
 เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ�านมา โรงเร�ยนหาดใหญ�รัฐประชาสรรค�ได�ไว�วางใจให�ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดอบรม
คอมพิวเตอร� หลักสูตร การสร�างสื่อ Infographic Presentation ด�วย PowerPoint ให�แก�นักเร�ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 จำนวน 57 คน 
เพื่อพัฒนาทักษะการสร�าง Infographic Presentation ให�สวยงาม การออกแบบ Presentation Infographic ด�วยโปรแกรม PowerPoint 
ณ ห�อง 106 และ 107 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โดยมีนางสาวพัณณิตา เจ�าประสงค� และนายสุว�ทย� สุวรรณเจร�ญ บุคลากรศูนย�
คอมพิวเตอร� เป�นว�ทยากรบรรยาย

 เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ให�การต�อนรับคณะครูและนักเร�ยน ระดับชั�น ปวช. 1 
แผนกว�ชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ว�ทยาลัยการอาช�พหลวงประธานราษฎร�นิกร ในโอกาสเข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และระบบเคร�อข�าย โดยในโอกาสนี้ คุณปร�ชา ศร�มนัสรัตน� หัวหน�ากลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณ
สงกรานต� มุณีแนม หัวหน�ากลุ�มงานบร�การระบบเคร�อข�ายและสื่อสาร ศูนย�คอมพิวเตอร� ให�การต�อนรับและเป�นว�ทยากรบรรยาย

บร�การ Microsoft Office 365
 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�มีบร�การ Microsoft Office 365 เพื่อให�บร�การ “ระบบการทำงานร�วมกัน” แก�นักศึกษา และ
บุคลากร ซ�่งบร�การดังกล�าวใช�งานผ�านบัญช� PSU Passport โดยจะลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th ตัวอย�างช�่อบัญช� เช�น นักศึกษา
จะใช� 5510010001@email.psu.ac.th และบุคลากรจะใช� angkab.p@email.psu.ac.th เป�นต�น
บร�การ Microsoft Office 365 มีบร�การอะไรบ�าง

   ● Mail ให�บร�การระบบ E-Mail ซ�่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB สามารถแนบไฟล�เมื่อใช�งานผ�าน 
Website ได�ถึง 25 MB รวมทั�งยังสามารถใช�งานในส�วนของ Calendar, Contact, Group Mail และส�ง 

E-mail ไปยัง E-Mail ส�วนตัวได� นอกจากนั�นสามารถใช�งานกับโปรแกรม Mail Client เช�น Outlook, Thunderbird รวมถึง 
Application บนมือถือได�อีกด�วย 
 ● OneDrive for Business ให�บร�การพื้นที่เก็บไฟล�ขนาด 5 TB สำหรับเก็บไฟล�ส�วนตัว, ไฟล�เอกสาร, ไฟล�รูปภาพ หร�อ
ไฟล�อื่นๆ  โดยไม�ควรจะเป�นไฟล�ที่เกี่ยวข�องกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ว�าด�วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร� 
พ.ศ. 2560
 ● Office Web Apps ใช�สำหรับสร�าง แก�ไข เป�ดอ�านเอกสาร Microsoft Office ได�จากทุกที่ที่มีอินเทอร�เน็ต ใช�งาน
ได�แม�ไม�ได�ติดตั�ง Microsoft Office ในเคร�่องคอมพิวเตอร�นั�นๆ ก็ตาม โดยใช�งานร�วมกับ OneDrive
 ● Office Desktop Apps ใช�สำหรับติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 Pro Plus โดยการเข�าไปยังหน�า 
เว็บไซต� http://email.psu.ac.th หลังจาก Login เข�าไปในระบบแล�วกดที่คำว�า Office 365 จะปรากฏหน�า เว็บไซต�ให� Download 
ตัวติดตั�งแบบ Online สามารถรันไฟล� Setup (นามสกุล .EXE) ที่ได� Download มาติดตั�งได�ด�วยตนเองโดยไม�ต�องมีการระบุ 
License แต�ใช�การ Login ด�วยบัญช� @email.psu.ac.th ดังท่ีได�อธ�บายไว�ข�างต�น เพื่อเป�นการยืนยัน License การใช�งาน ซ�่งรองรับ
การใช�งานทั�งบน Windows, Mac, iPad และ Android โดยจะนับ License ตามจำนวนอุปกรณ�ที่ได�ติดตั�งสามารถใช�งานได�ที่ 
เว็บไซต� https://email.psu.ac.th 

CC

ข�อมูล
เพิ่มเติม :

* สำหรับนักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
1. PSU Email Address ของท�านจะเป�นไปตาม PSU   
   Passport เช�น 6110110000@psu.ac.th
2. รหัสผ�าน (Password) ของ PSU Email และ PSU GAFE 
   ของท�าน จะเป�นไปตามที่กำหนดในข�อ 3, 4 ในขั�นตอนที่ 2 
   ข�างต�น
3. นักศึกษาสามารถใช�งาน PSU GAFE ได�ที่ 
   https://gmail.com โดยช�อง username ใช�เป�น  
   6110110000@psu.ac.th
   อ�านรายละเอียดการใช�งานเพิ่มเติม ได�ที่ เว็บไซต�   
   https://gafe.psu.ac.th/support/1/1

* สำหรับบุคลากร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
1. PSU Email Address ของท�านจะเป�นไปตาม PSU   
   Passport เช�น somchai.a@psu.ac.th
2. รหัสผ�าน (Password) ของ PSU Email และ PSU GAFE  
   ของท�าน จะเป�นไปตามที่กำหนดในข�อ 3,                       
   4 ในขั�นตอนที่ 2 ข�างต�น
3. บุคลากรสามารถใช�งานได�ที่ PSU Webmail : 
   https://webmail.psu.ac.th โดยช�อง Username 
   ใส�เฉพาะ somchai.c เป�นต�น
4. บุคลากรสามารถใช�งาน PSU GAFE ได�ที่ 
   https://gmail.com โดยช�อง Username ใช�เป�น  
   somchai.a@psu.ac.th
5. ท�านสามารถทำการ Redirect อีเมลที่เข�ามาสู� PSU  
   Webmail ให�ไปปรากฏที่ PSU GAFE ( Google Mail ) ได� 
   โดยท�านสามารถดูว�ธ�การ Redirect PSU Email ไปยัง 
   PSU GAFE ได�ที่ เว็บไซต� https://gafe.psu.ac.th/support/1/2 

  

อ�านรายละเอียดการใช�งาน เว็บไซต� https://www.cc.psu.ac.th/studentemail 

หมายเหตุ : สำหรับบุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�จะไม�สามารถใช�งาน Office 365 
ได�ทันทีเหมือนนักศึกษา จำเป�นต�องขอเป�ดใช�บร�การก�อน โดยทำตามขั�นตอน ดังน้ี
 1. เข�าไปท่ี Website: https://passport.psu.ac.th
 2. ในหัวข�อ บร�การบุคลากร เลือก “ขอใช�บร�การ Office 365”จากนั�นกรอก
    ข�อมูลบัญช� PSU Passport เพื่อยืนยันการขอใช�บร�การ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
จัดอบรมการสร้างสื่อ Infographic Presentation 
ด้วย PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

                     ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
                     ต้อนรับนักเรียน ปวช. 1  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

 เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 บุคลากรของศูนย�
คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�เข�าร�วมออกบูธ
ทางด�าน IT ในงานประชุมเช�งปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบน
เคร�อข�ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” หร�องาน WUNCA 
ครั้งที่ 38 ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเผยแพร�
และแนะนำซอฟต�แวร�ที่ศูนย�คอมพิวเตอร�พัฒนาข�้นให�แก�ผู�สนใจ
ที่เข�าร�วมงานได�รับชม คือ ระบบห�องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบัน
อุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai 
Higher Education Institutes : ALIST)

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธด้าน IT 
แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST 
ในงาน WUNCA 38

สุว�ทย� สุวรรณเจร�ญ
ว�ทยากรบรรยาย

พัณณิตา เจ�าประสงค�
ว�ทยากรบรรยาย

ปร�ชา ศร�มนัสรัตน�

สงกรานต� มุณีแนม



ฉบับที่ 83 ป� 2562 ประจำเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

แนะนำบร�การ PSU E-mail Service โดยศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.

 บร�การอีเมลอย�างเป�นทางการของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�สามารถ
ใช�งานได�ทั�งบุคลากรและนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ประกอบด�วย 3 บร�การ คือ
   1. PSU Webmail  
   2. Google Apps for Education (GAFE) 
   3. Microsoft Office 365 (Office365)
              โดยแต�ละบร�การมีขอบเขตให�บร�การ ดังนี้ เนื่องในโอกาสเทศกาลป�ใหม� พุทธศักราช 2562 คณะตัวแทนบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�เข�ามอบ

ของขวัญแก�หน�วยงานต�างๆ ในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� อาทิ สำนักงานอธ�การบดี สำนักทรัพยากรการเร�ยนรู�คุณหญิงหลง อรรถกระว�สุนทร 
หอสมุดว�ทยาศาสตร�สุขภาพ ห�องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร� สถานีว�ทยุกระจายเสียง (FM 88 MHz) บัณฑิตว�ทยาลัย ศูนย�ทรัพย�สินทาง
ป�ญญา ศูนย�บร�การว�ชาการ ศูนย�ส�งเสร�มและพัฒนาการเร�ยนรู� ศูนย�ประสานงานว�ชาการให�ความช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบจากเหตุความ
ไม�สงบจังหวัดชายแดนใต� ซ�่งในโอกาสนี้ เพื่อเป�นการอวยพรและแสดงความขอบคุณหน�วยงานที่ได�ให�ความสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย�คอมพิวเตอร�ด�วยดีเสมอมา รวมถึงเป�นการสานสัมพันธ�อันดีระหว�างหน�วยงานอีกด�วย

บร�การ PSU Webmail และ Google Apps for Education (GAFE)
 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�ได�ให�บร�การระบบอีเมลภายใต�โดเมน psu.ac.th โดยให�พื้นที่จำกัดแก�บุคลากรและนักศึกษาทุก
ท�านเท�ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข�อมูลสำคัญภายในองค�กร ต�อมาได�ขอเป�ดบร�การ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับ
องค�กรทางการศึกษาและได�รับการอนุมัติ โดยจะสามารถใช�งานได� “ไม�มีข�ดจำกัด” ด�านพื้นที่   
ว�ธ�สมัครใช�งานบร�การ PSU Webmail และบร�การ Google Apps for Education (GAFE) 

1) บุคลากรและนักศึกษา “ทุกคน” ที่ต�องการ
ใช� GAFE จะต�องทำการ ตั�งรหัสผ�านให�
สอดคล�องกับทาง Google กำหนด คือ มี
ความยาว 8 ตัวอักษรข�้นไป มีอักษรภาษา
อังกฤษ และตัวอักษรพิเศษตามที่กำหนด 
โดยดำเนินการ “ตั�งรหัสผ�าน” ได�ที่ 
https://webmail.psu.ac.th คลิกที่ 
Password Setting

3) หากเปล่ียน
สำเร็จแล�วได�
หน�าจอนี้

2) ตั�งรหัสผ�านตามเง�่อนไข 
โดยช�องที่ 1. เป�น 
Username ของ PSU 
Passport และ 2. เป�นรหัส
ผ�าน ของ PSU Passport 
ส�วนช�องที่ 3. และ 4. เป�นรหัส
ผ�าน PSU Email ที่ต�องการ 
ซ�่งต�องตรงตามเง�่อนไขที่
กำหนด แล�วคลิกปุ�ม 
"Change Password"

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

อบรม ในเวลาราชการ

อบรม นอกเวลาราชการ

เทคนิคการจัดรูปเล�มเอกสาร
ด�วย Word อย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 1/62
อบรม : 21 – 22 ก.พ. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Advanced Formulas and Functions in Excel รุ�นที่ 1/62
อบรม : 4 – 5 มี.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เพิ่มลูกเล�นให�กับงานนำเสนอด�วย PowerPoint รุ�นที่ 1/62
อบรม : 4 – 5 มี.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Graphic Kids Camp รุ�นที่ 1/62
อบรม : 18 – 22 มี.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

Adobe Photoshop การสร�างสรรค�และ
ตกแต�งภาพอย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 1/62  
อบรม : 18 – 22 มี.ค. 62 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจ 

โดยศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจ 

โดยศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.

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


