ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
จัดกิจกรรมทางด้าน IT
ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ยังคณะต่างๆ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ไดรวมจัดกิจกรรมทางดาน IT ในงาน ม.อ. ว�ชาการ
ประจำป 2561 ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสร�มใหความรูในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกชุมชน โดยผูเขารวมกิจกรรมในครั�งนี้ประกอบดวยนักเร�ยน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป ซ�่งงานในวันนั�นศูนยคอมพิวเตอรไดมีการจัดกิจกรรม 3 หัวขอ คือ
1. อบรมเช�งปฏิบตั กิ ารในหลักสูตร สรางและพัฒนาเกมส “Kids Learn to Code with Scratch”
2. การเตนเขาจังหวะ ดวย E-Sport ผาน Application บนมือถือ เพื่อพัฒนาทักษะและสงเสร�ม
สุขภาพของผูเขารวมกิจกรรม
3. การศึกษาเร�ยนรูส ารคดีเช�งสรางสรรคผา นเทคโนโลยี VR ซ�ง่ เปนการจำลองสภาพแวดลอมเสมือนจร�ง
ในรูปแบบ 3D โดยผูท เ่ี ขารวมกิจกรรมสามารถโตตอบกับสภาพแวดลอมที่จำลองข�้นเสมือนวาเขาไปอยู
ในเหตุการณนั�นจร�งๆ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 1/2561
เมื่อตนเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผานมา นายคณกรณ หอศิร�ธรรม และนางอังกาบ การกรณ บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ไดเดินสายสัญจรเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2561 ยังคณะตางๆ ใน ม.อ. ไดแก คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคนิคการแพทย คณะว�ทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะว�ทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะการแพทยแผนไทย และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อแนะนำขอมูล
การใชบร�การ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบร�การตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เชน
* ระบบ PSU Passport หร�อบัญช�ผูใชสำหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. (เว็บไซต: https://passport.psu.ac.th)
* บร�การ Microsoft Office 365 ซ�่งประกอบดวยบร�การระบบ E-mail, พื้นที่เก็บไฟล, โปรแกรม Office Web Apps
และ Office Desktop Apps (เว็บไซต: https://www.cc.psu.ac.th/studentemail)
* บร�การซอฟตแวรลิขสิทธ�์สำหรับนักศึกษา (เว็บไซต: https://licensing.psu.ac.th)
* การใชงานเคร�อขายไรสายของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร “PSU WiFi” (เว็บไซต: https://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi)
* การใชงาน PSU VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรจากภายนอก
(เว็บไซต: https://net.psu.ac.th/index.php/psu-vpn)
* บร�การ Web Hosting (เว็บไซต: http://webhost.psu.ac.th)
* บร�การ IT Service (เว็บไซต: http://ac-service.cc.psu.ac.th)
* บร�การ Help Desk ฟร� (บร�การใหคำแนะนำการใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ทั�งนี้เพื่อชวยใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาว�ทยาลัยฯ สามารถใชงานบร�การดังกลาวไดโดยสะดวก)
* บร�การฝกอบรมคอมพิวเตอร (เว็บไซต: https://training.cc.psu.ac.th)
* ศูนยทดสอบความรูทางคอมพิวเตอร (เว็บไซต: https://psu-coptest.psu.ac.th)
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รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 ต.ค. 61
ว�ชา

รหัสว�ชา

วันที่สอบ

เวลา

เวลาสอบ (นาที) จำนวนรับสมัคร (คน)

MS Word 2010

W0336

30 ต.ค. 61

13.00 - 13.50 น.

50

25

MS PowerPoint 2010

P0301

30 ต.ค. 61

14.00 - 14.50 น.

25

MS Excel 2010

E0320

30 ต.ค. 61

15.00 - 16.20 น.

50
80

25

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ย. 61
เวลาสอบ (นาที) จำนวนรับสมัคร (คน)

ว�ชา

รหัสว�ชา

วันที่สอบ

เวลา

MS Word 2010

W0337

20 พ.ย. 61

13.00 - 13.50 น.

50

25

MS PowerPoint 2010

P0302

50
80

25

E0321

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

14.00 - 14.50 น.

MS Excel 2010

หองสอบ : หอง 101 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ว�ทยาเขตหาดใหญ
คุณสมบัติผูสมัคร : นักศึกษา/บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ที่ตองการใบรับรองความสามารถดานคอมพิวเตอร

15.00 - 16.20 น.

คาธรรมเนียมการสอบ :
* สำหรับนักศึกษา/บุคลากร ม.อ.
มัดจำคาสอบคนละ 100.-บาท/ว�ชา
(ชำระกอนสอบ 1 สัปดาห)
* สำหรับบุคคลทั่วไป 300.-บาท/ว�ชา

25
สอบถามโทร : 0 7428 2109
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2109)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
https://psu-coptest.psu.ac.th
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ประกาศ ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เร�่อง เผยแพรแผนการจัดซ�้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ)

ฉบับที่ 81 ป 2561 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.61

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ�้อจัดจางและการบร�หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซ�้อจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเคร�อขายสารสนเทศของกรมบัญช�กลาง
และของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญช�กลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั�น
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซ�้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
แผนการจัดซ�้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. (M61090027176) ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

รหัสแผน
จัดซ�้อจัดจาง

ช�่อโครงการ

งบประมาณ
โครงการ (บาท)

คาดวา
จะประกาศ (เดือน/ป)

1

P61090045658

ระบบใยแกวนำแสง ว�ทยาเขตหาดใหญ จำนวน 1 ระบบ

1,960,000.00

10/2561

2

P61090045642

ลิขสิทธ�์ซอฟตแวรสำหรับสถานศึกษา
(Dsktp Campus All Languages Lic per SA Pack MVL)
จำนวน 600 ชุด

1,200,000.00

11/2561

*** สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 7428 2077 ในวันและเวลาราชการ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
อบรมนอกเวลาราชการ
1.การใช Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน
รุนที่ 1/62
อบรม : 3 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. การประยุกต Google Forms
เพื่อการทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุนที่ 1/62
อบรม : 4 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. เร�ยนรู Excel เพื่อการใชงานจร�ง
รุนที่ 1/62
อบรม : 10 – 11 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
4. การออกแบบหนาปกและสื่อสิ่งพิมพ
ดวยโปรแกรม Illustrator รุนที่ 1/62
อบรม : 17 – 18 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ต้อนรับนักเรียน
ม.5 และ ม.6
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คุณสงกรานต์ มุณีแนม

คุณปรีชา ศรีมนัสรัตน์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนยคอมพิวเตอร
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ใหการตอนรับคณะครู
และนักเร�ยน ระดับชั�นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6
โรงเร�ยนภูเก็ตว�ทยาลัย ในโอกาสเขาเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานเกีย่ วกับระบบเคร�อขาย การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และรับคำแนะนำอาช�พทางดานคอมพิวเตอร โดยใน
โอกาสนี้ คุณปร�ชา ศร�มนัสรัตน หัวหนากลุมงานบร�การ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณสงกรานต มุณีแนม
หัวหนากลุมงานบร�การระบบเคร�อขายและสื่อสาร
ศูนยคอมพิวเตอร ใหการตอนรับและเปนว�ทยากร
บรรยาย

อบรมในเวลาราชการ

1.เทคนิคและการประยุกตใช
Microsoft Excel เบื้องตน
รุนที่ 1/62
อบรม : 22 – 23 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. สรางสรรคงาน Graphic
ดวย Illustrator CS6 รุนที่ 1/62
อบรม : 22 – 23 พฤศจ�กายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรม
ไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบร�การว�ชาการ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้
ให้แก่นักศึกษา ม.อ. ในหัวข้อ
“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”

ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับทราบถึงการใชงานระบบคอมพิวเตอรใน ม.อ.
และบร�การตางๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอรมีใหแกนักศึกษาไดแก
* การใชงานระบบ PSU Passport สำหรับเปนกุญแจเขาใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ.
* การใชบร�การ Microsoft Office 365
* การใชบร�การซอฟตแวรลิขสิทธ�์สำหรับนักศึกษา
* การใชงานเคร�อขายไรสายของ ม.อ. (PSU WiFi)
* การใชงาน VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
* การตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ต โควตา 5 GB ตอวัน
* การใชบร�การระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
สำหรับใชในการลงทะเบียนเร�ยนและการชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
* การใชบร�การอบรมคอมพิวเตอร
* การใชบร�การศูนยทดสอบความรูทางคอมพิวเตอร
* การใชบร�การเชาเคร�่องคอมพิวเตอรโนตบุก
* การใชบร�การ IT Service
ทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
* การใชบร�การ Help Desk
ของศูนยคอมพิวเตอร

