
สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน�
หัวหน�ากลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
นายพรพิทักษ� สันติภาพถาวร รองหัวหน�ากลุ�มงาน
บร�การระบบเคร�อข�ายและสื่อสาร ศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ให�การต�อนรับคณะอาจารย�
และนักศึกษาดูงานจากคณะพาณิชยศาสตร�และการจัดการ 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตตรัง จำนวน 40 คน 
ซ�่งมาศึกษาดูงานในเร�่องการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช�
ภายในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�และการบร�หารจัดการ
ระบบเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� ณ ห�องสัมมนา102 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
อบรมในเวลาราชการ

1.การจัดการฐานข�อมูล
ด�วย Microsoft Excel รุ�นที่ 2/61
อบรม : 9 – 10 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. Basic Word for Smart Office รุ�นที่ 2/61
อบรม : 9 – 10 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. Graphic Design with Photoshop รุ�นที่ 2/61
อบรม : 9 – 10 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. พัฒนาระบบฐานข�อมูลด�วย Microsoft Access
(Advanced & Macro) รุ�นที่ 1/61
อบรม : 16 – 19 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. เทคนิคและการประยุกต�ใช� 
MS Excel เบื้องต�น รุ�นที่ 2/61
อบรม : 23 – 24 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. การใช� SPSS ในการว�เคราะห�ข�อมูล
งานว�จัยเช�งสำรวจ รุ�นที่ 2/61
อบรม : 8 – 10 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

อ�านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได�ที่
เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th
ติดต�อสอบถาม : กลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
โทรศัพท� : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

9. PowerPoint Template and 
Presentation Techniques 
รุ�นที่ 2/61
อบรม : 23 – 24 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

10. การเข�ยนแบบ 2 มิติ
ด�วย Auto CAD 
รุ�นที่ 1/61
อบรม : 27 – 29 
สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

8. เทคนิคการจัดรูปเล�มเอกสาร
ด�วย Word อย�างมืออาช�พ 
รุ�นที่ 2/61
อบรม : 23 – 24 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

7. การสร�างรายงานเช�งว�เคราะห�ด�วย 
Pivot Table & Pivot Chart in MS Excel รุ�นที่ 2/61
อบรม : 23 – 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม 
นำโดยผู�ช�วยศาสตราจารย�ฉัตรเกล�า เจร�ญผล ผู�อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร� นายพฤต 
ธนรัช รองผู�อำนวยการฝ�ายบร�หาร พร�อมด�วยบุคลากร เข�าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เร�ยนรู�ประสบการณ�เกี่ยวกับการบร�หารจัดการองค�กรของศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� โดยมี รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ 
ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� ผศ.ธัชชัย เอ�งฉ�วน ผู�ช�วยผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� 
และบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร�ให�การต�อนรับ และร�วมแลกเปลี่ยนประสบการณ� ณ 
อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นร� ได�ต�อนรับอาจารย� 

นำโดย ผศ.ดร. เพ็ชรัตน� สุร�ยะไชย และนักศึกษาคณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จำนวน 12 คน 

ในโอกาสนี้ นายสงกรานต� มุณีแนม หัวหน�ากลุ�มงานบร�การระบบเคร�อข�ายและสื่อสาร ให�เกียรติเป�นว�ทยากรบรรยาย

ให�ความรู�แก�คณะศึกษาดูงาน ในหัวข�อ การบร�หารจัดการระบบเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� ณ ห�องสัมมนา 102 

อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� พร�อมทั้งนำคณะนักศึกษาเข�าเยี่ยมชมห�องศูนย�กลางเคร�อข�าย 



ฉบับที่ 79 ป� 2561 ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 61

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ� 

มีความประสงค�จะขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป�นพนักงานเง�นรายได�  ตำแหน�งนักว�ชาการอุดมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
โดยรับสมัครผู�สำเร็จการศึกษาไม�ต่ำกว�าระดับปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต หร�อ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่เก่ียวข�องกับไฟฟ�า ไฟฟ�ากำลัง อิเล็กทรอนิกส� 
เทคโนโลยีไฟฟ�า รับสมัครตั้งแต�บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2561
อ�านรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ https://www.cc.psu.ac.th 
สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7428 2107

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�
ที่น�าสนใจ โดยศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� (อบรมนอกเวลาราชการ)

อ�านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได�ที่เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th
ติดต�อสอบถาม : กลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
โทรศัพท� : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

1. การสร�างแบบสอบถาม
ออนไลน�ด�วย 
Google Form 
รุ�นที่ 2/61
อบรม : 1 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. การสร�างงาน Graphic 
ด�วย Illustrator รุ�นที่ 3/61
อบรม : 14 – 15 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. การพัฒนา Application บนมือถือ
ด�วย ionic (Basic) รุ�นที่ 1/61 
อบรม : 18, 19 
และ 25 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. การออกแบบและสร�างระบบฐานข�อมูล
ด�วย Access Level 1 รุ�นที่ 3/61
อบรม : 18, 19, 25 
และ 26 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. การออกแบบหน�าปกและสื่อสิ่งพิมพ�
ด�วยโปรแกรม Illustrator รุ�นที่ 1/61
อบรม : 25 – 26 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. เร�ยนรู� Excel 
เพื่อการใช�งานจร�ง 

รุ�นที่ 3/61
อบรม : 14 – 15 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

       สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� ได�ผ�านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และฉบับทบทวนล�าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
โดยมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�อยู�ในบันทึกลำดับที่ 99 จากทั้งหมด 154 หน�วยงานตามประกาศ 
http://www.etcommission.go.th/etc-annoucement-sp-p1.html เป�นมหาว�ทยาลัยแรก
ที่มีการทบทวนนโยบายตั้งแต�มีการเร�่มประกาศใช� 
       ผู�ใช�ไอทีทุกระดับควรได�เป�ดอ�าน ทำความเข�าใจ และนำไปปฏิบัติจากเอกสารเผยแพร�
ที่ https://www.cc.psu.ac.th (เลือกหัวข�อ นโยบายไอทีและแผนปฏิบัติ) ความปลอดภัยไอที
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�ทุกคนมีส�วนร�วมกันดูแล ก�าวต�อไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยข�อมูล
ส�วนบุคคลที่อยู�บนระบบไอที 
       มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�จะได�จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคลของหน�วยงานของรัฐ (ซ�่งตามข�อมูลเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีเพียง 14 หน�วยงาน
ที่ผ�านความเห็นชอบแล�วตามประกาศ http://www.etcommission.go.th/etc-annoucement-dp.html) 
และมุ�งไปสู�ความปลอดภัยไอทีของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�ที่มีการดูแลอย�างใกล�ช�ดตามแนวทาง 
Center for Internet Security : CIS Control v7 ดูข�อมูลได�ที่ https://www.cc.psu.ac.th 
(เลือกหัวข�อ นโยบายไอทีและแผนปฏิบัติ)

Workshop 1st

PSU

2 July 2018

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  ครั้งที่ 1
(PSU ICT Workshop 1st)  วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรม นิวซีซันสแควร์ (เฟส 2) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบ 
ได้ที่ https://ictworkshop.psu.ac.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7428 2115, 0 7428 2090
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