ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษา ม.อ. ในหัวข้อ

“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนา 102

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอตรวจติดตามการรักษาระบบ
ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรูใหแกนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ในหัวขอ“การใชงานระบบ
คอมพิวเตอรใน ม.อ.” ประจำปการศึกษา 2562 ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับทราบถึงการใชงานระบบคอมพิวเตอรในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรและบร�การตางๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอรมีใหแกนักศึกษา ไดแก
* การใชงานระบบ PSU Passport สำหรับเปนกุญแจเขาใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ.
* การใชบร�การ Microsoft Office 365
* การใชบร�การซอฟตแวรลิขสิทธ�์สำหรับนักศึกษา
* การใชงานเคร�อขายไรสายของ ม.อ. (PSU WiFi)
* การใช VPN เพื่อการใชงานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
* การตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ตของมหาว�ทยาลัยฯ โควตา 5 GB ตอวัน
* การใชบร�การระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) สำหรับใชในการลงทะเบียนเร�ยนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
* การใชบร�การอบรมคอมพิวเตอร
* การใชบร�การศูนยสอบคอมพิวเตอรออนไลน (PSU-Cop Test)
* การใชบร�การเชาเคร�่องคอมพิวเตอร Notebook
* การใชบร�การซอมคอมพิวเตอร (IT Services)
* การใชบร�การ Help Desk

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.
การจัดการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ศึกษาดูงานการบริห
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศูนย
คอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ไดตอนรับอาจารยและนักศึกษาดูงานจาก
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขต
สุราษฎรธานี จำนวน 24 คน นำโดย วาที่
ร.อ.ว�ศิษฎ ลิ้มพัฒนสิร� ในโอกาสนี้ นาย
ปร�ชา ศร�มนัสรัตน หัวหนากลุมงานบร�การ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และนาย
สงกรานต มุณแี นม หัวหนากลุม งานบร�การ
ระบบเคร�อขายและสือ่ สาร ศูนยคอมพิวเตอร
ใหการตอนรับและเปนว�ทยากรบรรยาย ณ
หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)) ไดมาตรวจ
ติดตามการรักษาระบบครั�งที่ 1 ของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เนื่องจากศูนยคอมพิวเตอรไดรับการรับรองระบบบร�หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
9001-2559 (ISO 9001:2015) สำหรับการใหบร�การเช�่อมตอระบบเคร�อขายคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพทและสื่อสาร การใหบร�การฝกอบรมคอมพิวเตอร
การใหบร�การหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยทดสอบวัดความรูทางคอมพิวเตอร (Computer Proficiency Test) การใหบร�การการตรวจและว�เคราะห
ขอสอบ และการใหบร�การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีคุณเขมชาติ หวังกิจจามร และคุณพรผกา สินว�รุทัย เปนผูตรวจประเมิน สำหรับวัตถุประสงคของ
การตรวจประเมินครั�งนี้ คือ เพื่อตรวจสอบวาศูนยคอมพิวเตอรไดมีการจัดทำระบบสอดคลองตามมาตรฐานการรับรองหร�อไม และประเมินผลความ
สามารถของระบบการจัดการ เพื่อทำใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดของลูกคา รวมถึงตรวจสอบวาไดมี
การนำระบบไปใชอยางมีประสิทธ�ผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องหร�อไม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
จัดกิจกรรมทางด้าน IT
ในงาน ม.อ. วิชาการ
ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ไดรวมจัดกิจกรรมทางดาน IT ในงาน ม.อ. ว�ชาการ ประจำป 2562 ณ อาคารศูนย
คอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสร�มใหความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
ชุมชน นักเร�ยน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
1. กิจกรรมเขาจังหวะ “พัฒนาทักษะและสงเสร�มสุขภาพดวย E-Sport”
2. กิจกรรมการศึกษาเร�ยนรูสารคดีเช�งสรางสรรคผานเทคโนโลยี VR
“ทองโลกจ�นตนาการผานเทคโนโลยี Virtual Reality หร�อ VR”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62

สรางสรรค Infographic เพื่อการสื่อสาร
ดวย PowerPoint รุนที่ 1/63
อบรม : 26 – 27 ตุลาคม 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

การจัดการฐานขอมูลดวย Excel รุนที่ 1/63
อบรม : 2 – 3 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.
สรางสรรคงานวาดการตนู ดวย Adobe Illustrator รุน ที่ 1/63
อบรม : 2 – 3 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.
การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูล
ดวย Access Level 1 รุนที่ 1/63
อบรม : 9, 10, 16 และ 17 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.
Adobe Photoshop การสรางสรรคและตกแตงภาพ
อยางมืออาช�พ รุนที่ 1/63
อบรม : 9 – 10 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 10:00 น.
การสรางงานกราฟกดวย Illustrator รุนที่ 1/63
อบรม : 16 - 17 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.
การพัฒนา Application บนมือถือดวย Ionic (Basic) รุน ที่ 1/63
อบรม : 23, 24 และ 30 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

Graphic Design with Photoshop รุนที่ 1/63
อบรม : 25 - 26 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

จดหมายข่าว
Tel : 074 28 2101

Fax : 074 28 2111

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

บรรณาธ�การ : เนาวรัตน สอิด, อังกาบ การกรณ ชางภาพ : อังกาบ การกรณ, โฆษิต ชวยชูฤทธ�์
กองบรรณาธ�การฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน, ทิพาพร พัฒนศิร� ออกแบบ : สุธ�ดา ธรรมโพธ�กุล

psucc

ฉบับที่ 86 ป 2562 ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 62

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ประจำปี 2562

การทำรายงานสรุปดวย PivotTable & PivotChart
in Excel รุนที่ 1/63
อบรม : 30 พฤศจ�กายน - 1 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.
การออกแบบ Curriculum Vitae & Resume
เพื่อทำใหชนะใจกรรมการ รุนที่ 1/63
อบรม : 14 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.
เสร�มพลังสื่อสาร (PR) เพื่อพัฒนาธุรกิจ รุนที่ 1/63
อบรม : 15 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.
เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel
แบบมืออาช�พ รุนที่ 1/63
อบรม : 21 - 22 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.
Basic Word for Smart Office รุนที่ 1/63
อบรม : 21 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร พรอมดวยบุคลากรไดเขารวมพิธ�วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวร�ย สมเด็จ
พระมหิตลาธ�เบศร อดุลยเดชว�กรม พระบรมราชชนก องคบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย เนื่องใน
วันมหิดล ประจำป 2562 ณ ลานพระบิดา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62
ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร
สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ลูกคารายหนวยงาน และบุคคลทั่วไป
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ ประจำเดือนพฤศจ�กายน - ธันวาคม 2562 ดังนี้
โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

เทคนิคการจัดรูปเลมรายงาน/โครงงานดวย Word รุน ที่ 1/63
อบรม : 22 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอกลุมงานบร�การว�ชาการ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ โทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)

