ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

รุ่นที่ 43

ทีมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพ
หลักสูตร “สื่อสารด้วยภาพ Infographic Presentation with PowerPoint” ณ Centre for Knowledge, Communication and Technology (PPKT) , Universiti Sains Malaysia

โครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง รุนที่ 43
จัดโดยศูนยคอมพิวเตอร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน
2562 ที่ผานมา โครงการดังกลาวไดเปดโอกาสใหเยาวชนผูเขาอบรมไดเร�ยนรู
การใชคอมพิวเตอร ผานการอบรมหลักสูตร “สื่อสารดวยภาพ Infographic
Presentation with PowerPoint” ซ�่งเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาถือ
เปนหนึ่งในนโยบายของมหาว�ทยาลัยฯ อีกทั�งทำใหเยาวชนผูเขาอบรมไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
ดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในช�ว�ตประจำวันเปนอยางมาก ศูนยคอมพิวเตอรในฐานะที่เปนศูนยกลางของเทคโนโลยีและมีภารกิจหนึ่ง
ในการใหบร�การว�ชาการแกสังคม ไดตระหนักและเล็งเห็นวากลุมเยาวชนซ�่งเปนกำลังสำคัญของชาติควรที่จะไดรับการเร�ยนรูเทคโนโลยีใหมๆ และทุกคนควรมีโอกาส
ในการเร�ยนเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเด็กที่มีความพรอมทางดานการเง�น สภาพครอบครัว หร�อเด็กที่ขาดความพรอมในบางดาน ศูนยคอมพิวเตอรจ�งไดร�เร�่มที่จะ
ใหโอกาสแกเยาวชนกลุมหลัง กำหนดจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแกเยาวชนที่ขาดความพรอม โดยจัดเปนโครงการตอเนื่องตั�งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา เพื่อสง
เสร�มเยาวชนในภาคใตใหมีความรูทางดานคอมพิวเตอรพื้นฐาน อันจะนำไปสูการกระจายโอกาสการเร�ยนรูคอมพิวเตอรในอนาคต โดยในครั�งนี้ กลุมผูเขาอบรมเปน
นักเร�ยนที่ศึกษาในโรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 6 โรงเร�ยน แบงเปนคุณครู 6 คน และนักเร�ยน 46 คน
คุณรัชภร จันทสุรัส ผูประสานงานโครงการฯ รุนที่ 43 ใหขอมูลวา ในปนี้กลุมผูเขาอบรมโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนองรุนที่ 43 จะเปนนักเร�ยนที่ศึกษาใน
โรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และคุณครูผูดูแลนักเร�ยน จำนวน 6 โรงเร�ยน รวม 52 คน ไดแก โรงเร�ยนบานควนนา
โรงเร�ยนบานมวง โรงเร�ยนบานลานควาย โรงเร�ยนวัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ) โรงเร�ยนวัดเจร�ญภูผา และโรงเร�ยนวัดทุงคา โดยในครั�งนี้นักเร�ยนและคุณครูที่เขา
รวมอบรมจะไดเร�ยนรูเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับการสรางภาพ การสราง Animation เพื่อนำเสนองานของตนเองดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ด.ช. อภิวัฒน ชูฉางหวาง นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเร�ยนบานลานควาย จ.สงขลา ไดกลาววา ความรูสึกที่ตนไดมาอบรมกับศูนยคอมพิวเตอรใน
ครั�งนี้ ตนมีความรูสึกดีใจและสนุกกับการเร�ยนการสรางภาพเปนอยางมาก อีกทั�งไดรูจักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่มากข�้น ซ�่งหลังจากที่ตนจบการ
อบรมนี้แลวตนจะนำความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการเร�ยนหนังสือของตนเองในอนาคต
สวน ด.ญ. กมลลักษ แสงสุวรรณ นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเร�ยนวัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ) จ.สงขลา ไดใหความเห็นวา การมาอบรมในครั�ง
นี้เปนการอบรมที่ทำใหตนมีความรูสึกประทับใจที่ดีเปนอยางมาก เพราะทำใหตนไดรับความรูในเทคนิคการใชงานใหมๆ ที่ตนไมเคยไดเร�ยนรูมากอน ซ�่งประโยชน
ของการอบรมในครั�งนี้ตนมีความเห็นวาจะสามารถทำใหตนนำไปใชกับการเร�ยน และการทำผลงานนำเสนอในชั�นเร�ยนของตนเองไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
คุณขนิษฐา ขำแข ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ โรงเร�ยนวัดทุงคา คุณครูผูดูแลนักเร�ยน ไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการฯ นี้วา โครงการคอมพิวเตอรเพื่อ
นองที่ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดข�้นมานี้ ถือเปนโครงการที่ดีตอเด็กๆ นักเร�ยน เพราะนอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหนักเร�ยนไดมาสัมผัสการใชงานคอมพิวเตอรโดย
ไดลงมือปฏิบัติการใชงานจร�งแลวยังเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูทางดานคอมพิวเตอรใหแกนองๆ นักเร�ยน ใหสามารถนำไปตอยอดความรูดานอื่นๆ อีกดวย

1 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน สอิด ตัวแทนฝายบร�หารดานคุณภาพและนางสาวรว�วรรณ เหลาตั�งจ�ตตรง หัวหนาทีมผูตรวจสอบ
คุณภาพภายในของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.ไดนำทีมผูตรวจสอบคุณภาพภายในของศูนยคอมพิวเตอรศึกษาดูงานดานระบบคุณภาพ ที่ Centre
for Knowledge, Communication and Technology (PPKT) , Universiti Sains Malaysia โดยมีผูอำนวยการ Mr.Zulham Hamdan
ใหการตอนรับ
สำหรับ PPKT นีเ้ ปนหนวยงานที่ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบร�หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
และเปนหนวยงานที่ใหบร�การการจัดการความรู ดูแลเร�่องระบบสารสนเทศ โทรศัพท ระบบประชุมทางไกล และพัฒนาซอฟตแวร เชนเดียวกับ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
**หมายเหตุ : การขอใช้บริการ
Web Hosting จะต้องทำในนามหน่วยงาน
หรือชมรมและให้อาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมหรือผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
ติดต่อขอใช้บริการเองเท่านั้น**

ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://webhost.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้มีนโยบายในการให้บริการพื้นที่
เพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้กับทางหน่วยงานใน ม.อ. หรือชมรมนักศึกษา ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการพื้นที่
จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นการสนับสนุนในการให้บริการทางวิชาการและ

ทำความรูจักกับบร�การ Web Hosting
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้เกิด
บร�การ Web Hosting คือ ระบบการใหบร�การพื้นที่จัดเก็บขอมูลและจัดทำ
ความชำนาญและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เว็บไซตสำหรับหนวยงาน/ชมรม บุคลากร และนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชาว ม.อ. ต่อไป
โดยไดเปดใหบร�การ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. บร�การ Static Web เปนรูปแบบเว็บไซตที่ทุกคนสามารถมีไดโดยมีพื้นที่
เก็บขอมูลพื้นฐานขนาด 50MB เปดใหบร�การแลวสำหรับนักศึกษาที่ตองการมีเว็บไซต
เปนของตนเองและใชเฉพาะ HTMLเทานั�น
2. บร�การ Dynamic Web เปนการใหบร�การที่ไรข�ดจำกัด ผูใชงานสามารถออกแบบ จัดการเว็บไซตรวมถึงจัดการฐานขอมูลไดดวยตนเองซ�่งไมจำกัด
Application ที่ใชงาน ทั�งนี้ข�้นอยูกับบร�การที่ทางศูนยคอมพิวเตอรมีใหดวย โดยบร�การนี้มีพื้นที่เว็บไซตขนาด 500 MB ในเบื้องตน และบร�การฐานขอมูลชนิด
MySql มีบร�การสำรองขอมูลและ Log File ในแตละเดือนตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560
3. บร�การ Web Ready เปนเว็บไซตสำเร็จรูปที่ใชงานงายและสามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซตไดอยางรวดเร็วโดยที่ทานไมจำเปนตองมีความรูในการ
เข�ยนเว็บไซต บร�การดวยพื้นที่เบื้องตน 500 MB โปรแกรมที่ใชปจจุบัน คือ โปรแกรม Joomla Version ลาสุด มีคูมือการใชงานในเบื้องตนและบร�การดวยโปรแกรม
เสร�มการจัดการเว็บไซต Control Panel ที่ใชงานงายและมีเคร�่องมือใชงานอยางครบครันสะดวกตอผูใชงาน มีบร�การสำรองขอมูลและ Log File ในแตละเดือน
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดประชุมพบปะผู้แทนนักศึกษา ม.อ.
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังในการใช้บริการ
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของ ม.อ.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจ�กายน 2562 ศูนยคอมพิวเตอร
ม.อ.ไดจัดการประชุมพบปะผูแทนนักศึกษาจากองคการบร�หาร
และสภานักศึกษา องคการนักศึกษา ม.อ. และผูแทนสโมสรนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร คณะว�ทยาการจัดการ และคณะนิติศาสตร ม.อ.
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังในการใชบร�การเคร�อขาย
และระบบสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยฯ
ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับ
นักศึกษา บุคลากร ม.อ. ลูกคารายหนวยงาน และบุคคลทั่วไป
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจที่จะแนะนำทุกทาน ดังนี้

โครงการอบรมในเวลาราชการ
(มีค่าลงทะเบียน)

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
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ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. มีบร�การใหเชาหองอบรม-สัมมนา โดยเปดบร�การใหเชาหองอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอรสเปคสูง
พรอมโสตทัศนูปกรณและบร�การอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถจัดอบรมพรอมๆ กันสูงสุด 5 หอง รองรับผูเขาอบรมไดสูงสุด 140 คน
และใหบร�การหองสัมมนาขนาดใหญ สามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดถึง 100 ทาน มีพื้นที่กวางขวาง หรูหรา ทันสมัย พรอมอุปกรณ
การนำเสนอครบครัน
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดหอง อัตราคาบร�การ บร�การเสร�มในการเชาหอง และขอตกลงการใหบร�การไดท่ี http://ac-service.cc.psu.ac.th
เมนู บร�การ “เชาหองอบรม-สัมมนา”ติดตอกลุมงานบร�การว�ชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.โทร. 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ
0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115 ตามลำดับ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผานทางเพจ Facebook ไดที่ https://www.facebook.com/ccserve
ตำรวจภูธร ภาค 9 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ใช้บริการเช่าห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ตำรวจภูธร ภาค 9

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ
(มีค่าลงทะเบียน)

1. การใช Google Site ในการสรางเว็บไซตดวยตนเอง รุนที่ 1/63
อบรม 1 - 2 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
2. สรางสรรค Infographic เพื่อการสื่อสารดวย PowerPoint รุนที่ 2/63
อบรม 1 - 2 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
3. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานดวย Excel Macro & Basic VBA รุนที่ 1/63
อบรม 15,16 และ 22 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ตำรวจภูธร ภาค 9 ใชบร�การเชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมระบบ CRIMES “ระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส” ใหแก
เจาหนาที่ตำรวจ ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 105 และ 107 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ในการอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบร�การและเจาหนาที่ตำรวจ
โรงเร�ยนหาดใหญว�ทยาลัย

4. คอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อเสนทางสูมืออาช�พ รุนที่ 1/63
อบรม 16, 22 และ 23 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ดูรายละเอียดหลักสูตร หร�อสมัครอบรมไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th
บร�การจัดกลุมอบรม

** ศูนยคอมพิวเตอรสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานทาน **
ติดตอจัดกลุมอบรม นอก-ใน สถานที่ ติดตอ คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท 0-7428-2106 E-mail: sravadee.t@psu.ac.th
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอกลุมงานบร�การว�ชาการ ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ โทรศัพท 0-7428-2106
0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)

โรงเร�ยนหาดใหญว�ทยาลัยใชบร�การเชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมหลักสูตร
“พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GeoGebra” ใหแกนักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 101, 103, 105 และ 107 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ในการนี้ทางศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ขอขอบพระคุณทีมผูจัดอบรมและผูเขารวมอบรมทุกทาน
ที่มาใชบร�การเชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอรในครั�งนี้

