บริการ PSU Fiber

จดหมายข่าว

โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการอินเทอร์เน็ตที่พักอาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ด้วยความเร็วสูงสุด 1 Gbps

ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เทคโนโลยี FTTx
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PSUCC

ฉบับที่ 93 ปี 2563 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63

ค่าแท่นต

พื้นที่ให้บริการในวิทยาเขตหาดใหญ่

- PSU Residence (อาคาร 1-อาคาร 24

** ยกเว้น อาคาร 9 และ 10 เริ่มให้บริการปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 0)
- พื้นที่พักอาศัย หมู่บ้านเก่า หมู่บ้านใหม่

ค่าบริการ (ความเร็วสูงสุด 1 Gbps)

1. ค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน 550 บาท
ค่าแท่นติดตั้งอุปกรณ์ 200 บาท

2. ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 550 บาท

ดูรายละเอียดบริการ/สมัครบริการได้ที่
https://psufiber.psu.ac.th

(https://www.facebook.com/psufiber)
โทรศัพท์ 0-7428-2089 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2089)

ติดต่อ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ : บร�การนี้เปนบร�การที่ผูใชใชความเร็วรับ-สงขอมูลรวมกันในโครงขายของ PSU Fiber ขอสงวนสิทธ�์ในการกําหนดเง�่อนไขการใหบร�การนี้เพื่อเปนการใหบร�การอยางเทาเทียม
ผูใชอาจไดความเร็วเช�่อมตอต่ำกวาที่กําหนดไวจากที่สมัครใชบร�การ โดยคุณภาพและความเร็วในการใชงานข�้นอยูกับจํานวนผูใชงานในขณะนั�น และระยะทางระหวางโครงขายอินเทอรเน็ต
ถึงเซ�รฟเวอรของเว็บไซตที่เขาใชงาน โดยคุณภาพและประสิทธ�ภาพของอุปกรณที่ใชเช�่อมตอเปนการใหบร�การความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานกิกะบิตผานสาย LAN และสำหรับ Wi-Fi เปนไป
ตามมาตรฐาน Wireless AC1200

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการอบรมคอมพิวเตอร์ แนะนำหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้
(บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ลูกคารายหนวยงาน และบุคคลทั่วไป)

โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

1. เจาะลึกการนำเสนอ Chart ใน Excel แบบมืออาช�พ รุนที่ 1/64
อบรม 4-5 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. Infographic Presentation with PowerPoint รุนที่ 1/64
อบรม 4-5 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
3. เทคนิคและการประยุกตใช Microsoft Excel เบื้องตน รุนที่ 1/64
อบรม 11-12 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
4. การใชงาน Word เบื้องตนอยางมืออาช�พ รุนที่ 1/64
อบรม 11-12 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
5. การใช Google Site ในการสรางเว็บไซตดวยตัวเอง รุนที่ 1/64
อบรม 15-16 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
6. เทคนิคการแตงภาพ/ว�ดีโอ ดวย Smartphone รุนที่ 1/64
อบรม 15-16 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
7. การใช Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน รุนที่ 1/64
อบรม 18 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
8. Graphic Design with Photoshop รุนที่ 1/64
อบรม 18 -19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
9. การสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google Forms รุนที่ 1/64
อบรม 19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ผูชวยศาสตราจารยธัชชัย เองฉวน
รักษาการแทนรองผูอำนวยการ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสุธน แซวอง
รักษาการแทนรองผูอำนวยการ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แนะนำทีมผู้บริหาร
ชุดใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย ดร.สินชัย กมลภิวงศ
รักษาการแทนผูอำนวยการ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

1. Graphic Design with Photoshop รุนที่ 1/64
อบรม 6-7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. เร�ยนรู Excel เพื่อการใชงานจร�ง รุนที่ 2/64
อบรม 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
3. การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูล
ดวย Access Level 1 รุนที่ 1/64
อบรม 13, 14, 20 และ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
4. การสรางงานกราฟกดวย Illustrator รุนที่ 1/64
อบรม 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
5. การพัฒนา Application บนมือถือดวย ionic (Basic) รุนที่ 1/64
อบรม 20, 21 และ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
6. สรางสรรคการตูนสวยดวย Ai รุนที่ 1/64
อบรม 20-21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
7. การสราง Game ดวย Scratch รุนที่ 1/64
อบรม 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
8. การสรางงานนำเสนออยางมืออาช�พ PowerPoint Template
and Presentation Techniques รุนที่ 1/64
อบรม 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามขอมูลติดตอ งานบร�การว�ชาการ ฝายบร�หารจัดการ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 ** หมายเหตุ : หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรม https://training.cc.psu.ac.th
โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
** สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ สามารถออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานของทาน **

ดร.ช�ดชนก โชคสุชาติ
รักษาการแทนรองผูอำนวยการ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
ดานยุทธศาสตรขอมูล

(มีหลักสูตรทั้งในและนอกเวลาราชการ)
ขอมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอร http://ac-service.cc.psu.ac.th

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“Workshop: Brainstorming DIIS SWOT Analysis to DIIS Strategies”

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จัดโครงการสัมมนาเช�งปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ “Workshop: Brainstorming DIIS SWOT Analysis to DIIS Strategies” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การกำหนดแผนกลยุทธ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยในโครงการสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.สินชัย กมลภิวงศ รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
กลาวเปดงานและช�้แจงวัตถุประสงคการว�เคราะห SWOT จากนั้นเปนการทำกิจกรรมระดมความคิดของบุคลากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ณ อาคาร
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฐานข้อมูล

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา
บริการให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง
พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
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และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
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โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 4 ห้อง
รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 130 ท่าน
บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่
รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน

วันที่ 17 พฤศจ�กายน 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร โดยนายปร�ชา ศร�มนัสรัตน รักษาการแทนหัวหนาฝาย
พัฒนาระบบสารสนเทศ และนางสาวรว�วรรณ เหลาตั�งจ�ตตรง รักษาการแทนรองหัวหนาฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหการตอนรับผูบร�หารและบุคลากรจากคณะ
ว�ทยาการจัดการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธ�ดา สุวรรณโณ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจ�ทัล คณะว�ทยาการ
จัดการ ในโอกาสที่เขาศึกษาดูงานดานการบร�หารจัดการฐานขอมูลของสำนักฯ ณ หองประชุม C100 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการอบรมคอมพิวเตอร์

บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย
พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน

ดูรายละเอียดหอง อัตราคาบร�การ บร�การเสร�มในการเชาหอง และขอตกลงการใหบร�การไดที่ http://ac-service.cc.psu.ac.th
โทรศัพท : 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
หน่วยงานที่ไว้วางใจ
ใช้บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป

ดูขอมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอรไดที่เว็บไซต http://ac-service.cc.psu.ac.th
หร�อดูตารางอบรมคอมพิวเตอรไดที่ https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรทั�งในและนอกเวลาราชการ)
ติดตอสอบถาม : งานบร�การว�ชาการ ฝายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โทรศัพท : 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
** หมายเหตุ : สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ บร�การจัดกลุมอบรม โดยสำนักฯ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตร คอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานของทาน **
หน่วยงานที่ไว้วางใจ
ใช้บริการอบรมคอมพิวเตอร์

สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ไดไววางใจใชบร�การเชาหองอบรม จัดสอบ “Multimedia test (MMT)” ใหแกนักเร�ยนผูเขาสอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ
หองอบรมคอมพิวเตอร 101, 103, 105, 106 และ 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ไดไววางใจในบร�การอบรมคอมพิวเตอร โดยใหสำนักฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร การสราง การสำรวจ และการแกปัญหา
ทางเรขาคณิตดวย Geometer's Sketchpad ใหกับนักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 108 คน ระหวางวันที่ 30 พฤศจ�กายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ
หองอบรมคอมพิวเตอร 103, 105 และ 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ไดไววางใจใชบร�การเชาหองอบรม
จัดอบรม “ระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั�ง” ใหแกบุคลากร วันที่ 14
ธันวาคม 2563 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 105 และ 107 อาคารสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ไดไววางใจในบร�การอบรมคอมพิวเตอร โดยใหสำนักนฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร การโปรแกรมพื้นฐานดวยภาษา
ไพทอน (Basic Programming with Python Language) ใหกับครูโรงเร�ยนหาดใหญว�ทยาลัย 2 จำนวน 8 ทาน ระหวางวันที่ 5-6 พฤศจ�กายน 2563 ณ หอง
ประชุม C100 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร โดย นางสาวรว�วรรณ เหลาตั�งจ�ตตรง รักษาการแทนรองหัวหนาฝาย
พัฒนาระบบสารสนเทศ เปนว�ทยากรอบรม

บอัจฉร�ยะ
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บอัจฉร�ยะในครั้งนี้….
ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบ

