ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต อบรมบุคลากร
หัวขอ “โภชนาการที่มีคุณภาพเพื่ิอสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 2 : พาเขาครัวกับงานโภชนาการ"

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมการใชงาน
Excel, PowerPoint และ Movie Maker
ใหแกนักเรียนศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน

การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ระหวางศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ
และสำนักวิทยบริการ ม.อ. วิทยาเขตปตตานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัด
โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิตตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ประจำป 2560
ในหัวขอ เรื่อง “โภชนาการที่มีคุณภาพเพื่ิอสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 2 : พาเขาครัวกับงานโภชนาการ”
ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใหความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในการรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลัก
โภชนาการ โดยการอบรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากทีมบุคลากรงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำโดยคุณภัคจิรา เบญญาปญญา
นักวิชาการโภชนาการ เปน วิทยากรบรรยาย

รองศาสตราจารย ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประชุมหารือ
การพัฒนาการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ พรอมดวยคณะบุคลากรของทั้งสองหนวยงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ
หองประชุมชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

ทีม ALIST เขาพบหารือ

ทานรองอธิการมหาวิทยาลัยหาดใหญ

www.alist.psu.ac.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจากทีมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher
Education Institutes : ALIST) ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นางเนาวรัตน สอิด นายชำนาญ อินทสโร นายสุทธิพงษ อุดมประเสริฐกุล
เขาพบ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ รองอธิการบดี ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
เพื่อหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบหองสมุดกับระบบสารสนเทศ และบริการอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญกำลังนำมาใหบริการนักศึกษาโดยเฉพาะ มุงเนนเรื่อง
อำนวยความสะดวกแกนักศึกษาใหสามารถใชงานผาน Mobile และ
ตอบสนอง lifestyle ของคนรุนใหม

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดอบรมคอมพิวเตอร
สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และผูสนใจทั่วไป โดยมีหลักสูตร ดังนี้

ฉบับที่ 74 ป 2560 ประจำเดือน เม.ย.– พ.ค. 60

อบรมนอกเวลาราชการ

แจงเตือนบุคลากร นักศึกษา

เทคนิคการจัดรูปเลมรายงาน/โครงงาน
ดวย Word “Advance” รุนที่ 4/60

อบรม : 1 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาตรี 300 บาท
นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร ม.อ. 600 บาท
นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่นๆ ไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 720 บาท
บุคคลทั่วไป 900 บาท
** หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

การสรางงาน Graphic ดวยโปรแกรม Illustrator รุนที่ 3/60

อบรม : 29 – 30 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาตรี 600 บาท
นักศึกษา ม.อ. ระดับปริญญาโท/เอก และบุคลากร ม.อ. 1,200 บาท
นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่นๆ ไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 1.440 บาท
บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
** หมายเหตุ : ไมบริการอาหารวางและอาหารกลางวัน

อบรมในเวลาราชการ

การสรางรายงานเชิงวิเคราะหดวย
PivotTable & Pivot Chart รุนที่ 2/60

อบรม : 13 – 14 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 2,800 บาท
หมายเหตุ : ชำระภายใน 19 มิ.ย. 60 หรือสมัครหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกันเหลือ 2,660 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน

PowerPoint Template and Presentation
Techniques รุนที่ 2/60

อบรม : 13 – 14 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราคาลงทะเบียน : 2,800 บาท
หมายเหตุ : ชำระภายใน 19 มิ.ย. 60 หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกันเหลือ 2,660 บาท/คน
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน
อานรายละเอียดเพิ่มเติม
และสมัครอบรมไดที่เว็บไซต
เทคนิคการจัดรูปเลมเอกสาร
: http://training.cc.psu.ac.th
ดวย Word อยางมืออาชีพ รุนที่ 1/60
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบริการวิชาการ
อบรม : 24 – 25 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
อัตราคาลงทะเบียน : 2,450 บาท
หมายเหตุ : ชำระภายใน 10 ก.ค. 60 หรือหนวยงานเดียวกัน 2 คน ในรุนเดียวกันเหลือ 2,330 บาท/คน โทรศัพท : 0 7428 2106 , 0 7428 2109
และ 0 7428 2115
สมัคร 5 คน ไมตองอยูหนวยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน

ระมัดระวังโปรแกรมไวรัส

เรียกค่าไถ่

(Wana Decrypt0r)
ขอมูล : นายคณกรณ หอศิริธรรม
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ซึ่งกำลังระบาดทั่วโลก

สืบเนื่องมาจากขาวสารที่ผานมาเกี่ยวกับการแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรเรียกคาไถ ที่มีชื่อวา “Wana Decrypt0r” ซึ่งโจมตี
ไปยังคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft ทั่วโลก ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงขอแจงเตือนบุคลากรและนักศึกษา
ใหระมัดระวังภัยจากโปรแกรมไวรัส เรียกคาไถ ชื่อ “Wana Decrypt0r” ที่กำลังระบาดทั่วโลก โดยแจงตือนใหผูที่ใชงาน Microsoft Windows
และผูใชงาน E-mail ที่มีไฟลแนบโปรดระมัดระวังการใชงานอยางที่สุด ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญไดดังนี้
1. โปรแกรมเรียกคาไถระบาดทั่วโลก : หากติดไวรัส ไฟลในเครื่องคอมพิวเตอร เชน Word , Excel หรืองานวิจัยของทานจะถูก
เขารหัส ทำใหเปดไมไดอีกเลย จนกวาจะยอมจายเงินคาไถใหกับ Hacker
2. กระทบตอผูใชงาน Microsoft Windows : โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องที่ใช Windows File Sharing (เชน Drive I) หรือใช
Windows เถื่อน เพราะจะไมไดรับการ Update จาก Microsoft แตถาใช Windows ลิขสิทธิ์แตไมเคย Update ก็อาจจะโดนไดงาย ๆ สวน
การใช Windows XP จะมีความเสี่ยงที่สุด
3. หากไดรับ E-mail และมีไฟลแนบ ใหระมัดระวัง : ไมวาจะมาจากคนที่รูจักหรือไมก็ตาม กอนเปดไฟลใหตรวจสอบกอนเปด
ซึ่งหากเปดมาแลวมีคำถามเปนภาษาที่ไมเขาใจ ใหปรึกษานักคอมพิวเตอรใกลตัวทาน
4. หากโดนไวรัส : อยากไดไฟลคืนจะตองจายเงินสกุล BitCoin ซึ่งถึงแมจะจายไปแลวแตก็ไมสามารถรับประกันไดวาจะไดไฟลคืนหรือไม
และหากหาโปรแกรมมาแกไขก็อาจจะตองระวังเจอไวรัสแฝง
5. AntiVirus ไมชวยอะไร : เพราะไฟลแนบไมใชไวรัสแตถาเปดโปรแกรม โปรแกรมจะไปดาวนโหลดไวรัสจริงๆ มาอีกที
6. ปองกันไดอยางเดียว คือ ตอง Update Windows : ดังนั้น Windows เถื่อน Windows โบราณ (XP เปนตน) หรือ Windows
ที่ไมยอม Update จะมีความเสี่ยงติดไวรัสนี้มากที่สุด
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://sysadmin.psu.ac.th/2017/05/13/wcry/

บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
เขารวมตอนรับคณะดูงานจาก
ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา
และบรรยายขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผานมา ณ หองประชุม 1 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นายปรีชา ศรีมนัสรัตน หัวหนากลุมงาน
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดเขารวมตอนรับและบรรยายขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแกคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกองกลาง
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

