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ศูนย์คอมพิวเตอร์

ฉบับที่ 66 ป 2559  ประจำเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559บรรณาธิการ : เนาวรัตน สอิด , อังกาบ การกรณ  ชางภาพ : อังกาบ การกรณ , โฆษิต ชวยชูฤทธิ์  
กองบรรณาธิการฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน , ทิพาพร พัฒนศิริ

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ตอนรับคณะนักศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  คณะนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดเขาเยี่ยมชมดูงานการบริหาร
จัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมี นายสงกรานต  มุณีแนม
หัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขายและสื่อสาร 
ศูนยคอมพิวเตอร พรอมดวยคณะบุคลากรใหการตอนรับ

สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (MASCI) 
ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO9001:2008 ครั้งที่ 3

 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2558  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ไดมาตรวจติดตามการรักษา
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 คร้ังท่ี 3 ท่ีศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  
เน่ืองจากศูนยคอมพิวเตอรไดรับการรับรองระบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก 9001:2552 (ISO 9001:2008)  
โดยขอบขายที ่ขอร ับการร ับรอง  ม ี 6 บร ิการ ได แก  การใหบร ิการเช ื ่อมตอเคร ือข ายคอมพิวเตอร   
บริการระบบโทรศัพทและสื ่อสาร บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร บริการหองปฏิบัต ิการคอมพิวเตอร  
บริการทดสอบวัดความรูทางคอมพิวเตอร (Computer Proficiency Test) และบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ซ่ึงการตรวจติดตามคร้ังน้ีไดมีคุณเขมชาติ หวังกิจจามร และคุณศิริวรรณ ตีรณเสถียรพันธ เปนผูตรวจประเมิน  
ทั้งนี ้เพื ่อติดตามผลการรับรองมาตรฐานฯ วาศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทำระบบสอดคลองตามมาตรฐาน
หรือไม   ซ ึ ่งประเด ็นในการตรวจสอบจะมุ งเน นที ่ประสิทธ ิผล และการนำไปปฏิบ ัต ิอย างสม่ำเสมอ  
รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในบริการตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร  

คาลงทะเบียน คิดเงินตามประเภทผูสมัคร
 - นศ. ม.อ. ป.ตรี  40.-บาท/ชม.

     - นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ.
 นร. นศ. สถาบันอื่น 60.-บาท/ชม.
 - บุคคลภายนอก  110.-บาท/ชม.

สถานที่อบรม อาคารศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2559
สมัครไดที่ : http://training.cc.psu.ac.th

หลักสูตร สรางสื่อนำเสนอ

ดวย PowerPoint รุนที่ 2/59

(จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรม 19 มีนาคม 2559

เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร เทคนิคการจัดรายงาน/

โครงงานดวย Word

รุนที่ 1/59 (จำนวน 6 ชั่วโมง)

       อบรม 27 กุมภาพันธ 2559 

      เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร สรางงานนำเสนอขั้นเทพดวย 

PowerPoint Techniques รุนที่ 1/59

(จำนวน 6 ชั่วโมง) 

อบรม 28 กุมภาพันธ 2559 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร เรียนรู Excel 

เพื่อการใชงานจริง 

รุนที่ 2/59  (จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรม 27 – 28 กุมภาพันธ 2559 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร 

Pivot Table & Pivot Chart 

รุนที่ 1/59  (จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรม 19 – 20 มีนาคม 2559  

เวลา 09.00 – 16.00 น.
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ติดตอสอบถาม คุณเนาวรัตน ทองไทย : กลุมงานบริการวิชาการศูนยคอมพิวเตอร
โทร.074-282109,282115 : E-Mail: naowarat.t@psu.ac.th

หลักสูตร Advance formulas and

Functions in Excel รุนที่ 1/59

(จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรม 27 – 28 กุมภาพันธ 2559

เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร การจัดการฐานขอมูล

ดวย Excel Database รุนที่ 2/59

(จำนวน 12 ชั่วโมง)

อบรม 19 – 20 มีนาคม 2559

 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



 เม่ือวันท่ี 13 – 16 มกราคม 2559  ทีมคณะทำงาน
ดานระบบคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จำนวน 13 คน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารระบบคุณภาพ
ของหนวยงานภายนอก จำนวน 3 หนวยงาน ไดแก 
 1) สถาบันคอมพิวเตอร
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จ.กรุงเทพฯ  
 2) บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
     สำนักงานใหญ จ.กรุงเทพฯ  
 3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรระบบงานคุณภาพท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
(Inernal Auditor) ของศูนยคอมพิวเตอร ไดสรางเสริมประสบการณและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
พรอมท้ังเรียนรูการทำงานระบบคุณภาพจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเปนการนำความรูท่ีไดรับมาปรับปรุง – พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมฟรี ใหแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียนรูการใชระบบ Google Classroom 

  เม่ือวันท่ี 8 – 9 มกราคม 2559 ท่ีผานมา  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดจัดโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร ฟรี หลักสูตร เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนไรขีดจำกัด 
ดวย Google Classroom รุนท่ี 3 สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโรงเรียน  
โดยมีนายคณกรณ หอศิริธรรม และทีมบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรเปนวิทยากรบรรยาย  
โดยภายในดังกลาวไดมีการฝกอบรมในหัวขอท่ีมีความสำคัญ ไดแก “เร่ิมตนการใชงานระบบ 
Google Apps for Education”  “ฝกปฏิบัติ Google Classroom ในบทบาทผูสอน – ผูเรียน”  
“การใชงาน Google Drive”  “การใชงาน Google Calendar”  และ “การใชงาน Google 
Site” ซ่ึงการอบรมดังกลาวศูนยคอมพิวเตอรไดคาดหวังไววาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เขาอบรมจะสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหมีการใชงาน Google Classroom 
เกิดขึ้นกับโรงเรียน รวมถึงนำไปใชในการทำงานดานการจัดการเรียนการสอนทั้งบทบาท
ของผูเรียน - ผูสอนไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ศึกษาดูงานการบริหารระบบคุณภาพของหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย


