
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 
แก่หน่วยงานใน ม.อ. 

          เนื่องในโอกาสเทศกาลป�ใหม� พุทธศักราช 2563 คณะตัวแทนบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ได�เข�ามอบ

ของขวัญแก�หน�วยงานต�างๆ ใน ม.อ. เพื่อเป�นการอวยพรเนื่องในวันข�้นป�ใหม� พุทธศักราช 2563 อาทิ สำนักงาน

อธ�การบดี สำนักทรัพยากรการเร�ยนรู�คุณหญิงหลง อรรถกระว�สุนทร หอสมุดว�ทยาศาสตร�สุขภาพคณะแพทยศาสตร� 

ห�องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร� สถานีว�ทยุกระจายเสียง (FM 88 MHz) บัณฑิตว�ทยาลัย ศูนย�ทรัพย�สินทางป�ญญา

ศูนย�บร�การว�ชาการ สำนักว�จัยและพัฒนา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู� ศูนยประสานงานว�ชาการให�

ความช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบจากเหตุความไม�สงบจังหวัดชายแดนใต� 

          ซ�่งในโอกาสนี้ เพื่อเป�นการแสดงความขอบคุณหน�วยงานที่ได�ให�ความสนับสนุนการดำเนินงานของ

ศูนย�คอมพิวเตอร�ด�วยดีเสมอมา รวมถึงเป�นการสานสัมพันธ�อันดีระหว�างหน�วยงานกันอีกด�วย

        เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 โรงเร�ยนหาดใหญ�รัฐประชาสรรค� ได�ไว�วางใจให�ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดอบรมคอมพิวเตอร� หลักสูตร “การสร�างสื่อ 

Infographic Presentation ด�วย PowerPoint” ให�แก�นักเร�ยนโรงเร�ยนหาดใหญ�รัฐประชาสรรค� เพื่อพัฒนาทักษะการสร�างสื่อแบบ Infographic และการออกแบบ

สร�างสื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic ด�วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โดยมีคุณพัณณิตา 

เจ�าประสงค� ตำแหน�งนักว�ชาการคอมพิวเตอร� ฝ�ายฝ�กอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร� เป�นว�ทยากรในการอบรม

         วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผู�อำนวยการศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. พร�อมด�วยคณะบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร�

ร�วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป�นสิร�มงคลแก�บุคลากรและศูนย�คอมพิวเตอร� เนื่องในโอกาสวันข�้นป�ใหม� พุทธศักราช 2563 ณ อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. 

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 

ที่ผ�านมา ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ ได�จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� 

ประจำป� 2562 อบรมหัวข�อเร�่อง “ปรับกรอบความคิด เพื่อช�ว�ตที่ออกแบบได�” ณ ห�องสัมมนา 102 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โดยในการนี้

ได�รับเกียรติจาก ผศ.นพ. เทอดพงศ� ทองศร�ราช หน�วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาคว�ชากุมารเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาสงขลานคร�นทร� 

เป�นว�ทยากรบรรยาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
                                      อบรมหัวข้อเรื่อง “ปรับกรอบความคิด เพื่อชีวิตที่ออกแบบได้”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
                                      อบรมหัวข้อเรื่อง “ปรับกรอบความคิด เพื่อชีวิตที่ออกแบบได้”

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation 
ด้วย PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

        วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ให�การต�อนรับคณะครูจากว�ทยาลัย

เทคโนโลยีหาดใหญ�อำนวยว�ทย� ในโอกาสที่เข�าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�

ประสบการณ�เกี่ยวกับทางด�านเคร�อข�ายและระบบสารสนเทศ คุณปร�ชา ศร�มนัสรัตน� 

หัวหน�ากลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และคณะบุคลากรศูนย�คอมพิวเตอร� 

ได�ให�การต�อนรับและให�ข�อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ�

คณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 
                                                          เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

        วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ให�การต�อนรับคณะครูและนักเร�ยนจากว�ทยาลัยอาช�วศึกษายะลา 

ภาคว�ชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจในโอกาสท่ีเข�าเย่ียมชมศึกษาดูงานด�านการบร�การระบบสารสนเทศและระบบเคร�อข�ายของ

ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โดยมีคุณปร�ชา ศร�มนัสรัตน� หัวหน�ากลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณสงกรานต�

มุณีแนม รักษาการหัวหน�ากลุ�มงานระบบโครงสร�างพื้นฐาน ให�การต�อนรับและเป�นว�ทยากรบรรยาย 

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ศึกษาดูงานการให้บริการ
          ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 



ฉบับที่ 88 ป� 2562 ประจำเดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63บรรณาธ�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 

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ 

(มีค่าลงทะเบียน)

ดูรายละเอียดหลักสูตร หร�อสมัครอบรมได�ที่เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th

สมัครอบรมได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-7428-2106 (พี่น้ำผึ้ง)  (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106)

หรือติดต่อกลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 

(โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115)

               

(บริการอาหารว่าง-อาหารกลางวัน, กิจกรรมเสริมทักษะ/เปิดโลก ม.อ.)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนที่กำลังขึ้นระดับชั้น ป.4 - ป.6 

เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “                                                       รุ่นที่ 1/63” 

จัดอบรมวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

Computer 

https://www.cc.psu.ac.thhttps://www.facebook.com/PSUCC

       ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. บร�การให�เช�าห�องอบรม-สัมมนา โดยเป�ดบร�การให�เช�าห�องอบรมเช�งปฏิบัติการที่มี

เคร�อ่งคอมพิวเตอร�สเปคสูง พร�อมโสตทัศนูปกรณ�และบร�การอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง สามารถจัดอบรมพร�อมๆ กันสูงสุด 5 ห�อง รองรับผู�เข�าอบรมได�สูงสุด 140 คน 

และให�บร�การห�องสัมมนาขนาดใหญ�สามารถรองรับผู�เข�าร�วมสัมมนาได�ถึง 100 ท�าน มีพื้นที่กว�างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร�อมอุปกรณ�การนำเสนอครบครัน

ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดห�อง อัตราค�าบร�การ บร�การเสร�มในการเช�าห�อง และข�อตกลงการให�บร�การได�ที่ http://ac-service.cc.psu.ac.th เมนู บร�การ 

“เช�าห�องอบรม-สัมมนา”ติดต�อกลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. โทร. 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 

(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115 ตามลำดับ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ�านทางเพจ Facebook ได�ที่ https://www.facebook.com/ccserve   

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมติดต�อกลุ�มงานบร�การว�ชาการ ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ�
โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)
บร�การจัดกลุ�มอบรม 
** ศูนย�คอมพิวเตอร�สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร�ตามความต�องการของหน�วยงานท�าน **
ติดต�อจัดกลุ�มอบรม นอก-ใน สถานที่ ติดต�อ คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท� 0-7428-2106 E-mail: sravadee.t@psu.ac.th

  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 

ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร�สำหรับ

นักศึกษา บุคลากร ม.อ. ลูกค�ารายหน�วยงาน และบุคคลทั่วไป 

โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจ ที่จะแนะนำทุกท�าน ดังนี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บร�ษัท ซ�ดีจ� ซ�สเต็มส� จำกัด ร�วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� 
ใช�บร�การเช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.
      บร�ษัท ซ�ดีจ� ซ�สเต็มส� จำกัด ร�วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� ใช�บร�การ

  เช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดฝ�กอบรมหลักสูตร “การใช�งานเว็บไซต�การ

    รับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน สำหรับผู�ใช�งาน” ให�แก�บุคลากรสำนักงานปลัดสำนัก-

      นายกรัฐมนตร� ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 ชั้น 1 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. 

         โดยในการนี้ทางศูนย�คอมพิวเตอร�ขอขอบพระคุณทีมผู�จัดอบรมและผู�เข�าร�วมอบรม

            ทุกท�านที่มาใช�บร�การเช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร�ในครั้งนี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

บริการให้เช่า

ห้องอบรม-สัมมนา

โครงการอบรมในเวลาราชการ 
(มีค่าลงทะเบียน)

1. Animation with Animate รุ�นที่ 1/63  
อบรม 2 - 3 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

2. Computer Kids Camp รุ�นที่ 1/63 
อบรม 16 - 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

3. Advanced formulas and Functions in Excel รุ�นท่ี 1/63
อบรม 19 - 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

4. สร�างและจัดการฐานข�อมูลองค�กรด�วย 
Microsoft Access Basic & Intermadiate รุ�นที่ 1/63
อบรม 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

1. การเป�ดเว็บไซต�ร�านค�าออนไลน�ด�วย LnwShop รุ�นท่ี 1/63 
อบรม 7 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น. 

และ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.

2. เร�ยนรู� Excel เพื่อการใช�งานจร�ง รุ�นที่ 1/63 
อบรม 14 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

3. สร�างสรรค� Infographic เพื่อการสื่อสาร
ด�วย PowerPoint รุ�นที่ 2/63
อบรม 14 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

4. การสร�างงาน Animation ด�วย โปรแกรม Animate รุ�นท่ี 1/63
อบรม 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

                      5. การสร�างงาน Graphic ด�วย Illustrator 
                      รุ�นที่ 2/63 
                        อบรม 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.


