
 วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�รับความไว�วางใจให�ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ 
In-House Training หลักสูตร “เทคนิคและการประยุกต�ใช� MS Excel เบื้องต�น” ให�แก�บุคลากรบร�ษัท ไทยลักซ� เอ็นเตอร�ไพรส� 
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ณ ห�องประชุมบร�ษัท โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการใช�งาน Excel เพื่อการทำงาน
อย�างมีประสิทธ�ภาพ ซ�ง่การอบรมในครั�งน้ีได�มีคุณศิเนตร ก้ิมเส�ง นักว�ชาการคอมพิวเตอร� ฝ�ายฝ�กอบรม ศูนย�คอมพิวเตอร� เป�นว�ทยากร

 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ให�การต�อนรับคณะผู�บร�หารและบุคลากรจากสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น ในโอกาสเข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�เกี่ยวกับการบร�หารจัดการองค�กร และ
ภารกิจงานด�านต�างๆ ของศูนย�คอมพิวเตอร� โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� 
และคณะบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� ให�การต�อนรับและแนะนำภารกิจด�านบร�การว�ชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบร�การ
ระบบเคร�อข�ายและส่ือสาร

 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� 
ประจำป� 2562 ในหัวข�ออบรมเร�่อง “การนวดตัวเองเพื่อสุขภาพและษีดัดตน” ณ อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจ 
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตัวเองด�วยว�ธ�การนวดไทยและกายบร�หารท�าษีดัดตน โดยการอบรมในครั�งน้ีได�รับเกียรติจากทีมคณาจารย�
และบุคลากร จากคณะการแพทย�แผนไทย  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรม In-House Training 
หลักสูตร “เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel เบ้ืองต้น”
ให้แก่บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรม In-House Training 
หลักสูตร “เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel เบ้ืองต้น”
ให้แก่บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel for Professional” 
ให้แก่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 เม่ือวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2562 บร�ษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได�ไว �วางใจให�ศ ูนย�
คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จัดหลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร�กลุ�ม Microsoft Excel ให�เป�นพิเศษ คือ หลักสูตร 
“Microsoft Excel for Professional” ให�แก�บุคลากร บร�ษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพ่ือพัฒนาทักษะ
การใช�งาน Microsoft Excel อย�างมืออาช�พ ณ ศูนย�เศรษฐพัฒน� 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย จังหวัดสงขลา โดยมี
คุณศิเนตร กิ้มเส�ง นักว�ชาการคอมพิวเตอร� ฝ�ายฝ�กอบรม 
ศูนย�คอมพิวเตอร� เป�นว�ทยากรในการอบรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรม เร่ือง “การนวดตัวเองเพ่ือสุขภาพและฤษีดัดตน”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
บุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
บุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
เปิดรับสมัคร การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ (รอบทั่วไป) 
ปีการศึกษาที่ 2562

ห�องสอบ ห�อง                 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
คุณสมบัติผู�สมัคร นักศึกษา/บุคลากร  มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� และบุคคลท่ัวไป ท่ีต�องการใบรับรองความสามารถด�าน
คอมพิวเตอร�
ค�าธรรมเนียมการสอบ 
 * สำหรับนักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ค�าสอบคนละ 100 บาท/ว�ชา
 * สำหรับบุคลากร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ค�าสอบคนละ 150 บาท/ว�ชา
 * สำหรับบุคคลท่ัวไป ค�าสอบคนละ 300 บาท/ว�ชา
ช�องทางการสมัครสอบ สมัครทาง https://psu-coptest.psu.ac.th
ว�ธ�การชำระเง�นค�าธรรมเนียมสอบ/เง�นมัดจำ

 * ชำระเง�นสด สถานท่ี กลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
 * โอนเข�าบัญช�ออมทรัพย� “ศูนย�คอมพิวเตอร� 2” ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด สาขามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
   เลขท่ีบัญช� 565-2-45084-7
อ�านรายละเอียดข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี https://www.cc.psu.ac.th

สอบถามข�อมูลโทร. 0 7428 2109 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2109)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ทีมระบบห�องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
ได�ดำเนินการจัดสัมมนาเช�งว�ชาการแบบให�เปล�า ระบบห�องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั�งที่ 10 (Automated Library System 
for Thai Higher Education Institutes Users Group) ณ ห�องนิโลตบล ศูนย�ฝ�กประสบการณ�ว�ชาช�พ มหาว�ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี เพื่อพบปะเจ�าหน�าที่ห�องสมุดทั่วประเทศที่ใช�งานระบบห�องสมุดอัตโนมัติฯ และผู�สนใจทั่วไป รวมทั�ง
ให�ข�อมูลความก�าวหน�าและพัฒนาการของระบบ รวมถึงเพื่อเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ� และแจ�ง
ความต�องการเพิ่มเติมต�อผู�พัฒนาระบบ ซ�่งกิจกรรมในครั�งนี้ได�มีผู�สนใจเข�าร�วมสัมมนากว�า 80 คน
 สำหรับการสัมมนาเช�งว�ชาการในครั�งนี้มีว�ทยากรจากทีมพัฒนาระบบห�องสมุดอัตโนมัติฯ สังกัดศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ� รวมถึงว�ทยากรจากภายนอกสังกัดสำนักหอสมุด มหาว�ทยาลัยแม�โจ� และสังกัดสำนักว�ทยบร�การ 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตป�ตตานี มาให�ข�อมูลแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�การใช�งานฟ�งก�ชันต�างๆ ของระบบ ซ�่งระบบห�อง
สมุดอัตโนมัติ ALIST นี้ คือระบบที่ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาให�จัดทำระบบข�้นเพื่อให�ได�ระบบที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต�องการใช�งานสำหรับห�องสมุดของสถาบัน
การศึกษาในประเทศไทยโดยประกอบด�วยระบบย�อยทั�งหมด 6 โมดูล ซ�่งในขณะนี้ทีมพัฒนาระบบได�พัฒนาจนถึงเวอร�ชัน 4 แล�ว และยังได�
รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเคร�่องหมายบร�การจากกรมทรัพย�สินทางป�ญญาเป�นที่เร�ยบร�อยแล�วด�วย  (https://www.alist.psu.ac.th)


