หลักสูตรอบรมที่นาสนใจเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559

โดยศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชำระภายใน 4 เม.ย. 59 หรือ
หนวยงานเดียวกัน 2 คน
ในรุนเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 2,210.-บาท/คน

1. การประยุกตใช Microsoft PowerPoint
ในการสรางสื่อประสม รุนที่ 1/59
อบรม 22 เม.ย. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 1,450.- บาท
2. Basic Word for Smart Ofﬁce รุนที่ 1/59
อบรม 28 – 29 เม.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 2,450.-บาท

ชำระเงินภายใน 25 เม.ย. 59 หรือ
สมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน
ในรุนเดียวกันเหลือ 3,610.-บาท/คน
สมัคร 5 คนไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 3,420.-บาท/คน

3. เทคนิคและการประยุกตใช
Microsoft Excel เบื้องตน รุนที่ 2/59
อบรม 16-17 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 2,450.-บาท
4. Fundamental Statistic Analysis
with Excel รุนที่ 1/59
อบรม 16-18 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 3,800.-บาท

ชำระเงินภายใน 25 เม.ย. 59 หรือ
สมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน
ในรุนเดียวกันเหลือ 2,810.-บาท/คน
สมัคร 5 คนไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 2,660.-บาท/คน

5. สรางและจัดการเว็บไซตองคกร
ดวย Joomla รุนที่ 2/59
อบรม 16-18 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 2,950.-บาท

ชำระเงินภายใน 6 พ.ค. 59 หรือ
สมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน
ในรุนเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน
สมัคร 5 คนไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 2,210.-บาท/คน

6. การนำเสนองานแบบวีดีโอ
ดวย Movie Maker รุนที่ 1/59
อบรม 26-27 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
คาลงทะเบียน 2,450.-บาท

ชำระภายใน 25 เม.ย. 59 หรือ
หนวยงานเดียวกัน 2 คน
ในรุนเดียวกันเหลือ 2,330.-บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกัน
เหลือ 2,210.-บาท/คน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://training.cc.psu.ac.th โทรศัพท 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070
***รับจัดอบรมเปนหมูคณะ ทั้งใน-และนอกสถานที่***...มีบริการเชาหองคอมพิวเตอร

www.cc.psu.ac.th
www.facebook.com/psucc

จดหมายข่าว
ศูนย์คอมพิวเตอร์

Tel. �-����-���� : Fax. �-����-����

บรรณาธิการ : เนาวรัตน์ สอิด , อังกาบ การกรณ์ ช่างภาพ : อังกาบ การกรณ์ , โฆษิต ช่วยชูฤทธิ�
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ , ทิพาพร พัฒนศิริ

ฉบับที� �� ปี ���� ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ����

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับรางวัล IPv� Award ����

มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ ร ั บ รางวั ล เกี ย รติ ค ุ ณ
IPv� Award ���� ในฐานะที�เป็นสถาบันการศึกษาที�มีความพร้อม
ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื�นฐานที�รองรับ IPv�
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื�อวันที� �� มกราคม ����
ณ งานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื�อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั�งที� �� ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยการรับรางวัลครั�งนี�ได้มี
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนรับรางวัล
สำหรับรางวัล IPv� Award ���� หรือรางวัลสถาบันการศึกษาที�มีความพร้อมในการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื�นฐานที�รองรับ IPv� นั�น สืบเนื�องมาจากการที�คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ
เพือ� ผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv� ในประเทศไทย ซึง� กำหนดให้แผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
เป็นวาระแห่งชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศ โดยได้กำหนดแผนกิจกรรม IPv� ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานซึ�งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื�อมต่อ IPv� กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื�อ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับการเปลีย� นไปของระบบอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งข้อมูลทัว� โลก
โดยในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั�งที� �� เมื�อเดือนมกราคม ���� UniNet ได้ประกาศเชิญชวนให้
มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื�นฐานที�รองรับ IPv� ต่อเนื�องจนถึงปัจจุบัน
และในปี ���� ได้มีสถาบันการศึกษา �� แห่งแรก ที�ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายที�รองรับ IPv� ได้ครบ � ระบบ
อาทิ ระบบ DNS Mail และ Web และมีการประกาศรางวัลไปแล้วในคราวกิจกรรม WUNCA ครั�งที� �� ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา เมื�อเดือนกรกฎาคม ����
และเพื�อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเครือข่าย IPv� อย่างต่อเนื�อง คณะกรรมการพัฒนา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการศึกษาวิจัยด้าน Future Internet บนเครือข่าย UniNet จึงได้ตกลงที�จะส่งเสริมการดำเนินการ
ดังกล่าว โดยได้กำหนดให้การประชุม WUNCA ครั�งที� �� มีการพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวอีกครั�ง ซึ�งได้มีการประกาศและ
กำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเพิ�มเติม และในครั�งนี�ได้มีสถาบันอุดมศึกษาที�มี
ความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื�นฐานที�รองรับ IPv� ทั�งสิ�น �� แห่ง ได้แก่
�) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
�) มหาวิทยาลัยนเรศวร
�) มหาวิทยาลัยศิลปากร
�) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
�) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
�) มหาวิทยาลัยพะเยา
�) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
��) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
��) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
��) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
��) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
��) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

��)
��)
��)
��)
��)
��)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

��) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
��) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
��) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
��) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
��) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
��)มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที�ทำคะแนนสูงสุด
จากการทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการรระบบเครือข่าย ที�ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที�ทำคะแนนได้สูงสุดการทดสอบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์เมื�อเดือนมกราคม ���� ที�ผ่านมา โดยผู้ที�ทำคะแนนสูงสุด รวม ��� คะแนนเต็ม
ในวิชา Microsoft Word ���� วิชา Microsoft PowerPoint ���� และวิชา Microsoft Excel ���� มีจำนวน � คน ดังนี�
�. นางสาวปรพรรณ์ วรรณกุล ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�. นายปวริศ คงระวะ ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�. นางสาวชนากานต์ วุมิประยูร ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�. นายธนพล ณรงค์พันธ์ ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�. นายธัมม์ทิวัตถ์ ติระนาทวิทยากุล ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
�. นางสาววรัชยา ธีรศาสนต์วงศ์ ชั�นปีที� �
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี� นักศึกษาที�ทำคะแนนสูงสุดทั�ง � วิชา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ�งความตั�งใจในการทำข้อสอบครั�งนี�ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกหนึ�งขั�นของนักศึกษาที�ได้รับคะแนนเต็มในครั�งนี�ด้วยนะคะ

เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาดูงาน
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน �� คน นำโดย ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ในโอกาสนี�
นายสงกรานต์ มุณแี นม หัวหน้ากลุม่ งานบริการระบบเครือข่ายและสือ� สาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชัน� � อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ�งการต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานครั�งนี� นายสงกรานต์ มุณีแนม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรูแ้ ก่คณะศึกษาดูงาน โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส่วนช่วงที�สองเป็นการนำคณะนักศึกษาดูงานเข้าเยี�ยมชมและศึกษาการบริหารจัดการห้อง Data Center

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื�นฐานทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office ���� ในปีการศึกษาที� �/���� (� รอบ) รายละเอียด ดังนี�

และสำหรับนักศึกษาท่านใดที�มีศักยภาพในการเรียนรู้สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชุด Microsoft Office และต้องการรับประกาศนียบัตรเพื�อรับรองความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือเพื�อใช้ในการสมัครงานโดยไม่ต้องเข้าฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวการเปิดรับสมัครเข้าร่วมทดสอบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์กับศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ที�เว็บไซต์ http://www.cc.psu.ac.th/ หรือ
https://psu-coptest.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� คุณเนาวรัตน์ ทองไทย (พี�นก)
E-mail : naowarat.t@psu.ac.th โทรศัพท์ � ���� ���� .. สอบผ่านตามเกณฑ์ รับประกาศนียบัตรได้เลย ..

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะเยี�ยมชมดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล
เมื�อวันที� �� มกราคม ���� ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน �� คน นำโดยนายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ ในโอกาสนี� นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ นายสงกรานต์ มุณีแนม หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื�อสาร
และนายจตุพร ชูช่วย บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้จัด
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื�อง ระบบงานสารสนเทศ
ที�ใช้ในมหาวิทยาลัย การใช้ซอฟต์แวร์ Opensource
และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้องสอบ : ห้อง ��� อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั�วไป ที�ต้องการใบรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ : * ฟรี สำหรับนักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*��� บาท/วิชา สำหรับบุคคลทั�วไป
วันที�รับสมัคร : รอบที� � ตั�งแต่บัดนี� – �� เมษายน ����
ชื�อผู้เข้าสอบ
ประกาศราย ww.cc.psu.ac.th/
รอบที� � ตั�งแต่บัดนี� – �� พฤษภาคม ����
/w
ช่องทางการสมัครสอบ : สมัครทาง https://psu-coptest.psu.ac.th
ได้ทาง http:/ ที� �� เมษายน ����
วัน
วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ :
>> รอบที� � ที� �� พฤษภาคม ����
*ชำระเงินสด สถานที� กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
วัน
>> รอบที� �
มหาวิทยาลัยสงขลารครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ
อบ
*โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์คอมพิวเตอร์ �” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ประกาศผลส ww.cc.psu.ac.th/
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที�บัญชี ���-�-�����-�
/w
ได้ทาง http:/ ที� � พฤษภาคม ����
เงื�อนไขการสมัคร :
วัน
* ผู้สมัครสถานะตัวจริง ชำระเงินค่าธรรมเนียม/เงินมัดจำ
>> รอบที� � ที� � มิถุนายน ����
�
วัน
�
�
ี
>> รอบที� � ภายในวันที� �� เมษายน ����
�� �����
>> รอบท
โทรศัพท์ �
ม
ิ
เต
ม
�
ิ
>> รอบที� � ภายในวันที� �� พฤษภาคม ����
เพ
ล
ู
ม
สอบถามข้อ
* ผู้สมัครสถานะสำรอง
>> รอการตอบกลับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ
>> กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบเพื�อรักษาสิทธิ�ของตนเองในการได้รับการติดต่อกลับ

