ฉบับที่ 49 ป 2555 ประจำเดือนธันวาคม 2555

หÅักÊูµรอบรม¤อม¾ิวเµอร์
เด×อนมกรา¤ม – กุมภา¾ัน¸์ 2556

1. หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2556
2. 18-22 มี.ค. 56 ขอเช�ญนองๆ นักเร�ยนที่จบชั้น ป.3 ข�้นไป ถึงชั้น
ป.6 เขารวมโครงการอบรมคายเยาวชนคอมพิวเตอร 2013
3. แนะนำผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
1. การทำหนังสือ E-book ด้วย Flip Album อบรม 7 - 11 ม.ค. 56 (จ.- ศ.)
4. ว�ธ�ลบภาพดวยความรวดเร็วกับ Photoshop
เวลา 17.30 – 19.30 น. 12 ม.ค. 56 (ส.) เวลา 09.00 – 12.00 น.
5. ศูนยคอมพิวเตอร จัดอบรมคอมพิวเตอร
13 ม.ค. 56 (อา.) เวลา 09.00 – 15.00 น.
ใหกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธ�วาส
2. การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2010
6. นร.ศูนยการเร�ยนปญญาภิวัฒน – หาดใหญ
อบรม 19 - 27 ม.ค. 56 (ส. - อา.) เวลา 09.00 – 16.30 น.
อบรมการใชงานโปรแกรมชุด Office 2007
3. การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS
7. ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
อบรม 19 - 26 ม.ค. 56 (ส. - อา.) เวลา 09.00 – 16.00 น.
ดูงานระบบเคร�อขายคอมพิวเตอร
8. ศูนยคอมพิวเตอรสัญจร เขาพบผูบร�หารคณะการแพทยแผนไทย
4. Web Programming with PHP&My SQL อบรม 21 ม.ค.-6 ก.พ. 56 (จ.- ศ.)
เพื่อรับทราบความตองการในการใชบร�การ IT
เวลา 17.30 – 19.30 น. ยกเว้น 5- 6 ก.พ. 56 (อ. - พ.) 17.30 – 20.00 น.

5. เว็บไซต์สวยสร้างง่ายสไตล์ Joomla อบรม 2 - 9 ก.พ. 56 (ส.- อา.) µÃÒ¤‹ÒÊÁÑ¤Ã
ÍÑ
ร ม.อ. 50 บ./ชม.
เวลา 09.00 – 16.00 น.
* นร./นศ. ป.ตรี ทุกสถาบัน 30 บ./ชม. * บุคลาก
6. การสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ ด้วย PowerPoint ขั้นสูง
* บุคคลภายนอก 100 บ./ชม.
su.ac.th
อบรม 3 ก.พ. 56 (อา.) เวลา 09.00 – 17.00 น.
สมัครอบรมโทร. 0-7428-2106 http://www.cc.p

18-22 มี.¤. 56 ¢อเชิญน้องæ นักเรียน·ีè¨บชัéน ป.3 ¢Öéนäป ¶Öงชัéน ป.6
เ¢้าร่วมโ¤รงการอบรม¤่ายเยาวชน¤อม¾ิวเµอร์ 2013
ปิดเทอมใหญ่ เดือนมีนาคม 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่จบชั้น ป.3
ขึ้นไป ถึงชั้น ป.6 เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ 2013
* หลักสูตร : การตัดตอวีดีโอ ดวย Movie Maker บอกเลาเรื่องราว
ครอบครัวของนองๆ กันเถอะ
* อบรมวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2556
เวลา 09.00 – 16.00 น.
หัวขออบรม :
* เรียนรู้ส่วนประกอบและการทำงานด้วย Movie Maker
* การเขียน Storyboard วีดีโอ * ตัดต่อไฟล์เสียง และไฟล์วีดีโอ
* ตกแต่งภาพโดยใช้ Photoshop * สร้างไฟล์วีดีโอ อัปโหลด Youtube

กิจกรรมสำหรับนองๆ :
* บรรยายและฝึกปฏิบัติงานจริงด้วยคอมพิวเตอร์
* ทำผลงาน
* กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการแสดงออกของน้องๆ
สอดแทรกระหว่างอบรม
¡Ñº
อัตราคาสมัคร : 2,900 บาท/คน (รวมอาหารวาง
อาหารกลางวันและอุปกรณการเรียน)
pro 1. ชำระภายในวันที่ 22 ก.พ. 56 จาย 2,700 บาท/คน
pro 2. สมัคร 5 คน จายเพียง 2,590 บาท/คน
pro 3. สมัคร 10 คน จายเพียง 8 คนเทานั้น จาย 2,320 บาท/คน

สมคั ร
จน
บรรณาธิการ : เนาวรัตน สอิด อังกาบ พุทธชรกาญ
์
ชางภาพ : อังกาบ พุทธชรกาญจน โฆษิต ชวยชูฤทธิ  ทิพาพร พัฒนศิริ
กองบรรณาธิการฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจนรสื่อสารที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง”
“ศูนยคอมพิวเตอร บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและกา

*** pro 2. และ pro 3. ไมตองอยูโรงเรียนเดียวกัน

อบรมไดที่

กลุ่มงานบริการวิชาการศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7428-2115, 0-7428-2109
ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.cc.psu.ac.th

วเตอร์
1 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

แนÐนÓ¼ู้อÓนวยการศูนย์¤อม¾ิวเµอร์ มหาวิ·ยาÅัยÊง¢Åาน¤ริน·ร์
ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4072 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ประวัติการศึกษา :
- ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จาก OLD DOMINION University, USA
- ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ตำแหนง ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

วิ¸ีÅบภา¾ด้วย¤วามรวดเรçวกับ
Photoshop

ประวัติการทำงาน :
งานสอน
- ปี 2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานบริหาร
- ปี 2544 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
- ปี 2546 รองคณบดีฝายพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปี 2551 หัวหน้าฝายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับผู้บริหาร
ใหม่ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพวกเราชาวศูนย์คอมพิวเตอร์จะร่วมกัน
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจกับผู้รับบริการมากที่สุด

รูปต้นฉบับของเรา เราต้องการลบคราบสีตรง
มุมบนซายออก เพื่อต้องการพื้นที่สีเทา ให้เรา
select คราบสีนั้น
จากนั้นก็ไปที่เมนู Edit > Fill
และเลือก Content Aware

ผลลัพธ์ที่ได้รวดเร็วทันใจ
อยากเรี ย นรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งรูปภาพด้ ว ย
โปรแกรม Photoshop เพิ่มเติม มาเรียนกับเราศูนย์คอมพิวเตอร์
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เราเปิดบริการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ให้แก่น้องๆ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ม.อ.
และบุคคลทั่วไปค่ะ
ดูข้อมูลวัน – เวลา และรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์
>> http://www.cc.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข้อมูล : สุธิดา ธรรมโพธิกุล
Graphic Design กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์¤อม¾ิวเµอร์ ¨ัดอบรม
¤อม¾ิวเµอร์ ให้กับเดçก·ีè¢าดโอกาÊ
·างการศÖกÉาใน¾×éน·ีè ¨.นรา¸ิวาÊ
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 29 จัดโดย ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ
วันที่ 14-17 ตุลาคม ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้
เยาวชนผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์โดยมีการอบรม การ
สร้างวีดีโอนำเสนอด้วย Window Movie Maker ซึ่งเป็นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้
เยาวชนผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มเยาวชน
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติควรที่จะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และทุกคนควรมีโอกาส
ในการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความพร้อมทั้งด้านฐานะการเงิน สภาพ
ครอบครัว หรือเด็กที่ขาดความพร้อมในบางด้าน การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน
กลุ่มหลัง จัดเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ในครั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น
นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส จำนวน 50 คน
จาก 7 โรงเรียน แบ่งเป็น อาจารย์จากโรงเรียนเดียวกันกับนักเรียน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ
1 คน รวม 7 คน และ นักเรียนจาก 7 โรงเรียน จำนวน 43 คน
คุณเนาวรัตน์  ทองไทย ผู้ประสานงานโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 29 กล่าวว่า
ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการฯ ขึ้นทุกปี ปีละ 2 รุ่น คือ เดือนเมษายน 1 รุ่น และเดือน
ตุลาคมอีก 1 รุ่น โดยทั้งนี้มีมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ
ด.ช.วิซซูลการนัย  ปรอเฮง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 บอกว่า
ตนมีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้  เพราะนอกจากตนจะได้
รับการอบรมคอมพิวเตอร์แล้ว ตนยังได้พบเพื่อนใหม่ๆ ได้ทำกิจกรรมนันทนาการมากมาย และ
ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์สงขลาอีกด้วย  ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต
คุณครูสุรียานี  อับดุลรอมัน โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 ครูผู้ติดตามนักเรียน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก
สมควรอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจากการที่ได้มาเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนและได้ร่วมกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
ด้วยนั้น คุณครูมีความรู้สึกว่านักเรียนทุกคนได้รับความรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่แปลกใหม่
อย่างโปรแกรม Window Movie Maker  ซึ่งนักเรียนทุกคนดูจะตื่นเต้นกับการตัดต่อไฟล์รูปภาพเพื่อทำชิ้นงานนำเสนอเป็น
วีดีโอ
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 29 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม  และได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ชุดรณรงค์ยาเสพติด กองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 43 มาให้ความบันเทิงในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

นร.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – หาดใหญ่
อบรมการใช้งานโปรแกรมชุด Office 2007
อาจารย์นฤมล  คชรัตน์ จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – หาดใหญ่ ได้นำนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร โปรแกรมชุด Office 2007
ช่วยงานในสำนักงาน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยมีคุณสุวิทย์  สุวรรณเจริญ และคุณไกรวุฒิ  ลิ่มเจริญชาติ ให้การต้อนรับและเป็น
วิทยากรบรรยาย
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ให้แก่
นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนของศูนย์ฯ ได้มีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับทำโครงการวิชาชีพ และการฝึกงานในร้านสะดวกซื้อ
7-ELEVEN ในอนาคต  
วเตอร์
3 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.ขวัญกวิน รัตนะพันธ
นักเรียนชั้น ปวช.3 หนึ่งในผู้เข้าอบรม
ได้กล่าวว่า ก่อนที่จะมาอบรม โปรแกรม
ชุด Office ตนมีความรู้ในเรื่องของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่ไม่มากนัก แต่หลังจากที่ได้รับ
การอบรมในครั้งนี้แล้ว ตนมีความรู้สึกว่าการ
เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลย อีกทั้ง
ทำให้ตนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน
โปรแกรมชุด Office ที่มากขึ้น และสามารถ
นำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้กับการทำโครงการวิชาชีพ และ
การฝึกงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร หรือ
งานการนำเสนอข้อมูล

นายอธิวัฒน แซลิ่ม
นักเรียนชั้น ปวช.3 ผู้เข้าอบรม
อีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า การอบรม
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ทำให้
ตนได้เรียนรู้และปฏิบัติการใช้งาน
จริงอย่างเต็มที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำเอกสาร
แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Word การสร้างสไลด์เพื่องาน
นำเสนอด้ ว ยโปรแกรม PowerPoint และการใช้ สู ต ร
ฟังก์ชันเบื้องต้นในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ด้วย
โปรแกรม Excel

วิ·ยาÅัยเ·¤โนโÅยีอุดมศÖกÉา¾³ิชยการ
ดูงานรÐบบเ¤ร×อ¢่าย¤อม¾ิวเµอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการคอมพิวเตอร์ บริการสารสนเทศ บริการเครือข่ายและสื่อสาร
และบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ได้รับฟังประสบการณ์จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนายพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

ศูนย์¤อม¾ิวเµอร์Êัญ¨ร เ¢้า¾บ¼ู้บริหาร¤³Ðการแ¾·ย์แ¼นä·ย
เ¾×èอรับ·ราบ¤วามµ้องการในการใช้บริการ IT
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัญจร “ศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน”
ณ ห้องประชุม คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่เข้าพบ
ผู้บริหารของคณะการแพทย์แผนไทย เพื่อรับทราบความต้องการและปัญหา
ในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ โดยได้ร่วมพูดคุยกับ
ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝายวิชาการ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ถึงประเด็นการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
PSU WiFi การใช้งานระบบ PSU Web Mail ระบบสารสนเทศบุคลากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบโปรแกรมการเงิน
ซึ่งประเด็นความต้องการที่ทางผู้บริหารคณะการแพทย์แผนไทย
ได้นำเสนอให้แก่ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับทราบในครั้งนี้ ได้แก่ การเสนอ
ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เพิ่มจุดการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi
บริเวณสำนักงานของคณะ ชั้น 8 อาคารการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอให้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิธีการจัดการข้อความในระบบ PSU Web Mail เช่น
ทำไฮไลท์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ได้ และเสนอให้ฟังก์ชันการค้นหา
ข้อมูลบนระบบสารสนเทศบุคลากรมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วย
สำหรับประเด็นข้อมูลความต้องการที่ทางผู้บริหารของคณะการแพทย์
แผนไทยได้นำเสนอมาในครั้งนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่ได้รับ
ไปปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

