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   PSU  Passport  คือ  บัญช�ผู�ใช�สำหรับเข�าใช�งานในระบบสารสนเทศออนไลน�
ของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เช�น ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th) 
ระบบเคร�อข�ายไร�สาย PSU WiFi เป�นต�น PSU Passport ประกอบด�วย  
  1. ช�่อผู�ใช� (Username)  จะเป�นรหัสนักศึกษา 
  2. รหัสผ�าน (Password)  รหัสผ�านที่นักศึกษาได�รับในครั้งแรก
จะเป�นเลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนได�ที่ 
Website: https://passport.psu.ac.th 
เลือกหัวข�อ ลืมรหัสผ�าน โดยระบบจะเปลี่ยนรหัสผ�าน
ด�วยการส�ง Link ไปทางอีเมลที่กรอกไว�ตอน
รายงานตัวหร�อในระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
สามารถอ�านว�ธ�แก�ไขช�่ออีเมลได�จากหน�า Website 
ดังกล�าว

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนได�ที่ 
Website: https://passport.psu.ac.th 
เลือกหัวข�อ ลืมรหัสผ�าน ในหัวข�อ
เปลี่ยนรหัสผ�านระบบคำถาม-คำตอบกันลืม 
โดยบร�การนี้ต�องทำการตั้งคำถาม 
(ก�อนที่จะลืมรหัสผ�าน) 
จ�งจะสามารถเข�ามาตอบคำถาม
ในกรณีลืมรหัสผ�านได�
 

สามารถติดต�อผู�ดูแลระบบได�ที่ E-mail: passport@psu.ac.th 
หร�อ โทร 0-7428-2082  (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ�  2082)  
ในวันและเวลาราชการ

PSU  Passport  ได�มาได�อย�างไร

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ�านโดยทำการ
สมัครเข�ารับบร�การได�ผ�านทางช�องทาง
การเปลี่ยนรหัสผ�านด�วยอีเมล, 
คำถาม-คำตอบ หร�อติดต�อผู�ดูแลระบบ 
โดยแต�ละว�ธ�มีรายละเอียดดังนี้

   เมื่อได�รับการคัดเลือกเข�าเป�นนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�  นักศึกษา
สามารถใช�บร�การระบบสารสนเทศออนไลน�ของมหาว�ทยาลัยฯ  และบร�การต�างๆ 
ของศูนย�คอมพิวเตอร�ได� โดยใช� PSU Passport เป�นกุญแจในการใช�บร�การ

ศูนย�คอมพิวเตอร�จะนำรายช�่อนักศึกษาเข�าใหม�จากฐานข�อมูลมาสร�างเป�น PSU  Passport  โดยนักศึกษา
ที่เข�าใหม�จะได�รับ  PSU  Passport  ในวันรายงานตัวเป�นนักศึกษา  และสามารถใช�งานได�ตลอดไป
แม�พ�นสภาพการเป�นนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�  เมื่อพ�นสภาพนักศึกษาสามารถใช� 
PSU Passport  เพื่อเข�าใช�งานอินเทอร�เน็ตเท�านั้น โดยหลังจากจบการศึกษาหร�อพ�นสภาพครบ 90 วัน 
จะไม�สามารถเข�าระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th) ได�อีกต�อไป

2. การเปลี่ยนรหัสผ�านด�วยคำถาม-คำตอบ

PSU  Passport  คืออะไร

บร�การระบบสารสนเทศออนไลน�ที่ใช� PSU  Passport 
1. การเปลี่ยนรหัสผ�านด�วยอีเมล 

ลืมรหัสผ�าน (Password)  ต�องทำอย�างไร

3. ติดต�อผู�ดูแลระบบ

**  นักศึกษาต�องเปลี่ยนรหัสผ�านทันที ซ�่งสามารถเปลี่ยนได�ด�วยตนเองที่ 
Website: https://passport.psu.ac.th  (เลือกบร�การเปลี่ยนรหัสผ�าน)  

PSU Passport สำหรับนักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

นักศึกษาสามารถใช� PSU  Passport  ในการลงช�่อ  (Sign In)  
เข�าใช�บร�การระบบสารสนเทศออนไลน�ตามสิทธ�ของตน  ดังต�อไปนี้

1.  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Website: https://sis.psu.ac.th )
   1.1  ลงทะเบียนเร�ยนในทุกๆ ภาคการศึกษา
   1.2  ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเร�ยนและค�าใช�จ�าย
   1.3  ตรวจสอบผลการเร�ยน (เกรด)
   1.4  สืบค�นรายว�ชาที่เป�ดสอน ตารางเร�ยน ตารางสอบ
   1.5  สืบค�นข�อมูลส�วนตัวนักศึกษา
   1.6  สืบค�นข�อมูลทั่วไปของนักศึกษาอื่น

2. Web Mail (ระบบ Microsoft Office365 : Microsoft Mail)

3. ใช�สำหรับสมัครเข�าใช�บร�การ Google Apps for Education

4. สมัครใช�บร�การ Web  Hosting บร�การพื้นที่เก็บข�อมูลและ  Homepage ส�วนตัวฟร�

5. ระบบเคร�อข�ายไร�สาย  PSU  WiFi

6. ระบบบร�การผู�ใช�ไอที Website: http://help.psu.ac.th ( แจ�งป�ญหา 

                        ข�อร�องเร�ยน ข�อขัดข�อง หร�อข�อเสนอแนะในการใช�งานบร�การ  

                         ระบบเคร�อข�ายและระบบสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� )
 



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
ของศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ว�ทยาเขตหาดใหญ� ได�เข�าร�วมกิจกรรมออกบูทและเป�ด
Workshop ทางด�าน IT ในงานประชุมเช�งปฏิบัติการ 

การดำเนินกิจกรรมบนเคร�อข�ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หร�องาน WUNCA ครั้งที่ 37 ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� จ.นครสวรรค� 
เพื่อเผยแพร�ความรู�และนำเสนอผลิตภัณฑ�ทางด�าน IT ให�แก�ผู�สนใจที่เข�าร�วมงาน โดยในครั้งนี้ศูนย�คอมพิวเตอร�ได�จัดกิจกรรมออกบูทแนะนำ
ระบบห�องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และเป�ด Workshop บรรยายข�อมูลในหัวข�อ การจัดการควบคุมและรายงานผล
ปร�มาณการใช�งาน Internet กรณีศึกษามหาว�ทยลัยสงขลานคร�นทร�  … 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต อบรมบุคลากร 
หัวข้อ “ฝึกจิต ฝึกตน รวมพลคนอ่อนหวาน สำราญด้วยออกกำลังกาย”

ภาพตัวอย�าง อีเมลหลอกลวง Phishing
ข�อมูล : นายคณกรณ� หอศิร�ธรรม 
กลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

โปรดระวัง ! - Tablet View

- Desktop View

- Mobile View

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�จัดโครงการส�งเสร�มสุขภาพกายและจ�ต ตามแผนพัฒนา
บุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� ประจำป� 2561 ในหัวข�อเร�่อง “ฝ�กจ�ต ฝ�กตน รวมพลคนอ�อนหวาน สำราญด�วยออกกำลังกาย” ณ ห�องภูมิป�ญญศิลป� 
ชั้น 3 ศูนย�ส�งเสร�มศิลปะและวัฒนธรรม มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เพื่อให�ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการพัฒนาจ�ตใจ การออกกำลังกาย 
และการรับประทานอาหารที่ถูกต�องแก�บุคลากร โดยการอบรมครั้งนี้ได�รับเกียรติจากคุณศุภวรรณ ชนะสงคราม ว�ทยากรอิสระ นักกิจกรรม
สังคมด�านสิ ่งแวดล�อมและว�ถีชุมชน คุณอวยพร พืชนุกูล ตำแหน�งพยาบาลชำนาญการ หน�วยปฐมภูมิ ฝ�ายการพยาบาล โรงพยาบาล 
สงขลานคร�นทร� และผู �ช�วยศาสตราจารย� ดร.กัลยา ว�ร�ยะ ภาคว�ชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� เป�นว�ทยากรบรรยาย  … 

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อบรมในเวลาราชการ

1. การจัดการฐานข�อมูล
ด�วย Excel รุ�นที่ 3/61
อบรม : 1 - 2 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. การว�เคราะห�ข�อมูลงานว�จัย
โดยใช� Excel รุ�นที่ 1/61
อบรม : 1, 2 และ 8 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

5.  การสร�างงานนำเสนออย�างมืออาช�พ PowerPoint Template 
and Presentation Techniques รุ�นที่ 1/62
อบรม : 27 - 28 ตุลาคม 2561 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

4. การสร�างงาน Graphic 
ด�วย Illustrator
รุ�นที่ 1/62
อบรม : 6 - 7 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.

3. Graphic Design with Photoshop รุ�นที่ 3/61  
อบรม : 8 - 9 กันยายน 2561 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมนอกเวลาราชการ

อ�านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได�ที่เว็บไซต� 
https://training.cc.psu.ac.th
ติดต�อสอบถาม : กลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
โทรศัพท� : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

1. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานด�วย Excel Macro & Basic VBA รุ�นที่ 2/61  
             อบรม : 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

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

4. Photoshop for Professional (การตัดต�อภาพขั้นสูง) รุ�นที่ 2/61
อบรม : 6 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. สร�างสรรค�งาน Graphic ด�วย Illustrator CS6 รุ�นที่ 2/61  
อบรม : 3 - 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.


