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 โครงการคอมพิวเตอร�เพื่อน�อง รุ�นที่ 42 จัดโดยศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน 2561 ที่ผ�านมา 
โครงการดังกล�าวได�เป�ดโอกาสให�เยาวชนผู�เข�าอบรมได�เร�ยนรู�การใช�คอมพิวเตอร� ผ�านการสร�างงานนำเสนอด�วย Movie Maker  ซ�่งถือเป�นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย�างหนึ่งอันเป�นหนึ่งในนโยบายของมหาว�ทยาลัยฯ อีกทั�งทำให�เยาวชนผู�เข�าอบรมได�ใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน�
          ด�วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร�ได�เข�ามามีบทบาทในช�ว�ตประจำวันเป�นอย�างมาก ศูนย�คอมพิวเตอร�ซ�่งมีภารกิจในการให�บร�การว�ชาการแก�สังคม 
เล็งเห็นว�ากลุ�มเยาวชนซ�่งเป�นกำลังสำคัญของชาติควรที่จะได�เร�ยนรู�เทคโนโลยีใหม�ๆ และทุกคนควรมีโอกาสในการเร�ยนเท�าเทียมกัน ไม�ว�าจะเป�นเด็กที่มี
ความพร�อมทางด�านการเง�น สภาพครอบครัว หร�อเด็กที่ขาดความพร�อมในบางด�านก็ตาม การจัดอบรมคอมพิวเตอร�ให�แก�เยาวชนที่ขาดความพร�อม
นั�นเป�นโครงการต�อเนื่องที่จัดตั�งแต�ป� พ.ศ. 2540 เป�นต�นมา ในครั�งนี้กลุ�มผู�เข�าอบรมเป�นนักเร�ยนที่ศึกษาในโรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 52 คน จาก 5 โรงเร�ยน แบ�งเป�นคุณครู 5 คน และนักเร�ยน 47 คน
          คุณรัชภร จันทสุรัส ผู�ประสานงานโครงการฯ ให�ข�อมูลว�า ศูนย�คอมพิวเตอร�ได�จัดโครงการคอมพิวเตอร�เพื่อน�องข�้นทุกป� โดยในครั�งนี้ นักเร�ยน
ที่เข�าร�วมอบรมจะได�เร�ยนรู�ฝ�กฝนการตัดต�อเนื้อหาว�ดีโอ ออกแบบช�้นงานที่เป�นงานนำเสนอของตัวเองด�วยโปรแกรม Movie Maker
          ด.ญ.นิโลมล ทว�จันทร� นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาป�ที่ 6 โรงเร�ยนบ�านทุ�งงาย จ.สงขลา ได�กล�าวว�า ตนมีความรู�สึกดีใจที่ได�มาร�วมกิจกรรมกับศูนย�
คอมพิวเตอร�ในครั�งนี้ ซ�่งการเข�าร�วมอบรม ตนได�รับความรู�ทางด�านคอมพิวเตอร�เพิ่มข�้นโดยเฉพาะอย�างยิ่งในเร�่องของการใช�โปรแกรม Movie Maker ซ�่ง
ความรู�ที่ได�รับสามารถนำไปใช�ในการตัดต�อเนื้อหาว�ดีโอสำหรับเป�นว�ดีโอนำเสนอในกิจกรรมวันป�จฉิมนิเทศของโรงเร�ยนได�
          ส�วน ด.ช. เจษฎาพร คงดี นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาป�ท่ี 6 โรงเร�ยนวัดพรุเตาะ จ.สงขลา ได�ให�ข�อมูลว�า การมาอบรมในครั�งน้ีเป�นการอบรมท่ีสนุกสนาน 
ว�ทยากรเอาใจใส�และถ�ายทอดความรู�ได�ดี ง�ายต�อการเข�าใจ ซ�่งหลังจากจบการอบรมแล�วตนจะนำความรู�ที่ได�รับไปพัฒนาต�อยอดในด�านการตัดต�อว�ดีโอ
อื่นๆ ที่เป�นประโยชน�ต�างๆ ต�อไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
จัดอบรมการสร้างสื่อ Infographic Presentation 
ด้วย PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ�านมา โรงเร�ยนหาดใหญ�รัฐประชาสรรค�ได�ไว�วางใจให�ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดอบรมคอมพิวเตอร� 

หลักสูตรการสร�างสื่อ Infographic Presentation ด�วย PowerPoint ให�แก�นักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 รวมจำนวน 57 คน เพื่อพัฒนา

ทักษะการสร�าง Infographic Presentation ให�สวยงาม ณ ห�อง 106 และ 107 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โดยมีนางสาวพัณณิตา 

เจ�าประสงค� และนายสุว�ทย� สุวรรณเจร�ญ บุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� เป�นว�ทยากรบรรยาย

CC

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.กรุงเทพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์

ให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง  

รุ่นที่ 42
รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ

ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� 

ด.ญ. นิโลมล ทว�จันทร�
ด.ช. เจษฎาพร คงดี



ฉบับที่ 82 ป� 2561 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.61

หลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจ 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

หลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจ 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

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�งาน
ในส�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 5TB สำหรับเก็บไฟล�ส�วนตัว, ไฟล�เอกสาร, ไฟล�รูปภาพ หร�อไฟล�อื่นๆ  โดยไม�ควร
จะเป�นไฟล�ท่ีเก่ียวข�องกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ว�าด�วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. 2560
 • Office Web Apps  ใช�สำหรับสร�าง แก�ไข เป�ดอ�านเอกสาร Microsoft Office ได�จากทุกที่ที่มีอินเทอร�เน็ต ใช�งานได�แม�ไม�ได�ติดตั�ง 
Microsof Office ในเคร�่องคอมพิวเตอร�นั�นๆ  ก็ตาม โดยใช�งานร�วมกับ OneDrive
 • Office Desktop Apps ใช�สำหรับติดตั�งชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 Pro Plus โดยการเข�าไปยังหน�า Website: https://email.
psu.ac.th เพื่อติดตั�งโปรแกรม หลังจาก Login เข�าไปในระบบแล�วกดที่คำว�า Office 365 จะปรากฏหน�า Website 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 ดังที่ได�อธ�บายไว�ข�างต�น เพื่อเป�นการยืนยัน License การใช�งาน ซ�่งรองรับการใช�งานทั�งบน Windows, Mac, iPad และ Android 
โดยจะนับ License ตามจำนวนอุปกรณ�ที่ได�ติดตั�ง

 สามารถใช�งานได�ที่ Website: https://email.psu.ac.th 

 อ�านรายละเอียดการใช�งานที่ Website: https://www.cc.psu.ac.th/studentemail 

หมายเหตุ : สำหรับบุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จะไม�สามารถใช�งานบร�การ Office 365 ได�ทันทีเหมือนนักศึกษา จำเป�นต�องขอ

เป�ดใช�บร�การก�อน โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข�าไปที่ Website: https://passport.psu.ac.th

 2. ในหัวข�อ บร�การบุคลากร เลือก “ขอใช�บร�การ Office 365” จากนั�นกรอกข�อมูลบัญช� PSU Passport เพื่อยืนยันการขอใช�บร�การ 

แนะนำบริการ 
Microsoft Office 365 
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�มีบร�การ Microsoft Office 
365 เพื่อให�บร�การ “ระบบการทำงานร�วมกัน” แก�นักศึกษา 
และบุคลากร ซ�่งบร�การดังกล�าวใช�งานผ�านบัญช� PSU 
Passport โดยจะลงท�ายด�วย @email.psu.ac.th ตัวอย�างช�่อ

บัญช� เช�น นักศึกษาจะใช� 5510010001@email.psu.ac.th 

และบุคลากรจะใช� angkab.p@email.psu.ac.th เป�นต�น

ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. สัญจร 

เป�ดบร�การ Help Desk นอกสถานที่ ณ คณะนิติศาสตร� ม.อ.

 เมื่อวันที่ 26 และ 29 ตุลาคม 2561 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลา

นคร�นทร� ได�จัดกิจกรรมสัญจรไปเป�ดบร�การ Help Desk นอกสถานที่ ณ ลานดอก

แก�ว ชั้น 1 คณะนิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เพื่อบร�การตรวจเช็คเคร�่อง

คอมพิวเตอร�เบื้องต�นฟร�ให�แก�นักศึกษาและบุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�รวมถึง

ให�คำปร�กษาและแนะนำการใช�งานระบบสารสนเทศและระบบเคร�อข�ายของมหาว�ทยาลัยฯ

สัญจร สัญจร 

CC  Big 
Cleaning 
Day

CC ...

Welcome

    เมื่อวันที่ 2 พฤศจ�กายน 2561 ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. 
นำโดย รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ
ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� พร�อมด�วยบุคลากรร�วมกัน
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บร�เวณ อาคารศูนย�
คอมพิวเตอร� โดยในครั้งนี้คณะบุคลากรได�มีการปรับ
ภูมิทัศน�บร�เวณรอบอาคารและทำความสะอาดพ้ืนท่ีส�วน
ตัว - พ้ืนท่ีส�วนรวมของอาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ท้ังน้ีเพ่ือ
ให�เกิดความสะอาด เป�นระเบียบ สวยงาม และสร�างความ
ประทับใจให�แก�ผู�มาใช�บร�การ

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

การนำเสนอผลงานในองค�กร
ด�วย MS PowerPoint รุ�นที่ 1/62
อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การทำรายงานสรุปด�วย 
Pivot Table & Pivot Chart in Excel
รุ�นที่ 1/62
อบรม : 26 – 27 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การออกแบบและสร�างระบบฐานข�อมูล
ด�วย Access Level 1 รุ�นที่ 1/62
อบรม : 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ� 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

Adobe Photoshop การสร�างสรรค�และ
ตกแต�งภาพอย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 1/62
อบรม : 26 – 27 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การจัดการฐานข�อมูล
ด�วย MS Excel รุ�นที่ 1/62
อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การใช� SPSS ในการว�เคราะห�
ข�อมูลงานว�จัยเช�งสำรวจ รุ�นที่ 1/62
อบรม : 9 – 11 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การใช� Google Site ในการสร�างเว็บไซต�
ด�วยตนเอง รุ�นที่ 1/62
อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรม นอกเวลา ราชการ

อบรม ในเวลา ราชการ

การสร�างแบบสอบถาม
ออนไลน�ด�วย Google Form 
รุ�นที่ 1/62 
อบรม : 23 มกราคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.


