ฉบับที่ 60 ปี 2558 ประจำ�เดือน ธ.ค. 57 – ม.ค. 58

ในเล่ม
1 เดือน เม.ย. 58 นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญคุณครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี !!
2 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือน มี.ค. - เม.ย. 58
3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Apps
4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะ นศ. ดูงาน

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. รับมอบกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่

จากผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคใต้

เดือน เม.ย. 58 นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญคุณครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี !!
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เดือนเมษายน 2558 นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญคุณครูสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี !!

หลักสูตร การสร้างสื่อนำ�เสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ (InfoGraphic)

รุ่นที่ 10 วันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นที่ 11 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณสมบัติ

• ครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
• มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows

รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ InfoGraphic
การสร้าง InfoGraphic ด้วยโปรแกรม illustrator
• การวาด
• การแต่งแต้มสีสันให้ภาพ
• การปรับแต่ง ดัดแปลงรูปทรงภาพ
• พิมพ์และจัดการกับข้อความ
• แต่งภาพด้วยเอฟเฟ็คต์
Workshop
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หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจเดือน มี.ค.-เม.ย. 58
1. หลักสูตร เว็บไซต์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla รุ่นที่ 1/58

อบรม 11 – 13 มี.ค. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน (สมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,850 บาท/คน)

2. หลักสูตร การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/58

อบรม 12 – 13 มี.ค. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 3,200 บาท/คน (สมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3,040 บาท/คน)

3. การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop รุ่นที่ 1/58

อบรม 16 – 17 มี.ค. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/คน (สมัครหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,650 บาท/คน)

4. สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access รุ่นที่ 1/58

อบรม 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ชำ�ระภายใน 9 มี.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3,325 บาท/คน)

5. การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำ�รวจ รุ่นที่ 1/58

อบรม 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (ชำ�ระภายใน 9 มี.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คนเหลือ 3,800 บาท/คน)

6. Google Apps for Education (GAFE) รุ่นที่ 2/58

อบรม 20 – 22 เม.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 3,200 บาท (ชำ�ระภายใน 25 มี.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3,000 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,800 บาท/คน)

7. Basic Word for Smart Office รุ่นที่ 1/58

อบรม 20 – 21 เม.ย. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ชำ�ระภายใน 24 มี.ค. 58 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,375 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,250 บาท/คน)

สมัครอบรมได้ที่ http://training.cc.psu.ac.th

โทรศัพท์ 074-282106, 074-282115
** รับจัดอบรมเป็นหมู่คณะและมีบริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์ **
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คณกรณ์ หอศิริธรรม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Apps

ในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำ�คัญในชีวิต
ของคนเราไปแล้วไม่ว่าเราจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทางไหน อาทิ ทาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้าน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ตหรือแม้แต่
โทรศัพท์มอื ถือ แล้วจะดีไหมถ้าเราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ทีเ่ รา
ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเอกสาร โปรแกรมคำ�นวนทางบัญชี
โปรแกรมนำ�เสนอและโปรแกรมอื่นๆ ได้บนอินเทอร์เน็ต  โดยที่เรา
ไม่จำ�เป็นต้องกลับไปทำ�งานเครื่องที่บ้าน หรือเครื่องที่ทำ�งานเลย

บทความนี้จะนำ�เสนอถึงเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ซึ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงนี้จะช่วยในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
ได้บนอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือ Google Apps

Google Apps คืออะไร

คนทั่วไปหากพูดถึง Google ก็จะนึกถึงว่า Google เป็นแค่ Search  Engine แต่จริงๆ แล้ว Google ยังมีบริการอื่นๆ
อีกคือ Gmail (ฟรีอีเมล) Calendar และ Contact ส่วน Google Apps จะเป็นบริการ Application เสริมโดยจะเน้นระบบ
สำ�นักงาน ได้แก่
• Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud
• Google Docs โปรแกรมสร้างเอกสาร (Word)
• Google Sheets โปรแกรมสเปรดชีต (Excel)
• Google Slides โปรแกรมนำ�เสนอผลงาน (PowerPoint)
นอกจากนี้ ยังมี Google Forms (สำ�หรับสร้างแบบสำ�รวจออนไลน์) Google Group, Google Draws, Google Sites,
Youtube และ Hangout จุดเด่นของ Google Apps จะเหนือกว่าโปรแกรมสำ�นักงานทั่วไปนั่นคือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ
เพียงแค่ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตและจุดเด่นอีกด้านหนึ่ง คือ การทำ�งานร่วมกันแม้จะอยู่คนละที่
และระบบรักษาความปลอดภัยความลับของข้อมูลองค์กร (การส่งไฟล์ลับ)

การเริ่มต้นการใช้งาน Google Apps ต้องทำ�อย่างไร

• ระดับบุคคลทั่วไป เพียงสมัครใช้งาน Gmail ก็สามารถใช้งานได้แล้ว โดยจะมีพื้นที่จำ�กัด 15 GB
• ระดับองค์กร จะต้องมี Domain Name และทำ�การยืนยันการเป็นเจ้าของ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- Google Apps for Work หรือองค์กรภาคธุรกิจมีพื้นที่ 30 GB โดยจะมีค่าใช้จ่าย 10 USD/คน/เดือนหรือ
50 USD/คน/ปี ดังนั้นหากบริษัท 10 คน ลงทุนค่า IT แค่ 500 USD หรือ 15,000/ปี ถือได้ว่าเป็นการลงทุนต่ำ�มากหาก
เปรียบเทียบกับการที่ต้องลงทุนซื้อ Software และ Server รวมถึงการดูแลและการจัดการอีกมากมาย
- Google Apps for Education หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งจะให้พื้นที่ไม่จำ�กัดและสามารถใช้งานได้ฟรีและยังมี
Google Classroom สำ�หรับระบบ LMS (ระบบการจัดการเรียนรู้) อีกด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการใช้งาน Google Apps อย่างไรบ้างแล้ว

• ได้เปิดให้บุคลากรและนักศึกษาใช้งานจริงแล้ว
• มีแผนจะพัฒนาต่อยอดอีกหลายด้าน
• ขณะนี้มีการทำ�ต้นแบบระบบสำ�นักงานที่ใช้ Google Apps for Education 100%
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะ นศ. ดูงานจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
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เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ�โดย นายสงกรานต์
มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ทีไ่ ด้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และห้อง Data Center
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. รับมอบกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่
จากผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคใต้

เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รับมอบกระเช้าและของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ จากผู้บริหารธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคใต้ นำ�โดย คุณวจีทิพย์  พงษ์เพ็ชร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน
ภาคใต้

4 ศูนย์คอมพิวเตอร์

บรรณาธิการ : เนาวรัตน์ สอิด, อังกาบ การกรณ์ ช่างภาพ : อังกาบ การกรณ์์, โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิด : หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์, ทิพาพร พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

