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โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีคาลงทะเบียน)

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีคาลงทะเบียน)

1. Advanced Formulas and Functions in Excel

1. การทำรายงานสรุปดวย PivotTable and
PivotChart in Excel รุนที่ 1/64

รุนที่ 1/64
อบรม 18-19 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

2. การใชงาน Word เบื้องตนอยางมืออาช�พ รุนที่ 2/64

(วุฒิบัตรใชแนบสอบขาราชการหร�อพนักงานสวนทองถิ่นได)
อบรม 20-21 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

3. เทคนิคและการประยุกตใช Microsoft Excel
เบื้องตน รุนที่ 2/64
อบรม 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.
4. การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูล
ดวย Access Level 1 รุนที่ 1/64
อบรม 8-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.
5. การจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Excel รุนที่ 1/64
อบรม 10-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.
6. การสรางงานกราฟกดวย Illustrator รุนที่ 1/64
อบรม 10-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

อบรม 22-23 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

Hot...

2.Infographic Presentation with PowerPoint รุนที่ 2/64
อบรม 12-13 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

ฉบับที่ 94 ปี 2564 ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 64

เตือนภัย IT ระวังอีเมลหลอกลวง
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรวจพบการส่งอีเมลหลอกลวงไปหาผู้ใช้บริการ PSU Webmail

3. การดูแลและแกปญหาเคร�่องคอมพิวเตอรเบื้องตน รุนที่ 2/64
อบรม 19, 20, 26 และ 27 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

4. การจัดการฐานขอมูลดวย Database in Excel รุนที่ 2/64
อบรม 19-20 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

5. เทคนิคการจัดรูปเลมรายงาน/โครงงานดวย Word รุนที่ 2/64
อบรม 19 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

6. การสรางงานกราฟกดวย Illustrator รุนที่ 2/64
อบรม 26-27 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามขอมูลติดตอ งานบร�การว�ชาการ ฝายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
โทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
** มีบร�การฝกอบรมเปนหมูคณะทั�งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของทาน **
* หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรม https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรทั้งในและนอกเวลาราชการ)
ขอมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอร http://ac-service.cc.psu.ac.th

ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ตรวจพบการสงอีเมลหลอกลวงไปหาผูใช
บร�การ PSU Webmail โดยมีรูปแบบ ดังนี้
- ระบุเนื้อหา แจงปดบัญช�อีเมลหากไมอัปเดตขอมูล โดยใหผูใชงานกรอกขอมูลสวนตัวเพื่อยืนยันการใชงานแลวสงกลับไป
- ระบุเนื้อหา แจงปดบัญช�อีเมลหากไมอัปเดตขอมูล โดยใหผูใชงานคลิกลิงกเพื่ออัปเดตบัญช�อีเมล
รูปแบบอีเมลดังกลาวจะเปนลักษณะอีเมลหลอกลวง ซ�่งหลอกเอารหัสผานจากผูใช ดังนั�น เพื่อความปลอดภัยหากผูใชงานไดรับอีเมลรูปแบบนี้
ขอใหทานลบอีเมลฉบับนั�นทันที หามตอบกลับ หร�อสงขอมูลสวนตัวกลับไป หร�ออยาหลงเช�่อทำการคลิกลิงกใด ๆ ที่นาสงสัย เพราะทานอาจตกเปน
เหยื่อของมิจฉาช�พ หร�ออาจเปนมัลแวรที่สามารถสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและผูใชงานได อีกทั�ง สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ไมมีนโยบาย
สงอีเมลเพื่อใหทานกระทำการดังกลาว
ทั้งนี้ หากทานมีขอสงสัยหร�อตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
โทรศัพท 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2082) อีเมล support@cc.psu.ac.th
Office of Digital Innovation
and Intelligent Systems
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สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
ศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร ม.อ.

ตอนรับ บร�ษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
ศึกษาดูงานระบบหองประชุมทางไกล (Telemeeting / VDO Conference)
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา สำนักนวัตกรรม
ดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. โดย รองศาสตราจารย ดร.สินชัย
กมลภิวงศ รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและ
ระบบอัจฉร�ยะ และ ผูชวยศาตราจารยธัชชัย เองฉวน รักษาการ
แทนรองผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
ฝายระบบโครงสรางพื้นฐาน พรอมคณะบุคลากร ใหการตอนรับ
คุณสมบูรณ โชติวัฒนะพันธุ ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร และ
บุคลากร จากบร�ษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ใน
โอกาสที่ไดเดินทางเขาพบ เพื่อศึกษาดูงานระบบหองประชุมทาง
ไกล (Telemeeting / VDO Conference) ซ�่งการตอนรับครั�งนี้
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ไดมีการนำเสนอขอมูลการจัดทำระบบ
หองประชุมทางไกล จากนั�นนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมหอง
ประชุมสำนักงานอธ�การบดี ม.อ.
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วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย ดร.สินชัย กมลภิวงศ
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ พรอมคณะผูบร�หาร และบุคลากร เขาศึกษาดูงาน
ระบบสารสนเทศ ของคณะแพทยศาสตร ม.อ. โดยในโอกาสนี้
ไดรับเกียรติจาก คุณโกเมน เร�องฤทธ�์ หัวหนางานบร�หารระบบ
เคร�อขายฐานขอมูลและซอมบํารุง ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร ม.อ. ใหการตอนรับและเปนผูบรรยายให
ขอมูล ณ หองประชุม ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั�น 6 อาคาร
เฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร ม.อ.
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เดือนมีนาคม 2564 ที่ผานมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ไดจัดโครงการอบรมเช�งปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร ม.อ.

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
บร�การเชาหองอบรม-สัมมนา

หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร การจัดทำเว็บไซตและปรับเวอรชัน ดวย Joomla SP Page Builder รุน 1
วันที่ 1-3 มีนาคม 2564
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
วัตถุประสงค: เพื่อแนะนำการใชงานโปรแกรม Joomla SP Page Builder เวอรชันปจจุบัน ทำใหลดการดาวนโหลดซอฟตแวรที่ไม
ปลอดภัยและสามารถนำไปอัปเดตโปรแกรมใหทันสมัยและสมบูรณ รวมทั�งเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ และทราบถึงการปองกันเพื่อลด
ปญหาการถูกโจมตีจากผูบุกรุก เนื่องจากปจจุบันคณะหนวยงานใน ม.อ. ไดพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย ซ�่งผูดูแลเว็บไซตของแตละคณะหนวยงานจำเปนตองมีความรูความเขาใจในการใชงานโปรแกรม Joomla
เวอรชันปจจุบัน
ว�ทยากร:
• นายสัมฤทธ�์ ฤทธ�ภักดี นักว�ชาการคอมพิวเตอร
• นายสมชาย วนะธนศิลป นักว�ชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
• นายเกร�ยงไกร หนูทองคำ นักว�ชาการคอมพิวเตอร

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. มีบร�การใหเชาหองอบรมเช�งปฏิบัติการ
ที่มีเคร�่องคอมพิวเตอรสเปคสูง พรอมโสตทัศนูปกรณ และบร�การอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
โดยสามารถจัดอบรมพรอม ๆ กันสูงสุด 4 หอง รองรับผูเขาอบรมไดสูงสุด 130 ทาน
ใหบร�การหองสัมมนาขนาดใหญสามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดถึง 100 ทาน
มีพื้นที่กวางขวาง หรูหรา ทันสมัย พรอมอุปกรณการนำเสนอครบครัน
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

บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทในเคร�อฯ
ไดไววางใจใชบร�การเชาหองอบรม จัดอบรมหลักสูตร Advanced Excel
ใหแกบุคลากร วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107
อาคาร สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
Office of Digital Innovation
and Intelligent Systems
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โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital ID และ E-Signature"
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. จัดกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ
หัวขอ "Digital ID และ E-Signature" ใหแกผูบร�หาร
คณะ/หนวยงาน ม.อ. ทุกว�ทยาเขต โดยไดเช�ญว�ทยากร คุณศุภโชค จันทรประทิน
ศูนยนโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑการกำกับดูแล
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บรรยายใหขอมูลในเร�่อง
* Digital ID สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาตรฐาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจ�ทัล
* Electronic Signature ทำอยางไรใหมีผลทางกฎหมาย
ณ หองสัมมนา 210 อาคารสำนักงานอธ�การบดี ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ และ
ถายทอดผานระบบ Zoom ทุกว�ทยาเขต วันที่ 26 มีนาคม 2564
Office of Digital Innovation
and Intelligent Systems
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2. หลักสูตร “การใชโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร MS SharePoint”
วันที่ 4-5 มีนาคม 2564
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ.
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถ
บร�หารจัดการระบบเอกสารภายในหนวยงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธ�ภาพสำหรับหลักสูตร “การใชโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร MS
SharePoint” ที่จัดข�้นนี้ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ในฐานะที่เปน
หนวยงานกลางของ ม.อ. ซ�่งมีภารกิจในการใหบร�การดานคอมพิวเตอร ไดเล็งเห็น
วา ระบบเอกสารในสำนักงาน ไมวาจะเปน ระเบียบ ขอตกลง ปฏิทินงาน ตาราง
การใชหองประชุม ฯลฯ สวนใหญจะอยูในรูปแบบของกระดาษหร�อไฟลขอมูลใน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ที่ยากตอการใชงานรวมกัน รวมทั�ง การเขาถึงขอมูลเมื่อ
ตองการ ซ�่ง MS SharePoint จะสามารถอำนวยความสะดวกในเร�่องดังกลาวได
เพราะ MS SharePoint เปร�ยบเสมือนกับที่รวมขอมูลสวนกลางของหนวยงาน ทำ
หนาที่เปนศูนยกลางการเก็บขอมูล และแบงปนขอมูลใหกับผูใชงานคนอื่น ๆ ตาม
สิทธ�ที่กำหนดและไดรับ สามารถลดปญหาขอมูลสูญหาย ปลอดภัยจากไวรัส และ
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาต แมกระทั่งผูดูแลระบบ หร�อผูใหบร�การ ก็ไมสามารถเขาถึง
ขอมูลไดถาไมไดรับอนุญาต สามารถรับไฟลเอกสารที่แนบมากับอีเมลใหเขาไปเก็บ
ใน Site ของเราไดโดยอัตโนมัติ ทำใหการคนหาขอมูลหร�อเอกสารยอนหลังทำได
งายและรวดเร็วกวาคนหาอีเมลยอนหลัง นอกจากนี้ MS SharePoint ยังสามารถ
เขาถึงขอมูล หร�อไฟลเอกสารไดจากเคร�่องคอมพิวเตอรเคร�่องใดก็ได ตลอด 24
ชั่วโมง ดังนั�น สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ จ�งไดกำหนดจัดโครงการอบรมเช�งปฏิบัติ
การ หลักสูตรดังกลาว ใหแกบุคลากร ม.อ.
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• นายสมชาย วนะธนศิลป นักว�ชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
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