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ปร�ชา ศร�มนัสรัตน
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ระบบสารสนเทศ
สงกรานต มุณีแนม
หัวหนากลุมงานบร�การระบบเคร�อขายและสื่อสาร

เมือ่ วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ในชวงปดภาคเร�ยน ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ไดจดั โครงการ
คอมพิวเตอรสำหรับเด็ก “Graphic Kids Camp” ใหกับนองๆ นักเร�ยนที่มีอายุ 8 – 12 ปที่สนใจ
เขารวมโครงการ เพื่อปูพื้นฐานใหนองๆ ไดเร�ยนรูและสรางความคุนเคยในการใชคอมพิวเตอร โดย
ไดจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตรการออกแบบกราฟฟคดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เพื่อใหนองๆ ไดเร�ยนรูการใชงานและรูจักเคร�่องมือพื้นฐานของโปรแกรม การวาดรูปและการตกแตง
รูปภาพ รวมถึงใหนองๆ ไดรวมสนุกกับการทำผลงาน ทำกิจกรรมเสร�มสรางความสัมพันธและทำ
กิจกรรมตางๆ นอกหองเร�ยนอีกดวย ไดแก เยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. ทำกิจกรรมงาน DIY ตกแตง
กระถางตนไม ปลูกตนไมประดับ ทำขนมแซนว�ช และแขงขันรอนเคร�่องบินกระดาษ

Kids Camp”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการแบบให้เปล่า

เรื่อง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Users Group

ฟรี!

ไมมีคาใชจายในการเขาฟง …
ดวยศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร กำหนดจัดสัมมนาเช�งว�ชาการแบบใหเปลา เร�่อง ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ALIST Users Group ครั้งที่ 10 (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Users Group)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม อาคาร
สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ฟร� ไมมีคา
ใชจายในการเขาฟง โดยกลุมผูเขาสัมมนา คือ บรรณารักษ โปรแกรมเมอร ผูปฏิบัติงานหองสมุด และผูสนใจทั่วไป จำนวน 80 คน
ซ�่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานระบบ ALIST ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการใช และแจงความ
ตองการเพิม่ เติมตอผูพ ฒ
ั นา เพือ่ รับทราบปญหาจากการใชงาน ไดนำมาปรับปรุงระบบฯ ใหตรงตามความตองการของผูใ ชงานมาก
ยิ่งข�้น อีกทั้งเพื่อเปนการแนะนำระบบหองสมุดอัตโนมัติใหแกหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจ
ในการนี้ จ�งขอเร�ยนเช�ญทานและบุคลากรในหนวยงานเขารวมการสัมมนาฯ ดังกลาว โดยไมถือเปนวันลา พรอมทั้งมีสิทธ�
เบิกคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของไดตามระเบียบของทางราชการเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา สนใจสมัครเขารวมโครงการ
ไดที่ https://training.cc.psu.ac.th ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ระบุว�ธ�การชำระเง�นแตไมตองชำระเง�น) และสามารถ
ดูรายละเอียดจดหมายเช�ญและโครงการไดที่ https://www.cc.psu.ac.th/pdf/ALIST10-62.pdf
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณรัชภร จันทสุรัส ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร E-mail : rachaporn.c@psu.ac.th โทรศัพท 074 282115 โทรสาร 074 282070

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ โดยศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
อบรมในเวลาราชการ
1. Play & Learn กับคอมพิวเตอรเบื้องตน
(สำหรับนองๆ อายุ 8 – 12 ป)
อบรม : 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดจากการสรางเกม
ดวย Scratch (สำหรับนองๆ อายุ 9 – 12 ป)
อบรม : 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน
ดวย Macro & Basic VBA รุนที่ 1/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
4. การใช Word เบื้องตนอยางมืออาช�พ รุนที่ 2/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
5. การออกแบบปกและสื่อสิ่งพิมพ
ดวยโปรแกรม Illustrator รุนที่ 1/62
อบรม : 2 – 3 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรมนอกเวลาราชการ
1. การใช Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน รุนที่ 2/62
อบรม : 27 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. เร�ยนรู Excel เพื่อการใชงานจร�ง รุนที่ 2/62
อบรม : 27 – 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. การออกแบบหนาปกและสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรม Illustrator รุนที่ 2/62
อบรม : 27 – 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
4. การประยุกต Google Forms เพื่อการทดสอบและทำแบบสำรวจขั้นสูง รุนที่ 2/62
อบรม : 28 เม.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
5. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานดวย Excel Macro & Basic VBA รุนที่ 1/62
อบรม : 25 – 26 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
6. การสรางงาน Graphic ดวย Illustrator รุนที่ 3/62
อบรม : 25 – 26 พ.ค. 62 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th
ติดตอสอบถาม : กลุมงานบร�การว�ชาการ ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โทรศัพท : 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115

ฉบับที่ 84 ป 2562 ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. 62

แนะนำบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ม.อ.

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรไดจดั ซ�อ้ ซอฟตแวรจากไมโครซอฟตเพือ่ ใหบร�การแกนกั ศึกษาและบุคลากร ภาย
ใตเง�่อนไข Microsoft Campus Agreement ผาน Azure Dev Tools for Teaching ซ�่งทำใหผูใชงานสามารถ
ใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธ�์ถูกตอง
ซ�่งซอฟตแวรที่ใหบร�การดาวนโหลด ไดแก
* ระบบปฏิบัติการ Windows
- Microsoft Windows 8.1 Professional
- Microsoft Windows 10 Education
* เคร�่องมือพัฒนาโปรแกรม Developer Tools
- Visual Studio Enterprise 2015, 2017
นักศึกษาและบุคลากรที่มีความประสงคจะใชงานสามารถดาวนโหลดไดที่
Website: https://licensing.psu.ac.th
กรุณาอานว�ธ�การเขาใชงานที่ https://licensing.psu.ac.th/microsoft-azure/
“การละเมิดลิขสิทธ�์ซอฟตแวร ทั้งรับมาใชและเผยแพรผานเคร�อขายคอมพิวเตอรเปนความผิดสวนบุคคล
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรจะใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย” https://www.stop.in.th
นักศึกษาและบุคลากรมีทางเลือกใชซอฟตแวรฟร�ไดจาก Website: https://opensource.cc.psu.ac.th
ในหัวขอ โปรแกรมนาใช และซอฟตแวรลิขสิทธ�์เฉพาะจาก Website: https://licensing.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้ออม รู้ใช้ มาทดลองหา
ความมั่งคั่งสุทธิ กันเถอะ
และจัดการเงินอย่างไรให้ไม่สะดุดแม้ยามฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนยคอมพิวเตอร ประจำป 2562 ในหัวขอเร�่อง “รูออม รูใช มาทดลองหา ความมั่งคั่งสุทธ�
กันเถอะ และจัดการเง�นอยางไรใหไมสะดุดแมยามฉุกเฉิน” ณ หองสัมมนา 102
อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เพื่อใหความรูและความเขาใจในเร�่องการบร�หารจัดการเง�น
การออม การใชจาย การวางแผน และจัดการหนี้ ใหแกบุคลากร โดยการอบรมในครั้งนี้
ไดรับเกียรติจากทีมเจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานภาคใต นำโดย
คุณไสว มานพศิลป ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการสวนคุมครองและใหความรูผูใชบร�การ
ทางการเง�น และคุณธนิก พรเทวบัญชา ตำแหนงผูว�เคราะหอาวุโส เปนว�ทยากรบรรยาย
สำหรับวัตถุประสงคของการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสุขภาพ
ทางการเง�นที่ดีใหแกบุคลากร เปนองคกรสรางสุขทางการเง�น (Happy Money)
ซ�่งเปนปจจัยสำคัญของกระบวนการสราง Happy Workplace มีสวนชวยใหบุคลากร
ทำงานไดเต็มศักยภาพ ควบคูไปกับการทำงานอยางมีความสุข สามารถสรางผลผลิตชั้นเลิศได
นำมาซ�่งประสิทธ�ภาพที่ดีขององคกร

