษา
เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร นักศึกษา
สามารถใชบร�การระบบสารสนเทศออนไลนของมหาว�ทยาลัยฯ และบร�การตางๆ
ของศูนยคอมพิวเตอรได โดยใช PSU Passport เปนกุญแจในการใชบร�การ

PSU Passport คืออะไร
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PSU Passport คือ บัญช�ผูใชสำหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลน
ของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เชน ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th)
ระบบเคร�อขายไรสาย PSU WiFi เปนตน PSU Passport ประกอบดวย
1. ช�่อผูใช (Username) จะเปนรหัสนักศึกษา
2. รหัสผาน (Password) รหัสผานที่นักศึกษาไดรับในครั้งแรก
จะเปนเลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา
** นักศึกษาตองเปลี่ยนรหัสผานทันที ซ�่งสามารถเปลี่ยนไดดวยตนเองที่
Website: https://passport.psu.ac.th (เลือกบร�การเปลี่ยนรหัสผาน)

บร�การระบบสารสนเทศออนไลนที่ใช PSU Passport
นักศึกษาสามารถใช PSU Passport ในการลงช�่อ (Sign In)
เขาใชบร�การระบบสารสนเทศออนไลนตามสิทธ�ของตน ดังตอไปนี้
1. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th )
1.1 ลงทะเบียนเร�ยนในทุกๆ ภาคการศึกษา
1.2 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเร�ยนและคาใชจาย
1.3 ตรวจสอบผลการเร�ยน (เกรด)
1.4 สืบคนรายว�ชาที่เปดสอน ตารางเร�ยน ตารางสอบ
1.5 สืบคนขอมูลสวนตัวนักศึกษา
1.6 สืบคนขอมูลทั่วไปของนักศึกษาอื่น

PSU Passport ไดมาไดอยางไร
ศูนยคอมพิวเตอรจะนำรายช�่อนักศึกษาเขาใหมจากฐานขอมูลมาสรางเปน PSU Passport โดยนักศึกษา
ที่เขาใหมจะไดรับ PSU Passport ในวันรายงานตัวเปนนักศึกษา และสามารถใชงานไดตลอดไป
แมพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เมื่อพนสภาพนักศึกษาสามารถใช
PSU Passport เพื่อเขาใชงานอินเทอรเน็ตเทานั้น โดยหลังจากจบการศึกษาหร�อพนสภาพครบ 90 วัน
จะไมสามารถเขาระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th) ไดอีกตอไป

ลืมรหัสผาน (Password) ตองทำอยางไร
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผานโดยทำการ
สมัครเขารับบร�การไดผานทางชองทาง
การเปลี่ยนรหัสผานดวยอีเมล,
คำถาม-คำตอบ หร�อติดตอผูดูแลระบบ
โดยแตละว�ธ�มีรายละเอียดดังนี้

2. การเปลี่ยนรหัสผานดวยคำถาม-คำตอบ

1. การเปลี่ยนรหัสผานดวยอีเมล
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไดที่
Website: https://passport.psu.ac.th
เลือกหัวขอ ลืมรหัสผาน โดยระบบจะเปลี่ยนรหัสผาน
ดวยการสง Link ไปทางอีเมลที่กรอกไวตอน
รายงานตัวหร�อในระบบลงทะเบียนนักศึกษา
สามารถอานว�ธ�แกไขช�่ออีเมลไดจากหนา Website
ดังกลาว

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไดที่
Website: https://passport.psu.ac.th
เลือกหัวขอ ลืมรหัสผาน ในหัวขอ
เปลี่ยนรหัสผานระบบคำถาม-คำตอบกันลืม
โดยบร�การนี้ตองทำการตั้งคำถาม
(กอนที่จะลืมรหัสผาน)
จ�งจะสามารถเขามาตอบคำถาม
ในกรณีลืมรหัสผานได

2. Web Mail (ระบบ Microsoft Office365 : Microsoft Mail)
3. ใชสำหรับสมัครเขาใชบร�การ Google Apps for Education
4. สมัครใชบร�การ Web Hosting บร�การพื้นที่เก็บขอมูลและ Homepage สวนตัวฟร�
5. ระบบเคร�อขายไรสาย PSU WiFi
6. ระบบบร�การผูใชไอที Website: http://help.psu.ac.th ( แจงปญหา
ขอรองเร�ยน ขอขัดของ หร�อขอเสนอแนะในการใชงานบร�การ
ระบบเคร�อขายและระบบสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร )
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3. ติดตอผูดูแลระบบ
สามารถติดตอผูดูแลระบบไดที่ E-mail: passport@psu.ac.th
หร�อ โทร 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2082)
ในวันและเวลาราชการ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อบรมนอกเวลาราชการ

1. การจัดการฐานขอมูล
ดวย Excel รุนที่ 3/61

3. Graphic Design with Photoshop รุนที่ 3/61

อบรม : 1 - 2 กันยายน 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรม : 8 - 9 กันยายน 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. การว�เคราะหขอมูลงานว�จัย
โดยใช Excel รุนที่ 1/61
อบรม : 1, 2 และ 8 กันยายน 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

4. การสรางงาน Graphic
ดวย Illustrator
รุนที่ 1/62

ฉบับที่ 80 ป 2561 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.61
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ร่วมกิจกรรมออกบูท - เปิด Workshop
ด้าน IT ในงาน WUNCA 37

เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 บุคลากร
ของศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ ไดเขารวมกิจกรรมออกบูทและเปด
Workshop ทางดาน IT ในงานประชุมเช�งปฏิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมบนเคร�อขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หร�องาน WUNCA ครั้งที่ 37 ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค
เพื่อเผยแพรความรูและนำเสนอผลิตภัณฑทางดาน IT ใหแกผูสนใจที่เขารวมงาน โดยในครั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมออกบูทแนะนำ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และเปด Workshop บรรยายขอมูลในหัวขอ การจัดการควบคุมและรายงานผล
ปร�มาณการใชงาน Internet กรณีศึกษามหาว�ทยลัยสงขลานคร�นทร … 

อบรม : 6 - 7 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

5. การสรางงานนำเสนออยางมืออาช�พ PowerPoint Template
and Presentation Techniques รุนที่ 1/62
อบรม : 27 - 28 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมในเวลาราชการ

1. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานดวย Excel Macro & Basic VBA รุนที่ 2/61
อบรม : 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. สรางสรรคงาน Graphic ดวย Illustrator CS6 รุนที่ 2/61
อบรม : 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

3. Advanced formulas and Functions in Excel รุนที่ 2/61
อบรม : 6 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

4. Photoshop for Professional (การตัดตอภาพขั้นสูง) รุนที่ 2/61
อบรม : 6 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมไดที่เว็บไซต
https://training.cc.psu.ac.th
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบร�การว�ชาการ ศูนยคอมพิวเตอร
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต อบรมบุคลากร
หัวข้อ “ฝึกจิต ฝึกตน รวมพลคนอ่อนหวาน สำราญด้วยออกกำลังกาย”
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดจัดโครงการสงเสร�มสุขภาพกายและจ�ต ตามแผนพัฒนา
บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ประจำป 2561 ในหัวขอเร�่อง “ฝกจ�ต ฝกตน รวมพลคนออนหวาน สำราญดวยออกกำลังกาย” ณ หองภูมิปญญศิลป
ชั้น 3 ศูนยสงเสร�มศิลปะและวัฒนธรรม มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาจ�ตใจ การออกกำลังกาย
และการรับประทานอาหารที่ถูกตองแกบุคลากร โดยการอบรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากคุณศุภวรรณ ชนะสงคราม ว�ทยากรอิสระ นักกิจกรรม
สั ง คมด า นสิ ่ ง แวดล อ มและว�ถ ีชุมชน คุณอวยพร พืชนุก ูล ตำแหนง พยาบาลชำนาญการ หนว ยปฐมภูมิ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานคร� น ทร และผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.กั ล ยา ว� ร � ย ะ ภาคว� ช าการพยาบาลกุ ม ารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร เปนว�ทยากรบรรยาย … 

โปรดระวัง !
ภาพตัวอยาง อีเมลหลอกลวง Phishing
ขอมูล : นายคณกรณ หอศิร�ธรรม
กลุมงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- Tablet View
- Desktop View
- Mobile View

