ปีที่ 7 ฉบับที่ 46 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคุณครู ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ เข้าพบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผอ.ศูนย์คอมฯ มอบโล่รางวัล

ทีมพัฒนาระบบบุคลากร

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์

ที่น่าสนใจเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555
1. Web Programming with PHP&My SQL สำหรับผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/55 (จำนวน 18 ชั่วโมง)
อบรม
20 - 22 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
2. เทคนิคการสร้างและตกแต่งภาพสวยด้วย Adobe Photoshop
รุ่นที่ 2/55 (จำนวน 24 ชั่วโมง)
อบรม
27 - 30 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท
3. การทำงานนำเสนอแบบวีดีโอด้วย Movie Maker
รุ่นที่ 1/55 (จำนวน 6 ชั่วโมง)
อบรม
27 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
4. การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS
รุ่นที่ 2/55 (จำนวน 24 ชั่วโมง)
อบรม
3 – 6 ก.ย. 55 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
5. การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash
รุ่นที่ 1/55 (จำนวน 24 ชั่วโมง)
อบรม
3 – 6 ก.ย. 55 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท
สมัครอบรมโทร. 0-7428-2106, 0-7428-2109, 0-7428-2115
ดูข้อมูลที่เว็บไซต์ http://training.cc.psu.ac.th/cctas1.3

แนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเว็บไซต์ที่นักศึกษาใหม่ควรรู้
บริการ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาสามารถใช้บริการระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ
และบริการต่างๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้ PSU Passport เป็นกุญแจ
ในการใช้บริการ
บรรณาธิการ เนาวรัตน์ สอิด อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ช่างภาพ อังกาบ พุทธชรกาญจน์ โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ทิพาพร พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
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หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ที่น่าสนใจเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555
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แนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเว็บไซต์ที่นักศึกษาใหม่ควรรู้

3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมคุณครู
เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

4

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST
เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ

5

ศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ IT

6

ผอ.ศูนย์คอมฯ มอบโล่รางวัล
“ขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 55” แก่บุคลากร

7

ทีมพัฒนาระบบบุคลากร เข้าร่วมบรรยาย
ในงานประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

PSU Passport คืออะไร ?

• PSU Passport คือ บัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบ
เครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เป็นต้น

PSU Passport ประกอบด้วย

• ชื่อผู้ใช้ (Username) จะเป็นรหัสนักศึกษา
• รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านที่นักศึกษาได้รับในครั้งแรก จะเป็น
เลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษาเอง จำนวน 13 หลัก
** นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที !! ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง
ที่เว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/ (เลือกบริการ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/student55.pdf
วเตอร์
1 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมคุณครู
เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน หลักสูตร
“ก้าวสู่ครูชำนาญการด้วยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์” เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรม Flip Album ฟรีให้แก่คุณครูภาคใต้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้ความรู้และทักษะ
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนของชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
การกระจายโอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Flip Album ฟรีให้แก่คุณครูภาคใต้ที่จัดขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา ให้แก่คุณครูกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าวได้จัด
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา
			 คุณครูมะชานน เหล่าโสด จากโรงเรียน
		
บ้านปากบารา จ.สตูล กล่าวว่า โครงการ
		
คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนก้าวสู่ครูชำนาญการด้วย
		
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
		
โครงการที่พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
		
เทคโนโลยีให้กับคุณครูมากขึ้น และหลังจาก
		
ฝึกอบรมจะนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในการ
		
สอนนักเรียน ออกแบบข้อสอบ และพัฒนา
สื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตนเองด้วย

			 ส่วนคุณครูวรรณี อ่อนคง จากโรงเรียน
		
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จ.พัทลุง กล่าวว่า
		
การได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Flip
		
Album ครั้งนี้ ทำให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
		
ถึงการใช้โปรแกรมที่ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งหลัง
		
จากการอบรมครูจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับ
		
การทำสื่อการสอนให้กับนักเรียน และถ่ายทอด
		
ความรู้การใช้งานโปรแกรมให้แก่คุณครูท่าน
อื่นๆ ที่โรงเรียนต่อไป

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน หลักสูตร “ก้าวสู่ครูชำนาญการด้วยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์” จัดขึ้นที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีคุณครูที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สตูล และ จ.พังงา เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 100 คน ด้วยโปรแกรม Flip Album / Flip Flash Album การใส่เนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น การใส่ Video Clip การใส่เสียง การใส่กราฟฟิค
การทำปกหน้า-ปกหลังของหนังสือ อีกทั้งการสร้างแบบทดสอบประเภทต่างๆ จากเทมเพลตของ Flash และการนำเสนอ/เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST
เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ครั้งที่ 5 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร เพื่อพบ
ปะบรรณารักษ์ที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติิฯ และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าในการปรับปรุง
ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติิฯ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้งานระบบ
ห้องสมุด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
กว่า 70 คน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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				 คุณวรพจน์ คงอรุณ ผู้เชี่ยวชาญระบบห้องสมุดอัตโนมัติิฯ ALIST กล่าวว่า ในฐานะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
			 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้ทำการพัฒนาระบบ
			 ห้องสมุดอัตโนมัติิฯ ALIST เพื่อนำระบบไปใช้ในห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และระบบห้องสมุด
			 อัตโนมัติิฯ ก็ได้รับการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดทั่วประเทศได้เห็นความก้าวหน้า
			 และพัฒนาการของระบบ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และความต้องการเพิ่มเติม ศูนย์
			 คอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติิฯ ALIST ขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง
			 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการนั้นจะมีวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ
บรรณารักษ์ผู้มีความรู้ ความสามารถจากหอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความก้าวหน้าในการปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติิฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ IT

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัญจร “ศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน” ณ ห้องประชุม
122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
และคณะผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ถึงประเด็นการใช้งานระบบเครือข่าย การใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประเด็นความต้องการที่ทางผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเสนอให้แก่ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับทราบในครั้งนี้ ได้แก่ การเสนอให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์พัฒนาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้น เสนอให้เพิ่มพื้นที่บนระบบ PSU Webmail ที่มากขึ้น (ขณะนี้ศูนย์คอมฯ ได้เพิ่มพื้นที่
Webmail เป็น 1 GB/ท่าน แล้ว) เสนอให้มีระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษาในโครงการพิเศษต่างๆ เช่น นักศึกษาต่างชาติ หรือค่าธรรมเนียมวิจัย เสนอให้
การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ครอบคลุมไปถึงชั้น 3 และ ชั้น 4 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอให้การตั้งชื่อแฟ้มในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียงลำดับตามตัวอักษรได้
สำหรับประเด็นข้อมูลความต้องการที่ทางผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเสนอมาในครั้งนี้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

วเตอร์
3 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

ผอ.ศูนย์คอมฯ มอบโล่รางวัล
“ขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 55” แก่บุคลากร
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุม 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำเดือน
เมษายน 2555 โดยมี รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมการประชุม ซึ่งหลังจากจบวาระการประชุม ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจำปี 2555” ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการโหวตให้เป็นขวัญใจชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 นั่นคือ คุณปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมพัฒนาระบบบุคลากร เข้าร่วมบรรยาย
ในงานประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา คุณปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้าทีมระบบบุคลากรพร้อมด้วยทีมงานระบบ
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจากทางกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เข้าร่วมบรรยายในงาน
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ในหัวข้อ “ระบบ TOR Online” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่บุคคลของแต่ละคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุมประสานงานครั้งนี้มีวาระประชุม 7 หัวข้อที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ต้องการแจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่บุคคลรับทราบ ได้แก่ ระบบ TOR Online,
โครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบประมาณ 2555, การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่ 1 เมษายน 2550,
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ, ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการไปราชการ การลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ, โครงร่าง ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และแบบประเมินผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับหัวข้อ ระบบ TOR Online ที่ทางทีมระบบบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ไปบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นั้น จะเป็นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเบื้องต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคคลได้นำไปใช้ในการประเมินบุคลากรในหน่วยงาน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสะดวกในการประเมินสำหรับกรรมการประเมินและผู้ถูกประเมิน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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