
ฉบับที่ 70 ป 2559 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย. 59

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู
“การใชงานระบบคอมพิวเตอรใน ม.อ.” ใหแก นศ. ม.อ.

    เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2559 ศูนยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู ใหแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในหัวขอ “การใชงานระบบคอมพิวเตอร ใน ม.อ.”  

โดยม ีคุณจตุพร ชูชวย , คุณปานชนก จิตชาญวิชัย , คุณขนกกุล แซโคว , 

คุณเนาวรัตน ทองไทย และคุณสงกรานต มุณีแนม บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร

ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย ณ หองสัมมนา 102อาคารศูนยคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 สำหรับวัตถุประสงค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 

เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับทราบถึงการใชงานระบบคอมพิวเตอร ใน

มหาวิทยาลัยฯ และบริการตางๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอรมีใหแกนักศึกษา ไดแก  

 * การใชงานระบบ PSU Passport   

   สำหรับเปนกุญแจเขาใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

 * การใชบริการ PSU Student E-mail (Office 365 , Google)

 * การใชบริการซอฟตแวรลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา 

 * การใชงานเครือขายไรสายของ ม.อ. (PSU WiFi)

 * การใชงาน VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก

 * การตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ต โควตา 5 GB ตอวัน

 * การใชบริการระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)   

   สำหรับใช ในการลงทะเบียนเรียนและการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา

 * การใชบริการอบรมคอมพิวเตอร

 * การใชบริการศูนยทดสอบความรูทางคอมพิวเตอร

 * การใชบริการเชาเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก

 * การใชบริการ IT Service

 * การใชบริการ Help Desk

คุณสงกรานต มุณีแนม 

คุณเนาวรัตน ทองไทย

คุณจตุพร ชูชวย 

คุณปานชนก จิตชาญวิชัย 

คุณขนกกุล แซโคว 

 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดรับสมัครสอบคอมพิวเตอรตามมติคณะรัฐมนตรี 
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดรับสมัครผูสนใจทั่วไปเขารวม “ทดสอบคอมพิวเตอรตามมติคณะรัฐมนตรี” เพื่อรับวุฒิบัตร
เมื่อสอบผานตามเกณฑ (สามารถนำไปใชเปนเอกสารแนบเพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับได)
 * กำหนดการเปดสอบ  :  วันศุกร ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น.
 * สถานที่สอบ  :  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 ชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
 * คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  :  200 บาท/คน
 * ดาวนโหลดใบสมัครสอบและอานเงื่อนไขการสมัครสอบไดที่  : http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu_test28Oct59.pdf
 * สงเอกสารสมัครสอบมาที่  :  กลุมงานบริการวิชาการศูนยคอมพิวเตอร แฟกซ 0-7428-2111
 * สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  :  กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทร. 0-7428-2109 

“ทดสอบคอมพิวเตอรตามมติคณะรัฐมนตรี”

 เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดรวมจัดกิจกรรมทางดาน IT 
ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำป 2559 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี จำนวน 2 รุน ในหัวขอ "เปนแมคาออนไลนดวยมือถือเครื่องเดียว" 
ใหแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไป  โดยมีนายนรินทร  อินทรยอด  ผูจัดการหางหุนสวนจำกัด 37 คอนซัลแทนท 
เปนวิทยากรบรรยาย และทีมบุคลากรศูนยคอมพิวเตอรเปนวิทยากรฝกปฏิบัติ  ซึ่งหัวขออบรมประกอบดวย เทคนิคการถายรูป แตงรูป ใสขอความ
ใหดูสวยงาม  ชองทางการขายของออนไลน  และเทคนิคเชิงลึกที่นาสนใจ  โดยวัตถุประสงคของการจัดอบรมครั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรคาดหวังวา
ผูที่เขาอบรมจะไดรับความรูในการประกอบอาชีพโดยการเปดรานคาออนไลน ซึ่งจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณวาเปนการทำธุรกิจที่ทันสมัย 
และเกิดการคาขายที่ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ทำใหการคาขายไมจำกัดสถานที่หรือประเภทสินคา รวมถึงสามารถนำความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชงานได

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี...
ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำป 2559

คุณนรินทร  อินทรยอด 



 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม และตนเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผานมา ในชวงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2559  
นางอังกาบ การกรณ บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเดินสายสัญจรเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ยังคณะตาง ๆ ไดแก คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคนิคการแพทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาตร  คณะเภสัชศาสตร และคณะการแพทยแผนไทย  เพื่อแนะนำขอมูลการใชบริการ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษา
และบริการตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.  เชน
   * ระบบ PSU Passport  หรือบัญชีสำหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. เชน ระบบสารสนเทศนักศึกษา
   * บริการ Microsoft Office 365 (บริการระบบ E-mail , บริการพื้นที่เก็บไฟล , บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps)
   * บริการซอฟตแวรลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา 
   * การใชงานเครือขายไรสายของ ม.อ. (PSU WiFi)
   * การใชงาน VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
   * บริการ Web Hosting ฟรี
   * บริการ IT Service
   * บริการ Help Desk
   * บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร
   * ศูนยทดสอบความรูทางคอมพิวเตอร

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เดินสายสัญจร
รวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกใหมยังคณะตางๆ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) 
ตรวจประเมินศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. 
เพื่อตออายุการรับรองระบบ ISO9001:2008

 เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เขาตรวจ
ประเมินศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เนื่องจากศูนยคอมพิวเตอร
ไดยื่นคำขอการตรวจประเมินเพื่อตออายุการรับรอง (Re-assessment) ระบบบริหาร
งานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO9001:2008) ซึ่งขอบขายการรับรอง
ของศูนยคอมพิวเตอรในครั้งนี้ประกอบไปดวย 6 บริการ ไดแก  
1) บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 2) บริการระบบโทรศัพทและสื่อสาร 3) บริการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร  4) บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  5) บริการทดสอบวัดความรู

ทางคอมพิวเตอร (Computer Proficiency Test) และ 6) บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้ม ีคุณเขมชาติ  หวังกิจจามร และคุณศิริวรรณ  ตีรณเสถียรพันธ  เปนผูตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อ
ตรวจสอบวาศูนยคอมพิวเตอรไดมีการจัดทำระบบสอดคลองตามมาตรฐานการรับรอง และประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการ
เพื่อทำใหมั่นใจวา ศูนยคอมพิวเตอรดำเนินการเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดลูกคา รวมถึงตรวจสอบวา
ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการนำระบบไปใชอยางมีประสิทธิผลอีกทั้งมีการนำไปปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องหรือไม

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เปดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา 
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
(อบรมในเวลาราชการ)

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
(อบรมในเวลาราชการ)

3. การนำเสนอผลงานในองคกรดวย Microsoft PowerPoint รุนที่ 1/60 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
 อบรม : 1-2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น. 
 อัตราคาลงทะเบียน : 2,450 บาท/คน

** ชำระเงินภายใน 17 พ.ย. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,330 บาท/คน 
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน

1. เทคนิคและการประยุกตใช Microsoft Excel เบื้องตน รุนที่ 1/60 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
 อบรม : 28 – 29 พ.ย. 59 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 อัตราคาลงทะเบียน : 2,450 บาท/คน

** ชำระเงินภายใน 14 พ.ย. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,330 บาท/คน 
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน

2. การใช SPSS ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุนที่ 1/60  (จำนวน 12 ชั่วโมง)
 อบรม : 28 – 29 พ.ย. 59 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 อัตราคาลงทะเบียน : 3,200 บาท/คน

**  ชำระเงินภายใน 14 พ.ย. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 3,040 บาท/คน 
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,880 บาท/คน

ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมไดที่ Website:  http://training.cc.psu.ac.th    
โทรศัพท  0-7428-2106
โทรสาร  0-7428-2070
**  รับจัดอบรมเปนหมูคณะทั้งใน-นอกสถานที่
**  มีบริการเชาหองคอมพิวเตอร

5. การจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Excel รุนที่ 1/60 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
 อบรม : 15-16 ธ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
 อัตราคาลงทะเบียน : 2,800 บาท/คน

** ชำระเงินภายใน 1 ธ.ค. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,660 บาท/คน 
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน

4. สรางสรรคงาน Graphic ดวย Illustrator รุนที่ 1/60 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
 อบรม : 1-2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น.
 อัตราคาลงทะเบียน : 2,950.-บาท/คน

** ชำระเงินภายใน 17 พ.ย. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,800 บาท/คน 
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,655 บาท/คน


