ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมหัวข้อเรื่อง “ปรับกรอบความคิด เพื่อชีวิตที่ออกแบบได้”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563
ที่ผานมา ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
ประจำป 2562 อบรมหัวขอเร�่อง “ปรับกรอบความคิด เพื่อช�ว�ตที่ออกแบบได” ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. โดยในการนี้
ไดรับเกียรติจาก ผศ.นพ. เทอดพงศ ทองศร�ราช หนวยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาคว�ชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาสงขลานคร�นทร
เปนว�ทยากรบรรยาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic Presentation
ด้วย PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 โรงเร�ยนหาดใหญรัฐประชาสรรค ไดไววางใจใหศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การสรางสื่อ
Infographic Presentation ดวย PowerPoint” ใหแกนักเร�ยนโรงเร�ยนหาดใหญรัฐประชาสรรค เพื่อพัฒนาทักษะการสรางสื่อแบบ Infographic และการออกแบบ
สรางสื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. โดยมีคณ
ุ พัณณิตา
เจาประสงค ตำแหนงนักว�ชาการคอมพิวเตอร ฝายฝกอบรมของศูนยคอมพิวเตอร เปนว�ทยากรในการอบรม

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผูอ ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. พรอมดวยคณะบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเปนสิร�มงคลแกบุคลากรและศูนยคอมพิวเตอร เนื่องในโอกาสวันข�้นปใหม พุทธศักราช 2563 ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

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

เนื่องในโอกาสเทศกาลปใหม พุทธศักราช 2563 คณะตัวแทนบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ไดเขามอบ
ของขวัญแกหนวยงานตางๆ ใน ม.อ. เพื่อเปนการอวยพรเนื่องในวันข�้นปใหม พุทธศักราช 2563 อาทิ สำนักงาน
อธ�การบดี สำนักทรัพยากรการเร�ยนรูคุณหญิงหลง อรรถกระว�สนุ ทร หอสมุดว�ทยาศาสตรสขุ ภาพคณะแพทยศาสตร
หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร สถานีว�ทยุกระจายเสียง (FM 88 MHz) บัณฑิตว�ทยาลัย ศูนยทรัพยสินทางปญญา
ศูนยบร�การว�ชาการ สำนักว�จัยและพัฒนา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู ศูนยประสานงานว�ชาการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต
ซ�่งในโอกาสนี้ เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณหนวยงานที่ไดใหความสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนยคอมพิวเตอรดวยดีเสมอมา รวมถึงเปนการสานสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานกันอีกดวย

คณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ใหการตอนรับคณะครูจากว�ทยาลัย
เทคโนโลยีหาดใหญอำนวยว�ทย ในโอกาสที่เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเร�ยนรู
ประสบการณเกี่ยวกับทางดานเคร�อขายและระบบสารสนเทศ คุณปร�ชา ศร�มนัสรัตน
หัวหนากลุมงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และคณะบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
ไดใหการตอนรับและใหขอมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ศึกษาดูงานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ใหการตอนรับคณะครูและนักเร�ยนจากว�ทยาลัยอาช�วศึกษายะลา
ภาคว�ชาคอมพิวเตอรธรุ กิจในโอกาสทีเ่ ขาเยีย่ มชมศึกษาดูงานดานการบร�การระบบสารสนเทศและระบบเคร�อขายของ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. โดยมีคณ
ุ ปร�ชา ศร�มนัสรัตน หัวหนากลุม งานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณสงกรานต
มุณีแนม รักษาการหัวหนากลุมงานระบบโครงสรางพื้นฐาน ใหการตอนรับและเปนว�ทยากรบรรยาย
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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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ฉบับที่ 88 ป 2562 ประจำเดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. บร�การใหเชาหองอบรม-สัมมนา โดยเปดบร�การใหเชาหองอบรมเช�งปฏิบัติการที่มี
เคร�อ่ งคอมพิวเตอรสเปคสูง พรอมโสตทัศนูปกรณและบร�การอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถจัดอบรมพรอมๆ กันสูงสุด 5 หอง รองรับผูเ ขาอบรมไดสงู สุด 140 คน
และใหบร�การหองสัมมนาขนาดใหญสามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดถึง 100 ทาน มีพื้นที่กวางขวาง หรูหรา ทันสมัย พรอมอุปกรณการนำเสนอครบครัน
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดหอง อัตราคาบร�การ บร�การเสร�มในการเชาหอง และขอตกลงการใหบร�การไดที่ 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

บร�ษัท ซ�ดีจ� ซ�สเต็มส จำกัด รวมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�
ใชบร�การเชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

บร�ษัท ซ�ดีจ� ซ�สเต็มส จำกัด รวมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� ใชบร�การ
เชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. จัดฝกอบรมหลักสูตร “การใชงานเว็บไซตการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน สำหรับผูใชงาน” ใหแกบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107 ชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
โดยในการนี้ทางศูนยคอมพิวเตอรขอขอบพระคุณทีมผูจัดอบรมและผูเขารวมอบรม
ทุกทานที่มาใชบร�การเชาหองอบรมของศูนยคอมพิวเตอรในครั้งนี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนที่กำลังขึ้นระดับชั้น ป.4 - ป.6
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “ Computer

รุ่นที่ 1/63”

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

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ
ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับ
นักศึกษา บุคลากร ม.อ. ลูกคารายหนวยงาน และบุคคลทั่วไป
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจ ที่จะแนะนำทุกทาน ดังนี้
โครงการอบรมในเวลาราชการ
(มีค่าลงทะเบียน)

1. Animation with Animate รุนที่ 1/63

อบรม 2 - 3 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

2. Computer Kids Camp รุนที่ 1/63

อบรม 16 - 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

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

4. สรางและจัดการฐานขอมูลองคกรดวย
Microsoft Access Basic & Intermadiate รุนที่ 1/63
อบรม 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ
(มีค่าลงทะเบียน)

1. การเปดเว็บไซตรา นคาออนไลนดว ย LnwShop รุน ที่ 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 เพื่อการใชงานจร�ง รุนที่ 1/63

อบรม 14 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

3. สรางสรรค Infographic เพื่อการสื่อสาร
ดวย PowerPoint รุนที่ 2/63

อบรม 14 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

4. การสรางงาน Animation ดวย โปรแกรม Animate รุน ที่ 1/63
อบรม 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

5. การสรางงาน Graphic ดวย Illustrator
รุนที่ 2/63

อบรม 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ดูรายละเอียดหลักสูตร หร�อสมัครอบรมไดที่เว็บไซต https://training.cc.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)

บร�การจัดกลุมอบรม
** ศูนยคอมพิวเตอรสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานทาน **

ติดตอจัดกลุมอบรม นอก-ใน สถานที่ ติดตอ คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท 0-7428-2106 E-mail: sravadee.t@psu.ac.th

กรรมเสริมทักษะ/เปิดโลก ม.อ.)

(บริการอาหารว่าง-อาหารกลางวัน, กิจ

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)

https://www.facebook.com/PSUCC

https://www.cc.psu.ac.th

