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ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁàÊÕ่Â§”

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดกิจกรรม Workshop ใหแกบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ในหัวขอ 

“วิเคราะหความเสี่ยง” ณ หองสัมมนา 102 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรูแกบุคลากรใหมีความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงของทุกงานในศูนยคอมพิวเตอร ทั้งในนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสรางบริหารความเสี่ยง ตลอดจน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไดมีวิทยากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญ คือ นางรวีวรรณ เพ็งอุบล ซึ่งเปนบุคลากรของ

ศูนยคอมพิวเตอร เปนวิทยากรบรรยาย

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
จัดโครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต

ใหแกบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
หลักสูตร “การดูแลตนเองใหปราศจาก

โรคออฟฟศซินโดรม”

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
จัดโครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต

ใหแกบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
หลักสูตร “การดูแลตนเองใหปราศจาก

โรคออฟฟศซินโดรม”

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 
เดินสายสัญจรรวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมยังคณะตางๆ
เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2560 
ในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ประจำปการศึกษา 2560 

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 

พรอมดวยบุคลากร รวมฝกซอมแผนอพยพหนีไฟ ประจำป 2560 ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดทบทวนแผนการอพยพหนีไฟ บทบาท หนาที่ของตนเอง และขั้นตอนการอพยพ

หนีไฟออกจากอาคารไดอยางถูกตองปลอดภัย โดยในครั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดเชิญทีมบุคลากรจากหนวยฉุกเฉินและ

บรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ ม.อ. เขารวมฝกซอมแผนอพยพหนีไฟและบรรยายใหความรูแกบุคลากร 

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ซอมแผนอพยพหนีไฟ ประจำป 2560 

 เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2560 ในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2560 นายคณกรณ หอศิริธรรม 

นายจตุพร ชูชวย และนางอังกาบ การกรณ บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเดินสายสัญจรเขารวมกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมยังคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพื่อแนะนำขอมูลการใชบริการ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษาและ

บริการตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เชน

   * ระบบ PSU Passport หรือบัญชีสำหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เว็บไซต: https://passport.psu.ac.th) 

   * บริการ Microsoft Office 365 ซึ่งประกอบดวยบริการระบบ E-mail, บริการพื้นที่เก็บไฟล, บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office 

Desktop Apps (เว็บไซต: http://www.cc.psu.ac.th/studentemail)

   * บริการซอฟตแวรลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา (เว็บไซต: https://licensing.psu.ac.th)

   * การใชงานเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร “PSU WiFi” (เว็บไซต: http://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi)

   * การใชงาน PSU VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจากภายนอก (เว็บไซต: 

http://net.psu.ac.th/index.php/psu-vpn)

   * บริการ Web Hosting (เว็บไซต: http://webhost.psu.ac.th)

   * บริการ IT Service (เว็บไซต: http://ac-service.cc.psu.ac.th)

   * บริการ Help Desk ฟรี (บริการใหคำแนะนำการใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใชงานบริการดังกลาวไดโดยสะดวก)

   * บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร (เว็บไซต: http://training.cc.psu.ac.th)

   * ศูนยทดสอบความรูทางคอมพิวเตอร (เว็บไซต: https://psu-coptest.psu.ac.th)

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาพกายและจิตตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ประจำป 2560 ในหัวขอ
หลักสูตร “การดูแลตนเองใหปราศจากโรคออฟฟศซินโดรม” ณ หองฝกซอมนาฏศิลป ชั้น 1 
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการอบรมในครั้งนี ้
ไดรับเกียรติจากทีมบุคลากรนักกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปนวิทยากรบรรยาย 



ฉบับที่ 76 ป 2560 ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 60

 ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีชื่อวา PSU WiFi (802.1x)  

ใหบริการครอบคลุมในพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หนวยงานตางๆ เชน ศูนยคอมพิวเตอร สำนักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนยอาหารโรงชาง ศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ นักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพทสมารทโฟน เชื่อมตอใชงานระบบเครือขายไรสายได 

ในบริเวณที่มีสัญญาณ PSU WiFi (802.1x) โดยจะตองใส Username และ Password ของระบบ PSU Passport 

ในการ Login เขาใชงาน โดยกอนเริ่มใชงานครั้งแรกจะตองมีการตั้งคาการทำงานที่เครื่องของผูใชกอน ซึ่ง Username 

และ Password ที่ใสในตอนตั้งคาจะถูกเครื่องคอมฯ จดจำเอาไว เพื่อใชในการเชื่อมตอเครือขายในครั้งตอไป ดังนั้น

เพื่อความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพทสมารทโฟน ควรตั้งรหัสผานประจำเครื่อง 

หากมีบุคคลอื่นหยิบอุปกรณไปเปดใชก็จะมีการถามรหัสประจำเครื่อง มิฉะนั้นแลวเครื่องจะถูกใชเขาถึงเครือขายไดทันที

ดวย Username และ Password ของเจาของเครื่องที่ไดตั้งคาไว

   อานรายละเอียดวิธีการตั้งคาการใชงาน PSU WiFi ไดที่ 

   Website: http://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi  

   หรือสามารถนำอุปกรณมาตั้งคาการใชงาน PSU WiFi ไดฟรี 

   ที่จุดบริการ Help Desk ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันและเวลาราชการ

PSU
Passport

การใชงานเครือขายไรสาย PSU WiFi (802.1x)
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
เดือนพฤศจิกายน 2560
โดยศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

         สถานที่อบรม : ชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 
                   วิทยาเขตหาดใหญ
      อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมไดที่ 
                  : http://training.cc.psu.ac.th
   ติดตอสอบถาม : กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 
                    วิทยาเขตหาดใหญ ติดตอคุณเนาวรัตน ทองไทย 
โทร. 0 7428 2109, 0 7428 2115 
E-mail: naowarat.t@psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : http://www.cc.psu.ac.th

A

1. การจัดการฐานขอมูลดวย Excel รุนที่ 1/61
อบรม : 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 600 บาท
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก 
   และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1,200 บาท
* นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 1,440 บาท
* บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

2. การสรางงาน Graphic ดวย Illustrator รุนที่ 1/61
อบรม : 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 600 บาท
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1,200 บาท
* นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 1,440 บาท
* บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

3. การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูลดวย Access Level 1 รุนที่ 1/61
อบรม : 18, 19, 25, 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 1,200 บาท
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2,400 บาท
* นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 2,880 บาท
* บุคคลทั่วไป 3,600 บาท
หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

4. การใช SPSS ในการวิเคราะหงานวิจัยเชิงสำรวจ รุนที่ 1/61
อบรม : 18, 19, 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 900 บาท
* นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก 
  และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1,800 บาท
* นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 2,160 บาท
* บุคคลทั่วไป 2,700 บาท
หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

ประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ

ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น

 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ลำดับที่  ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)

5,000,000.00 09/25601

3,000,000.00 09/25602

คาดวาจะประกาศ
จัดซื้อจัดจาง (เดือน/ป)

ครุภัณฑเชื่อมตอระบบการศึกษา
จำนวน 1 ระบบ

ครุภัณฑบำรุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูล
การศึกษา จำนวน 1 ระบบ

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร
นางรวีวรรณ เพ็งอุบล และนางสุปราณี อุบลจินดา บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดเขารวมตอนรับและบรรยายขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร
แกคณะศึกษาดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจัดโดยกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

        บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เขารวมตอนรับคณะดูงาน
จากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. และบรรยายขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ


