ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรม เรือ
่ ง “การนวดตัวเองเพือ
่ สุขภาพและฤษีดด
ั ตน”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
ประจำป 2562 ในหัวขออบรมเร�่อง “การนวดตัวเองเพื่อสุขภาพและษีดัดตน” ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตัวเองดวยว�ธก� ารนวดไทยและกายบร�หารทาษีดดั ตน โดยการอบรมในครัง� นีไ้ ดรบั เกียรติจากทีมคณาจารย
และบุคลากร จากคณะการแพทยแผนไทย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผูบ
้ ริหารและ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรม In-House Training
หลักสูตร “เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel เบือ
้ งต้น”
ให้แก่บริษท
ั ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 – 7 มิถนุ ายน 2562 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดรบั ความไววางใจใหดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ
In-House Training หลักสูตร “เทคนิคและการประยุกตใช MS Excel เบื้องตน” ใหแกบุคลากรบร�ษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ณ หองประชุมบร�ษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการใชงาน Excel เพื่อการทำงาน
อยางมีประสิทธ�ภาพ ซ�ง่ การอบรมในครัง� นีไ้ ดมคี ณ
ุ ศิเนตร กิม้ เสง นักว�ชาการคอมพิวเตอร ฝายฝกอบรม ศูนยคอมพิวเตอร เปนว�ทยากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตร “Microsoft Excel for Professional”
ให้แก่บริษท
ั เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

บุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น

เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ใหการตอนรับคณะผูบ ร�หารและบุคลากรจากสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยขอนแกน ในโอกาสเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเร�ยนรูเกี่ยวกับการบร�หารจัดการองคกร และ
ภารกิจงานดานตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
และคณะบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ใหการตอนรับและแนะนำภารกิจดานบร�การว�ชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบร�การ
ระบบเคร�อขายและสือ่ สาร

เมือ่ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 บร�ษทั เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิ ต จำกั ด ได ไ ว ว างใจให ศ ู น ย
คอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จัดหลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอรกลุม Microsoft Excel ใหเปนพิเศษ คือ หลักสูตร
“Microsoft Excel for Professional” ใหแกบคุ ลากร บร�ษทั
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพือ่ พัฒนาทักษะ
การใชงาน Microsoft Excel อยางมืออาช�พ ณ ศูนยเศรษฐพัฒน
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย จังหวัดสงขลา โดยมี
คุณศิเนตร กิ้มเสง นักว�ชาการคอมพิวเตอร ฝายฝกอบรม
ศูนยคอมพิวเตอร เปนว�ทยากรในการอบรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

เพือ
่ ให้ผใู้ ช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ

ฉบับที่ 85 ป 2562 ประจำเดือน เม.ย. - ก.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
เปิดรับสมัคร การสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ (รอบทั่วไป)
ปีการศึกษาที่ 2562

CC Test

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ทีมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ไดดำเนินการจัดสัมมนาเช�งว�ชาการแบบใหเปลา ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั�งที่ 10 (Automated Library System
for Thai Higher Education Institutes Users Group) ณ หองนิโลตบล ศูนยฝกประสบการณว�ชาช�พ มหาว�ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพบปะเจาหนาที่หองสมุดทั่วประเทศที่ใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติฯ และผูสนใจทั่วไป รวมทั�ง
ใหขอมูลความกาวหนาและพัฒนาการของระบบ รวมถึงเพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และแจง
ความตองการเพิ่มเติมตอผูพัฒนาระบบ ซ�่งกิจกรรมในครั�งนี้ไดมีผูสนใจเขารวมสัมมนากวา 80 คน
สำหรับการสัมมนาเช�งว�ชาการในครั�งนี้มีว�ทยากรจากทีมพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติฯ สังกัดศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ รวมถึงว�ทยากรจากภายนอกสังกัดสำนักหอสมุด มหาว�ทยาลัยแมโจ และสังกัดสำนักว�ทยบร�การ
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตปตตานี มาใหขอมูลแลกเปลี่ยนเร�ยนรูการใชงานฟงกชันตางๆ ของระบบ ซ�่งระบบหอง
สมุดอัตโนมัติ ALIST นี้ คือระบบที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดรับการสนับสนุนและคำแนะนำจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาใหจัดทำระบบข�้นเพื่อใหไดระบบที่มีความเหมาะสมและตรงกับความตองการใชงานสำหรับหองสมุดของสถาบัน
การศึกษาในประเทศไทยโดยประกอบดวยระบบยอยทั�งหมด 6 โมดูล ซ�่งในขณะนี้ทีมพัฒนาระบบไดพัฒนาจนถึงเวอรชัน 4 แลว และยังได
รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเคร�่องหมายบร�การจากกรมทรัพยสินทางปญญาเปนที่เร�ยบรอยแลวดวย (https://www.alist.psu.ac.th)

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายทีศ
่ น
ู ย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

หองสอบ หอง
อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
คุณสมบัตผิ สู มัคร นักศึกษา/บุคลากร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร และบุคคลทัว่ ไป ทีต่ อ งการใบรับรองความสามารถดาน
คอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมการสอบ
* สำหรับนักศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร คาสอบคนละ 100 บาท/ว�ชา
* สำหรับบุคลากร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร คาสอบคนละ 150 บาท/ว�ชา
* สำหรับบุคคลทัว่ ไป คาสอบคนละ 300 บาท/ว�ชา
ชองทางการสมัครสอบ สมัครทาง https://psu-coptest.psu.ac.th
ว�ธก� ารชำระเง�นคาธรรมเนียมสอบ/เง�นมัดจำ
* ชำระเง�นสด สถานที่ กลุม งานบร�การว�ชาการ ศูนยคอพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
* โอนเขาบัญช�ออมทรัพย “ศูนยคอมพิวเตอร 2” ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด สาขามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
เลขทีบ่ ญ
ั ช� 565-2-45084-7
อานรายละเอียดขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี https://www.cc.psu.ac.th
สอบถามขอมูลโทร. 0 7428 2109 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2109)

