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PSU Passport คืออะไร 

บริการ IT
พื้นฐานสำาหรับนักศึกษา

	 เ มื่ อ ได้ รั บการ คัด เลื อก เข้ า เป็ นนั ก ศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		นักศึกษาสามารถใช้บริการระบบ
สารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ		และบริการต่างๆ	ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้		โดยใช้		PSU		Passport		เป็นกุญแจใน
การใช้บริการ

 PSU Passport	 	 คือ	 	 บัญชีสำาหรับเข้าใช้งานใน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
เช่น	 	 ระบบสารสนเทศนักศึกษา	 (Website:	 https://sis.psu.
ac.th)		ระบบเครือข่ายไร้สาย		PSU	WiFi		เป็นต้น

 PSU Passport	ประกอบด้วย		
	 1.	ชื่อผู้ใช้	(Username)		จะเป็นรหัสนักศึกษา	
	 2.	รหัสผ่าน	(Password)		รหัสผ่านที่นักศึกษาได้รับใน
ครั้งแรกจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา	
	 **	 	นักศึกษาต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที	 	ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่	Website:	https://passport.psu.ac.th  
(เลือกบริการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

 PSU Passport	เป็นกุญแจส่วนบุคคลใช้เข้าสู่บริการ
ต่างๆ	และในทางกฎหมายยังเป็นการระบุตัวผู้ใช้บริการตาม	
พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
พ.ศ.	2550
	 “ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ	 PSU Passport  
อย่างน้อยทุกๆ	6	 เดือน	 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการ
เกิดปัญหาการคุกคามทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะกระทบ
ต่อข้อมูลส่วนตัว”
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	 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะนำารายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่จากฐาน
ข้อมูลมาสร้างเป็น	 PSU	 Passport	 โดยนักศึกษาที่เข้าใหม่
จะได้รับ	 PSU	 Passport	 ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา	 และ
สามารถใช้งานได้ตลอดไปแม้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เมื่อพ้นสภาพนักศึกษาสามารถใช้	
PSU	Passport	เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น	โดยหลังจาก
จบการศึกษาหรือพ้นสภาพครบ	90	วัน	จะไม่สามารถเข้าระบบ
สารสนเทศนักศึกษา	(Website:	https://sis.psu.ac.th)	ได้อีก
ต่อไป

ลืมรหัสผ่าน	(Password)	ต้องทำาอย่างไร

	 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทำาการสมัครเข้า
รับบริการได้ผ่านทางช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยอีเมล,	
คำาถาม-คำาตอบ	 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ	 โดยแต่ละวิธีมีราย
ละเอียดดังนี้
	 1.	การเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยอีเมล	
	 นักศึกษาสามารถเปลี ่ยนได้ที ่	 Website:	 https://
passport.psu.ac.th	 เลือกหัวข้อ	 ลืมรหัสผ่าน	 โดยระบบจะ
เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยการส่ง	 Link	 ไปทางอีเมลที่กรอกไว้ตอน
รายงานตัวหรือในระบบลงทะเบียนนักศึกษา	 สามารถอ่านวิธี
แก้ไขชื่ออีเมลได้จากหน้า	Website	ดังกล่าว

PSU Passport ได้มาได้อย่างไร?

ลืมรหัสผ่าน (Password)
ต้องทำาอย่างไร?
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	 2.	การเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยคำาถาม-คำาตอบ
	 นักศึกษาสามารถเปลี ่ยนได้ที ่	 Website:	 https://
passport.psu.ac.th	เลือกหัวข้อ	ลืมรหัสผ่าน	ในหัวข้อเปลี่ยน
รหัสผ่านระบบคำาถาม-คำาตอบกันลืม	 โดยบริการนี้ต้องทำาการ
ตั้งคำาถามก่อน	(ก่อนที่จะลืมรหัสผ่าน)	จึงจะสามารถเข้ามาตอบ
คำาถามในกรณีลืมรหัสผ่านได้

	 3.	ติดต่อผู้ดูแลระบบ
	 สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่	
E-mail:	passport@psu.ac.th	หรือ	โทร	0-7428-2082
(โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	2082)	ในวันและเวลาราชการ

	 นักศึกษาสามารถใช้	PSU	Passport	ในการลงชื่อ	(Sign	In) 
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศออนไลน์ตามสิทธิของตน	 ดังต่อ
ไปนี้
 1.	 ระบบสารสนเทศนักศึกษา	 (Website:	 https://sis.
psu.ac.th	)
	 1.1	ลงทะเบียนเรียนในทุกๆ	ภาคการศึกษา
	 1.2	ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่าย
	 1.3	ตรวจสอบผลการเรียน	(เกรด)
	 1.4	สืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน	ตารางเรียน	ตารางสอบ
	 1.5	สืบค้นข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
	 1.6	สืบค้นข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาอื่น

 บริการระบบสารสนเทศออนไลน์
ที่ ใช้ PSU Passport
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	 2.	สมัครใช้บริการ	Web	Hosting
		 บริการพื้นที่เก็บข้อมูลและ	Homepage	ส่วนตัวฟรี
	 3.	ระบบเครือข่ายไร้สาย	PSU	WiFi
	 4.	ระบบจองหอพักนักศึกษาออนไลน์
 5.	ระบบบริการผู้ใช้ไอที
	 Website:	http://help.psu.ac.th

	 1.1	ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
	 เริ่มต้นโดยการเข้าสู่ระบบที่	Website:	https://sis.psu.ac.th 
จะพบกับหน้าแรก	ดังรูป

	 ให้เลือกกดที่ปุ่ม	“	Sign	in”	เพื่อเข้าสู่ระบบ	ดังรูป

ระบบจะให้ใส่ข้อมูลรหัสนักศึกษา	และรหัสผ่าน	ดังรูป

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
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	 สำาหรับการเข้าใช้งานระบบในคร้ังแรกของนักศึกษาใหม่	
ระบบจะบังคับให้นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน	
โดยนักศึกษาใส่ข้อมูล	 “Username”	 เป็นรหัสนักศึกษา	 และ	
“Password”	 เป็นเลขที่บัตรประชาชน	 13	 หลัก	 หลังจากนั้น
ให้กดปุ่ม	Sign	In	ระบบจะไปยังหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ	
PSU	Passport	ให้อัตโนมัติ	พร้อมทั้งแสดงหน้าต่าง	“ตรวจพบ
ว่ายังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน	 กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน”	 ตัวอย่าง
ดังรูป

	 ให้นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านตามเงื่อนไขที่ระบบกำาหนด	
เมื่อดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว	 ระบบจะเชื่อมโยงกลับไปยังหน้า
แรกสำาหรับให้นักศึกษา	ตัวอย่างดังรูป	

	 เลือกเมนูการ	“บริการด้านการเงิน”	มีเมนูย่อย	ได้แก่
	 -	 Payment	(ชำาระเงิน)
	 -	 Transaction	(รายละเอียดการชำาระเงิน/คืนเงิน)
	 -	 Information	(ตรวจสอบเลขท่ีบัญชี	ทุน	เงินกู้	ผ่อนผัน)
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	 จากรูปข้างต้น	 เพื่อเริ่มต้นการชำาระเงิน	 ให้เลือกที่เมนู	
“Payment	(ชำาระเงิน)”	
	 ขั้นตอนการชำาระเงิน	มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	 เลือกรายการ	“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
	 2.	 เลือก	“ภาคการศึกษา”
	 3.	 เลือก	“ปีการศึกษา”
	 4.	 คลิกปุ่ม	
	 5.	 อ่านคำาชี้แจงของการชำาระเงิน
	 6.	ตรวจสอบ	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา/จำานวนเงินที ่
ชำาระแล้ว/ทุน/เงินกู้
	 7.	 ตรวจสอบยอดค้างชำาระ
	 8.	 เลือกวิธีการชำาระเงิน	
	 	 8.1	เลือก	“Bill	Payment”	สำาหรับนักศึกษาใหม่จะมี
วิธี	Bill	Payment	เท่านั้น
	 	 8.2	เลือก	“Direct	Pay”	สำาหรับนักศึกษาที่ทำาความ
ยินยอมผ่านธนาคารเท่านั้น
	 9.	 จำานวนเงินที่ต้องการชำาระ	 :	 หากไม่เปลี่ยนแปลงก็จะ
เท่ากับยอดค้างชำาระ
	 10.	คลิกปุ่ม																เพื่อพิมพ์	Bill	Payment
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	 ระบบแสดงใบ	 Bill	 Payment	 เพื่อให้นักศึกษาไปชำาระ
เงิน	 โดยคลิกปุ่ม	 	 	 	 เพื่อนำาไปชำาระเงินตาม	 วัน/เวลา	 และ
ธนาคารที่กำาหนด	 และนักศึกษาสามารถตรวจสอบการชำาระ
เงินได้ภายใน	3	วันทำาการ	ดังรูป	

	 1.2	 รายละเอียดการชำาระเงิน
	 เมื่อนักศึกษาชำาระเงินเรียบร้อยแล้ว	 ประมาณ	 3	 วัน
ทำาการจากวันท่ีนักศึกษาชำาระเงินจึงจะสามารถตรวจสอบราย
ละเอียดการชำาระเงินได้	 โดยคลิกเมนู	 “Transaction	 (ราย
ละเอียดการชำาระเงิน/คืนเงิน)”	ดังรูป

	 ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดการชำาระเงิน	 มีราย
ละเอียดดังนี้
	 1.	 เลือกรายการ	“ภาคการศึกษา”
	 2.	 เลือก	“ปีการศึกษา”
	 3.	 คลิกปุ่ม	
	 4.	 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ดูในส่วนของสถานะ	
“ชำาระแล้ว”
	 5.	 นักศึกษาสามารถเลือกพิมพ์ใบเสร็จและใบรับรองได้
จากรายการ	สถานะ	“ชำาระแล้ว”	และสามารถเข้าสู่ขั้นตอนลง
ทะเบียนเรียนต่อไป
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	 1.3	ตรวจสอบเลขที่บัญชี	ทุน	เงินกู้	ผ่อนผัน
	 นักศึกษาสามารถทำาการตรวจสอบเลขที่บัญชี	 ข้อมูลทุน	
ข้อมูลเงินกู้	และผ่อนผัน	เมนู	“Information	(ตรวจสอบเลขที่
บัญชี		ทุน		เงินกู้		ผ่อนผัน)”
	 ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดการชำาระเงิน	 มีราย
ละเอียดดังนี้
	 1.	 เลือกรายการ	“ภาคการศึกษา”
	 2.	 เลือก	“ปีการศึกษา”
	 3.	 คลิกปุ่ม	
	 4.	 แสดงข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร	 ข้อมูลผ่อนผัน	 ข้อมูล
เงินกู้	และข้อมูลทุน
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	 1.4	การลงทะเบียนเรียน
	 ให้เลือกที่เมนู	“ลงทะเบียนเรียน”	ดังรูป

	 ให้นักศึกษาเลือกภาค	 และปีการศึกษาท่ีต้องการลงทะเบียน
เรียน	แล้วกด		

	 จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน	

	 จากรูป	ให้นักศึกษา	เลือกกดปุ่ม
ระบบจะมายังหน้าค้นหารายวิชา	 โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ใส่ข้อมูลเป็นรหัสวิชาหรือชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องการลง
ทะเบียนเรียนอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้	หลังจากน้ันให้กด	“Search”	
เพื่อค้นหารายวิชา	
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	 จากตัวอย่าง	ลองค้นหารายวิชา	322-102	เม่ือกด	“Search”	
แล้ว	ระบบจะแสดงรายวิชาท่ีค้นหาข้ึนมาเพ่ือให้นักศึกษาเลือก	โดย
เม่ือต้องการเลือกลงรายวิชาใดให้กดท่ี	“Select”	

	 เมื่อกด	“Select”	แล้ว	ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ	
ที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เราเลือกไว้	ดังรูป	ให้ผู้ใช้กดเลือก	ตอน	และ
ประเภทการลงทะเบียนเรียน	 เมื่อเลือกแล้วให้กดที่	 “Add	 for	
Registration”	 ในกรณีที่ต้องการยกเลิก	 การเลือก	 ให้กดที่	
“Cancel”

 
	 ในกรณีที่กด	“Add	for	Registration”	แล้ว	ระบบจะนำา
ข้อมูลรายวิชาที่เราเลือกไว้ไปเก็บไว้ในตะกร้าเพื่อรอ	 Confirm	
อีกครั้ง	ดังรูป	

	 ก่อนจะกด	“Confirm	Registration”	ให้นักศึกษาตรวจ
สอบวิชาที่ลงทะเบียนเรียนว่ามีรายละเอียดถูกต้องตามท่ีได้
เลือกไว้แล้วหรือไม่	 ในกรณีที่ประเภทของการลงทะเบียนไม่ถูก
ต้องและต้องการแก้ไขให้กดที่	“Edit”	ระบบจะไปยังหน้าแก้ไข
รายการลงทะเบียนเรียน	ดังรูป
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	 ในเมนูนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทของการลงทะเบียน
เรียนได้	 เมื่อเปลี่ยนข้อมูลประเภทแล้ว	 ให้ผู้ใช้กดที่	 “Submit	
Change”	 ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชานี้
ก่อนโดยอาจเกิดจากการเลือกผิด	Section	หรือ	ไม่ใช่รายวิชาที่
ต้องการ	ให้เลือก	“Remove	From	List”	ระบบจะลบรายการ
นั้นออกเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใหม่	 ในกรณีที่ต้องการออก	 ให้กด	
“Cancel”	ระบบจะกลับมายังหน้าลงทะเบียน	

	 เมื่อผู้ใช้ต้องการลงทะเบียนเรียนหลังจากที่เลือกรายวิชา	
ให้กด	 “Confirm	 Registration”	 เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
เรียน	 ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนได้สมบูรณ์	 ระบบจะแสดงผล
การลงทะเบียนเรียนที่ลงได้สมบูรณ์แล้ว	 โดยจะแสดงผลใน
รายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว	 เป็นอันว่าลงทะเบียนเรียน
เสร็จสมบูรณ์	

	 1.5	ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่าย 
	 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่าย
ได้โดยเข้าไปที่เมนูผลการลงทะเบียนเรียน	ที่เมนูข้อมูลนักศึกษา	
คลิกที่	“ผลการลงทะเบียนเรียน”	ดังรูป

	 จะปรากฏหน้าผลการลงทะเบียนเรียนท่ีได้ลงไปแล้ว	 โดย
นักศึกษาต้องเลือกเทอม	และปีการศึกษา	จากน้ันกดท่ี	“แสดงผล
การลงทะเบียน”	เม่ือกดแล้วระบบจะแสดงผลการลงทะเบียน	
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	 1.6	ตรวจสอบผลการเรียน	(เกรด)	
	 นักศึกษาสามารถเลือกดูข้อมูลเกรดได้โดยการเลือกท่ี
เมนู	 “ผลการเรียน”	 เลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษา	 จาก
นั้นกดแสดงผลการเรียน	 เมื่อต้องการดูเกรดในเทอมนั้นๆ	 หรือ
เลือก	 “แสดงทั้งหมด”	 ในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลเกรดทั้งหมด	
และสามารถเลือกแสดงรายวิชาเทียบโอน	(ถ้ามี)	เพื่อตรวจสอบ
จำานวนรายวิชาเทียบโอน	แสดงตัวอย่างได้ดังรูป

	 นอกจากจะสามารถดูเกรดได้แล้ว	 นักศึกษายังสามารถ
จำาลองเกรดก่อนสอบได้ด้วยโดยเข้าไปที่เมนู	 “ระบบจำาลองผล
การเรียน”	 ที่เมนู	 บริการ	 ดังรูป	 ให้เลือกภาคและปีการศึกษา
ที่ต้องการ	 หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายวิชาที่ลงในภาคนั้นๆ	
และจะมีช่องให้ใส่ข้อมูลเกรด	หลังจากใส่ข้อมูลแล้วให้กด	“เริ่ม
ต้นจำาลองผลการศึกษา”
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	 1.7	สืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน	ตารางเรียน	ตารางสอบ	
การสืบค้นรายวิชาเรียนที่เปิดสอน	 สามารถค้นหาได้โดยไปที่
เมนู	 ค้นหาข้อมูล	 เลือก	 “ค้นหารายวิชา”	 ระบบจะไปยังหน้า
ค้นหารายวิชา	 ให้นักศึกษาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการ
ค้นหา	หลังจากนั้นให้กด	“Search”	ดังรูป	

	 การค้นหาข้อมูลตารางเรียน	 จากหน้าเมนูหลักสำาหรับ
นักศึกษา	ให้เลือกเมนู	“ตารางเรียน”	ดังรูป

	 เมื่อเลือกเมนูนี้แล้ว	 ระบบจะแสดงไปที่หน้าตารางเรียน
ให้ผู้ใช้เลือกภาคและปีการศึกษา	 เมื่อผู้ใช้กด	 “แสดงตาราง
เรียน”	 ระบบจะแสดงข้อมูลตารางเรียนท่ีผู้ใช้ลงไปในเทอมน้ันๆ	
ดังรูป

	 เช่นเดียวกันกับตารางสอบ	 นักศึกษาสามารถเลือกได้
จาก	เมนูข้อมูลนักศึกษาแล้วกดเลือก	“ตารางสอบ”	ให้เลือกว่า
ต้องการดูตารางสอบ	กลางภาค	หรือปลายภาค	เลือกภาค	และ
ปีการศึกษา	 หลังจากนั้นให้กด“แสดงตารางสอบ”	 ระบบจะ
แสดงข้อมูลตารางสอบ
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	 1.8	สืบค้นข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
	 นักศึกษาสามารถดูข้อมูลประวัติส่วนตัว	 และข้อมูลโดย
ทั่วไปของตนเองได้ที่เมนู	 “ข้อมูลนักศึกษา”	 เลือก	 “ข้อมูล
ทั่วไป”	หรือ	“ข้อมูลประวัตินักศึกษา”	

	 1.9	สืบค้นข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาอื่น	
	 สามารถเลือกดูได้ที่เมนู	ค้นหาข้อมูล	เลือก	“ค้นหานักศึกษา” 
ที่เมนูนี้ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาคนอื่นๆ	
โดยเลือกใส่เงื่อนไขข้อมูลต่างๆ	ดังรูป	แล้วกด	“Search”	

 1.10	เมื่อไม่ใช้งานระบบแล้ว	
	 ให้นักศึกษากด	Sign	out	ทุกครั้ง	 เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้งานระบบต่อไป

Tip & Trick 
	 •	ในเว็บไซต์	จะมี	site	map	เพื่ออำานวยความสะดวกเมื่อ
นักศึกษาต้องการเปลี่ยนหน้าต่างการใช้งานไปที่เมนูอื่นๆ	เช่น	

ในขณะนี้นักศึกษาอยู่ที่หน้าค้นหาข้อมูลนักศึกษา	 เมื่อต้องการ
ไปที่เมนูหลัก	สามารถเลือกกดได้ที่	นักศึกษา	ระบบจะพาไปยัง
หน้าหลักโดยที่ไม่ต้องไปเข้าระบบใหม่	หรือกดย้อนกลับ
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ใช้บริการ	 Microsoft	
Office	 365	 เพื่อให้บริการ	 “ระบบการทำางานร่วมกัน”	 กับ
นักศึกษา	 ซึ่งบริการดังกล่าวใช้งานผ่านบัญชี	 PSU	 Passport	
โดยจะลงท้ายด้วย	 @email.psu.ac.th	 แทน	 @psu.ac.th	
ตัวอย่างชื่อบัญชี	 เช่น	 611010001@email.psu.ac.th	 โดย
สามารถใช้งานได้ที่	Website:	http://email.psu.ac.th	ซึ่งราย
ละเอียดบริการจะประกอบไปด้วย	
 1.	 Mail  	 ให้บริการระบบ	 E-Mail	 ซึ่งมีพื้นที่มากถึง	
50	 GB	 สามารถแนบไฟล์เมื่อใช้งานผ่าน	 Website	 ได้ถึง	 25	
MB  นอกจากนั้น	 ยังสามารถใช้งานในส่วนของ	 Calendar,	
Contact,	Group	Mail โดยยังสามารถส่ง	E-mail	ไปยัง	E-Mail	
ส่วนตัวก็ได้	และสามารถใช้งานกับโปรแกรม	Mail	Client	เช่น	
Outlook,	 Thunderbird  	 รวมถึง	 Application	 บนมือถือได้
อีกด้วย	
 2.	 OneDrive	 for	 Business	 ให้บริการพื้นที่เก็บไฟล์
ขนาด	5TB	สำาหรับเก็บไฟล์ส่วนตัว,	 ไฟล์เอกสาร,	 ไฟล์รูปภาพ	
หรือไฟล์อื่นๆ  โดยไม่ควรจะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา
ผิดตาม	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
พ.ศ.	2550
 3.	Office	Web	Apps  ใช้สำาหรับสร้าง	แก้ไข	 เปิดอ่าน
เอกสาร	Microsoft	Office	ได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต	ใช้งาน
ได้แม้ไม่ได้ติดตั้ง	Microsoft	Office	ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้งานร่วมกับ	OneDrive
	 4.	Office	Desktop	Apps	ใช้สำาหรับติดตั้งชุดโปรแกรม	
Office	 ทั้งในส่วนของ	 Office	 2016	 โดยสามารถติดตั้งโดย
เข้าไปยังหน้า	Website	:	http://email.psu.ac.th

บริการระบบ  Microsoft  Office 365  
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	 หลังจาก	Login	 เข้าไปกดที่คำาว่า	Office	365	จะปรากฏ	
Website	 ให้	Download	ตัวติดตั้งแบบ	Online	 สามารถรัน
ไฟล์ที่ได้	 Download	 เพื่อติดตั้งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี	 Li-
cense	 แต่ใช้การ	 Login	 ด้วยบัญชี	 @email.psu.ac.th	 เพื่อ
เป็นการยืนยัน	 License	 การใช้งาน	 โดยรองรับการใช้งานทั้ง	
Windows,	 Mac,	 Tablets	 และ	 SmartPhone	 โดยจะนับ					
license	ตามจำานวนอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง
	 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดการใช้งาน	Website	 :	
https://www.cc.psu.ac.th/studentemail

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอเปิดใช้บริการ	Google	
Apps	 for	 Education	 (GAFE)	 สำาหรับองค์กรทางการศึกษา
และได้รับการอนุมัติ	 โดยจะสามารถใช้งานได้	 “ไม่มีขีดจำากัด”	
ด้านพื้นที่		
 วิธีการมีดังนี้
	 1.	 	 หากนักศึกษาต้องการใช้	 GAFE	 จะต้องทำาการตั้ง
รหัสผ่านให้สอดคล้องกับทาง	Google	กำาหนด	คือ	มีความยาว	
8	 ตัวอักษรขึ้นไป	 มีอักษรภาษาอังกฤษ	 และตัวอักษรพิเศษ
ตามที่กำาหนด	 โดยดำาเนินการ	“ตั้งรหัสผ่าน”	 ได้ที่	 	Website:	
https://webmail.psu.ac.th		คลิกที่	Password	Setting

 

บริการ Google Apps for 
Education
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	 2.	 	ตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไข	 โดย	ช่องที่	 1.	และ	2.	 เป็น
ข้อมูล	PSU	Passport	ส่วนช่องที่	3.	และ	4.	เป็นรหัสผ่าน	PSU	
Email	ที่ต้องการ	ซึ่งต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำาหนด	แล้วคลิกปุ่ม	
“Change	Password”
 

	 3.		หากเปลี่ยนสำาเร็จแล้วจะได้หน้าจอนี้
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดซ้ือซอฟต์แวร์จาก
ไมโครซอฟต์เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา	ภายใต้เง่ือนไข	Microsoft	
Campus	Agreement	ผ่าน	Microsoft	Imagine	ซึ่งทำาให้ผู้ใช้
งานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ให้
บริการดาวน์โหลด	ได้แก่
 *	ระบบปฏิบัติการ	Windows
	 -	Microsoft	Windows	8.1	Professional
		 -	Microsoft	Windows	10	Education
 *	เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม	Developer	Tools
		 -	Visual	Studio	Enterprise	2015,	2017
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่	
Website:	https://licensing.psu.ac.th
	 (สำาหรับโปรแกรม	 Microsoft	 Office	 ให้ทำาการติดตั้ง
ผ่าน	 Office	 365	 สามารถอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อบริการระบบ	
Microsoft	Office	365)

	 “การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 	 ทั้งรับมาใช้และเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นความผิดส่วนบุคคล	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย”	http://www.stop.in.th	
	 นักศึกษามีทางเลือกใช้ซอฟต์แวร์ฟรีได้จาก	Website:	http://opensource.
cc.psu.ac.th	 	 ในหัวข้อ	 >>	 โปรแกรมน่าใช้	 	 และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก	
Website:	https://licensing.psu.ac.th

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Software  Licenses
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บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Computer Literacy

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการฝึกอบรมความรู้ ด้ าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ	
สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการอบรม	 ระบุหลักสูตร	 ช่วงเวลาที่
ต้องการอบรมได้
	 ดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่	 Website:	 https://
training.cc.psu.ac.th	 หรือติดต่อกลุ่มงานบริการวิชาการ	
โทร.	0–7428–2109	(โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	2109)

ศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
Computer Proficiency Test

	 นักศึกษาที่มีความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์	 หากต้องการ
วุฒิบัตรเพื่อรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์	
	 สอบถามรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่กลุ่มงานบริการ
วิชาการ	 โทร.	 0–7428–2109	 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	
2109),	 0–7428-2115	 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	 2115)	
Website:	https://psu-coptest.psu.ac.th	

บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	
Notebook	 แก่นักศึกษาและบุคลากร	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
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		 อัตราค่าเช่า/ค่าปรับ
	 1.	นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 				ค่าเช่าเครื่องละ	50	บาทต่อวัน
	 2.	บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 				ค่าเช่าเครื่องละ	150	บาทต่อวัน	
	 3.	กรณีส่งคืนหลังวัน/เวลาที่กำาหนด
	 				คิดค่าปรับวันละ	500	บาท	
 สนใจติดต่อได้ท่ีกลุ่มงานบริการวิชาการ	โทร.	0–7428–2116	
(โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	2116)

บริการ IT Service
 
	 บริการ	 IT	 Service	 เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร	 กรณีที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีปัญหาสามารถมาใช้บริการ	 IT	 Service	 ที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้	โดย	IT	Service	เปิดให้บริการ	ดังนี้	
	 -	 บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
	 -	 บริการตรวจซ่อมและแก้ปัญหาทางด้าน	 Hardware	
และ	Software
	 -	 บริการติดตั้งโปรแกรมสำาเร็จรูปที่ถูกลิขสิทธิ์
	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website:	http://ac-service.cc.psu.ac.th	
	 ติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการกลุ่มงานบริการ
วิชาการ	 โทร.	 0–7428–2878	 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	
2878)

บริการ Help Desk ฟรี 

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 เปิดบริการ	 Help	 Desk	 เพื่อให้
บริการแนะนำาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	 ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์และระบบการสื่อสาร	 เพื่อช่วยให้นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สามารถใช้งาน
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บริการระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ	 ได้โดย
สะดวก	เช่น
	 -	 แนะนำาการใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 -	 ตั้งค่า	 PSU	 WiFi	 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
	 -	 ตั้งค่า	PSU	VPN	เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากภายนอก
	 -	 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

	 สถานที่ให้บริการ	Help	Desk	
 -	 บริเวณโถงชั้น	1	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่
	 -	 วันและเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	08.30	–	16.30	น.	
**	ปิดรับเครื่องคอมพิวเตอร์	เวลา	15.30	น.	
	 หมายเหตุ	 :	 สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
ผ่านทาง	 Facebook	 ได้ที่	 http://www.facebook.com/
Helpdesk.PSUCC	 หรือทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ	
โทร.	0-7428-2000	ต่อ	931038	(โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่	
931038)
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	 เ พ่ือให้การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ดำาเนินไปอย่างเป็นระเบียบ
และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เร่ือง	 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	ขอให้นักศึกษาผู้ใช้บริการปฏิบัติตามโดยทั่วกัน
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว	 ได้ที่	 Website:	
https://www.cc.psu.ac.th	 (หัวข้อ	 >	 นโยบายไอทีและแผน
ปฏิบัติ)	

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

	 เมื่อนักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ	 นักศึกษาสามารถ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้จากทุก
ที่ทุกเวลา	 เช่น	 คณะของนักศึกษา	 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ใน
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร	หรือ
ที่ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก	 โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที
	 ติดตามสถานะบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ผ่านทาง	
Facebook	ได้ที่	https://facebook.com/groups/netsvc

การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Computer & Networking 

	 ตามนโยบายไอทีข้อ	5.5	เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรายบุคคลของนักศึกษา
และบุคลากรมากเกินจนกระทบต่อการใช้ของบุคคลอื่น	 มหาวิทยาลัยฯ	 ได้กำาหนดโควตาให้ผู้ใช้
แต่ละรายใช้แบบไม่จำากัดความเร็วได้คนละไม่เกิน	5	GB	ต่อวัน	(นับตั้งแต่เวลา	00:00	น.)	เมื่อผู้ใช้
รายใดเกิน	5	GB	ก็จะถูกจัดเข้าห้องจำากัดความเร็วที่ผู้ใช้เกินโควตาทุกรายจะมาแบ่งใช้ช่องทาง	100	
Mbps	ร่วมกัน	เพื่อไม่ให้รบกวนการใช้ของรายอื่นๆ	ที่ยังใช้ไม่ถึงโควตา	หลังจากใช้ครบโควตาแล้วผู้
ใช้ยังคงใช้เครือข่ายต่อได้	 แต่ด้วยความเร็วที่ลดลงเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ใช้หนาแน่นซึ่งมักอยู่ระหว่าง
เวลา	15:00	-	16:30	น.	ในวันทำาการของภาคเรียนปกติ	ผู้ใช้สามารถตรวจสอบโควตาการใช้งานของ
ตนเองด้วย	PSU	Passport	ได้ที่	Website	:	https://nettraf.psu.ac.th	(เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วอ่านคำา
แนะนำาการใช้งานได้ที่	User	Guide	หรือ	คำาแนะนำาผู้ใช้	ที่ด้านบนทางขวาของหน้าจอ)	
 หมายเหตุ	 การกำาหนดโควตานี้แตกต่างจากบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี	ซ่ึงเม่ือเกินโควตาแล้วจะบีบการใช้งานให้ช้าลงตลอดเวลา
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 การใช้งานเครือข่ายของหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ 
นักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพัก
นักศึกษาได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ให้บริการภายใน
ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก	หรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์	Notebook	
ส่วนตัวที่เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	 PSU	 WiFi	 ของแต่ละหอพัก	
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยฯ	 เป็นผู้ให้บริการเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในหอพัก	1,	2,	3-4,	5,	6,	7,	
12,	13,	14	และ	15	ส่วนสหกรณ์บริการเป็นผู้ให้บริการสำาหรับ
หอพักในกำากับ	ซึ่งได้แก่	หอพัก	8,	9,	10	และ	11
 นักศึกษาที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัยฯ	 จะต้องจัดหา
บริการอินเทอร์เน็ตเอง	 เช่น	 ADSL,	 Cable	 Modem	 จากผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 หรือ	 3G,	 4G	 จากผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของบริษัทต่าง	 ๆ	 หรือ	WiFi	 ของห้องเช่าหรือบ้านพัก
เพื่อให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปได้	 แต่หากนักศึกษาต้องใช้
บริการต่าง	 ๆ	 ที่กำาหนดเฉพาะให้ใช้งานจากภายในมหาวิทยา
ลัยฯ	 เช่น	 การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยของสำานัก
พิมพ์ต่าง	ๆ	นักศึกษาจะต้องติดตั้งโปรแกรม	VPN	(Virtual	Pri-
vate	Network)	 เพื่อเชื่อมต่อเข้ามายังเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ	
ให้มีสภาพเสมือนเรานั่งทำางานอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ	 จึงสามารถ
ใช้บริการต่างๆ	ดังกล่าวได้
	 อ่านรายละเอียดวิธีการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม	 VPN	
ได้ที่	Website:	https://www.cc.psu.ac.th	(หัวข้อ	>	บริการ
ของเรา	>	สำาหรับนักศึกษา	>	VPN)
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การใช้งานเครือข่ายไร้สาย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

	 ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
เพื่อการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า	
“PSU	 WiFi”	 ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนกลางของมหา
วิทยาลัยฯ	 และคณะ/หน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	
อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ศูนย์อาหารโรงช้าง	 ศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ	 และบริเวณหอพักนักศึกษา	
เป็นต้น
	 นักศึกษาสามารถนำาเครื่องคอมพิวเตอร์	 Notebook	 ใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สายฯ	 ได้ในบริเวณที่มีสัญญาณ	 “PSU	
WiFi	(802.1x)”	หรือ	“PSU	WiFi	5GHz”	โดยผู้ใช้จะต้องป้อน	
Username	 และ	 Password	 ของระบบ	 PSU	 Passport	 ใน
การ	Login	เข้าใช้งาน	ซึ่งเครือข่ายไร้สาย	PSU	WiFi	เป็นการให้
บริการแบบ	802.1x	
	 เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนในย่านความถี่	 2.4	 GHz	 (IEEE	
802.11	g,	n)	ขอให้เลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่
รองรับย่านความถี่	5	GHz	(IEEE	802.11	a,	ac)	และเลือกเชื่อม
ต่อสัญญาณ	“PSU	WiFi	5GHz”	ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานมีความ
ต่อเนื่องไม่ติดขัด
	 ก่อนเร่ิมใช้คร้ังแรกจะต้องมีการต้ังค่าการทำางานท่ีเคร่ืองของ
ผู้ใช้ก่อน	 ซ่ึง	Username	และ	Password	ของผู้ใช้งานท่ีใส่ในตอน
ต้ังค่าจะถูกเคร่ืองคอมพิวเตอร์จดจำาเอาไว้เพ่ือใช้ในการเช่ือมต่อ
เครือข่ายในคร้ังต่อไป	ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัย	เคร่ืองคอมพิวเตอร์	
หรือแทปเลต	 หรือสมาร์ทโฟน	 ควรต้ังรหัสผ่านประจำาเคร่ือง	 หาก
มีบุคคลอ่ืนหยิบอุปกรณ์ไปเปิดใช้ก็จะมีการถามรหัสประจำาเคร่ือง					
มิฉะน้ันแล้วเคร่ืองจะถูกใช้เข้าถึงเครือข่ายได้ทันทีด้วย	 Username	
และ	Password	ของเจ้าของเคร่ืองท่ีได้ต้ังค่าไว้
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	 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการตั้งค่าการใช้งาน	
PSU	WiFi	ได้ที่	Website:	http://www.cc.psu.ac.th	(หัวข้อ	
>	 บริการของเรา	 >	 สำาหรับนักศึกษา	 >	 PSU	 WiFi	 )	 หรือ
สามารถนำาอุปกรณ์มาตั้งค่าการใช้งาน	 PSU	WiFi	 ได้ฟรี	 ที่จุด
บริการ	Help	Desk	ณ	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	ในวันและเวลาราชการ
	 สำาหรับนักศึกษาที่เดินทางไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
บางแห่งที่มีบริการ	 eduroam	 นักศึกษาสามารถใช้เครือข่าย
ได้ตามคำาแนะนำาที่	 http://eduroam.psu.ac.th	 (หากอยู่ใน
พื้นที่	PSU	WiFi	จะต้องต่อใช้	PSU	WiFi)

การรับชมถ่ายทอดสด PSU TV

	 หากมหาวิทยาลัยฯ	 มีกิจกรรมใดที่สำาคัญต้องการเผย
แพร่ให้ผู้สนใจรับชมได้จำานวนมากผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้จากทุกที่ทุกเวลา	 จะมีให้รับชมได้ที่	
http://psutv.psu.ac.th

	 Web	 Hosting	 ระบบการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
และจัดทำาเว็บไซต์สำาหรับหน่วยงาน/ชมรม	 และนักศึกษา	 ให้
บริการหลากหลายด้วยบริการ	3	รูปแบบ	ดังนี้
	 1.	Static	Web
	 เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถมีได้	 โดยมีพื้นที่เก็บข้อมูลพื้น
ฐานขนาด	50	MB	เปิดให้บริการแล้วสำาหรับนักศึกษาที่ต้องการ
มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง	และใช้เฉพาะ	Html	เท่านั้น
	 ขั้นตอนการเปิดบริการ	 Web	 Hosting	 แบบ	 Static	
Web
	 1.	นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ	โดยใช้	PSU	
Passport	ที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์	สมัครเข้าระบบเพื่อใช้
บริการผ่าน	Website:	http://webhost.psu.ac.th

บริการ Web Hosting ฟรี 
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	 2.	 กรอก	 Username	 และ	 Password	 ลงบนแบบ
ฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอใช้พื้นที่บริการ	 Web	 Hosting	 ที่					
Website:	http://host.psu.ac.th/student

 

 

นักศึกษาโปรดทราบ !
1.		นักศึกษาให้ใช้บริการ	E-mail	ด้วยบริการระบบ	PSU	Student
					Email-Microsoft		Office	365	โดยทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้	
					Website:	http://www.cc.psu.ac.th/studentemail
2.		บริการ	Static	Web	Hosting	ใช้บริการได้ที่
					Website:	http://host.psu.ac.th/student		โดยให้ใช้
					Username	:	s5555555555
					รหัสผ่าน	:	5555555555
					ยินดีด้วย		(5555555555::::)		สามารถเข้าใช้งานระบบ	
					Application		Service		ได้เรียบร้อยแล้ว
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	 3.	 หลังจากสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 จะได้หน้าจอดัง
ภาพประกอบ

	 4.	 หากเกิดกรณีท่านไม่สามารถสมัครได้	 กรุณาเปลี่ยน
รหัสผ่าน	ดังภาพ

	 2.	Dynamic	web
	 Dynamic	 Web	 เป็นการให้บริการที่ไร้ขีดจำากัด	 ผู้ใช้
งานสามารถออกแบบ	 จัดการเว็บไซต์	 รวมถึงฐานข้อมูลได้ด้วย
ตนเองซึ่งไม่จำากัด	Application	ที่ใช้งาน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการ
ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีให้ด้วย	 บริการพื้นที่เว็บไซต์จำานวน	
500	 MB	 ในเบื้องต้นและบริการฐานข้อมูลชนิด	 MySql	 มี
บริการสำารองข้อมูลและ	 log	 file	 ในแต่ละเดือน	 ตาม	 พ.ร.บ.	
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550
 หมายเหตุ	 :	 การขอใช้บริการ	 Dynamic	 Web	 จะต้อง
ทำาในนามชมรม	หน่วยงานหรือชมรม	และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ติดต่อขอใช้บริการเองเท่านั้น	 ขั้นตอน
การสมัครใช้บริการสามารถสมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม	
ได้ที่	 Website:	 http://webhost.psu.ac.th	 และกรอกราย
ละเอียดส่งเอกสารมายังผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

คุณสามารถเข้าใช้	Web	Hosting	Service	ได้เรียบร้อยแล้ว
ที่	ftp://ss123456@host.psu.ac.th

Home	page	ของท่านอยู่ที่	http://host.psu.ac.th/~ss123456
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	 3.	Web	Ready
	 บริการ	 Web	 Ready	 ให้บริการสูงสุดด้วยเว็บไซต์
สำาเร็จรูปที่ใช้งานง่ายและสามารถออกแบบและจัดทำาเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ท่านไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียน
เว็บไซต์	 บริการด้วยพื้นที่เบื้องต้น	 500	 MB	 โปรแกรมที่ใช้
ปัจจุบัน	 คือ	 โปรแกรม	 Joomla	 Version	 ล่าสุด	 มีคู่มือการ
ใช้งานในเบื้องต้น	 และบริการด้วยโปรแกรมเสริมการจัดการ
เว็บไซต์	 Control	 Panel	 ที่ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือใช้งาน
อย่างครบครันสะดวกต่อผู้ใช้งาน	มีบริการสำารองข้อมูลและ	log	
file	ในแต่ละเดือน	ตาม	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	
 หมายเหตุ	:	การขอใช้บริการ	Web	Ready	จะต้องทำาใน
นามหน่วยงานหรือชมรม	 และให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือผู้
ดูแลเว็บไซต์ติดต่อขอใช้บริการเองเท่านั้น	 ขั้นตอนการสมัครใช้
บริการสามารถสมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่	 Website:	
http://webhost.psu.ac.th	และกรอกรายละเอียดส่งเอกสาร
มายังผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
	 การขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ท่านจำาเป็นต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้งานที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำาหนดอย่าง
เคร่งครัด	 เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการให้บริการโดย
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่	 Website:	 http://
webhost.psu.ac.th

	 นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหา	ข้อร้องเรียน	ข้อขัดข้อง	หรือ
ข้อเสนอแนะในการใช้งานบริการระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้ทาง	Website:	
http://help.psu.ac.th

  ระบบบริการผู้ ใช้ไอท ี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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