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	 จากผลการจัดอันดับ Webometrics  

Ranking of World Universities  ครั้งล่าสุด 

ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา (Webo-

metrics Ranking of World Universities 

ประกาศผลปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม 

และ เดือนกรกฎาคมของทุกปี)   มหาวิทยาลัย 

มหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของ 

ประเทศไทย อันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ อันดับที่ 40 ของเอเชีย และอันดับที่  

308 ของโลก ซ่ึงถือเป็นความสำเร็จอีกคร้ังหน่ึง 

มหาวิทยาลัยมหิดล และความสำเร็จในครั้งนี ้

ก็เป็นผลมาจากแนวนโยบายของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยและความร่วมมือของคณะ 

หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญในการ 

พัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมา 

อย่างต่อเนื่องยาวนาน

 Webometrics Ranking of World 

Universities หรือ “Ranking Web of 

World Universities” จัดทำโดย Cyber- 

metrics Lab หรือ Internet Lab 

ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for 

Scientific Information and Docu-

mentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ 

(Spanish National Research Council 

- CSIC) ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน 

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004  ซึ่งการจัด 
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อันดับนั้นจะประกาศผลทุกเดือนมกราคม 

และกรกฎาคมของทุกปี

 “Ranking Web of World  

Universities” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือวัดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการ 

ที่เผยแพร่บน Internet (Web Publica-

tions) ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของ 

ส่ิงตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ ท่ีอยู่ในรูปแบบ 

electronic publications และความสามารถ 

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของ 

สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (Open Access) 

ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ  

ในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต 

และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้า 

ถึงข้อมูล แหล่งความรู้ต่าง ๆ  อย่างเปิดกว้าง 

หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ “Ranking Web of 

World Universities”  คือวัดความสามารถ 

ในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์

 (E-University)” นั่นเอง 
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อ้างอิงจาก
http://www.admissionpremium.com/news/376
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ในปัจจุบันเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด (Web Indicators) จาก Webometrics ประกอบด้วย

เป็นการให้คะแนนจากปริมาณเนื้อหาที่เผยแพร่ 
ในเว็บของมหาวิทยาลัย วัดจาก การจัดทำ 
ดัชนีตามเครื่องมือของ Google ทั้งหน้า 
เว็บเพจแบบ static และ dynamic ACTIVITY

50%
PRESENCE 

(10%) 

O
OPENNESS 

(10%) 

เป็นการให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
จะนับจำนวนไฟล์ที่ เป็น pdf, doc/docx, ppt/pps, 
ps/eps ในช่วงระยะเวลา 2009-2013 วัดด้วย Google 
Scholar

E
EXCELLENCE 

(30%) 

เป็นการให้คะแนนจากจำนวนเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยที ่
10% ของเอกสารที่ตีพิมพ์ ต้องได้รับการอ้างอิงในงานของ 
สาขาของตนเอง ในช่วงระยะเวลา (2008-2012) วัดด้วย 
Scimago
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 เป็นการให้คะแนนจำนวนเว็บเพจทั้งหมด 
ของสถาบันที่ได้รับการเชื่อมโยง Link จาก 
เว็บไซต์อื่น หรือเรียกว่า Back Link วัดด้วย 
Majestic SEO และ ahrefs

V isibility 
50%

 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงาน 

หลักที่ดำเนินการในการผลักดันให้เว็บไซต์ 

ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ได้พัฒนาถูกต้องตามหลัก เกณฑ์การประเมิน 

และตัวชี้วัด ตามหลักของ SEO (Search  

Engine Optimization) สนับสนุนการนำเข้า 

ข้อมูลรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง 

วิชาการสู่ Google Scholar และส่งเสริมให ้

ทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ใช้ชื่ อ โด เมนหลัก เพียง โด เมนเดียวคือ  

Mahidol.ac.th เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ 

มหาวิทยาลัย อีกท้ังได้มีการจัดประชุมสัมมนา 

เครือข่ายผู้จัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

มหิดล มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บุคลากร 

ของคณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 

ได้รับความรู้ใหม่ๆและสามารถพัฒนาเว็บไซต์  

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ Webometrics 

Ranking of World Universities เพื่อให ้

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น “มหาวิทยาลัย 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-University)” อันดับหนึ่ง 

ของประเทศไทยตลอดไป

I
IMPACT 
(50%) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

http://stang.sc.mahidol.ac.th/webometrics.htm
http://www.webometrics.info/en
http://www.admissionpremium.com/news/376
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	 ชุดโปรแกรม	 Microsoft	 Office 

เป็นโปรแกรมสำนักงาน	 ที่พัฒนาขึ้นโดย 

บริษัท	Microsoft	ชุดโปรแกรม	Microsoft	 

Office	 สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ 

Microsoft	 Windows	 และ	 IOS	 โดยได ้

เปิดตัว	Microsoft	Office201	เป็นเวอร์ชั่น 

ล่าสุดประกอบด้วย	7	โปรแกรมย่อย	ได้แก ่

Word, Excel, PowerPoint, Access, 

OneNote,	 OutLook	 และ	 Publisher 

โดยได้ปรับปรุง	Microsoft	Office	2016		 

แถบเมนูใหม่	 ให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น		

และเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติม 

ดังนี้

Your documents, anywhere

Collaboration 

 ไฟลเ์อกสารหนึง่ไฟล ์สามารถเขา้ถงึ แกไ้ข ได ้

หลายคน หากทำงานกันเป็นทีม สามารถเห็น 

เพื่อนร่วมงาน ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์เอกสารเดียวกัน 

แก้ไข ปรับแต่ง เอกสารกันได้แบบเรียลไทม์ หรือ 

เห็นกันแบบสดๆ เดี๋ยวนั้น เลยทีเดียว

 คุณสมบัติที่ให้คุณได้สามารถแก้ไข สร้าง 

เปิด บันทึก ข้อมูลไฟล์เอกสาร โปรแกรมออฟฟิศ 

ได้จากทุกที่ในโลก เพราะมันมีระบบ(Cloud) ที่ 

เก็บไฟล์เอาไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้ 

ทุกเครื่อง ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งบนเครื่องพีซี มือถือ 

และทุกๆ ที่ทั่วโลก นอกจากนี้คุณยังสามารถจะแชร ์

ไฟล์จาก OneDrive เป็นไฟล์แนบส่ง Mail พร้อม 

กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้กับทุกๆ คน

 ระบบอัจฉริยะ ที่ให้คุณได้สามารถค้นหา 

ข้อมูลต่างๆ ภายในชุดโปรแกรม Office ได้อย่าง 

ง่ายๆ สามารถทำงานได้อย่างลงตัว

Smart Applications ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลที่กระทำโดย โปรแกรม 

 Excel สามารถทำไดอ้ยา่งรวดเรว็ แมน่ยำไดม้ากขึน้ 

มันมีกราฟ หรือ แผนภูมิ ในรูปแบบใหม่ๆ ให ้

เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ TreeMap, Sun-

burst, Waterfall, Box & Whisker และ Histo-

gram & Pareto

Data Analysis Made Faster 
and Easier 
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กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดหาซอฟแวร์และเปิดให้บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดชุด 

โปรแกรม Microsoft Office 2016  มาใช้ 

งานได้ฟรี โดยไปที่

Softwaredownload.mahidol	หรือ ไปที่ 

Intranet แล้วเลือกเมนู 

Softwaredownload	 จากนั้น ที่ Staff 

เลือก More

Login เข้าระบบ 
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 เมื่อ Login แล้ว เมนูด้านข้างจะมี เมนู Key licensing ขึ้นมา เลือก Microsoft Office 

2016  จะเป็นการดาวน์โหลด Product key เพื่อใช้กรอกเวลาลงโปรแกรม

 แล้วเริ่มดาวน์โหลดตัวโปรแกรมโดยเลือกเมนู Application ด้านบน จะมีรายชื่อ 

โปรแกรมขึ้นมา ให้กดดาวน์โหลด Microsoft Office Professional Plus 2016 

(เลือกว่าจะดาวน์โหลดแบบ 32 bit หรือ 64 bit) เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็สามารถนำไปลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้ทันที

เลือกโปรแกรม Microsoft office 
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 SEO หรือ Search Engine 

Optimization คือ 

กระบวนการที่พยายามเพิ่ม Traffic ที่ม ี

คุณภาพ เข้าสู่เว็บไซต์ (ของคุณ) จาก Search 

Enigne ต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะโดย 

ปกติแล้วเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ใน Search 

Engine ในลำดับแรกๆ มักจะถูกคลิกบ่อย

กว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่าง หรืออยู่หน้าถัดไป 

โดยปกติแล้วเป้าหมายการทำ SEO นั้นอยู ่

หลายที่ เช่น Image Search, Video Search 

แต่ที่เราใช้มากที่สุดคือ Web Search 

นั่นเอง พูดง่ายๆ ก็คือ SEO คือการทำสงคราม 

ระหว่าง WebMaster ทั้งหลาย เพื่อช่วงชิง 

ตำแหน่งสูงๆ ของผลลัพธ์ในการค้นหาจาก 

Search Engine ชื่อดังต่างๆ โดยมี  

Keyword เป็น อาวุธนั่นเอง

 ในการอัพโหลดรูปภาพลง WordPress 

เพื่อจะทำบทความบางเรื่อง เราสามารถแก ้

แท็ก HTML แล้วใส่ Alt หรือ Title ได้ แต่ว่า

เราจะไม่สามารถนั่งแก้โค้ดเพื่อเพิ่ม Alt หรือ 

Title ได้ทั้งหมดในกรณีรูปภาพเยอะมาก 

ทาง WordPress ก็เลยจัดการวิธีและแก้ไข 

ปัญหานั้นให้ขั้นตอนวิธีง่ายๆก็คือ 

1. ให้เราอัพโหลดรูปภาพตามปกติ

2. คลิกที่รูปภาพ ในช่องด้านขวาจะปรากฏ  

ช่อง input เพื่อใส่ Title หรือ Alt ให้เราทำ 

การกรอกเข้าไปตามความต้องการ 

ขั้นตอนวิธีทำ



13MUIT News

OFFICE OF THE PRESIDENT Mu

เลือกรูป ที่ต้องการเพิ่ม SEO

ที่หัวข้อใส่ข้อความที่ต้องการลงไป

Wordpress จะทำการใส่ภาพที่เราเลือก พร้อมใส่ Alt หรือ Title ที่ได้ทำการกำหนดไว้ 

โดยสังเกตุได้ที่โค้ด
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เพียงเท่านี้เราก็จะมี Alt หรือ Title เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อ SEO ที่สะดวก และง่ายดายด้วย 

WordPress

อ้างอิง  

http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/129

http://www.designil.com/wordpress-image-seo.html
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 เป็นท่ีทราบกันแล้วว่าทางMicrosoft 

ได้ออกประกาศหยุดสนับสนุน Windows 8  

อย่างเป็นทางการ โดยออก Patch Update 

ระบบความปลอดภัยตัวสุดท้าย เมื่อวันที ่

12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา และจะหยุด 

สนับสนุน Internet Explorer (IE) ตัวเก่า 

ทั้งหมด เหลือเพียงแค่เวอร์ชั่น 11 เท่านั้น 

ซ่ึงทำให้ผู้ท่ีใช้งานระบปฏิบัติการ Windows8  

หรือผู้ที่กำลังเตรียม Upgrade ระบบ 

ปฏิบัติการนั้น มีทางเลือกในการติดตั้ง 

ระบบปฏิบัติการดังนี้

การติดตั้ง Windows 7 

	 ถือเป็นการ	Downgrade	กลับไปใช้ 

ระบบทีเ่กา่กวา่	โดย	Microsoft	จะสนบัสนนุ 

ระบบปฏิบัติการนี้ถึง	14	มกราคม	2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

การติดตั้ง Window8.1  

 การ	 Upgrade	 เป็นระบบปฏิบัติการ 

นี้จะใกล้เคียงกับ	 Windows	 8	 ซึ่งใช้สเปค 

เครื่องพอๆ	กัน	แต่จะมีหน้าตาลูกเล่นเพิ่มขึ้น

มาบ้าง	 โดย	Microsoft	จะสนับสนุนถึง	14	

มกราคม	2023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

การติดตั้ง Windows 10   

ซึ่ งค่ อนข้ า งกินส เปค เครื่ อ งสู ง 

พอสมควร แต่จะแลกมากับการได้ลูกเล่น 

การใช้งาน และฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างครบครัน 

และที่สำคัญระบบปฏิบัติการนี้ จะมาพร้อมกับ 

Browser ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า “Microsof	Edge” 

โดยจะมาเป็น Browser หลักบน Windows 10 

และระบบปฏิบัติการต่อๆ ไป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ถือเป็นการปิดฉาก Internet Explorer 

(IE) ทีม่อียา่งยาวนานนบัสบิๆ ป ีซึง่จดุเดน่ของ 

“Microsoft	Edge” คือการทำงานได้อย่าง 

รวดเร็ว และฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น Reader  

Mode ที่ทำให้การอ่านเรื่องราวต่างๆ บนเว็บ 

ไซต์ง่ายขึ้น รองรับการทำงานร่วมกับระบบ 

Cortana (ระบบผู้ช่วยส่วนตัว คล้ายกับ Siri 

ของค่าย Apple), สามารถติดตั้งส่วนเสริม 

(Extension) ของ Google Chrome และ 

Firefox ได้ และหน้าตา UI ที่จะทำให้ 

การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น โดย Microsoft	 จะ 

สนับสนุนถึง 14 มกราคม 2025

 สำหรับชาวมหิดลนั้น ทางมหาวิทยาลัยโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเตรียม  

Software ลิขสิทธิ์ ไว้ให้บริการ Download สามารถตรวจสอบสิทธิ์การ  

Download ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ที่ Software Download Centre :  

http://softwaredownload.mahidol เลือกประเภทผู้ใช้งาน แล้วใส่ Username และ 

Password ของท่านจะปรากฏระบบปฏิบัติการ Windows ต่างๆ ที่ท่านสามารถ Download ได้  

 กองเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำ Software นี้ไปใช้งานอย่าง 

ถูกกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

ต่อไป
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 ในการใช้งาน WordPress นั้นสิ่งสำคัญ 

ที่สุดคือวิธีการเพิ่มบทความในเว็บไซต์ ซึ่ง 

บทความใน WordPress นั้นโดยพื้นฐานจะมี 

ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ

  

 

แบบที่เป็น Post (บทความ) และแบบ 

ที่เป็น Page (หน้า) โดยทั้งสองแบบมีวิธีการ 

เขียนบทความที่ไม่ต่างกัน แต่มีจุดประสงค ์

ในการใช้งานที่ต่างกันบ้างเล็กน้อย โดย Post 

นั้นก็เหมือนการเขียนบล็อก ที่จะนำแต่ละ 

Post มาจัดหมวดหมู่ (Categories) ได้ และ 

นำมาเรียงกันในหน้ารวม Post (Blog) ได้ แต่ 

Page นั้นปกติใช้สร้างเป็นหน้าหลักเดี่ยวๆ 

ความแตกต่างระหว่าง Post และ Pageมีดังนี้

POST
 เป็นลักษณะของการเขียนบทความ 

ทั่วไป มีการจัดหมวดหมู่ (Categories) 

มีแท็ก (Tags) ในการจัดกลุ่มของบทความ 

ซึ่งบทความประเภทนี้ก็จะเรียงตามวันที่มี

การ Publish (เผยแพร่) สามารถเรียกดู

บทความทั้งหมดได้จาก ผู้เขียน หมวดหมู่ 

แท็ก วันที่ เดือน ปี เรียกได้ว่า Post นั้นมี

ความเชื่อมโยงกันภายในอยู่แล้ว

PAGE
 Page นั้นจะไม่มีการเชื่อมโยงกับ 

บทความใดๆ เลย ไม่ว่าจะด้วย Post หรือ 

Page ด้วยกันเอง ไม่มี categories หรือ 

แท็ก ไม่เรียงตาม วัน เดือน ปี ใดๆ ทั้งสิ้น 

การจะดึง Page ขึ้นมาแสดงนั้น ต้องสร้าง 

ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปที่ page นั้นๆ เอง 

ส่วนใหญ่มักใช้สำหรับทำหน้า about, 

contact ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี tags และ  

categories รวมทั้งไม่ต้องการให้รวม 

อยู่กับบทความประเภทอื่นๆ



18 MUIT News

DIVISION  OF INFORMATION TECHNOLOGYMu
 เมื่อเราทำงานเว็บไซต์ที่มีจำนวนหน้า

มาก ๆ   บทความมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัด 

เวลาในการทำงาน เราสามารถหาเครื่องมือ 

หรืออตัวช่วยมาจัดการบทความได้ ซึ่งก็คือ 

Plug-in ที่ช่วยด้านการจัดการหน้า Page 

และ Post ซ่ึงมีอยู่หลายตัวด้วยกันWordPress 

 Plugins Duplicate Post เป็นอีกตัวหนึ่ง 

ที่มีความน่าสนใจ ที่จะช่วยให้สามารถ จัดการ 

เกี่ยวกับ Post และ Page ได้ง่ายขึ้น วิธีการ 

ใช้งานมีดังนี้ค่ะ

https://th.wordpress.org/plugins/
duplicate-post/

 ก่อนอื่นต้อง Download Plugin ลงเครื่องและลงโปรแกรมตามขั้นตอน

Download
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ความแตกต่าง ก่อนและหลังติดตั้ง Plugins Duplicate Post  :

	 ขอยกตัวอย่างในการ	จัดการ	Pages	Contact	Us	ก่อนติดตั้ง	Duplicate	Post		

ฟังก์ชั่นของ	Pages		จะเป็นแบบ		Default

	 หลงัตดิตัง้	Duplicate	Post		จะมฟีงักช์ัน่เพิม่	มาคอื	Clone	และ	New	Draft	ซึง่เมือ่คลกิที	่

Clone		จะปรากฏ	Page	Contact	Us	–	Draft		ดังรูป	ซึ่งมีประโยชน์คือสามารถใช้เป็น	

back	up	ได้	หาก	Page	Contact	Us	ต้นฉบับเกิดความเสียหาย
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จะสร้าง	Page	Contact	Us	ใหม่ที่พร้อมให้เราทำการแก้ไข	ซึ่งเราจะ	save	เป็นฉบับร่าง	

หรือ	ทำการเผยแพร่เลยก็ได้

เมื่อคลิกที่	New	Draft	
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 Microsoft Sway เป็นเครื่องมือ 

ที่ ช่ ว ยส ร้ า ง ง านนำ เ สนอ 

(Presentation) แบบออนไลน์ ผ่านหน้า 

เว็บบราวเซอร์ ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เพียงลง 

ทะเบียนด้วย e-mail Microsoft account 

หรอื Hotmail สามารถใชง้านไดท้นัท ี สามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานนำเสนอผลงาน 

ภาพถ่าย รวมถึงการสร้างเอกสารการสอน 

แบบง่ายๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากผลงานที่สร้างเสร็จ 

แล้วจะถูกเก็บไว้ในระบบ Cloud ของ 

Microsoft อัตโนมัติ  โดยผู้ใช้สามารถด ู

ผลงานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 

Smartphone  Tablet ฯลฯ ซึ่งจุดเด่นของ 

Microsoft Sway คือการใช้งานที่สะดวก 

รองรับการจัดวางรูปภาพ,วิดีโอ ใช้งานง่าย 

เพียงแค่ลากและวาง (Drag and Drop) 

ผู้ใช้ยังสามารถนำเนื้อหาจาก OneDrive,  

YouTube, Facebook และ Twitter 

เข้ามารวมไว้ใน Sway ได้ด้วย สามารถ 

สร้างแผนภูมิแบบอินเทอร์แอคทีฟ (inter-

active chart)  ครอปตัดภาพเฉพาะส่วนที่ 

ต้องการ (Focus Points) เพื่อแสดงผลตาม 

ขนาดหน้าจอที่เรียกดูข้อมูลและสไตล์ของ 

การแสดงผลที่ผู้ใช้ระบุได้ แต่ถ้้าหากผู้ใช้ไม ่

ต้องการครอบตัดอัตโมัติก็สามารถระบุว่าทั้ง 

ภาพมีความสำคัญหมดได้

 นอกจากนี้ ใน Sway สามารถเพิ่ม 

คอนเทนต์ของไฟล์ Word, PowerPoint,  

Excel และ PDF จาก OneDrive 

หรือจากเครื่อง Computer ได้   S w a y  

รองรับการปรับ Layout แบบอัตโนมัติตาม 

ขนาดหน้าจอการแสดงผล และรองรับทุก 

ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น IOS หรือ  

Android และ Windows Phone อีกทั้ง 

รปูแบบงานนำเสนอปน็รปูแบบ Responsive 

Designทำให้มีความสวยงามและน่าสนใจ 

มากขึ้น

อ้างอิงจาก : http://bobootech.blogspot.com/2014/12/microsoft-office-sway.html
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Start 1.เข้าใช้งาน Sway ได้ที่ www.sway.com ถ้ามี e-mail ของ Hotmail อยู่แล้ว 

สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เมื่อกรอกอีเมลล์ลงไปแล้ว 

จากนั้นกด Next

แถบเมนูหลัก	

Insert	 :	นำเข้าไฟล์จากแหล่งอื่น	ๆ	 	 เช่น	

Youtube	facebook	ฯลฯ

Card	:	แสดงแถบเมนย่อยด้านข้าง

Design	:	เมนูเกี่ยวกับรูปแบบ	Template	

การนำเสนอ

Navigation	 :	 เมนูเกี่ยวกับการกำหนดทิศ

ทางของภาพในงานนำเสนอ

Remix	:	ปรับรูปแบบการนำเสนอแบบสุ่ม

Play	:	ทดลองนำเสนอไฟล์

Auther	 :	 ส่งชิ้นงานต่อให้บุคลลอื่นเพื่อดู 

หรือแก้ไข

Share	:	แชร์ไฟล์

ส่วนประกอบของหน้าจอ

Storyline

Preview

เริ่มต้นการสร้างเนื้อหา	โดยคลิกที่	ปุ่ม	+ 

2.	เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ	กดปุ่ม	Create	New
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เมื่อคลิก 

จะมีเมนูที่จัดการเกี่ยวกับ Content ขึ้นมา
Heading	:	ชื่อหัวเรื่อง

Text	 :	 คำอธิบายในเรื่องหรือรายละเอียด 

Picture	:	คือภาพประกอบเรื่อง

Upload	:	เมื่อเขียนเสร็จสามารถอัพโหลด

ได้ทันที
พิมพ์ข้อความลงไป

การเพิ่มรูปภาพ ให้คลิกที่ Back ground แล้วจะขึ้นคำว่า Drag a picture  here ถ้าต้องการ 

ใช้ภาพที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่เมนู Suggested เลือก Upload จากนั้น 

เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด Open

คลิกเพื่อเพิ่มรูปภาพ

Sugguested/upload
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ทดสอบดูผลลัพธ์ โดย คลิกที่ปุ่ม Play              ด้านบน (กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากการเล่น)
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เพิ่ม
เนื้อหา

เริ่มต้นการใส่เนื้อหา เพิ่มเติม โดยคลิกที่ ปุ่ม Card ด้านบน เพื่อ 

แสดงเมนูด้านข้างจากนั้นคลิกที่ปุ่ม 

คลิกปุ่มText	เพื่อเพิ่มรายละเอียดลงในช่อง	คลิกปุ่ม	+		Picture	เพื่อเพิ่มรูปประกอบในเรื่องนั้น	ๆ

คลิก	+	แล้วคลิกPicture

Upload
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คลิก Suggest เลือก Uploadแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม

ภาพที่แทรกเข้ามา

ทดสอบดูผลลัพธ์ โดย คลิกที่ปุ่ม Play              ด้านบน

ถ้าต้องการใส่ภาพทีละหลาย ๆ ภาพ คลิก Suggest เลือก Uploadแล้วเลือกรูปภาพที่หลาย ๆ 

ภาพพร้อม ๆ กัน จากนั้นกด OPEN
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การจัดลำดับเนื้อหาให้คลิกที่ช่องด้านล่างภาพที่ต้องการเมื่อ 

Active แล้ว หัวข้อนั้น ๆ  จะกลายเป็นสีเขียว จากนั้น ลากเลื่อนขึ้นลง 

เพื่อจัดลำดับตามต้องการ

คลิกถูกแล้วลากขึ้น-ลง

การเพิ่ม
Video

การเพิม่VDO ทำไดโ้ดยคลกิทีแ่ถบเมน ูCard เพือ่ แสดงแถบเมนดูา้นซา้ยมอื 

จากนั้นคลิกที่คำสั่ง VDO

คลิกที่แถบวีดีโอ

การจัดลำดับ
เนื้อหา



28 MUIT News

DIVISION  OF INFORMATION TECHNOLOGYMu
ถ้าเป็นการ เพิ่ม VDO ที่มีอยู้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Upload แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ 

แต่ถ้าเป็นคลิปที่อยู่ใน You toube ให้เลือกปุ่ม Youtube แล้วใส่ Link ลงไปในช่อง จากนั้นกด 

Enter 

เมื่อโปรแกรมเจอ VDO แล้ว ให้ลากวิดีโอไปวางที่ช่อง Add Video แล้วพิมพ์ข้อความอธิบาย 

เนื้อหาวิดีโอที่ช่องด้านขวามือ

พิมพ์ลิ้งที่ต้องการลงไปในช่องแล้ว	Enter

ช่อง	preview	แสดงVideo	ที่ต้องการ

ลากมาวาง

ผลที่ได้
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การแทรกไฟล์
ข้อมูลอื่น ๆ

Sway รองรับการนำเข้าคอนเทนต์จากไฟล์ DOC และ PPT นอกเหนือจาก 

DOCX และ PPTX โดยการอัพโหลดไฟล์หรือนำเข้าจาก OneDrive  

และรองรับการนำเข้าคอนเทนต์ในไฟล์ PDF รวมถึงไฟล์ Excel ด้วย 

วิธีการนำเข้าไฟล์ทำได้โดยคลิก   แล้วเลือก Upload แล้วเลือกไฟล์ที ่

ต้องการ

คลิก	Upload

แทรกไฟล์	Excel	เข้ามา

ทดลองคลิก	Play	ดูผล
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การแทรก
กราฟ

กราฟหรือแผนภูมิที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงผลลัพธ์ของ 

ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น แบบว่า คนดูมองเแล้วเห็นภาพ และรู้ได ้

ทันทีว่าข้อมูลที่เรากำลังแสดงอยู่หมายถึงอะไร ดังคำกล่าวที่ว่า “รูปภาพ 1 

รูปแทนคำนับพัน”  การใส่กราฟลงใน Sway ทำดังนี้

1. คลิกที่เมนู Chart Preview

2. คลิกที่ Click here จะแสดงตัวอย่างกราฟ

Click	here

3. ที่มุมขวามีคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งค่ากราฟ

Chart	type

Chart	Data

Chart	Setting
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เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ และกรอก Data 

ลงไปจะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

การเลือก
รูปแบบ
การนำเสนอ 

การเลือกรูปแบบการนำเสนอใน Sway มีรูปแบบสำเร็จให้เลือกมากมาย 

โดยคลิกที่เมนู Design แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Play 

เพื่อทดสอบ

เลือก	Design

นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบ Font และสีได้ตามต้องการโดยการตั้งค่าที่ปุ่ม 

Customize

กำหนดรูปแบบเอง

โดยกด	Customize



32 MUIT News

DIVISION  OF INFORMATION TECHNOLOGYMu
การกำหนด
ทิศทางการ
Slide ของภาพ 

การเลือกรูปแบบทิศทางของการสไลด์ภาพคลิกที่เมนู navigator 

แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Play เพื่อทดสอบ

เลือก	Navigator

เลือกทิศทาง

ขั้นตอนการ
Share
ไฟล์นำเสนอ 

เมือ่เราสรา้งไฟลน์ำเสนอตา่งๆ เสรจ็แลว้ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการสง่ไฟล์ 

ให้คนอื่น ๆ  หรือการ แชร์ไฟล์นั้นเอง เช่น ส่งต่อให้นักเรียนได้อ่าน 

ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งการแชร์ไฟล์สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น 

facebook ,twitter google+  หรือ Copy Link ส่งไปทาง e-mail 

ก็ได้เช่นกัน 

กด	Share	ไฟล์แล้วเลือก

ช่องทาง
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.....................................................................................................................................................

งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
 (Computer System & Infrastructure Networking)

 วันที่พุธที่ 9 มีนาคม 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ได้ทำการสำรวจการ 

ติดต้ังสายใยแก้วนำแสงเส้นทางใหม่ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อปรับปรุงให้การ 

ใช้งาน Internet มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 วันที่ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารได้ทำการติดตั้ง 

Wireless Access Point บริเวณห้องสมุดสถาบัน 

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ตัว และ 

จากการสำรวจพบว่ามี Wireless Access Point ชำรุด 

1 ตัว ทีมงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารได้

ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 งานระบบ 

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ได้ทำการสำรอง 

น้ำมัน Gen (เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง) ที่วิทยาเขต 

พญาไทจำนวน 80 ลิตร และวิทยาเขตศาลายาจำนวน  

500 ลิตร เพื่อสำรองน้ำมันในกรณีเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
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 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ตั้งเวลา 9.00 - 

12.00 น วิทยาลัยราชสุดาได้เข้าศึกษาดูงานระบบลา 

ออนไลน์ กับทีมงานระบบ MUSIS ของกองเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในองค์กร ซึ่งในครั้งนี้ คุณมนตรี 

เดวีเลาะ หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และทีมงาน MUSIS  เข้าต้อนรับ พร้อมทั้ง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบลาออนไลน์แกว่ิทยาลัยราชสุดา

กิจกรรมของระบบ MUSIS 

วิทยาลัยราชสุดาศึกษาดูงานระบบลาออนไลน์

งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Development and Administration)

.....................................................................................................................................................

กิจกรรมของระบบ MUSIS 

หอสมุดและคลังความความรู้ดูงานระบบลาออนไลน์และระบบสารบรรณ

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตั้งเวลา 9.00 - 

12.00 น หอสมุดและคลังความความรู้ มหาวิทยาลัย 

มหิดลได้เข้าศึกษาดูงานระบบลาออนไลน์ ของกอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในองค์กร ซึ่งในครั้งนี ้

คุณมนตรี เดวีเลาะ หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน MUSIS  เข้าต้อนรับ 

พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบลาออนไลน์แก่คณะ

ของหอสมุดและคลังความความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมของระบบ MUSIS 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนดูงานระบบลาออนไลน์

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดูงานระบบ 

ลาออนไลน์  ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในครั้งนี ้

คุณคุณมนตรี เดวีเลาะ หัวหน้างานพัฒนาและบริหาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมพัฒนาระบบ MUSIS 

 ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม M02 ชั้น 2  

MU Cyber Club อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 
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 เมื่อวันที่  6 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 

ถึง 11.00 น. IPTV ถ่ายทอดสด  โครงการ Format จิต  

Delete อารมณ์ ” ครั้งที่ 27  เรื่อง	มงคลชีวิต	38	ประการ 

โดย พระธรรมวิทยากร จากวัดพระรามเก้ากาญจนา- 

ภิเษก ซึ่งจัดขึ้นโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย 

มหิดล   สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38281

IPTV ถ่ายทอดสด โครงการ Format จิต Delete อารมณ์ ” ครั้งที่ 27 

“เรื่อง มงคลชีวิต 38 ประการ ”

งานพัฒนาสื่อผสม & งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ
 (Multimedia Development) & (IT Strategy & Service)

.....................................................................................................................................................

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 กองเทคโทนโลย ี

สารสนเทศ เปิดอบรม IT Training ครั้งที่ 22 หลักสูตร 

“Office Mix เปลี่ยนสไลด์ Powerpoint ให้เป็นบทเรียน 

ออนไลน์”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 101) 

ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :

http://multimedia.mahidol/courseware/

IT Training ครั้งที่ 22 หลักสูตร 

“Office Mix เปลี่ยนสไลด์ Powerpoint ให้เป็นบทเรียนออนไลน์”

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 

-16.00 น.  IPTV  ถ่ายทอดสด Meet the President 

ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเปิด 

โอกาสให้บุคคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารรวมทั้งเป็นเวทีให้มีการ 

ซักถาม แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรับชม 

ย้อนหลังได้ที่ : https://iptv.mahidol.ac.th/38507

IPTV ถ่ายทอดสด 

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559
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 เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 

12.00-13.00 น.  IPTV ถ่ายทอดสด มหกรรมหนังสือ 

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 ซึ่งมีถ่ายทอดสดดังนี้

โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  ถ่ายทอดสด ตามรอย 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2559  ถ่ายทอดสด Startup Icon: OOK-

BEE Story โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ 

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 

 12.00-13.00 น. ถ่ายทอดสด ฝันไกล…ไปจนถึง 

(อวกาศ) โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ 

 วันที่ 11 กุมพันธ์ 2559 ถ่ายทอดสด  ธนาคาร 

ความสุข โดย คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38597

IPTV ถ่ายทอดสด 

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

....................................................................................................................................................................

IPTV ถ่ายทอดสด วันรักนกเงือก เสวนา “รวมใจให้นกเงือก”

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 

-17.30 น. IPTV ถ่ายทอดสด วันรักนกเงือก เสวนา 

“รวมใจให้นกเงือก” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี 

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38658
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อบรมการใช้งาน VMware Website

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.  

ที่ห้อง Mini Theater (MU Cyber Club@MLC)  

ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมและเปิดการอบรมการ 

ใช้งาน VMware Website เพื่อบริหารจัดการ VMware 

License Software ในการนำเทคโนโลยี Virtualization 

เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมงาน จาก VMware 

Thailand Co,Ltd. มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

............................................................................................................................................................................

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 

10.00 – 12.00 น  IPTV ถ่ายทอดสด เสวนาสบายๆ สไตล์  

Science Cafe’ เร่ือง “คล่ืนความโน้มถ่วง(Gravitational Waves)”  

ซ่ึงร่วมเสวนาโดย ทีมนักวิจัยผู้เช่ียวชาญด้านฟิสิกส์ทฤษฎี 

จากภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งมาถ่ายความรู้ คลื่นความโน้มถ่วง

ที่ถูกค้นพบ โดย อัลเบริต ไอน์สไตน์ เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งทาง LIGO ได้พิสูจน์และค้นพบ  คลื่นความโน้มถ่วง 

ซึ่งพิสูจน์ สิ่งที่อัลเบริต ไอน์สไตน์ ได้ค้นพบ  ณ  คณะ 

วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38693/

IPTV ถ่ายทอดสด เสวนาสบายๆ สไตล์ Science Cafe’ 

เรื่อง “คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves)”

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กองเทคโทนโลย ี

สารสนเทศ เปิดอบรม IT Training ครั้งที่ 22 หลักสูตร 

“Office Mix เปลี่ยนสไลด์ Powerpoint ให้เป็นบทเรียน 

ออนไลน์”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 101) 

ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :

http://multimedia.mahidol/courseware/

IT Training ครั้งที่ 22 

หลักสูตร Office Mix เปลี่ยนสไลด์ Powerpoint ให้เป็นบทเรียนออนไลน์”
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 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 

13.00-17.00 น. IPTV ถ่ายทอดสด เล่าขานตำนาน 

ศาลายา ครั้งที่ ๑๐ ตอน ในน้ำมีปลา ศาลายามี “ข้าว”

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : 

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38722

IPTV ถ่ายทอดสด 

เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๐ ตอน ในน้ำมีปลา ศาลายามี “ข้าว”................................................................................................................................................................
 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กองเทคโนโลย ี

สารสนเทศ เปิดอบรม IT Training Online ครั้งที่ 4  

หลักสูตร เปลี่ยนการสื่อสารของคุณให้ง่ายกว่าด้วย 

Infographic ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 101) 

ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :

http://multimedia.mahidol/courseware/

IT Training Online ครั้งที่ 4 

หลักสูตร Piktochart

IPTV ถ่ายทอดสด พิธีเปิด มหิดลเกมส์ ประจำปี 2559

 วันที่ 2 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 15.30 น. 

เป็นต้นไป IPTV ถ่ายทอดสด  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 “มหิดลเกมส์”ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยมี ท่านอธิการบดี ศ.คลินิค.นพ.อุดม คชินทร และ 

ทีมผู้บริหาร  เป็นประธานในการเปิดงาน

สามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี 

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38827
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ใช้งานระบบ Video Conferencing 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล

 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอำนาจเจริญ ขอความอนุเคราะห์ 

ขอใช้งานระบบ Video Conferencing โปรแกรม 

Tandberg 990 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล 

ในวิชาเคมี ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

จำนวน 42 คน ระหว่างวิทยาเขตศาลายา ไป 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................................................................................................................................................................

 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-11.30 น. 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาท 

วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์ 

โมเลกุล ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบ Video  

Conferencing ด้วยโปรแกรม Acuconference 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวิทยาเขต 

ศาลายาไปประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง IPTV

นักศึกษาปริญญาเอก ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบ Video Conferencing

 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม  2559 ตัง้แตเ่วลา 9.00 -11.30 น. 

IPTV ถา่ยทอดสด  โครงการ “ Format จติ Delete อารมณ ์” 

ครั้งที่ 29 “มารยาทงามตา ปิยวาจางามใจ”โดย  

พระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี พระธรรมวิทยากร วัดเทพลีลา  

ซึ่งจัดขึ้นโดย ณ  อาคารหอสมุดและคลังความรู้

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/38991

IPTV ถ่ายทอดสด โครงการ “ Format จิต Delete อารมณ์ ” ครั้งที่ 29




