ปีที่ 8 ฉบับที่ 53 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปรับปรุงรหัสผ่านระบบ E-mail นศ. Live@Edu
เข้าสู่ระบบ Microsoft Office365
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อน้อง รุ่นที่ 31 “การสร้างการ์ตูน Animation ด้วย Flash”
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากร
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรับทราบ
ความต้องการในการใช้บริการ IT
5. พนักงาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสตรี จำกัด
(มหาชน) อบรม “การจัดการฐานข้อมูล และการใช้
งานฟังก์ชันบน Excel 2010”
6. นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อบรมการใช้
งานโปรแกรม Flash เพื่อสร้าง Cartoon Animation

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปรับปรุงรหัสผ่านระบบ E-mail นศ. Live@Edu เข้าสู่ระบบ Microsoft Offfiice365
		 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ปรับปรุงรหัสผ่านระบบ E-mail นศ. Live@Edu
เข้าสู่ระบบ Microsoft Office365 จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนการใช้งานมายังเว็บไซต์ http://email.psu.ac.th
2. E-mail Address เป็นรหัสนักศึกษา เช่น 5610110001@email.psu.ac.th
3. รหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัคร
4. ระบบ Microsoft Office365 ในขณะนี้ยังเป็น Microsoft Office Version 2010 ซึ่งจะได้รับการ Upgrade
เป็น Microsoft Office Version 2013 พร้อมกับ SkyDrive Pro ซึ่งจะมีขนาดมากกว่าเดิม (จาก 7GB -> 25GB)
หาก นศ. ท่านใดมีปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ ดังนี้
* แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ E-mail :: หมายเลขโทรศัพท์ 074-282121 (ติดต่อคุณคณกรณ์)
* แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ PSU Passport :: หมายเลขโทรศัพท์ 074-282082 (ติดต่อคุณจตุพร)
หรือแจ้งปัญหา / ติดต่อได้ที่ E-mail : support@cc.psu.ac.th อ่านรายละเอียดวิธีการใช้ PSU Student Email – Microsoft Office365
ได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/studentemail
บรรณาธิการ : เนาวรัตน์  สอิด  อังกาบ  พุทธชรกาญจน์	 ช่างภาพ : อังกาบ  พุทธชรกาญจน์  โฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค : หฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์  ทิพาพร  พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
วเตอร์
1 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์
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ศูนย์คอมพ
“การสร้างการ์ตูน Animation ด้วย Flash”
สำเร็จไปด้วยดีกับโครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อน้อง รุ่นที่ 31 “การสร้างการ์ตูน Animation
ด้ ว ย Flash” กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเยาวชนในภาคใต้ และในฐานะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในภาคใต้ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณเนาวรัตน์ ทองไทย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ครั้งนี้ เน้นการให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดสงขลา โดยในปีนี้
เป็นกลุ่มนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อ.คลองหอยโข่ง จำนวน 50 คน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
ที่ดี ได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ทางด้าน ด.ญ.กาญจนา  หีมเบ็ญและ นักเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านควนกบ  กล่าวว่า โครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อน้องเป็นโครงการที่ทำให้ตนได้รับความรู้มากมายที่ตนไม่ได้รู้มาก่อน ตนรู้สึกดีใจและมี
ความสุขที่ได้มีโอกาสมาอบรมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ และหลังจากจบกิจกรรมตนจะนำความรู้การ
สร้างการ์ตูน Animation ไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
		 ส่วนคุณครูเกศา  คงชะนะ จากโรงเรียนวัดเลียบ ก็ได้กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นคุณครูผู้ติดตามนักเรียน
คุณครูมีความรู้สึกประทับใจมากที่ได้พานักเรียนมาเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพราะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดโอกาสให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสได้เข้ามา
ร่ ว มทำกิ จ กรรมอบรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา เด็ ก ๆ ทุ ก คนมี
ความรู้สึกว่าชอบและประทับใจอย่างมาก

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากร
รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เป็น
ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย  ในหัวข้อเรื่อง การป้องกัน
ความปลอดภัยในองค์กร เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เพื่อให้บุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีความรู้และทักษะทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะแบ่งการอบรม
ออกเป็นภาคเช้า คือ บรรยายทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ แนะนำเครื่องมือและวิธีการ
ดับเพลิงประเภทต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้
ในการดับเพลิง สำหรับการอบรมในภาคบ่ายเป็นการซ้อมแผนอพยพตามแผน
การป้องกันระงับอัคคีภัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ IT

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ จั ด กิ จ กรรมสั ญ จร “ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ พ บหน่ ว ยงาน” ณ  คณะทั น ตแพทยศาสตร์    มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ โดยมีคุณเนาวรัตน์  สอิด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าพบ
ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์  เพื่อรับทราบความต้องการและปัญหาในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ โดย
ได้ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯ ถึงประเด็นการใช้งานระบบลาบนระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
PSU WiFi และระบบโปรแกรมการเงิน

พนักงาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
อบรม “การจัดการฐานข้อมูล
และการใช้งานฟังก์ชันบน Excel 2010”
เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคมที่ ผ่ า นมา ลู ก ค้ า ประจำอย่ า ง
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ไว้วางใจ
ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม
“การจัดการฐานข้อมูลและการใช้งานฟังก์ชันบน Excel
2010” ให้แก่พนักงาน จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้งานโปรแกรมทางด้านการคำนวณตัวเลข สถิติ การ
สร้างตาราง แผนภูมิ และวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูล
ในการบริหารงาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการอบรมในครั้งนี้
มีคุณวิพาดา รัตนบุบผา บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้
การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย
วเตอร์
3 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

คุ ณ ธั ช พล  ไชยภั ก ดี    ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า
ลักษณะการทำงานของพนักงานที่มาอบรมนั้น ส่วนใหญ่จะต้อง
มีการนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกวิธีจึงเป็น
สิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ยังทำให้เกิดความสะดวกใน
การสรุ ป ผลและการสร้ า งรายงานนำเสนออี ก ด้ ว ย  ดั ง นั้ น ทางบริ ษั ท ฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความ
สำคั ญ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานให้ มี ทั ก ษะในการใช้ ง านโปรแกรมด้ า นการคำนวณตั ว เลข
จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการฐานข้อมูลและการใช้งานฟังก์ชันบน Excel 2010” เพื่อให้พนักงานนำ
ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลที่ดีและสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ เ ข้ า ร่ ว มอบรม ที ม พนั ก งานจากบริ ษั ท ฯ ต่ า งก็ รู้ สึ ก ประทั บ ใจในการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อย่ า งมาก
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความประทั บ ใจในการเอาใจใส่ ข องวิ ท ยากร การให้ ก ารต้ อ นรั บ ที่ ดี จ ากบุ ค ลากรศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ และความ
ประทับใจในการให้บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน จึงไม่ผิดหวังเลยที่เลือกจัดอบรมคอมพิวเตอร์กับศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ในครั้งนี้

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
อบรมการใช้งานโปรแกรม Flash
เพื่อสร้าง Cartoon Animation
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 คณะนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาคาร ได้เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การสร้าง Cartoon Animation
ด้ ว ยโปรแกรม Flash” ที่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีคุณวิพาดา  รัตนบุบผา บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ให้แก่นักเรียน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้
โปรแกรม Flash สำหรับทำชิ้นงานนำเสนอต่างๆ ในรายวิชาเรียนอีกด้วย

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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