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การจัดการและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยดวย SPSS (24 ชม.)
อบรม 15–18 ก.ค.56 เวลา 09.00–16.00 น.
คาลงทะเบียน 4,200.- บาท/คน
ชำระภายใน 21 มิ.ย.56 หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกัน
เหลือ 4,000.-บาท/คน
การจัดการขอมูล (Database) ดวย Excel 2010 (12 ชม.)
อบรม 19–20 ส.ค.56 เวลา 09.00–16.00 น.
คาลงทะเบียน 2,700.- บาท/คน
ชำระภายใน 29 ก.ค.56 หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกัน
เหลือ 2,500.-บาท/คน
Web Programming with PHP & My SQL สำหรับผูดูแลระบบ
และผูใชงานขั้นพื้นฐาน (24 ชม.)
อบรม 2–5 ก.ย.56 เวลา 09.00–16.00 น.
คาลงทะเบียน 4,200.- บาท/คน
ชำระภายใน 19 ส.ค.56 หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกัน
เหลือ 4,000.-บาท/คน
– 7428 – 2115
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บรรณาธิการ : เนาวรัตน สอิด อังกาบ พุทธชรกาญจน
ชางภาพ : อังกาบ พุทธชรกาญจน โฆษิต ชวยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน ทิพาพร พัฒนศิริ
“ศูนยคอมพิวเตอร บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง”
ÇàµÍÃ
1 ÈÙÁËÒÇÔ¹Â¤·ÍÁ¾Ô
ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã

ºÃÔ¡ÒÃ Help Desk

¿ÃÕ

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดบริการ Help Desk เพื่อให
บริการแนะนำการใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศออนไลนและระบบการสื่อสาร
เพื่อชวยใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใชงานบริการระบบสารสนเทศ
ออนไลนของมหาวิทยาลัยฯ ไดโดยสะดวก เชน
แนะนำการใชงานระบบสารสนเทศออนไลนของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
ตั้งคา PSU WiFi เพื่อความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ต
ตั้งคา PSU VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จากภายนอก
ฟรี ซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
ตรวจสอบ และแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน

สถานที่ใหบริการ Help Desk
บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปดบริการในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ : สามารถสอบถามขอมูลการใชงานระบบคอมพิวเตอร
ผานทาง Facebook ไดที่ http://www.facebook.com/
Help-desk.PSUCC หรือทางโทรศัพทในวันและเวลาราชการ
โทร. 0-7428-2000 ตอ 931038 (โทรภายใน. 931038)

·ÕÁ¾Ñ²¹ÒÃÐºººØ¤ÅÒ¡Ã à´Ô¹ÊÒÂÊÑÞ¨Ãµ‹Ò§ÇÔ·ÂÒà¢µ
à¾×èÍ¾º»Ð¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÃÐººÀÒÃÐ§Ò¹áÅÐÍºÃÁ
¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº TOR Online
เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผานมา ทีมพัฒนาระบบบุคลากร ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำโดยคุณปรีชา ศรีมนัสรัตน หัวหนาทีมพัฒนาระบบฯ
ไดเดินสายจัดกิจกรรมสัญจรตางวิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎรธานี
และวิทยาเขตตรัง เพื่อพบปะผูใชงานระบบภาระงาน รวมทั้งเปดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวขอ “การใชงานระบบ TOR Online” ใหแกผูใชงานไดมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการทำงานที่ถูกตอง รวมถึงเพื่อตอบขอซักถาม และรับทราบปญหาจากการใชงาน
ระบบ เพื่อนำไปเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชงานที่เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวมอบรมการใชงานระบบ TOR Online
วิทยาเขตละ 60 คน
คุณสุปราณี เยาดุสิต ตำแหนงนักวิทยาศาสตร หนึ่งในทีมพัฒนาระบบบุคลากร ไดให
ขอมูลวา ในฐานะที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยฯ ใหรับผิดชอบ พัฒนาระบบ TOR Online เพื่อนำไปใชเปนระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร และใชงานจริงในป พ.ศ. 2556 นี้ ดังนั้น เพื่อให
ผูใชงานระบบในทุกวิทยาเขตไดมีความรูและเขาใจวิธีการทำงานที่ถูกตอง รวมถึงไดมี โอกาส
แจงปญหาและความตองการการใชงานระบบเพิ่มเติม ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดจัดกิจกรรมสัญ
จรเพื่อพบปะผูใชงาน ครั้งที่ 1 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต
สุราษฎรธานี และวิทยาเขตตรัง โดยมีวิทยากรที่เปนเจาหนาที่จากทีมพัฒนาระบบบุคลากร
ศูนยคอมพิวเตอรและเจาหนาที่จากสังกัดกองการเจาหนาที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มาใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานระบบ
TOR Online
ระบบ TOR Online คือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะทำใหเกิดความสะดวกในการประเมินสำหรับ
กรรมการประเมินและผูถูกประเมิน
ÈÙ¹Â¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
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¾¹Ñ¡§Ò¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡¡µ. »ÃÐ¨Ó¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµŒÍºÃÁà·¤¹Ô¤
¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐµ¡áµ‹§ÀÒ¾ÊÇÂ´ŒÇÂ Photoshop
เมื่อวันที่ 25–28 มีนาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภาคใต ไดไววางใจใหศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “เทคนิคการสรางและตกแตงภาพสวยดวย Adobe
Photoshop CS6” ใหแก พนักงานและลูกจาง จำนวน 42 คน เพื่อพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรมทางดานกราฟกตกแตงรูปภาพ
หรือการทำงานทางดานกราฟกในรูปแบบตางๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชกับโปรแกรมอื่นๆ เชน การสราง Web Page หรือ
โปรแกรม Microsoft Word ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยการอบรมในครั้งนี้
มีคุณวิพาดา รัตนบุบผา บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร ใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย
คุณวัชราภรณ ไชยศรี
ผูรับผิดชอบโครงการไดใหขอมูลวา วัตถุประสงคของการจัดอบรมในครั้งนี้
ก็เพื่อใหพนักงานและลูกจาง ไดมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการตกแตงรูปภาพหรือกราฟก
มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการนำไปใชประโยชนตอการทำสื่อประชาสัมพันธและการจัดทำเว็บไซต
ของสำนักงาน ซึ่งในฐานะที่ตนไดเปนสวนหนึ่งในการเขาฝกอบรมครั้งนี้ ตนมีความประทับใจ
ตอการใชบริการฝกอบรมกับศูนยคอมพิวเตอร เชน ประทับใจในความพรอมของอุปกรณ
เอกสารประกอบการเรียนและสถานที่เรียน ประทับใจในการสอนที่เปนกันเองของวิทยากร
ประทับใจในการจัดอาหารวางและอาหารกลางวัน

คุณสมมิตร ลิ้มสันติธรรม หัวหนางานสืบสวนสอบสวน
สนง.กกต. จังหวัดยะลา ผูเขาอบรมไดกลาวถึงความรูสึก
หลังจากจบการอบรมไววา ตนมีความรูสึกดีใจที่ไดมีโอกาส
มาอบรมการใชงานคอมพิวเตอร เพราะความรูที่ไดรับใน
ครั้งนี้จะทำใหตนสามารถนำไปประยุกตใชในงานประจำ
ตอไปได

คุณวารุณี ลอมลิ้ม
พนักงานการเลือกตั้ง ผูเขาอบรมอีก
ทานหนึ่งก็ไดกลาวถึงความรูสึกหลังจากจบ
การอบรมวา เมื่อไดมาอบรมกับศูนยคอมพิวเตอร
แลว ตนมีความรูสึกประทับใจในบริการและความ
พรอมตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร เชน วิทยากร
หองจัดอบรม เครื่องคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต อุปกรณ
การสอน และเอกสารประกอบการเรียน จึงไมผิดหวัง
เลยที่ ท างหน ว ยงานได เ ลื อ กศู น ย ค อมพิ ว เตอร เ ป น
แหลงฝกอบรม

ÈÙ¹Â¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÊÑÞ¨Ã à¢ŒÒ¾º¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³Ð¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
à¾×èÍÃÑº·ÃÒº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ IT
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ที่ผานมา ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดกิจกรรมสัญจร “ศูนยคอมพิวเตอรพบหนวยงาน”
ณ หองประชุม E306 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีรองศาสตราจารย ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการ
และคณะผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร ลงพื้นที่เขาพบผูบริหารของคณะการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อรับทราบความตองการและปญหาในการใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ โดยไดรวมพูดคุยกับ ผศ.ดร.พนาลี ชีวกิดาการ รองคณบดี ฝายวิจัยและวางแผน และบุคลากรที่เกี่ยวของถึงประเด็น
การใชงานระบบเครือขายไรสาย PSU WiFi ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบโปรแกรม
การเงิน
ประเด็นความตองการที่ทางผูบริหารคณะการจัดการสิ่งแวดลอมไดนำเสนอใหแกทีมศูนยคอมพิวเตอรไดรับทราบในครั้งนี้ ไดแก การเสนอ
ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใชระบบพิสูจนตัวจริงกอนการใชอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบนี้จะเปนระบบที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
เพื่อการใชงานอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการใชงานยอนหลังได การแจงปญหาการไมสามารถคนหารายชื่อบุคลากรจาก
ระบบสารสนเทศบุคลากร MIS-DSS บนโทรศัพทมือถือ Smart Phone และ Tablet ได และการเสนอใหระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) สามารถ
คนหาขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาได เชน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล และคณะ
ทั้งนี้ประเด็นขอมูลความตองการที่ทางผูบริหารของคณะการจัดการสิ่งแวดลอมไดนำเสนอมาในครั้งนี้ ทางศูนยคอมพิวเตอรจะนำขอมูลที่
ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป
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ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จัดกิจกรรมโครงการคอมพิวเตอรเพื่อ
ชุมชน หลักสูตร “การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับงานสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน” เพื่ออบรมการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ฟรีใหแกคุณครูในภาคใตโดยไมคิดคาใชจาย เพื่อ
ใหคุณครูมีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับทำผลงานวิจัยไดอยางถูกตอง รวมถึงสามารถ
นำความรูที่ไดรับไปพัฒนางานสอนไดอยางเต็มศักยภาพ
กิจกรรมอบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ฟรีใหแก
คุณครูในภาคใตที่จดั ขึน้ นี้ เปนสวนหนึ่งของภารกิจการใหบริการวิชาการแกสงั คมของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ภายใตโครงการคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน ซึ่งมีเปาหมายหลักในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกคุณครูกลุมที่เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ไดรับการสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ดี เพื่อมุงไปสูการพัฒนาการสอนและถายทอดความรูแกเยาวชนของชาติ รวมถึงเพื่อ
เปนการสงเสริมคุณครูในภาคใตใหสามารถกาวสูครูมืออาชีพ โดยกิจกรรมอบรมครั้งนี้ไดจัดอยางตอเนื่องเปนรุน
ที่ 7 แลว หลังจากไดรับการตอบรับเปนอยางดีในรุนที่ผานมา
คุณครูมะลิวัลย เอมโอฐ จากโรงเรียนรัษฎา จ.ตรัง กลาววาการที่ไดมาอบรมการใชงาน
โปรแกรม Word Excel และโปรแกรม SPSS กับศูนยคอมพิวเตอรในครั้งนี้ ทำใหครูไดรับความรู
ใหมๆ เกี่ยวกับการใชเครื่องมือตางๆ บนโปรแกรมที่มากขึ้น สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
กับการสอนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการทำงานวิจัยวิเคราะหขอสอบและวัดทัศนคติของนักเรียน
คุณครูอัญชลี แคยิหวา จากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ
จ.สงขลา กลาววา หัวขอหลักสูตรที่ทางศูนยคอมพิวเตอร
ไดจัดอบรมใหในครั้งนี้ เปนหลักสูตรที่เหมาะกับครูผูสอน
เปนอยางมาก เพราะนอกจากจะนำความรูตางๆ ไปปรับ
ใชกับการสอนในชั้นเรียนแลวยังสามารถนำไปพัฒนา
การทำผลงานทางวิชาการของครูไดอีกดวย

คุณครูอมรรัตน อรนพ จากโรงเรียน
ศรี น ครมู ล นิ ธิ จ.สงขลา ก็ ไ ด ก ล า วด ว ยว า
โครงการคอมพิวเตอรเพื่อชุมชนเปนโครงการ
ที่พัฒนาความรูทางดาน IT ใหกับคุณครูมากขึ้น
ซึ่งหลังจากการอบรมครูจะนำความรูที่ไดรับ
ไปใชกับการทำงานวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงนำไป
ประยุกตใชจัดการดานการเรียนการสอนให
งายและสะดวกขึ้น เชน การตัดเกรดนักเรียน

โครงการคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน หลักสูตร “การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับงานสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน” จัดขึ้นที่อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยมีคุณครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต เขารวมโครงการฯ จำนวน
75 คน ดวยโปรแกรม Microsoft Word ในหัวขอการจัดรูปแบบดวยสไตล การทำบรรณานุกรม การใส Caption เพื่อทำสารบัญรูปภาพและตาราง
การใส Footnote- EndNote การทำดัชนีอางอิง และการใชโปรแกรม Microsoft Excel ในหัวขอการปอนและการจัดรูปแบบ การคำนวณ รวมถึง
การใชโปรแกรม SPSS มาทำวิจัยในชั้นเรียน
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เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 อ.สุภาส จันทรหงษ ผูอำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน และคณะ เขาเยี่ยมชม
หารือความรวมมือในการบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบทะเบียน ณ หองประชุม ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดย มี รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คุณธเนศวร ศรีไพบูลย ผูชวยผูอำนวยการ
ศูนยคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงาน และผูเชี่ยวชาญระบบทะเบียนนักศึกษา
ของศูนยคอมพิวเตอรใหการตอนรับ

