หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2559
สมัครไดที่ : http://training.cc.psu.ac.th

หลักสูตร เทคนิคการจัดรายงาน/
โครงงานดวย Word
รุนที่ 1/59 (จำนวน 6 ชั่วโมง)
อบรม 27 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
หลักสูตร Advance formulas and
Functions in Excel รุนที่ 1/59
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม 27 – 28 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
หลักสูตร การจัดการฐานขอมูล
ดวย Excel Database รุนที่ 2/59
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม 19 – 20 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
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หลักสูตร สรางงานนำเสนอขั้นเทพดวย
PowerPoint Techniques รุนที่ 1/59
(จำนวน 6 ชั่วโมง)
อบรม 28 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
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www.facebook.com/psucc

จดหมายข่าว
ศูนย์คอมพิวเตอร์

Tel. 0-7428-2101 : Fax. 0-7428-2111
บรรณาธิการ : เนาวรัตน สอิด , อังกาบ การกรณ ชางภาพ : อังกาบ การกรณ , โฆษิต ชวยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน , ทิพาพร พัฒนศิริ

ฉบับที่ 66 ป 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ตอนรับคณะนักศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดเขาเยี่ยมชมดูงานการบริหาร
จัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี นายสงกรานต มุณีแนม
หัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขายและสื่อสาร
ศูนยคอมพิวเตอร พรอมดวยคณะบุคลากรใหการตอนรับ

หลักสูตร เรียนรู Excel
เพื่อการใชงานจริง
รุนที่ 2/59 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม 27 – 28 กุมภาพันธ 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.
รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตร
Pivot Table & Pivot Chart
รุนที่ 1/59 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม 19 – 20 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.

คาลงทะเบียน คิดเงินตามประเภทผูสมัคร
- นศ. ม.อ. ป.ตรี 40.-บาท/ชม.
- นศ.ม.อ. ป.โท เอก/บุคลากร ม.อ.
นร. นศ. สถาบันอื่น 60.-บาท/ชม.
- บุคคลภายนอก 110.-บาท/ชม.
สถานที่อบรม อาคารศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ติดตอสอบถาม คุณเนาวรัตน ทองไทย : กลุมงานบริการวิชาการศูนยคอมพิวเตอร
โทร.074-282109,282115 : E-Mail: naowarat.t@psu.ac.th
หลักสูตร สรางสื่อนำเสนอ
ดวย PowerPoint รุนที่ 2/59
(จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม 19 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น.

www.cc.psu.ac.th

สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (MASCI)
ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO9001:2008 ครั้งที่ 3
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ไดมาตรวจติดตามการรักษา
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ครัง้ ที่ 3 ทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
เนือ่ งจากศูนยคอมพิวเตอรไดรบั การรับรองระบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก 9001:2552 (ISO 9001:2008)
โดยขอบข า ยที ่ ข อรั บ การรั บ รอง มี 6 บริ ก าร ได แ ก การให บ ริ ก ารเชื ่ อ มต อ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
บริ ก ารระบบโทรศั พ ท แ ละสื ่ อ สาร บริ ก ารฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร บริ ก ารห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร
บริการทดสอบวัดความรูทางคอมพิวเตอร (Computer Proﬁciency Test) และบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ซึง่ การตรวจติดตามครัง้ นีไ้ ดมีคณ
ุ เขมชาติ หวังกิจจามร และคุณศิรวิ รรณ ตีรณเสถียรพันธ เปนผูต รวจประเมิน
ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรับรองมาตรฐานฯ วาศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทำระบบสอดคลองตามมาตรฐาน
หรื อ ไม ซึ ่ ง ประเด็ น ในการตรวจสอบจะมุ  ง เน น ที ่ ป ระสิ ท ธิ ผ ล และการนำไปปฏิ บ ั ต ิ อ ย า งสม่ ำ เสมอ
รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเนือ่ งในบริการตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมฟรี ใหแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียนรูการใชระบบ Google Classroom
เมือ่ วันที่ 8 – 9 มกราคม 2559 ทีผ่ า นมา ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดจดั โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร ฟรี หลักสูตร เพิม่ ศักยภาพการเรียนการสอนไรขดี จำกัด
ดวย Google Classroom รุน ที่ 3 สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโรงเรียน
โดยมีนายคณกรณ หอศิริธรรม และทีมบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรเปนวิทยากรบรรยาย
โดยภายในดังกลาวไดมกี ารฝกอบรมในหัวขอทีม่ คี วามสำคัญ ไดแก “เริม่ ตนการใชงานระบบ
Google Apps for Education” “ฝกปฏิบตั ิ Google Classroom ในบทบาทผูส อน – ผูเ รียน”
“การใชงาน Google Drive” “การใชงาน Google Calendar” และ “การใชงาน Google
Site” ซึง่ การอบรมดังกลาวศูนยคอมพิวเตอรไดคาดหวังไววา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เขาอบรมจะสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหมีการใชงาน Google Classroom
เกิดขึ้นกับโรงเรียน รวมถึงนำไปใชในการทำงานดานการจัดการเรียนการสอนทั้งบทบาท
ของผูเ รียน - ผูส อนไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ศึกษาดูงานการบริหารระบบคุณภาพของหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เมือ่ วันที่ 13 – 16 มกราคม 2559 ทีมคณะทำงาน
ดานระบบคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จำนวน 13 คน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารระบบคุณภาพ
ของหนวยงานภายนอก จำนวน 3 หนวยงาน ไดแก
1) สถาบันคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.กรุงเทพฯ
2) บริษทั ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ จ.กรุงเทพฯ
3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จ.นครสวรรค
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหบคุ ลากรระบบงานคุณภาพทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
(Inernal Auditor) ของศูนยคอมพิวเตอร ไดสรางเสริมประสบการณและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
พรอมทัง้ เรียนรูก ารทำงานระบบคุณภาพจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เพือ่ เปนการนำความรูท ไ่ี ดรบั มาปรับปรุง – พัฒนาการปฏิบตั งิ านใหมคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้

