
ฉบับที่ 73 ป 2560 ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 60

    เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ที่ผานมา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ไดไววางใจใหศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดอบรมคอมพิวเตอร  “การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส” ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  รวมจำนวน 30  คน  เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชงานโปรแกรม Flip Album และโปรแกรม Microsoft Publisher ณ หอง 107 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร โดยมี นางสาวศิเนตร กิ้มเสง บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร เปนวิทยากรบรรยาย

 เมื่อวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดกิจกรรมคายคอมพิวเตอร

สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" ใหกับนองๆ นักเรียนที่มีอายุ 8 – 12 ป ที่สนใจเขารวมอบรม เพื่อปูพื้นฐานใหนองๆ 

ไดเรียนรูและสรางความคุนเคยในการใชคอมพิวเตอร รวมถึงไดรวมสนุกกับการทำผลงาน  ทำกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

และทำกิจกรรมนอกหองเรียนตางๆ ไดแก เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. เพนทแกว งาน DIY  แขงขันรอนเครื่องบินกระดาษ 

และฝกความกลาแสดงออก  อีกทั้งยังมีการจัดอบรมคอมพิวเตอรการออกแบบตัวเองเปนการตูนดวยโปรแกรม Adobe 

Illustrator และโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใหนองๆ นักเรียนไดเรียนรูการใชงานและรูจักเครื่องมือพื้นฐานของ

โปรแกรม การวาดรูป และการตกแตงรูปภาพ ซึ่งความรูทางดานคอมพิวเตอรเหลานี้ นองๆนักเรียนสามารถนำไปบูรณาการ

ความรู เพื่อใชในการเรียนของนองๆ ตอไปไดในอนาคต

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดกำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร สำหรับนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผูสนใจทั่วไป
ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีหลักสูตร ดังนี้
อบรมนอกเวลาราชการ
 การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลดวย Access Level 2 รุนที่ 1/60 
 อบรม : 20 , 21 , 27 , 28 พ.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 อัตราคาลงทะเบียน :  นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาตรี 1,200 บาท
   นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร ม.อ. 2,400 บาท
   นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่นๆ ไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 2,880 บาท
   บุคคลทั่วไป 3,600 บาท

 การทำรายงานสรุปดวย PivotTable and PivotChart in Excel รุนที่ 2/60
 อบรม : 27 - 28 พ.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 อัตราคาลงทะเบียน :  นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาตรี 600 บาท
   นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร ม.อ. 1,200 บาท
   นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่นๆ ไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 1,440 บาท
   บุคคลทั่วไป 1,800 บาท

การเขียนแบบ 2 มิติ
ดวย Auto CAD รุนที่ 1/60
อบรม : 17 - 19 พ.ค. 60 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

เทคนิคและการประยุกตใช 
Microsoft Excel เบื้องตน

รุนที่ 2/60
อบรม : 18 - 19 พ.ค. 60  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดกิจกรรมคายคอมพิวเตอรสำหรับเด็ก

อัตราคาลงทะเบียน : 3,750 บาท
 ** หมายเหตุ : ชำระภายใน 3 พ.ค. 60 
หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน 
ในรุนเดียวกัน เหลือ 3,570 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 3,380 บาท/คน

อบรมในเวลาราชการ

อัตราคาลงทะเบียน : 2,450 บาท
 ** หมายเหตุ : ชำระภายใน 4 พ.ค. 60 
หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกัน เหลือ 2,330 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน

อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมไดที่
เว็บไซต :  http://training.cc.psu.ac.th   
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท : 0-7428-2106 , 0-7428-2109 , 0-7428-2115

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดอบรมการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหแกนักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ



      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดการประชุมพบปะผูนำนักศึกษาจากสภานักศึกษา 

องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมี รองศาสตราจารย

ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร พรอมดวยนายสงกรานต มุณีแนม นางเนาวรัตน สอิด และนายสัมพันธ ลิมปติ 

บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร เขารวมประชุมเพื่อรับฟงและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการใชบริการดานคอมพิวเตอรและระบบ

อินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย  โดยการประชุมในครั้งนี้ไดรวมพูดคุยกับนายอัฟฟาน ยี่งอ และนายปฏิภาน มะสาและ ผูนำนักศึกษาฝาย

พิทักษสิทธินักศึกษา สภานักศึกษาฯ เกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาไดแจงขอมูลพื้นที่ที่มีปญหาการใชระบบอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย  

โดยผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอรและบุคลากรศูนยคอมพิวเตอรไดบอกเลาและชี้แจงประเด็นดังกลาวอยางเปนกันเองเกี่ยวกับการแกไขปญหา

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  อีกทั้งยังฝากผูนำนักศึกษาสื่อสารไปยังเพื่อนๆ นักศึกษาหากมีโอกาสทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจที่ตรงกัน

บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รวมกิจกรรมออกบูท - เปด Workshop ดาน IT 
ในงาน WUNCA 34

 เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 บุคลากรของ

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเขารวม

กิจกรรมออกบูทและเปด Workshop ทางดาน IT ในงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือขาย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรืองาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

จ.เชียงราย เพื่อเผยแพรความรูและนำเสนอผลิตภัณฑทางดาน IT ใหแกผูสนใจที่เขารวม

ชมงาน โดยศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมดังนี้

 * ออกบูทแนะนำระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST 

และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-DOCs) 

 * เปด Workshop แนะนำการใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-based 

Application ใหแกบรรณารักษ ผูดูแลระบบหองสมุด และผูสนใจไดทดลองใชงานโดย

มีนายชำนาญ อินทสโร นายอัษฎายุทธ แซลิ่ม และนางสาวศศิธร คงหนู เปนวิทยากร

บรรยาย

    ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำหรับบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ประจำป 2560 “ Workshop : แนวทางการขับเคลื่อน
ศูนยคอมพิวเตอร ภายใต พ.ร.บ. ใหม ” วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่พฤกษา ปารค 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดของบุคลากร
ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของศูนยฯ ในบริบทการเปลี่ยน
สภาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดสัมมนาสำหรับบุคลากร “Workshop 
แนวทางการขับเคลื่อนศูนยคอมพิวเตอร 
ภายใต พ.ร.บ. ใหม”

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการระบบเครือขาย  

ที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ไดตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 30 คน นำโดย

นายเฟาซาน  มาปะ  อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในโอกาสนี้

นายพรพิทักษ สันติภาพถาวร รองหัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขายและ

สื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอโครงสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงนำคณะดูงาน

เขาเยี่ยมชมหองศูนยกลางเครือขาย ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนำนักศึกษาจาก
สภานักศึกษาองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนำนักศึกษาจาก
สภานักศึกษาองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร


