ปีที่ 7 ฉบับที่ 48 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555

1. การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS อบรม
17 – 20 ธ.ค. 55  เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน  4,000 บาท

2. การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - book) ด้วย Flip Album
อบรม 17 – 19 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
(จ่าย 23 พ.ย. 55 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน เหลือ
2,520 บาท)
3. PowerPoint 2010 และเทคนิคในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
อบรม 14 – 16 ม.ค. 56 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
(จ่าย 21 ธ.ค. 55 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน เหลือ
2,520 บาท หรือสมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกัน เหลือ
2,240 บาท)
4. เว็บไซต์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla อบรม 14 – 16 ม.ค. 56
เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน  2,800 บาท  (จ่าย 21 ธ.ค. 55
หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน เหลือ 2,520 บาท)
5. ดูแลแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อบรม 21 – 25
ม.ค. 56 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน  5,000 บาท (จ่าย 28
ธ.ค. 55 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน เหลือ 4,500 บาท)
สมัครอบรมโทร. 0 – 74
28 – 2115
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1 * เดหลือักนสธูตันรวอาคบมรม2ค5อ5ม5พิวเตอร์ที่น่าสนใจ
2 * อศินูนเทย์คออรมพิวเตอร์ ม.สง-ขมลกานรคาครมินท2ร5์ 5ป6
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เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปรับปรุงขนาดวงจรอินเทอร์เน็ตของ
ผลจากการปรับปรุง ;
ผู้ให้บริการ CAT  เพื่อให้วงจรสื่อสารมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
* วงจรอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มจาก 500+200 Mbps ด้วยค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท ไปเป็น 650+350 Mbps ด้วยค่าเช่าปีละ
2.3 ล้านบาท สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศและต่างประเทศตามลำดับ  
ดังนั้น เมื่อรวมเข้ากับวงจรอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดย UniNet 1 Gbps ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีขนาดวงจรอินเทอร์เน็ตรวมเพิ่มขึ้นจาก
1.7 ไปเป็น 2 Gbps ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้งานเมื่อมีจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน 8,000 คน เพิ่มจาก 212.5 ไปเป็น 250 kbps
บรรณาธิการ : เนาวรัตน์ สอิด อังกาบ พุทธชรกาญจน์ ช่างภาพ : อังกาบ พุทธชรกาญจน์ โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ทิพาพร พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

วเตอร์
1 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

1. เริ่มจากเปิดภาพที่ต้องการในโปรแกรม
Photoshop แล้ ว Copy Layers แยกเป็ น
3 Layers

2. เลือก Layers ที่ 2 แล้ว Click ที่เมนู เลือก Image >> Adjustments >>
Desaturate จากนั้นเลือก Image >> Adjustments >> Invert และสุดท้ายใน
Layers ที่ 2 เลือก Filter >> Blur >> Gaussian Blur กำหนดค่า 50 (อาจจะ
มาก, น้อยหรือตามต้องการ) จากนั้นเลือก Layers ที่ 2 ให้เป็น Overlay
ตรง Panel Layer

3. เลือก Layers ที่ 3 Click ที่เมนู
เลื อ ก Filter >> Other >> Highpass
กำหนดค่า Radius = 60 (อาจจะมาก,
น้อยหรือตามต้องการ) จากนั้นกำหนด
Layers ที่ 3 เป็น Overlay ตรง Panel
Layer (เหมือน Layers ที่ 2)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ที่ให้บริการสารสนเทศและบริการเครือข่าย ได้ลงบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการเป็นคู่เทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
โดยมี รศ.ดร.เกริ ก ชั ย   ทองหนู ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.อนัตต์  เจ่าสกุล ผู้อำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บันทึกข้อตกลง
สำหรับเจตนารมณ์ของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
เป็นคู่เทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในครั้งนี้
ก็เพื่อที่ทั้ง 2 องค์กรจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวัง
ให้ผลการดำเนินงานขององค์กรมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รวมถึงเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ต่างๆ ด้วย สำหรับประเด็นหัวข้อคู่เทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ทั้ง 2 องค์กร ตกลงร่วมมือกัน ได้แก่
1. จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
2. จำนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) ที่จัดให้แก่ผู้ใช้
บริการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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4. หากต้องการให้สี
ของภาพจัดจ้านมากขึ้น
เลือก Layers ที่ 3 Click
เมนูเลือก Image >> Hue/
Saturation แล้วกำหนด
ค่าสีต่างๆ ตามความพอใจ

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแก้ไข
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร
7. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
8. จำนวนกิจกรรมที่ลดรอบเวลาในการให้บริการ
9. จำนวนครั้งของการทบทวนกระบวนการทำงาน
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการบริการ
11. จำนวนนวัตกรรม
12. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
13. จำนวนกิจกรรมส่ง เสริม และพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำแก่
บุคลากร
14. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
สำหรับผู้ใช้บริการและบุคลากร
15. จำนวนกิ จ กรรมที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในภาพใหญ่ แ ละการ
สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วม
ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นการสำรวจระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในอนาคต
การทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักศึกษาในครั้งนี้นั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบจะได้ทดสอบปฏิบัติ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระดับง่าย ชุด Microsoft Office 2010 จำนวน 80 ข้อ ด้วยกัน คือ Microsoft Word 40 ข้อ และ
Microsoft PowerPoint 40 ข้อ โดยใช้เวลาทดสอบเป็นเวลา 80 นาที มีคะแนนเต็ม 400 คะแนน
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ทำคะแนนทดสอบได้สูงสุด โดยทำคะแนนได้ 400 คะแนนเต็ม ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวธนธรณ์  ตัณฑเวส
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาที่ทำคะแนนได้สูงสุดด้วยค่ะ

อาจารย์อาคม  วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรจากงานการเงินและพัสดุ ของสำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงาน
การนำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำ
ความรู้ไปใช้พัฒนาการทำงานของวิทยาเขตภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วเตอร์
3 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2555  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร  
“ โปรแกรมชุด Office 2010 ช่วยงานในสำนักงาน” ให้กับพนักงานธุรกิจซีพีเฟรชมาร์ท ภาคใต้ ณ  ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยเน้นอบรมการใช้งาน 3 โปรแกรมหลักที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการทำงานทางด้าน
สำนักงาน ได้แก่ โปรแกรม Word โปรแกรม Excel และ โปรแกรม PowerPoint  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคุณดนยา  วราสิทธิชัย  และ
คุณสุวิทย์  สุวรรณเจริญ บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

คุณสุมาลี  รามมาก ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรม ธุรกิจครบวงจร
ภูมิภาค (ภาคใต้) ผู้จัดโครงการอบรม กล่าวว่า บริษัทได้จัดโครงการอบรม
คอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้
และทักษะในการใช้งานโปรแกรมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สามารถทำงานด้าน
เอกสาร ด้านการนำเสนอ และการคำนวณสรุปยอดขาย ได้อย่างถูกต้อง
แบบมืออาชีพ  

ส่วน คุณช่อเพชร  ธัญพืช ตำแหน่งพนักงานขาย Food Service อาวุโส
ธุรกิจซีพีเฟรชมาร์ท ภาคใต้ หนึ่งในผู้เข้าอบรม กล่าวว่า ก่อนที่จะมาอบรมตนมี
ความรู้การใช้งานโปรแกรม Office อยู่บ้าง แต่หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว ทำให้ตนได้มีความรู้ที่มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชัน
และเครื่องมือต่างๆ บนโปรแกรม สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ด้านเอกสารและการนำเสนอได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

สำหรับโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร  
“ โปรแกรมชุด Office 2010 ช่วยงานในสำนักงาน”  
มีหัวข้อการอบรมจำนวน 3 หัวข้อ คือ
1. การใช้งาน Microsoft Word สำหรับสร้างจดหมาย สร้างตาราง สร้างจดหมาย
เวียน การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และการทำแผ่นพับ
2. การใช้งาน Excel  สำหรับสร้างตารางเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างจดหมาย
เวียน การจัดรูปแบบตาราง การคำนวณ การสร้างกราฟ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และ
การป้องกันเวิร์คชีต
3. การใช้งาน PowerPoint สำหรับสร้างงานนำเสนอ การใช้แท็บเค้าร่าง การ
สร้างกราฟ และการสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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