
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 43 
หลักสูตร “สื่อสารด้วยภาพ Infographic Presentation with PowerPoint”

 
 โครงการคอมพิวเตอร�เพื่อน�อง รุ�นที่ 43
จัดโดยศูนย�คอมพิวเตอร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เมื่อวันที่ 19 พฤศจ�กายน 
2562 ที่ผ�านมา โครงการดังกล�าวได�เป�ดโอกาสให�เยาวชนผู�เข�าอบรมได�เร�ยนรู�
การใช�คอมพิวเตอร� ผ�านการอบรมหลักสูตร “สื่อสารด�วยภาพ Infographic 

Presentation with PowerPoint” ซ�่งเป�นการกระจายโอกาสทางการศึกษาถือ
เป�นหนึ่งในนโยบายของมหาว�ทยาลัยฯ อีกทั�งทำให�เยาวชนผู�เข�าอบรมได�ใช�เวลา
ว�างให�เป�นประโยชน�
            ด�วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร�ได�เข�ามามีบทบาทในช�ว�ตประจำวันเป�นอย�างมาก ศูนย�คอมพิวเตอร�ในฐานะที่เป�นศูนย�กลางของเทคโนโลยีและมีภารกิจหนึ่ง
ในการให�บร�การว�ชาการแก�สังคม ได�ตระหนักและเล็งเห็นว�ากลุ�มเยาวชนซ�่งเป�นกำลังสำคัญของชาติควรที่จะได�รับการเร�ยนรู�เทคโนโลยีใหม�ๆ  และทุกคนควรมีโอกาส
ในการเร�ยนเท�าเทียมกัน ไม�ว�าจะเป�นเด็กที่มีความพร�อมทางด�านการเง�น สภาพครอบครัว หร�อเด็กที่ขาดความพร�อมในบางด�าน ศูนย�คอมพิวเตอร�จ�งได�ร�เร�่มที่จะ
ให�โอกาสแก�เยาวชนกลุ�มหลัง กำหนดจัดฝ�กอบรมคอมพิวเตอร�ให�แก�เยาวชนที่ขาดความพร�อม โดยจัดเป�นโครงการต�อเนื่องตั�งแต�ป� พ.ศ. 2540 เป�นต�นมา เพื่อส�ง
เสร�มเยาวชนในภาคใต�ให�มีความรู�ทางด�านคอมพิวเตอร�พื้นฐาน อันจะนำไปสู�การกระจายโอกาสการเร�ยนรู�คอมพิวเตอร�ในอนาคต โดยในครั�งนี้ กลุ�มผู�เข�าอบรมเป�น
นักเร�ยนที่ศึกษาในโรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 6 โรงเร�ยน แบ�งเป�นคุณครู 6 คน และนักเร�ยน 46 คน
            คุณรัชภร จันทสุรัส ผู�ประสานงานโครงการฯ รุ�นที่ 43 ให�ข�อมูลว�า ในป�นี้กลุ�มผู�เข�าอบรมโครงการคอมพิวเตอร�เพื่อน�องรุ�นที่ 43 จะเป�นนักเร�ยนที่ศึกษาใน
โรงเร�ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และคุณครูผู�ดูแลนักเร�ยน จำนวน 6 โรงเร�ยน รวม 52 คน ได�แก� โรงเร�ยนบ�านควนนา 
โรงเร�ยนบ�านม�วง โรงเร�ยนบ�านลานควาย โรงเร�ยนวัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ�) โรงเร�ยนวัดเจร�ญภูผา และโรงเร�ยนวัดทุ�งคา โดยในครั�งนี้นักเร�ยนและคุณครูที่เข�า
ร�วมอบรมจะได�เร�ยนรู�เทคนิคต�างๆ เกี่ยวกับการสร�างภาพ การสร�าง Animation เพื่อนำเสนองานของตนเองด�วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
           ด.ช. อภิวัฒน� ชูฉางหวาง นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาป�ที่ 4 โรงเร�ยนบ�านลานควาย จ.สงขลา ได�กล�าวว�า ความรู�สึกที่ตนได�มาอบรมกับศูนย�คอมพิวเตอร�ใน
ครั�งนี้ ตนมีความรู�สึกดีใจและสนุกกับการเร�ยนการสร�างภาพเป�นอย�างมาก อีกทั�งได�รู�จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่มากข�้น ซ�่งหลังจากที่ตนจบการ
อบรมนี้แล�วตนจะนำความรู�ที่ได�รับไปปรับใช�กับการเร�ยนหนังสือของตนเองในอนาคต
          ส�วน ด.ญ. กมลลักษ� แสงสุวรรณ นักเร�ยนชั�นประถมศึกษาป�ที่ 6 โรงเร�ยนวัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ�) จ.สงขลา ได�ให�ความเห็นว�า การมาอบรมในครั�ง
นี้เป�นการอบรมที่ทำให�ตนมีความรู�สึกประทับใจที่ดีเป�นอย�างมาก เพราะทำให�ตนได�รับความรู�ในเทคนิคการใช�งานใหม�ๆ ที่ตนไม�เคยได�เร�ยนรู�มาก�อน ซ�่งประโยชน�
ของการอบรมในครั�งนี้ตนมีความเห็นว�าจะสามารถทำให�ตนนำไปใช�กับการเร�ยน และการทำผลงานนำเสนอในชั�นเร�ยนของตนเองได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ
          คุณขนิษฐา ขำแข ตำแหน�งครูชำนาญการพิเศษ โรงเร�ยนวัดทุ�งคา คุณครูผู�ดูแลนักเร�ยน ได�แสดงความคิดเห็นต�อโครงการฯ นี้ว�า โครงการคอมพิวเตอร�เพื่อ
น�องที่ศูนย�คอมพิวเตอร�ได�จัดข�้นมานี้ ถือเป�นโครงการที่ดีต�อเด็กๆ นักเร�ยน เพราะนอกจากจะเป�นการเป�ดโอกาสให�นักเร�ยนได�มาสัมผัสการใช�งานคอมพิวเตอร�โดย
ได�ลงมือปฏิบัติการใช�งานจร�งแล�วยังเป�นการเพิ่มพูนทักษะความรู�ทางด�านคอมพิวเตอร�ให�แก�น�องๆ นักเร�ยน ให�สามารถนำไปต�อยอดความรู�ด�านอื่นๆ อีกด�วย

**หมายเหตุ : การขอใช้บริการ
 Web Hosting จะต้องทำในนามหน่วยงาน
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**หมายเหตุ : การขอใช้บริการ
 Web Hosting จะต้องทำในนามหน่วยงาน

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

ทำความรู�จักกับบร�การ Web Hosting

       บร�การ Web Hosting คือ ระบบการให�บร�การพื้นที่จัดเก็บข�อมูลและจัดทำ
เว็บไซต�สำหรับหน�วยงาน/ชมรม บุคลากร และนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
โดยได�เป�ดให�บร�การ 3 รูปแบบ ดังนี้
       1. บร�การ Static Web เป�นรูปแบบเว็บไซต�ที่ทุกคนสามารถมีได�โดยมีพื้นที่
เก็บข�อมูลพื้นฐานขนาด 50MB เป�ดให�บร�การแล�วสำหรับนักศึกษาที่ต�องการมีเว็บไซต�
เป�นของตนเองและใช�เฉพาะ HTMLเท�านั�น
       2. บร�การ Dynamic Web เป�นการให�บร�การที่ไร�ข�ดจำกัด ผู�ใช�งานสามารถออกแบบ จัดการเว็บไซต�รวมถึงจัดการฐานข�อมูลได�ด�วยตนเองซ�่งไม�จำกัด 
Application ที่ใช�งาน ทั�งนี้ข�้นอยู�กับบร�การที่ทางศูนย�คอมพิวเตอร�มีให�ด�วย โดยบร�การนี้มีพื้นที่เว็บไซต�ขนาด 500 MB ในเบื้องต�น และบร�การฐานข�อมูลชนิด 
MySql มีบร�การสำรองข�อมูลและ Log File ในแต�ละเดือนตาม พ.ร.บ. ว�าด�วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560
       3. บร�การ Web Ready เป�นเว็บไซต�สำเร็จรูปที่ใช�งานง�ายและสามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต�ได�อย�างรวดเร็วโดยที่ท�านไม�จำเป�นต�องมีความรู�ในการ
เข�ยนเว็บไซต� บร�การด�วยพื้นที่เบื้องต�น 500 MB โปรแกรมที่ใช�ป�จจุบัน คือ โปรแกรม Joomla Version ล�าสุด มีคู�มือการใช�งานในเบื้องต�นและบร�การด�วยโปรแกรม
เสร�มการจัดการเว็บไซต� Control Panel ที่ใช�งานง�ายและมีเคร�่องมือใช�งานอย�างครบครันสะดวกต�อผู�ใช�งาน มีบร�การสำรองข�อมูลและ Log File ในแต�ละเดือน
ตาม พ.ร.บ. ว�าด�วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้มีนโยบายในการให้บริการพื้นที่
เพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้กับทางหน่วยงานใน ม.อ. หรือชมรมนักศึกษา ม.อ.

ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการพื้นที่
จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นการสนับสนุนในการให้บริการทางวิชาการและ

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้เกิด
ความชำนาญและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชาว ม.อ. ต่อไป

ทีมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพ
ณ Centre for Knowledge, Communication and Technology (PPKT) , Universiti Sains Malaysia
ทีมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพ
ณ Centre for Knowledge, Communication and Technology (PPKT) , Universiti Sains Malaysia

 1 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน� สอิด ตัวแทนฝ�ายบร�หารด�านคุณภาพและนางสาวรว�วรรณ เหล�าตั�งจ�ตตรง หัวหน�าทีมผู�ตรวจสอบ
คุณภาพภายในของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.ได�นำทีมผู�ตรวจสอบคุณภาพภายในของศูนย�คอมพิวเตอร�ศึกษาดูงานด�านระบบคุณภาพ ที่ Centre 
for Knowledge, Communication and Technology (PPKT) , Universiti Sains Malaysia โดยมีผู�อำนวยการ Mr.Zulham Hamdan 
ให�การต�อนรับ
 สำหรับ PPKT น้ีเป�นหน�วยงานท่ี ได�รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบร�หารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
และเป�นหน�วยงานที่ให�บร�การการจัดการความรู� ดูแลเร�่องระบบสารสนเทศ โทรศัพท� ระบบประชุมทางไกล และพัฒนาซอฟต�แวร� เช�นเดียวกับ
ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.
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จดหมายข่าว
Tel : 074 28 2101      Fax : 074 28 2111
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110 

โครงการอบรมในเวลาราชการ 
(มีค่าลงทะเบียน)

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

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดประชุมพบปะผู้แทนนักศึกษา ม.อ. 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังในการใช้บริการ
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของ ม.อ.  เมื่อวันที่ 15 พฤศจ�กายน 2562 ศูนย�คอมพิวเตอร�

ม.อ.ได�จัดการประชุมพบปะผู�แทนนักศึกษาจากองค�การบร�หาร
และสภานักศึกษา องค�การนักศึกษา ม.อ. และผู�แทนสโมสรนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร� คณะว�ทยาการจัดการ และคณะนิติศาสตร� ม.อ.
เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นและความคาดหวังในการใช�บร�การเคร�อข�าย

และระบบสารสนเทศของมหาว�ทยาลัยฯ 
ณ ห�องประชุม 1 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.

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

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)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร�สำหรับ
นักศึกษา บุคลากร ม.อ. ลูกค�ารายหน�วยงาน และบุคคลทั่วไป 
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจที่จะแนะนำทุกท�าน ดังนี้

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ 

(มีค่าลงทะเบียน)

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

1. การใช� Google Site ในการสร�างเว็บไซต�ด�วยตนเอง รุ�นที่ 1/63
อบรม 1 - 2 กุมภาพันธ� 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

2. สร�างสรรค� Infographic เพื่อการสื่อสารด�วย PowerPoint รุ�นที่ 2/63
อบรม 1 - 2 กุมภาพันธ� 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

3. เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงานด�วย Excel Macro & Basic VBA รุ�นที่ 1/63
อบรม 15,16 และ 22 กุมภาพันธ� 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

4. คอมพิวเตอร�เบื้องต�นเพื่อเส�นทางสู�มืออาช�พ รุ�นที่ 1/63
อบรม 16, 22 และ 23 กุมภาพันธ� 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงเร�ยนหาดใหญ�ว�ทยาลัยใช�บร�การเช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดอบรมหลักสูตร
“พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร� โดยใช�โปรแกรม GeoGebra” ให�แก�นักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษา
ป�ที่ 4 ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 101, 103, 105 และ 107 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.
ในการนี้ทางศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. ขอขอบพระคุณทีมผู�จัดอบรมและผู�เข�าร�วมอบรมทุกท�าน
ที่มาใช�บร�การเช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร�ในครั�งน ี ้

ศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. มีบร�การให�เช�าห�องอบรม-สัมมนา โดยเป�ดบร�การให�เช�าห�องอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอร�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�ท่ี 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

ตำรวจภูธร ภาค 9
ตำรวจภูธร ภาค 9 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ใช้บริการเช่าห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ตำรวจภูธร ภาค 9 ใช�บร�การเช�าห�องอบรมของศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ. จัดอบรมระบบ CRIMES “ระบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส�” ให�แก�
เจ�าหน�าที่ตำรวจ ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 105 และ 107 อาคารศูนย�คอมพิวเตอร� ม.อ.โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ในการอำนวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�มาใช�บร�การและเจ�าหน�าที่ตำรวจ

โรงเร�ยนหาดใหญ�ว�ทยาลัย


