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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.กรุงเทพ

รุ่นที่ 42

ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

จัดอบรมการสร้างสื่อ Infographic
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Presentation

ด้วย PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ด.ช. เจษฎาพร คงดี
ด.ญ. นิโลมล ทว�จันทร
โครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง รุนที่ 42 จัดโดยศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน 2561 ที่ผานมา
โครงการดังกลาวไดเปดโอกาสใหเยาวชนผูเขาอบรมไดเร�ยนรูการใชคอมพิวเตอร ผานการสรางงานนำเสนอดวย Movie Maker ซ�่งถือเปนการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอยางหนึ่งอันเปนหนึ่งในนโยบายของมหาว�ทยาลัยฯ อีกทั�งทำใหเยาวชนผูเขาอบรมไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในช�ว�ตประจำวันเปนอยางมาก ศูนยคอมพิวเตอรซ�่งมีภารกิจในการใหบร�การว�ชาการแกสังคม
เล็งเห็นวากลุมเยาวชนซ�่งเปนกำลังสำคัญของชาติควรที่จะไดเร�ยนรูเทคโนโลยีใหมๆ และทุกคนควรมีโอกาสในการเร�ยนเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเด็กที่มี
ความพรอมทางดานการเง�น สภาพครอบครัว หร�อเด็กที่ขาดความพรอมในบางดานก็ตาม การจัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกเยาวชนที่ขาดความพรอม
นั�นเปนโครงการตอเนื่องที่จัดตั�งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ในครั�งนี้กลุมผูเขาอบรมเปนนักเร�ยนที่ศึกษาในโรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 52 คน จาก 5 โรงเร�ยน แบงเปนคุณครู 5 คน และนักเร�ยน 47 คน
คุณรัชภร จันทสุรัส ผูประสานงานโครงการฯ ใหขอมูลวา ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนองข�้นทุกป โดยในครั�งนี้ นักเร�ยน
ที่เขารวมอบรมจะไดเร�ยนรูฝกฝนการตัดตอเนื้อหาว�ดีโอ ออกแบบช�้นงานที่เปนงานนำเสนอของตัวเองดวยโปรแกรม Movie Maker
ด.ญ.นิโลมล ทว�จันทร นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเร�ยนบานทุงงาย จ.สงขลา ไดกลาววา ตนมีความรูสึกดีใจที่ไดมารวมกิจกรรมกับศูนย
คอมพิวเตอรในครั�งนี้ ซ�่งการเขารวมอบรม ตนไดรับความรูทางดานคอมพิวเตอรเพิ่มข�้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร�่องของการใชโปรแกรม Movie Maker ซ�่ง
ความรูที่ไดรับสามารถนำไปใชในการตัดตอเนื้อหาว�ดีโอสำหรับเปนว�ดีโอนำเสนอในกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศของโรงเร�ยนได
สวน ด.ช. เจษฎาพร คงดี นักเร�ยนชัน� ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเร�ยนวัดพรุเตาะ จ.สงขลา ไดใหขอ มูลวา การมาอบรมในครัง� นีเ้ ปนการอบรมทีส่ นุกสนาน
ว�ทยากรเอาใจใสและถายทอดความรูไดดี งายตอการเขาใจ ซ�่งหลังจากจบการอบรมแลวตนจะนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดในดานการตัดตอว�ดีโอ
อื่นๆ ที่เปนประโยชนตางๆ ตอไป

CC

เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา โรงเร�ยนหาดใหญรัฐประชาสรรคไดไววางใจใหศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรการสรางสื่อ Infographic Presentation ดวย PowerPoint ใหแกนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมจำนวน 57 คน เพื่อพัฒนา
ทักษะการสราง Infographic Presentation ใหสวยงาม ณ หอง 106 และ 107 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. โดยมีนางสาวพัณณิตา
เจาประสงค และนายสุว�ทย สุวรรณเจร�ญ บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร เปนว�ทยากรบรรยาย
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แนะนำบริการ
Microsoft Office

เมื่อวันที่ 2 พฤศจ�กายน 2561 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
นำโดย รองศาสตราจารย ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ
ผูอ ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร พรอมดวยบุคลากรรวมกัน
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บร�เวณ อาคารศูนย
คอมพิวเตอร โดยในครั้งนี้คณะบุคลากรไดมีการปรับ
ภูมทิ ศั นบร�เวณรอบอาคารและทำความสะอาดพืน้ ทีส่ ว น
ตัว - พืน้ ทีส่ ว นรวมของอาคารศูนยคอมพิวเตอร ทัง้ นีเ้ พือ่
ใหเกิดความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม และสรางความ
ประทับใจใหแกผมู าใชบร�การ

หลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจ

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

บร�การ Microsoft Office 365 มีบร�การอะไรบาง

อบรม ในเวลา ราชการ
การใช SPSS ในการว�เคราะห
ขอมูลงานว�จัยเช�งสำรวจ รุนที่ 1/62
อบรม : 9 – 11 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การสรางแบบสอบถาม
ออนไลนดวย Google Form
รุนที่ 1/62
อบรม : 23 มกราคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรม นอกเวลา ราชการ
การทำรายงานสรุปดวย
Pivot Table & Pivot Chart in Excel
รุนที่ 1/62
อบรม : 26 – 27 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูล
ดวย Access Level 1 รุนที่ 1/62
อบรม : 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

Adobe Photoshop การสรางสรรคและ
ตกแตงภาพอยางมืออาช�พ รุนที่ 1/62
อบรม : 26 – 27 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

365

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรมีบร�การ Microsoft Office
365 เพื่อใหบร�การ “ระบบการทำงานรวมกัน” แกนักศึกษา
และบุคลากร ซ�่งบร�การดังกลาวใชงานผานบัญช� PSU
Passport โดยจะลงทายดวย @email.psu.ac.th ตัวอยางช�่อ
บัญช� เชน นักศึกษาจะใช 5510010001@email.psu.ac.th
และบุคลากรจะใช angkab.p@email.psu.ac.th เปนตน

การใช Google Site ในการสรางเว็บไซต
ดวยตนเอง รุนที่ 1/62

อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การจัดการฐานขอมูล
ดวย MS Excel รุนที่ 1/62

• Mail ใหบร�การระบบ E-Mail ซ�่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB สามารถแนบไฟลเมื่อใชงานผาน Website ไดถึง 25 MB รวมทั�งยังสามารถใชงาน
ในสวนของ Calendar, Contact, Group Mail และสง E-mail ไปยัง E-Mail สวนตัวได นอกจากนั�นสามารถใชงานกับโปรแกรม Mail Client
เชน Outlook, Thunderbird รวมถึง Application บนมือถือไดอีกดวย
• OneDrive for Business ใหบร�การพื้นที่เก็บไฟลขนาด 5TB สำหรับเก็บไฟลสวนตัว, ไฟลเอกสาร, ไฟลรูปภาพ หร�อไฟลอื่นๆ โดยไมควร
จะเปนไฟลทเ่ี กีย่ วของกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
• Office Web Apps ใชสำหรับสราง แกไข เปดอานเอกสาร Microsoft Office ไดจากทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ต ใชงานไดแมไมไดติดตั�ง
Microsof Office ในเคร�่องคอมพิวเตอรนั�นๆ ก็ตาม โดยใชงานรวมกับ OneDrive
• Office Desktop Apps ใชสำหรับติดตั�งชุดโปรแกรม Microsoft Office 365 Pro Plus โดยการเขาไปยังหนา Website: https://email.
psu.ac.th เพื่อติดตั�งโปรแกรม หลังจาก Login เขาไปในระบบแลวกดที่คำวา Office 365 จะปรากฏหนา Website ให Download ตัวติดตั�งแบบ
Online สามารถรันไฟล Setup (นามสกุล .EXE) ที่ได Download มาติดตั�งไดดวยตนเองโดยไมตองมีการระบุ License แตใชการ Login ดวยบัญช�
@email.psu.ac.th ดังที่ไดอธ�บายไวขางตน เพื่อเปนการยืนยัน License การใชงาน ซ�่งรองรับการใชงานทั�งบน Windows, Mac, iPad และ Android
โดยจะนับ License ตามจำนวนอุปกรณที่ไดติดตั�ง
สามารถใชงานไดที่ Website: https://email.psu.ac.th
อานรายละเอียดการใชงานที่ Website: https://www.cc.psu.ac.th/studentemail
หมายเหตุ : สำหรับบุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จะไมสามารถใชงานบร�การ Office 365 ไดทันทีเหมือนนักศึกษา จำเปนตองขอ
เปดใชบร�การกอน โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. เขาไปที่ Website: https://passport.psu.ac.th
2. ในหัวขอ บร�การบุคลากร เลือก “ขอใชบร�การ Office 365” จากนั�นกรอกขอมูลบัญช� PSU Passport เพื่อยืนยันการขอใชบร�การ

อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การนำเสนอผลงานในองคกร
ดวย MS PowerPoint รุนที่ 1/62

อบรม : 24 – 25 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรม
ไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบร�การว�ชาการ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท : 0 7428 2106, 0 7428 2109
และ 0 7428 2115

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. สัญจร
เปดบร�การ Help Desk นอกสถานที่ ณ คณะนิติศาสตร ม.อ.
เมื่อวันที่ 26 และ 29 ตุลาคม 2561 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลา
นคร�นทร ไดจัดกิจกรรมสัญจรไปเปดบร�การ Help Desk นอกสถานที่ ณ ลานดอก
แกว ชั้น 1 คณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เพื่อบร�การตรวจเช็คเคร�่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตนฟร�ใหแกนักศึกษาและบุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรรวมถึง
ใหคำปร�กษาและแนะนำการใชงานระบบสารสนเทศและระบบเคร�อขายของมหาว�ทยาลัยฯ

สัญจร

