
ปร�ชา ศร�มนัสรัตน� 
หัวหน�ากลุ�มงาน
บร�การและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

สงกรานต� มุณีแนม 
หัวหน�ากลุ�มงานบร�การระบบเคร�อข�ายและสื่อสาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
ต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสตูล 
เข้าศึกษาดูงาน

 เม่ือวันท่ี 18 – 22 มีนาคม 2562 ในช�วงป�ดภาคเร�ยน ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ได�จัดโครงการ
คอมพิวเตอร�สำหรับเด็ก “Graphic Kids Camp” ให�กับน�องๆ นักเร�ยนที่มีอายุ 8 – 12 ป�ที่สนใจ
เข�าร�วมโครงการ เพื่อปูพื้นฐานให�น�องๆ ได�เร�ยนรู�และสร�างความคุ�นเคยในการใช�คอมพิวเตอร� โดย
ได�จัดฝ�กอบรมคอมพิวเตอร�หลักสูตรการออกแบบกราฟฟ�คด�วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เพื่อให�น�องๆ ได�เร�ยนรู�การใช�งานและรู�จักเคร�่องมือพื้นฐานของโปรแกรม การวาดรูปและการตกแต�ง
รูปภาพ รวมถึงให�น�องๆ ได�ร�วมสนุกกับการทำผลงาน ทำกิจกรรมเสร�มสร�างความสัมพันธ�และทำ
กิจกรรมต�างๆ นอกห�องเร�ยนอีกด�วย ได�แก� เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. ทำกิจกรรมงาน DIY ตกแต�ง
กระถางต�นไม� ปลูกต�นไม�ประดับ ทำขนมแซนว�ช และแข�งขันร�อนเคร�่องบินกระดาษ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ต้อนรับนักเรียน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ต้อนรับนักเรียน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ต้อนรับนักเรียน
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก 
ในช่วงปิดภาคเรียน “Graphic Kids Camp” 

สำนักคอมพิวเตอร์ 
ม.ทักษิณศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
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หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจ โดยศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการแบบให้เปล่า 
เรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 

 ด�วยศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� กำหนดจัดสัมมนาเช�งว�ชาการแบบให�เปล�า เร�่อง ระบบห�องสมุด

อัตโนมัติ ALIST Users Group ครั้งที่ 10 (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Group) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันที่  24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห�องประชุม อาคาร

สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ฟร� ไม�มีค�า

ใช�จ�ายในการเข�าฟ�ง โดยกลุ�มผู�เข�าสัมมนา คือ บรรณารักษ� โปรแกรมเมอร� ผู�ปฏิบัติงานห�องสมุด และผู�สนใจทั่วไป จำนวน 80 คน 

ซ�่งมีวัตถุประสงค�เพื่อให�ผู�ใช�งานระบบ ALIST ได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ�ในการใช� และแจ�งความ

ต�องการเพ่ิมเติมต�อผู�พัฒนา เพ่ือรับทราบป�ญหาจากการใช�งาน ได�นำมาปรับปรุงระบบฯ ให�ตรงตามความต�องการของผู�ใช�งานมาก

ยิ่งข�้น อีกทั้งเพื่อเป�นการแนะนำระบบห�องสมุดอัตโนมัติให�แก�หน�วยงานอื่นๆ ที่สนใจ

         ในการนี้ จ�งขอเร�ยนเช�ญท�านและบุคลากรในหน�วยงานเข�าร�วมการสัมมนาฯ ดังกล�าว โดยไม�ถือเป�นวันลา พร�อมทั้งมีสิทธ�

เบิกค�าใช�จ�ายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องได�ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได�รับอนุมัติจากผู�บังคับบัญชา  สนใจสมัครเข�าร�วมโครงการ

ได�ที่ https://training.cc.psu.ac.th  ตั้งแต�วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ระบุว�ธ�การชำระเง�นแต�ไม�ต�องชำระเง�น) และสามารถ

ดูรายละเอียดจดหมายเช�ญและโครงการได�ที่ https://www.cc.psu.ac.th/pdf/ALIST10-62.pdf 

          ทั้งนี้ หากมีข�อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณรัชภร จันทสุรัส ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัย

สงขลานคร�นทร� E-mail : rachaporn.c@psu.ac.th โทรศัพท� 074 282115 โทรสาร 074 282070

“การละเมิดลิขสิทธ�์ซอฟต�แวร�  ทั้งรับมาใช�และเผยแพร�ผ�านเคร�อข�ายคอมพิวเตอร�เป�นความผิดส�วนบุคคล 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�จะให�ความร�วมมือกับพนักงานเจ�าหน�าที่ตามกฎหมาย” https://www.stop.in.th 
 นักศึกษาและบุคลากรมีทางเลือกใช�ซอฟต�แวร�ฟร�ได�จาก Website: https://opensource.cc.psu.ac.th 
ในหัวข�อ โปรแกรมน�าใช� และซอฟต�แวร�ลิขสิทธ�์เฉพาะจาก Website: https://licensing.psu.ac.th

Users Group

ฟรี!
ไม�มีค�าใช�จ�ายในการเข�าฟ�ง …
ฟรี!
ไม�มีค�าใช�จ�ายในการเข�าฟ�ง …

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ได�จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย�คอมพิวเตอร� ประจำป� 2562 ในหัวข�อเร�่อง “รู�ออม รู�ใช� มาทดลองหา ความมั่งคั่งสุทธ� 

กันเถอะ และจัดการเง�นอย�างไรให�ไม�สะดุดแม�ยามฉุกเฉิน” ณ ห�องสัมมนา 102 
อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. เพื่อให�ความรู�และความเข�าใจในเร�่องการบร�หารจัดการเง�น 
การออม การใช�จ�าย การวางแผน และจัดการหนี้ ให�แก�บุคลากร โดยการอบรมในครั้งนี้
ได�รับเกียรติจากทีมเจ�าหน�าที่ธนาคารแห�งประเทศไทย สำนักงานภาคใต� นำโดย
คุณไสว มานพศิลป� ตำแหน�งผู�ช�วยผู�อำนวยการส�วนคุ�มครองและให�ความรู�ผู �ใช�บร�การ
ทางการเง�น และคุณธนิก พรเทวบัญชา ตำแหน�งผู�ว�เคราะห�อาวุโส เป�นว�ทยากรบรรยาย
สำหรับวัตถุประสงค�ของการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างสุขภาพ
ทางการเง�นที่ดีให�แก�บุคลากร เป�นองค�กรสร�างสุขทางการเง�น (Happy Money) 
ซ� ่งเป�นป�จจัยสำคัญของกระบวนการสร�าง Happy Workplace มีส�วนช�วยให�บุคลากร
ทำงานได�เต็มศักยภาพ ควบคู�ไปกับการทำงานอย�างมีความสุข สามารถสร�างผลผลิตชั้นเลิศได� 
นำมาซ�่งประสิทธ�ภาพที่ดีขององค�กร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้ออม รู้ใช้ มาทดลองหา 
ความมั่งคั่งสุทธิ กันเถอะ 
และจัดการเงินอย่างไรให้ไม่สะดุดแม้ยามฉุกเฉิน” 

แนะนำบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ม.อ.

 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�ได�จัดซ�อ้ซอฟต�แวร�จากไมโครซอฟต�เพ่ือให�บร�การแก�นักศึกษาและบุคลากร ภาย
ใต�เง�่อนไข Microsoft Campus Agreement ผ�าน Azure Dev Tools for Teaching ซ�่งทำให�ผู�ใช�งานสามารถ
ใช�ซอฟต�แวร�ที่มีลิขสิทธ�์ถูกต�อง 
ซ�่งซอฟต�แวร�ที่ให�บร�การดาวน�โหลด ได�แก� 
 * ระบบปฏิบัติการ Windows
  - Microsoft Windows 8.1 Professional
  - Microsoft Windows 10 Education
 * เคร�่องมือพัฒนาโปรแกรม Developer Tools
  - Visual Studio Enterprise 2015, 2017
 นักศึกษาและบุคลากรที่มีความประสงค�จะใช�งานสามารถดาวน�โหลดได�ท่ี 
         Website: https://licensing.psu.ac.th 
         กรุณาอ�านว�ธ�การเข�าใช�งานที่ https://licensing.psu.ac.th/microsoft-azure/ 

1. Play & Learn กับคอมพิวเตอร�เบื้องต�น 
(สำหรับน�องๆ อายุ 8 – 12 ป�)
อบรม : 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดจากการสร�างเกม
ด�วย Scratch (สำหรับน�องๆ อายุ 9 – 12 ป�)
อบรม : 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน
ด�วย Macro & Basic VBA รุ�นที่ 1/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. การใช� Word เบื้องต�นอย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 2/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. การออกแบบปกและสื่อสิ่งพิมพ�
ด�วยโปรแกรม Illustrator รุ�นที่ 1/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

1. การใช� Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน รุ�นที่ 2/62
อบรม : 27 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. เร�ยนรู� Excel เพื่อการใช�งานจร�ง รุ�นที่ 2/62
อบรม : 27 – 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. การออกแบบหน�าปกและสื่อสิ่งพิมพ�ด�วยโปรแกรม Illustrator รุ�นที่ 2/62
อบรม : 27 – 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. การประยุกต� Google Forms เพื่อการทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุ�นที่ 2/62
อบรม : 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานด�วย Excel Macro & Basic VBA รุ�นที่ 1/62
อบรม : 25 – 26 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

6. การสร�างงาน Graphic ด�วย Illustrator รุ�นที่ 3/62
อบรม : 25 – 26 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรมในเวลาราชการ อบรมนอกเวลาราชการ

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


