
     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศูนย�
คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
ได�ต�อนรับอาจารย�และนักศึกษาดูงานจาก
คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขต
สุราษฎร�ธานี จำนวน 24 คน นำโดย ว�าที่ 
ร.อ.ว�ศิษฎ� ลิ้มพัฒนสิร� ในโอกาสนี้ นาย
ปร�ชา ศร�มนัสรัตน� หัวหน�ากลุ�มงานบร�การ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และนาย
สงกรานต� มุณีแนม หัวหน�ากลุ�มงานบร�การ
ระบบเคร�อข�ายและส่ือสาร ศูนย�คอมพิวเตอร� 
ให�การต�อนรับและเป�นว�ทยากรบรรยาย ณ 
ห�องสัมมนา 102 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 

          เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ได�ร�วมจัดกิจกรรมทางด�าน IT ในงาน ม.อ. ว�ชาการ ประจำป� 2562 ณ อาคารศูนย�
คอมพิวเตอร� โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อส�งเสร�มให�ความรู�ในด�านเทคโนโลยีสารสนเทศแก�
ชุมชน นักเร�ยน และประชาชนทั่วไป ดังน้ี
 1. กิจกรรมเข�าจังหวะ “พัฒนาทักษะและส�งเสร�มสุขภาพด�วย E-Sport”
 2. กิจกรรมการศึกษาเร�ยนรู�สารคดีเช�งสร�างสรรค�ผ�านเทคโนโลยี VR 
“ท�องโลกจ�นตนาการผ�านเทคโนโลยี Virtual Reality หร�อ VR” 

* การใช�งานระบบ PSU Passport สำหรับเป�นกุญแจเข�าใช�งานระบบสารสนเทศของ ม.อ.
* การใช�บร�การ Microsoft Office 365
* การใช�บร�การซอฟต�แวร�ลิขสิทธ�์สำหรับนักศึกษา
* การใช�งานเคร�อข�ายไร�สายของ ม.อ. (PSU WiFi)
* การใช� VPN เพื่อการใช�งานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก
* การตรวจสอบการใช�อินเทอร�เน็ตของมหาว�ทยาลัยฯ โควต�า 5 GB ต�อวัน
* การใช�บร�การระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) สำหรับใช�ในการลงทะเบียนเร�ยนและชำระค�าธรรมเนียมการศึกษา
* การใช�บร�การอบรมคอมพิวเตอร�
* การใช�บร�การศูนย�สอบคอมพิวเตอร�ออนไลน� (PSU-Cop Test)
* การใช�บร�การเช�าเคร�่องคอมพิวเตอร� Notebook
* การใช�บร�การซ�อมคอมพิวเตอร� (IT Services)
* การใช�บร�การ Help Desk

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษา ม.อ. ในหัวข้อ 
“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนา 102 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู�ให�แก�นักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ในหัวข�อ“การใช�งานระบบ
คอมพิวเตอร�ใน ม.อ.” ประจำป�การศึกษา 2562 ณ ห�องสัมมนา 102 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�นักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับทราบถึงการใช�งานระบบคอมพิวเตอร�ในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�และบร�การต�างๆ ที่ศูนย�คอมพิวเตอร�มีให�แก�นักศึกษา ได�แก� 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. 
ศึกษาดูงานการบริการจัดการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 

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

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)) ได�มาตรวจ
ติดตามการรักษาระบบครั�งที่ 1 ของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. เนื่องจากศูนย�คอมพิวเตอร�ได�รับการรับรองระบบบร�หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 
9001-2559 (ISO 9001:2015) สำหรับการให�บร�การเช�่อมต�อระบบเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� ระบบโทรศัพท�และสื่อสาร การให�บร�การฝ�กอบรมคอมพิวเตอร� 
การให�บร�การห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ศูนย�ทดสอบวัดความรู�ทางคอมพิวเตอร� (Computer Proficiency Test) การให�บร�การการตรวจและว�เคราะห�
ข�อสอบ และการให�บร�การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีคุณเขมชาติ หวังกิจจามร และคุณพรผกา สินว�รุทัย เป�นผู�ตรวจประเมิน สำหรับวัตถุประสงค�ของ
การตรวจประเมินครั�งนี้ คือ เพื่อตรวจสอบว�าศูนย�คอมพิวเตอร�ได�มีการจัดทำระบบสอดคล�องตามมาตรฐานการรับรองหร�อไม� และประเมินผลความ
สามารถของระบบการจัดการ เพื่อทำให�มั่นใจว�าเป�นไปตามข�อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข�อกำหนดของลูกค�า รวมถึงตรวจสอบว�าได�มี
การนำระบบไปใช�อย�างมีประสิทธ�ผล และมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องหร�อไม�

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



เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� พร�อมด�วยบุคลากรได�เข�าร�วมพิธ�วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวร�ย� สมเด็จ
พระมหิตลาธ�เบศร อดุลยเดชว�กรม พระบรมราชชนก องค�บิดาแห�งการแพทย�แผนป�จจุบันของไทย เนื่องใน 
วันมหิดล ประจำป� 2562 ณ ลานพระบิดา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 
ประจำปี 2562

ฉบับที่ 86 ป� 2562 ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 62บรรณาธ�การ : เนาวรัตน� สอิด, อังกาบ การกรณ� ช�างภาพ : อังกาบ การกรณ�, โฆษิต ช�วยชูฤทธ�์
กองบรรณาธ�การฝ�ายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณ�รุ�งโรจน�, ทิพาพร พัฒนศิร� ออกแบบ : สุธ�ดา ธรรมโพธ�กุล psucc

จดหมายข่าว
Tel : 074 28 2101      Fax : 074 28 2111
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110 

ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 

   ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62

 ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร�
สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ลูกค�ารายหน�วยงาน และบุคคลทั่วไป 
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจ ประจำเดือนพฤศจ�กายน - ธันวาคม 2562 ดังน้ี

โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

       สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม ติดต�อกลุ�มงานบร�การว�ชาการ 
     ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
   ว�ทยาเขตหาดใหญ� โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)

Graphic Design with Photoshop รุ�นที่ 1/63  

อบรม : 25 - 26 พฤศจ�กายน 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

การทำรายงานสรุปด�วย PivotTable & PivotChart

in Excel รุ�นที่ 1/63

อบรม : 30 พฤศจ�กายน - 1 ธันวาคม 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

การออกแบบ Curriculum Vitae & Resume 

เพื่อทำให�ชนะใจกรรมการ รุ�นที่ 1/63

อบรม : 14 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เสร�มพลังสื่อสาร (PR) เพื่อพัฒนาธุรกิจ รุ�นที่ 1/63

อบรม : 15 ธันวาคม 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel 

แบบมืออาช�พ รุ�นที่ 1/63

อบรม : 21 - 22 ธันวาคม 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

Basic Word for Smart Office รุ�นที่ 1/63

อบรม : 21 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เทคนิคการจัดรูปเล�มรายงาน/โครงงานด�วย Word รุ�นท่ี 1/63

อบรม : 22 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น.

สร�างสรรค� Infographic เพื่อการสื่อสาร

ด�วย PowerPoint รุ�นที่ 1/63

อบรม : 26 – 27 ตุลาคม 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.

การจัดการฐานข�อมูลด�วย Excel รุ�นที่ 1/63

อบรม : 2 – 3 พฤศจ�กายน 2562 
เวลา 09:00 – 16:00 น.

สร�างสรรค�งานวาดการ�ตูนด�วย Adobe Illustrator รุ�นท่ี 1/63

อบรม : 2 – 3 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.

การออกแบบและสร�างระบบฐานข�อมูล

ด�วย Access Level 1 รุ�นที่ 1/63

อบรม : 9, 10, 16 และ 17 พฤศจ�กายน 2562
เวลา 09:00 – 16:00 น.

Adobe Photoshop การสร�างสรรค�และตกแต�งภาพ

อย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 1/63

อบรม : 9 – 10 พฤศจ�กายน 2562 
เวลา 09:00 – 10:00 น.

การสร�างงานกราฟ�กด�วย Illustrator รุ�นที่ 1/63 

อบรม : 16 - 17 พฤศจ�กายน 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

การพัฒนา Application บนมือถือด�วย Ionic (Basic) รุ�นท่ี 1/63

อบรม : 23, 24 และ 30 พฤศจ�กายน 2562 
เวลา 09:00 - 16:00 น.

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 


