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PSUDIIS

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ.

บริการอบรมคอมพิวเตอร์ แนะนำหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้
(บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร�สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ลูกค�ารายหน�วยงาน และบุคคลทั่วไป)  

 ในช�วงเดือนกุมภาพันธ� 2564 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ตรวจพบการส�งอีเมลหลอกลวงไปหาผู�ใช�
บร�การ PSU Webmail โดยมีรูปแบบ ดังนี้
 - ระบุเนื้อหา แจ�งป�ดบัญช�อีเมลหากไม�อัปเดตข�อมูล โดยให�ผู�ใช�งานกรอกข�อมูลส�วนตัวเพื่อยืนยันการใช�งานแล�วส�งกลับไป
 - ระบุเนื้อหา แจ�งป�ดบัญช�อีเมลหากไม�อัปเดตข�อมูล โดยให�ผู�ใช�งานคลิกลิงก�เพื่ออัปเดตบัญช�อีเมล
 รูปแบบอีเมลดังกล�าวจะเป�นลักษณะอีเมลหลอกลวง ซ�่งหลอกเอารหัสผ�านจากผู�ใช� ดังนั�น เพื่อความปลอดภัยหากผู�ใช�งานได�รับอีเมลรูปแบบนี้
ขอให�ท�านลบอีเมลฉบับนั�นทันที ห�ามตอบกลับ หร�อส�งข�อมูลส�วนตัวกลับไป หร�ออย�าหลงเช�่อทำการคลิกลิงก�ใด ๆ ที่น�าสงสัย เพราะท�านอาจตกเป�น
เหยื่อของมิจฉาช�พ หร�ออาจเป�นมัลแวร�ที่สามารถสร�างความเสียหายต�อระบบคอมพิวเตอร�และผู�ใช�งานได� อีกทั�ง สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ไม�มีนโยบาย
  ส�งอีเมลเพื่อให�ท�านกระทำการดังกล�าว 
 ทั้งนี้ หากท�านมีข�อสงสัยหร�อต�องการสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต�อ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
โทรศัพท� 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2082) อีเมล support@cc.psu.ac.th 

วันที่ 23 กุมภาพันธ� 2564 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย� ดร.สินชัย กมลภิวงศ� 
รักษาการแทนผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ พร�อมคณะผู�บร�หาร และบุคลากร เข�าศึกษาดูงาน 
ระบบสารสนเทศ ของคณะแพทยศาสตร� ม.อ. โดยในโอกาสนี้ 
ได�รับเกียรติจาก คุณโกเมน เร�องฤทธ�์ หัวหน�างานบร�หารระบบ
เคร�อข�ายฐานข�อมูลและซ�อมบํารุง ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะแพทยศาสตร� ม.อ. ให�การต�อนรับและเป�นผู�บรรยายให�
ข�อมูล ณ ห�องประชุม ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั�น 6 อาคาร
เฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร� ม.อ.

เตือนภัย IT ระวังอีเมลหลอกลวง

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
ศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร� ม.อ.

 วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรม
ดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. โดย รองศาสตราจารย� ดร.สินชัย 
กมลภิวงศ� รักษาการแทนผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและ
ระบบอัจฉร�ยะ และ ผู�ช�วยศาตราจารย�ธัชชัย เอ�งฉ�วน รักษาการ
แทนรองผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ 
ฝ�ายระบบโครงสร�างพื้นฐาน พร�อมคณะบุคลากร ให�การต�อนรับ 
คุณสมบูรณ� โชติวัฒนะพันธุ� ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และ
บุคลากร จากบร�ษัท โชติวัฒน�อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ใน
โอกาสที่ได�เดินทางเข�าพบ เพื่อศึกษาดูงานระบบห�องประชุมทาง
ไกล (Telemeeting / VDO Conference) ซ�่งการต�อนรับครั�งนี้ 
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ ได�มีการนำเสนอข�อมูลการจัดทำระบบ
ห�องประชุมทางไกล จากนั�นนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมห�อง
ประชุมสำนักงานอธ�การบดี ม.อ.

ต�อนรับ บร�ษัท โชติวัฒน�อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
ศึกษาดูงานระบบห�องประชุมทางไกล (Telemeeting / VDO Conference)

DiiSOffice of Digital Innovation 
and Intelligent Systems

DiiSOffice of Digital Innovation 
and Intelligent Systems

DiiSOffice of Digital Innovation 
and Intelligent Systems

สอบถามข�อมูลติดต�อ งานบร�การว�ชาการ ฝ�ายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)
** มีบร�การฝ�กอบรมเป�นหมู�คณะทั�งในและนอกสถานที่ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร�ตามความต�องการของท�าน **
* หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร�อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรม https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรทั้งในและนอกเวลาราชการ)
ข�อมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอร� http://ac-service.cc.psu.ac.th

โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค�าลงทะเบียน)

1. Advanced Formulas and Functions in Excel 
   รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 18-19 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

2. การใช�งาน Word เบื้องต�นอย�างมืออาช�พ รุ�นที่ 2/64 
   (วุฒิบัตรใช�แนบสอบข�าราชการหร�อพนักงานส�วนท�องถิ่นได�)
   อบรม 20-21 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

3. เทคนิคและการประยุกต�ใช� Microsoft Excel 
   เบื้องต�น รุ�นที่ 2/64  
   อบรม 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

4. การออกแบบและสร�างระบบฐานข�อมูล
   ด�วย Access Level 1 รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 8-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

5. การจัดการฐานข�อมูลด�วย Microsoft Excel รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 10-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

6. การสร�างงานกราฟ�กด�วย Illustrator รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 10-11 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น. 

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค�าลงทะเบียน)

1. การทำรายงานสรุปด�วย PivotTable and 
   PivotChart in Excel รุ�นที่ 1/64 
   อบรม 22-23 พ.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

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

3. การดูแลและแก�ป�ญหาเคร�่องคอมพิวเตอร�เบื้องต�น รุ�นที่ 2/64
   อบรม 19, 20, 26 และ 27 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

4. การจัดการฐานข�อมูลด�วย Database in Excel รุ�นที่ 2/64 
   อบรม 19-20 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

5. เทคนิคการจัดรูปเล�มรายงาน/โครงงานด�วย Word รุ�นที่ 2/64 
   อบรม 19 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

6. การสร�างงานกราฟ�กด�วย Illustrator รุ�นที่ 2/64 
   อบรม 26-27 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-16.00 น.

Hot...
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจพบการส่งอีเมลหลอกลวงไปหาผู้ใช้บริการ PSU Webmail



สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. จัดกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ 
หัวข�อ "Digital ID และ E-Signature" ให�แก�ผู�บร�หาร 
คณะ/หน�วยงาน ม.อ. ทุกว�ทยาเขต โดยได�เช�ญว�ทยากร คุณศุภโชค จันทรประทิน 
ศูนย�นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ�การกำกับดูแล 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� บรรยายให�ข�อมูลในเร�่อง
 * Digital ID สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� มาตรฐาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการพิสูจน�และยืนยันตัวตนทางดิจ�ทัล
 * Electronic Signature ทำอย�างไรให�มีผลทางกฎหมาย
ณ ห�องสัมมนา 210 อาคารสำนักงานอธ�การบดี ม.อ. ว�ทยาเขตหาดใหญ� และ
ถ�ายทอดผ�านระบบ Zoom ทุกว�ทยาเขต วันที่ 26 มีนาคม 2564

หน่วยงานที่ไว้วางใจ

ใช้บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทในเคร�อฯ 
ได�ไว�วางใจใช�บร�การเช�าห�องอบรม จัดอบรมหลักสูตร Advanced Excel 
ให�แก�บุคลากร วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 
อาคาร สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. 
บร�การเช�าห�องอบรม-สัมมนา 
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. มีบร�การให�เช�าห�องอบรมเช�งปฏิบัติการ

ที่มีเคร�่องคอมพิวเตอร�สเปคสูง พร�อมโสตทัศนูปกรณ� และบร�การอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 

โดยสามารถจัดอบรมพร�อม ๆ กันสูงสุด 4 ห�อง รองรับผู�เข�าอบรมได�สูงสุด 130 ท�าน

ให�บร�การห�องสัมมนาขนาดใหญ�สามารถรองรับผู�เข�าร�วมสัมมนาได�ถึง 100 ท�าน 
มีพื้นที่กว�างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร�อมอุปกรณ�การนำเสนอครบครัน
ดูรายละเอียดห�อง อัตราค�าบร�การ บร�การเสร�มในการเช�าห�อง และข�อตกลงการให�บร�การได�ที่ http://ac-service.cc.psu.ac.th
โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital ID และ E-Signature"

ติดตามข�อมูลการเป�ดรับสมัครเข�าร�วมโครงการอบรมเช�งปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร ม.อ. ฟร� ได�ที่ https://training.cc.psu.ac.th
โทร. 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)

หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต�และปรับเวอร�ชัน ด�วย Joomla SP Page Builder รุ�น 1 
   วันที่ 1-3 มีนาคม 2564  

 ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ.
 วัตถุประสงค�: เพื่อแนะนำการใช�งานโปรแกรม Joomla SP Page Builder เวอร�ชันป�จจุบัน ทำให�ลดการดาวน�โหลดซอฟต�แวร�ที่ไม�
ปลอดภัยและสามารถนำไปอัปเดตโปรแกรมให�ทันสมัยและสมบูรณ� รวมทั�งเพื่อให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจ และทราบถึงการป�องกันเพื่อลด
ป�ญหาการถูกโจมตีจากผู�บุกรุก เนื่องจากป�จจุบันคณะหน�วยงานใน ม.อ. ได�พัฒนาเว็บไซต�ด�วยโปรแกรม Joomla เพื่อใช�ในการประชาสัมพันธ� 
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอย�างแพร�หลาย ซ�่งผู�ดูแลเว็บไซต�ของแต�ละคณะหน�วยงานจำเป�นต�องมีความรู�ความเข�าใจในการใช�งานโปรแกรม Joomla 
เวอร�ชันป�จจุบัน

2. หลักสูตร “การใช�โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร MS SharePoint”
   วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 
 ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ ม.อ.
 วัตถุประสงค�: เพื่อให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจ และสามารถ
บร�หารจัดการระบบเอกสารภายในหน�วยงานได�อย�างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธ�ภาพสำหรับหลักสูตร “การใช�โปรแกรมระบบจัดการเอกสาร MS 
SharePoint” ที่จัดข�้นนี้ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ในฐานะที่เป�น
หน�วยงานกลางของ ม.อ. ซ�่งมีภารกิจในการให�บร�การด�านคอมพิวเตอร� ได�เล็งเห็น
ว�า ระบบเอกสารในสำนักงาน ไม�ว�าจะเป�น ระเบียบ ข�อตกลง ปฏิทินงาน ตาราง
การใช�ห�องประชุม ฯลฯ ส�วนใหญ�จะอยู�ในรูปแบบของกระดาษหร�อไฟล�ข�อมูลใน
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล ที่ยากต�อการใช�งานร�วมกัน รวมทั�ง การเข�าถึงข�อมูลเมื่อ
ต�องการ ซ�่ง MS SharePoint จะสามารถอำนวยความสะดวกในเร�่องดังกล�าวได� 
เพราะ MS SharePoint เปร�ยบเสมือนกับที่รวมข�อมูลส�วนกลางของหน�วยงาน ทำ
หน�าที่เป�นศูนย�กลางการเก็บข�อมูล และแบ�งป�นข�อมูลให�กับผู�ใช�งานคนอื่น ๆ ตาม
สิทธ�ที่กำหนดและได�รับ สามารถลดป�ญหาข�อมูลสูญหาย ปลอดภัยจากไวรัส และ
บุคคลที่ไม�ได�รับอนุญาต แม�กระทั่งผู�ดูแลระบบ หร�อผู�ให�บร�การ ก็ไม�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลได�ถ�าไม�ได�รับอนุญาต สามารถรับไฟล�เอกสารที่แนบมากับอีเมลให�เข�าไปเก็บ
ใน Site ของเราได�โดยอัตโนมัติ ทำให�การค�นหาข�อมูลหร�อเอกสารย�อนหลังทำได�
ง�ายและรวดเร็วกว�าค�นหาอีเมลย�อนหลัง นอกจากนี้ MS SharePoint ยังสามารถ
เข�าถึงข�อมูล หร�อไฟล�เอกสารได�จากเคร�่องคอมพิวเตอร�เคร�่องใดก็ได� ตลอด 24 
ชั่วโมง ดังนั�น สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลฯ จ�งได�กำหนดจัดโครงการอบรมเช�งปฏิบัติ
การ หลักสูตรดังกล�าว ให�แก�บุคลากร ม.อ.
 ว�ทยากร:
 • นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน� นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ
 • นายสมชาย วนะธนศิลป� นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ

เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ม.อ. ได�จัดโครงการอบรมเช�งปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร ม.อ.

 ว�ทยากร: 
 • นายสัมฤทธ�์ ฤทธ�ภักดี นักว�ชาการคอมพิวเตอร�
 • นายสมชาย วนะธนศิลป� นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ
 • นายเกร�ยงไกร หนูทองคำ นักว�ชาการคอมพิวเตอร�
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