
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกจิกรรม ม.อ. วชิาการ ประจ�าปี 2558
ณ วทิยาเขตภูเก็ตและวทิยาเขตตรัง

ในเล่ม

	 	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรม	ม.อ.	วิชาการ	ประจ�าปี

2558	ณ	วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตตรัง

อบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี
	 ในโครงการอบรมหลักสูตร	“การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี	21	ด้วย	Google	Classroom”	(ส�าหรับคุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษา)

* รุ่นท่ี 1/59	วันท่ี	18	พฤศจิกายน	2558	เวลา	09.00	-	16.00	น.	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1201A	ชั้น	2	อาคารคณะ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต

* รุ่นท่ี 2/59	วันท่ี	28	มกราคม	2559	เวลา	09.00	-	16.00	น.	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	(Lab	5)	ชั้น	1	อาคารสารสนเทศ

และทรัพยากรการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง

อ่านรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ Website :	http://training.cc.psu.ac.th	(สมัครก
่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)	

โดยศูนย์ฯ	ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ�านวน

สอบถามข้อมูล
*	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

คุณรัชภร	จันทสุรัส	E-mail	:	rachaporn.c@psu.ac.th	โทร.	074-282115

*	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต

คุณสายสุดา	คุ้มบ้าน	E-mail	:	saiysuda.k@phuket.psu.ac.th	โทร.	076-276040	หรือ	088-8248070

*	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง

คุณอนันต์	ทองนวล	E-mail	:	anan.t@psu.ac.th	โทร.	089-7284495
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ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจ�าปี 2558 ณ วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตตรัง
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรมในงาน ม.อ. วิชาการ ประจ�าปี 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”
ให้แก่นักศึกษา

ฉบับที่ 64 ปี 2558 ประจ�ำเดือน ส.ค. - ก.ย. 58
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1. สร้างและจัดการเวบ็ไซต์องค์กรด้วย Joomla รุน่ท่ี 1/59	อบรม	23-25	พฤศจิกายน	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตราค่าลงทะเบียน
2,950	บาท	(ช�าระภายในวันที่	2	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	2,800	บาท/คน)

2. เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบ้ืองต้น รุ่นท่ี 1/59	อบรม	23-24	พฤศจิกายน	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตรา
ค่าลงทะเบียน	2,450	บาท	(ช�าระภายในวันท่ี	2	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	2,330	บาท/คน	สมัคร	5	คน

ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน	เหลือ	2,210	บาท/คน)

3. เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นท่ี 1/59	อบรม	7-8	ธันวาคม	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตราค่า
ลงทะเบียน	2,450	บาท	(ช�าระภายในวันท่ี	16	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	2,330	บาท/คน	สมัคร	5	คน

ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน	เหลือ	2,210	บาท/คน)

4. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นท่ี 1/59	อบรม	14-15	ธันวาคม	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตราค่าลงทะเบียน
2,800	บาท	(ช�าระภายในวนัท่ี	27	พฤศจิกายน	2558	หรอืสมคัรหน่วยงานเดยีวกนั	2	คน	เหลอื	2,660	บาท/คน	สมคัร	5	คน	ไม่ต้อง

อยู่หน่วยงานเดียวกัน	เหลือ	2,520	บาท/คน)

5. การเขียนแบบ 2 มิติ ด้วย Auto CAD รุ่นท่ี 1/59	อบรม	16-18	ธันวาคม	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตราค่าลงทะเบียน	3,750
บาท	(ช�าระภายในวันที่	24	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	3,580	บาท/คน)

6. การน�าเสนอผลงานในองคก์รดว้ย Microsoft PowerPoint รุน่ที ่1/59	อบรม	17-18	ธนัวาคม	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อตัราค่า
ลงทะเบียน	2,450	บาท	(ช�าระภายในวันท่ี	27	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	2,330	บาท/คน	สมัคร

5	คน	ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ	2,210	บาท/คน)

7. การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นท่ี 1/59	อบรม	17-18	ธันวาคม	2558	เวลา	09.00-16.00	น.	อัตราค่า
ลงทะเบียน	3,200	บาท	(ช�าระภายในวันที่	27	พฤศจิกายน	2558	หรือสมัครหน่วยงานเดียวกัน	2	คน	เหลือ	3,040	บาท/คน)

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ Website :	http://training.cc.psu.ac.th
โทรศัพท์	074-282106,	074-282115
** รับจัดอบรมเป็นหมู่คณะ และบริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์ **

หลักสูตรอบรมคอมพวิเตอร์ที่น่าสนใจ
เดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
บรกิารให้เช่าเครื่องคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา (Notebook)
แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	เปิดบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	(Notebook)

แก่นักศึกษาและบุคลากร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยรายละเอียดมีดังนี้

หลักเกณฑ์การให้เช่า
1.	ผู้เช่าต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น	 2.	ผู้เช่าต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

3.	ให้เช่าคนละ	1	เครื่องต่อครั้ง

วัน/เวลาให้เช่า-รับคืน
1.	ให้เช่า	วันจันทร์-วันศุกร์	ระหว่างเวลา	09.00-16.00	น.	 2.	รับคืน	วันจันทร์-วันศุกร์	ระหว่างเวลา	09.00-13.00	น.

อัตราค่าเช่า/ค่าปรับ
1.	นักศึกษา	ค่าเช่าเครื่องละ	50	บาทต่อวัน	 2.	บุคลากร	ค่าเช่าเครื่องละ	150	บาทต่อวัน

3.	กรณีส่งคืนหลังวัน/เวลาที่ก�าหนด	คิดค่าปรับวันละ	500	บาท

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ :	กลุ่มงานบริการวิชาการ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
โทรศัพท์	074-282116	(โทรภายใน	2116)	ทุกวันท�าการในเวลาราชการ
Website :	http://ac-service.cc.psu.ac.th/
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
ต้อนรับคณะศกึษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
จัดกิจกรรมในงาน ม.อ. วชิาการ ประจ�าปี 2558

	 เมื่อวันท่ี	3	สิงหาคม	2558	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	จ�านวน	11	คน	น�าโดย	อาจารย์	ดร.พัฒนพงษ์	ชมภูวิเศษ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยมี	นายปรีชา

ศรมีนัสรตัน์	หัวหน้ากลุม่งานบรกิารและพัฒนาระบบสารสนเทศ	พร้อมด้วยคณะบุคลากรศนูย์คอมพิวเตอร์	ร่วมให้การต้อนรบั	ณ	ห้องประชมุชัน้	1

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ในการน้ี	นายปรีชา		ศรีมนัสรัตน์	ได้กล่าวต้อนรับพร้อมน�าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ	ทั้งนี้เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาระบบจัดการข้อมูล

สารสนเทศส�าหรับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในล�าดับต่อไป

	 เมือ่วนัท่ี	17-18	สงิหาคม	2558	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	ได้ร่วมจัดกจิกรรมทางด้าน	IT	ในงาน	

ม.อ.	วชิาการ	ประจ�าปี	2558	(PSU	Open	Week	2015)	ณ	อาคารศนูย์คอมพิวเตอร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ท้ังน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ชมุชน

และสังคมได้รับทราบถึงความรู้ทางด้าน	IT	ซึ่งงานในวันนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

 1. จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
Google Classroom	เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน	โดยให้ฝึกปฏิบัติ	Google	Classroom

ในบทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน	

 2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางปัญญา แข่งขนัเกมส์ IQ 180 ให้แก่นักเรยีน	ซึง่การแข่งขนัแบ่งออกเป็น	3	ระดบั	คอื	ระดบัประถมศกึษา
(ป.1-ป.6)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.1-ม.3)	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.4-ม.6)	โดยมี	3	รางวัล	ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
รางวัลชนะเลิศ	เงินรางวัลจ�านวน	1,500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.นนท์นที		มุกดาจารย์	ระดับชั้น	ป.6	

โรงเรียนเสนพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ	1	เงินรางวัลจ�านวน	1,000	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ญ.พรนภัส		ทองสะรา	ระดับชั้น	ป.6	

โรงเรียนเสนพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัลจ�านวน	500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.ต้นข้าว		จิตรนิรัตน์	ระดับชั้น	ป.6	

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
รางวัลชนะเลิศ	เงินรางวัลจ�านวน	1,500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.ปิยดนัย		บัวชื่น	ระดับชั้น	ม.1	

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ	1	เงินรางวัลจ�านวน	1,000	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.กานต์		บุญโชติ	ระดับชั้น	ม.1	

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัลจ�านวน	500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.คุณานนต์		แซ่จั่น	ระดับชั้น	ม.1	

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ
“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่นักศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
รางวัลชนะเลิศ	เงินรางวัลจ�านวน	1,500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	ด.ช.คุณานนต์		แซ่จั่น	ระดับชั้น	ม.1	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ	1	เงินรางวัลจ�านวน	1,000	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	น.ส.อาทิตยา		จองใจอนุรักษ์	ระดับชั้น	ม.5	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัลจ�านวน	500	บาท

ผู้ได้รับรางวัล	คือ	นายฐานันดร		จันทคาร	ระดับชั้น	ม.5	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	2
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	 เมือ่วนัท่ี	3-4	กนัยายน	2558	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรูแ้ก่นักศกึษา	ในหัวข้อ

“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน	ม.อ.”	โดยมี	นายจตุพร		ชูช่วย	นางสาวปานชนก		จิตชาญวิชัย	นางวิไลวรรณ		หังสพฤกษ์

นางเบญจวรรณ		สุขหนู	นางสาวศิริรัตน์		กรอดสุย	และนางสาวเนาวรัตน์		ทองไทย	บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์	ให้การต้อนรับและ

เป็นวิทยากรบรรยาย	ณ	ห้องสัมมนา	102	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้แก่	

	 *	ความปลอดภัยในการใช้งาน	PSU	Passport	.

	 *	การลงทะเบียนเรียนและการช�าระเงินผ่านระบบสารสนเทศ

	 	 นักศึกษา	(SIS)

	 *	Software	ลิขสิทธิ์ส�าหรับนักศึกษา	

	 *	การใช้บริการระบบ	Microsoft	Office	365	

	 *	การใช้งานบริการ	Google	Apps	for	Education	

บรรณำธิกำร : เนาวรัตน์  สอิด, อังกาบ  การกรณ์  ช่ำงภำพ : อังกาบ  การกรณ์, โฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณำธิกำรฝ่ำยเทคนิค : หฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์, ทิพาพร  พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

	 *	การใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

	 *	บริการอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีส�าหรับนักศึกษา	

	 *	บริการศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์	

	 *	บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	(Notebook)	

	 *	บริการ	IT	Service

	 *	บริการ	Help	Desk	ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 4  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 


