ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ตอนรับ

ฉบับที่ 71 ป 2559 ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. 59

คณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายปรีชา ศรีมนัสรัตน หัวหนา
กลุมงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายสงกรานต
มุณีแนม หัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขายและสื่อสาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหการตอนรับ
คณะอาจารยและนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3 จำนวน 36 คน ซึ่งมาศึกษาดูงาน
ในเรื่อง ระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย ณ หองสัมมนา 102
อาคารศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
เดือนมกราคม 2560 (อบรมในเวลาราชการ)
1. การสรางรายงานเชิงวิเคราะหดวย Pivot Table & Pivot Chart

อบรม : 9 – 10 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : 2,800 บาท
** ชำระเงินภายใน 26 ธ.ค. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,660 บาท/คน สมัคร 5 คน
ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน

2. PowerPoint Template and Presentation Techniques รุนที่ 1/60

อบรม : 9 – 10 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : 2,450 บาท
** ชำระเงินภายใน 26 ธ.ค. 59 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,330 บาท/คน สมัคร 5 คน
ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน

3. สรางและจัดการเว็บไซตองคกรดวย Joomla รุนที่ 1/60

อบรม : 16 – 18 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : 2,950 บาท
** ชำระเงินภายใน 2 ม.ค. 60 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,810 บาท/คน สมัคร 5 คน
ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,660 บาท/คน

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

Infographic
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เปนประธานในพิธีเปด
ผูเขารวมโครงการ คือ นักเรียน และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน รวม 53 คน ไดแก
โรงเรียนบานตนปริง โรงเรียนวัดนาหมอม โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดแมเปยะ โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตาราม โรงเรียนวัดทุงโตนด
วิทยากร คือ นางสาวพัณณิตา เจาประสงค นักวิชาการคอมพิวเตอร
ขอขอบพระคุณ
- การสนับสนุนทุนจากเงินมูลนิธิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจำป 2559
- กลุมบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อนุเคราะหบริจาคสิ่งของเพื่อใชในกิจกรรมของโครงการ
- คุณธีรพงศ ชื่นจิตร บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร นำไอศกรีมมาเลี้ยงนองๆ
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี อาจารยมนัส
กันตวิรุฒ ผูอำนวยการหอประวัติ ใหการตอนรับและพาเยี่ยมชม
ผลงานนองๆ นักเรียน
- รางวัลที่ 1 ด.ช.เต็มฟา ชัชวาลยสระนอย โรงเรียนบานตนปริง
- รางวัลที่ 2 ด.ญ.ธิดารัตน แสงอรุณ โรงเรียนวัดทุงโตนด
- รางวัลที่ 3 ด.ช.ตรีเทพ เทพกูล โรงเรียนวัดแมเปยะ
- รางวัลที่ 4 ด.ญ.จิรนันท บุตรมณี โรงเรียนวัดแมเปยะ
- รางวัลที่ 5 ด.ญ.พิศโสภา บุตรมณี โรงเรียนวัดโพธาราม
- รางวัลที่ 6 ด.ญ.เมธนิยา ขาวรักษ โรงเรียนวัดทุงโตนด
มอบวุฒิบัตร โดย รองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
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25 ธ.ค.59 เวลา 10.00-13.00 น. ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

จะดำเนินการบำรุงรักษาตูสาขาโทรศัพท ณ หองชุมสายคณะวิทยาศาสตร
เรียน ผูใชบริการโทรศัพท
เนื่องจากกลุมงานบริการระบบเครือขายและสื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตูสาขาโทรศัพท ณ หองชุมสายคณะวิทยาศาสตร ในวันอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2559
เวลา 10.00 - 13.00 น. ซึ่งสงผลกระทบใหบริการโทรศัพทของคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด ไมสามารถ
ใชงานไดในวันและเวลาดังกลาว (ยกเวนอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไมสะดวกมา ณ ที่นี้
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แสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะแพทยศาสตร ม.อ.

ทดสอบคอมพิวเตอรออนไลน ไดคะแนนระดับดี (GOOD)

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขารวมทดสอบคอมพิวเตอรออนไลนเมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา ซึ่งสามารถ
ทำคะแนนไดในระดับดี (GOOD) โดยทำคะแนนไดมากกวา 240 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน ในวิชา Microsoft
Word 2010 วิชา Microsoft PowerPoint 2010 และวิชา Microsoft Excel 2010 ซึ่งนักศึกษาที่ทำคะแนนไดในระดับดี
(GOOD) มีจำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางสาวชุติกาญจน ทวีชัย ชั้นปที่ 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.นายชุติชัย อาศิรกานต ชั้นปที่ 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. นายณัฐพงศ บัวเลิศ ชั้นปที่ 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. นายธนภัทร จินตโกศลวิทย ชั้นปที่ 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. นายสุภาพ สินเจริญกุล ชั้นปที่ 1
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในการนี้ นักศึกษาที่ทำคะแนนไดในระดับดี (GOOD)
จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางดานคอมพิวเตอร
และรางวัลพิเศษจากศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ซึ่งความตั้งใจในการทำขอสอบครั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรจึงขอแสดง
ความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักศึกษาดวยนะคะ
สำหรับนักศึกษาทานใดที่มีศักยภาพในการเรียนรูสามารถ
ใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรชุด Microsoft Ofﬁf iﬁce และตองการ
รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสามารถทางดานคอมพิวเตอร
หรือเพื่อใชในการสมัครงานโดยไมตองเขาฝกอบรม สามารถติดตามขาวการเปดรับสมัครเขารวมทดสอบคอมพิวเตอรออนไลน
กับศูนยคอมพิวเตอร ไดที่เว็บไซต http://www.cc.psu.ac.th หรือ https://psu-coptest.psu.ac.th
หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณเนาวรัตน ทองไทย E-mail : naowarat.t@psu.ac.th
โทรศัพท 0-7428-2109 .. สอบผานตามเกณฑ รับประกาศนียบัตรไดเลย ..

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ตอนรับผูตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
ในโอกาสรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พรอมดวยทีมบุคลากร ตอนรับผูตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
เนื่องในโอกาสตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO9001:2008) ของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2560
(อบรมนอกเวลาราชการ)

1. เรียนรู Excel เพื่อการใชงานจริง รุนที่ 1/60

อบรม : 7 – 8 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 600 บาท
: นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร 1,200 บาท
: นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี 1,440 บาท
: บุคคลทั่วไป 1,800 บาท

2. เรียนรูเทคนิคการแตงภาพสวยดวย Photoshop CS6 รุนที่ 1/60

อบรม : 21 – 22 ม.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 600 บาท
: นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร 1,200 บาท
: นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี 1,440 บาท
: บุคคลทั่วไป 1,800 บาท

3. Basic Word for Smart Offi ﬁce รุนที่ 1/60

อบรม : 11 ก.พ. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 300 บาท
: นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร 600 บาท
: นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี 720 บาท
: บุคคลทั่วไป 900 บาท

4. เทคนิคการจัดรูปเลมรายงาน/โครงงานดวย Word รุนที่ 1/60

อบรม : 12 ก.พ. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คาลงทะเบียน : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาตรี 300 บาท
: นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร 600 บาท
: นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี 720 บาท
: บุคคลทั่วไป 900 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมไดที่เว็บไซต http://training.cc.psu.ac.th
ติดตอสอบถามคุณเนาวรัตน ทองไทย E-mail : naowarat.t@psu.ac.th
กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0-7428-2109 , 0-7428-2115

