
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office ในปีการศึกษาที่ 2/2557 (2 รอบ) ผู้ท่ีสอบผ่านตามมาตรฐานของศูนย์ฯ จะได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 เม.ย. 58

วิชา รหัสวิชา วันที่สอบ เวลา
เวลาสอบ 
(นาที)

จำานวน
รับสมัคร (คน)

MS Word 2010 W0108 28 เมษายน 2558 13.00-13.50 น. 50 25
MS PowerPoint 2010 P0093 28 เมษายน 2558 14.00-14.50 น. 50 25
Ms Excel 2010 E0083 28 เมษายน 2558 15.00-16.30 น. 80 25

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ก.ค. 58

วิชา รหัสวิชา วันที่สอบ เวลา
เวลาสอบ 
(นาที)

จำานวน
รับสมัคร (คน)

MS Word 2010 W0109 10 กรกฎาคม 2558 13.00-13.50 น. 50 25
MS PowerPoint 2010 P0094 10 กรกฎาคม 2558 14.00-14.50 น. 50 25
Ms Excel 2010 E0083 10 กรกฎาคม 2558 15.00-16.30 น. 80 25

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1

ฉบับที่ 61 ปี 2558 ประจำ�เดือน ก.พ. 58 – มี.ค. 58

ห้องสอบ ห้อง 103 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบ
 • ฟรี สำาหรับนักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มัดจำาค่าสอบคนละ 100.- บาท/วิชา)
 • 300.- บาท/วิชา สำาหรับบุคคลทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cc.psu.ac.th
สอบถามโทร. 0 7428 2109

สอบวัดคว�มรู้พื้นฐ�นท�งคอมพิวเตอร์ ปีก�รศึกษ�ที่ 2/2557 เปิดรับสมัครแล้ว 
21 - 22 พ.ค. 58 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบรรณ�รักษ์ โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติง�นห้องสมุด
และผู้สนใจทั่วไป เข้�ร่วมสัมมน�เชิงวิช�ก�ร ฟรี “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ครั้งที่ 8” 
บุคล�กรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธ-เปิด Workshop ด้�น IT ในง�น WUNCA 30
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงก�รพัฒน�บุคล�กร “เพิ่มพลังชีวิตด้วยก�รคิดบวก” รุ่นที่ 1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ศึกษ�ดูง�น-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภ�รกิจง�นด้�นต่�งๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ศึกษ�ดูง�นก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเลข�นุก�ร คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ม.อ.
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 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
และผู้สนใจทั่วไป เข้�ร่วมสัมมน�เชิงวิช�ก�รระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ครั้งที่ 8 ฟรี วันที่ 21 – 22
พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบได้รับทราบปัญหาจากการใช้งานและ
นำามาปรับปรุงระบบฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.cc.psu.ac.th
สอบถามโทร. 0 7428 2115

 เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ – เปิด Workshop ด้าน IT ในงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำาเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองาน WUNCA
คร้ังที่ 30  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้าน
IT ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมชมงาน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมดังนี้
 *  ออกบูธแนะนำาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST  
 *  เปิด Workshop เก่ียวกับการจัดทำา Website Security Monitoring  (Phishing and Hacking
Case Study) โดยนายคณกรณ์  หอศิริธรรม, การใช้งาน Linux Mint ร่วมกับ RADIUS Server สำาหรับ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ โดยนายวิบูลย์  วราสิทธิชัย, การทำา Load Balance Web Server โดยนายจตุพร
ชูช่วย – นายเกรียงไกร  หนูทองคำา
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 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
“เพิ่มพลังชีวิตด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบุรี-ศรีภู จังหวัดสงขลา โดยมี
นายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส เป็นวิทยากรให้ความรู้และบรรยาย

 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำาโดย ผศ.อนันต์ เจ่าสกุล
ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร และ
ภารกิจงานด้านต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ
ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทีมบริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำาภารกิจ
งานด้านบริการวิชาการ งานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานคลังและพัสดุ
งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่และงานบริหารทั่วไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บรรณ�ธิก�ร : เนาวรัตน์ สอิด, อังกาบ การกรณ์ ช่�งภ�พ : อังกาบ การกรณ์์, โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณ�ธิก�รฝ่�ยเทคนิด : หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์, ทิพาพร พัฒนศิริ

“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง”

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีผ่านมา ทีมบุคลากรสำานักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำานวน 15 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำานักงานเลขานุการของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของสำานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและประกันคุณภาพ และบุคลากรสำานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ คอยให้
การต้อนรับและนำาเย่ียมชมกลุ่มงานต่างๆ ของสำานักงานเลขานุการ ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล งานยานพาหนะ และงานอาคารสถานที่ รวมถึงงานทำาความสะอาดและงานจัดเลี้ยง ซ่ึง
การดูงานในคร้ังนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์คาดหวังไว้ว่าจะนำาความรู้และข้อมูลท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสำานักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


