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PSUCC

 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 คณะทำงานพัฒนาระบบบัญช�และการเง�น มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จัดการประชุมเช�งปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
ระบบบัญช�และการเง�นมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� (ระบบ PSU-MAS) ในหัวข�อด�านการเบิกจ�ายและการบันทึกข�อมูลการเง�นและบัญช� ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 
อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� และผ�านระบบ Zoom ณ ห�องประชุมทางไกลของแต�ละว�ทยาเขต มหาว�ทยาลัยสงขลา
นคร�นทร� โดยมีคุณภูร� เจร�ญพงศ� ตำแหน�งที่ปร�กษาอธ�การบดี ด�านยุทธศาสตร� แผนและการดำเนินงานด�านต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� หนึ่ง
ในคณะทำงานพัฒนาระบบฯ เป�นประธานการประชุมฯ พร�อมด�วยทีมบุคลากรของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ และกองคลัง สำนักงานอธ�การบดี 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ซ�่งเป�นส�วนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ร�วมเป�นว�ทยากรบรรยาย
 การประชุมฯ ดังกล�าวมีเจ�าหน�าที่การเง�นและเจ�าหน�าที่บัญช�ของส�วนงานต�างๆ ภายในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� เข�าร�วมประชุมฯ เพื่อรับทราบถึง
ข�อมูลกระบวนการทำงาน และทำความเข�าใจในการใช�ระบบ เพื่อให�สามารถปฏิบัติงานบนระบบได�อย�างเข�าใจและถูกต�อง
 ทั�งนี้ ระบบบัญช�และการเง�นมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� (ระบบ PSU-MAS) ที่พัฒนาข�้นนี้ ทางมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�จะเร�่มนำระบบมาใช�ใน
ป�งบประมาณ 2564 (เร�่ม 1 ตุลาคม 2563) โดยคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ได�มีการพัฒนาระบบให�เป�นลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ พร�อมทั�งพัฒนา
กระบวนการทำงานด�านบัญช�และการเง�นให�มีประสิทธ�ภาพ และสอดคล�องกับการใช�งานของบุคลากรในส�วนงานต�างๆ

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป 
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่จะแนะนำทุกท่าน ดังนี้

ดูข�อมูลได�ที่เว็บไซต� https://ac-service.cc.psu.ac.th
(ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมที่เว็บไซต� https://training.cc.psu.ac.th)
สถานที่อบรม: สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
ติดต�อสอบถามได�ที่: ฝ�ายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�
โทรศัพท�: 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)
บร�การจัดกลุ�มอบรม
* สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะฯ 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

1. เร�ยนรู� Excel เพื่อการใช�งานจร�ง รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 14-15 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
2. Basic Word for Smart Office รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 14 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
3. เทคนิคการจัดรูปเล�มรายงาน/โครงงานด�วย Word รุ�นที่ 1/64
   อบรม 15 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.

4. Infographic Presentation with PowerPoint รุ�นที่ 1/64 
   อบรม 28-29 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
5. การจัดการฐานข�อมูลด�วย Excel รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 26-27 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
6. Graphic Design with Photoshop รุ�นที่ 1/64  
   อบรม 26-27 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.

ประชาสัมพันธ์:

บริการ PSU Fiber 
(บร�การเคร�อข�ายสำหรับที่พักบุคลากร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�)
บร�การโดยสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

พื้นที่ให�บร�การ
   1. PSU Residence (อาคาร 24) เป�ดให�บร�การแล�วตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562
   2. อาคาร 15 - อาคาร 23 เป�ดให�บร�การแล�วตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2563
   3. หมู�บ�านเก�า หมู�บ�านใหม� เป�ดให�บร�การแล�วเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2563
   4. อาคาร 1- อาคาร 14 คาดว�าจะเป�ดให�บร�การได�ในเดือนธันวาคม 2563

   ** สำหรับบร�การ PSU Fiber ในพื้นที่หมู�บ�านเก�าและหมู�บ�านใหม� ผู�ที่ได�แสดงความต�องการไว�ในการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
และชำระเง�นล�วงหน�า ฿550- แล�ว ได�รับการติดตั้งสายใยแก�วนำแสงเข�าบ�านพักในช�วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 จะเร�่มเก็บค�าบร�การตั้งแต�วันที่เร�่ม
ใช�งาน โดยหักจากบัญช�เง�นเดือนตั้งแต�เดือนกันยายน  2563

   ** ผู�ที่พักใน หมู�บ�านเก�า หมู�บ�านใหม� อาคาร 15 – อาคาร 24 ซ�่งเป�นพื้นที่ที่มีสายใยแก�วนำแสงแล�ว สามารถสมัครใช�บร�การ PSU Fiber ได�

   ** ผู�สนใจจะใช�บร�การ PSU Fiber อาคาร 1 - อาคาร 14 ซ�่งเป�นพื้นที่ที่ยังไม�มีสายใยแก�วนำแสง ทางสำนักฯ ได�มีแผนงานเป�ดบร�การในต�นเดือน
ธันวาคม 2563 (รอบร�ษัทติดตั�งสายใยแก�วนำแสงให�แล�วสร็จ ประมาณปลายเดือนพฤศจ�กายน 2563) และนอกจากนี้ ทางสำนักฯ ได�มีการเก็บแบบ
สำรวจความต�องการใช�บร�การ PSU Fiber อาคาร 1 - อาคาร 14 เพื่อที่จะนำข�อมูลไปจัดซ�้ออุปกรณ� GPON+PoE+AP ให�เพียงพอ โดยได�เก็บแบบ
สำรวจให�แล�วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว

   อย�างไรก็ตาม หากบร�ษัทคู�สัญญาติดตั�งเคเบิลใยแก�วนำแสงสามารถเร�งรัดดำเนินการได�โดยไม�มีประเด็น COVID-19 กลับมาอีกก็อาจจะเป�ดบร�การ 
อาคาร 1 – อาคาร 14 ได�เร็วข�้นในเดือนตุลาคม 2563 ซ�่งทีมบร�การ PSU Fiber จะได�ประชาสัมพันธ�ไปยังผู�ที่ตอบแบบสำรวจให�ทราบความคืบหน�าต�อไป

   ดูข�อมูลบร�การ การสมัครใช�บร�การ และคำแนะนำอื่นๆ ได�ที่เว็บไซต� https://psufiber.psu.ac.th

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ขอเช�ญชวนนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ดาวน�โหลด
และใช�งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา "PSU Student Application" 
โดยสามารถดาวน�โหลดผ�าน Google Play และ App Store ได�แล�ววันนี้
แอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา “PSU Student Application” 
ประกอบด�วยฟ�งก�ชันหลัก ดังนี้
      - Virtual Student Card
      - ข�าวสาร
      - ผลการเร�ยน
      - ผลการลงทะเบียน
      - ตารางเร�ยน
      - ตารางสอบ 
      - การเง�น
      - Notification แสดงการแจ�งเตือนผลการยื่นใบคำร�องต�างๆ 
      จากฝ�ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู� 
      เช�น ใบคำร�องขอกักตัวสอบ,ใบคำร�องขอลงรายว�ชาจำกัดจำนวน และอื่นๆ

...ไม่พลาดทุกข่าวสาร เข้าถึงข้อมูลได้

“ทุกที่ทุกเวลา”

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระบบ PSU-MAS) 

หัวข้อ ด้านการเบิกจ่ายและการบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชี

“PSU Student
             Application”

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริการอบรมคอมพิวเตอร์
แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ  (มีค่าลงทะเบียน)



 วันที่ 18 ,19 สิงหาคม 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ได�รับความไว�วางใจจากเทศบาลนครหาดใหญ� จัดอบรมคอมพิวเตอร�จำนวน 2 รุ�น หลักสูตร “การเร�ยนรู�ผ�านระบบออนไลน�
ด�วย Google Classroom & Zoom” โดยจัดอบรมให�แก�ตัวแทนนักเร�ยนระดับประถมศึกษาป�ที่ 4-6 ของโรงเร�ยนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ� ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
โดยมีคุณสุว�ทย� สุวรรณเจร�ญ และคุณศิเนตร กิ้มเส�ง ตำแหน�งนักว�ชาการคอมพิวเตอร� บุคลากรสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
เป�นว�ทยากรอบรม
 สำหรับหลักสูตร “การเร�ยนรู�ผ�านระบบออนไลน�ด�วย Google Classroom & Zoom” ผู�เข�าอบรมจะได�เร�ยนรู�ว�ธ�การเร�ยนออนไลน�ด�วย Google Classroom 
ในมุมมองหร�อบทบาทนักเร�ยน ซ�่งเป�นการเร�ยนผ�านเว็บไซต� โดยนักเร�ยนจะได�เร�ยนรู�ว�ธ�การสื่อสารกันระหว�างครู นักเร�ยน และเพื่อนร�วมชั�นเร�ยน การดูเอกสารประกอบ
การเร�ยนและสื่อการเร�ยนรู�ประเภทต�างๆ ที่ครูเตร�ยมไว�ให� รวมถึงได�เร�ยนรู�การดูงาน การทำงานที่ได�รับมอบหมาย การทำแบบทดสอบ การส�งงาน การดูคะแนนและ
ความคิดเห็นจากครูผู�ตรวจงาน และนอกจากนี้ในช�วงท�ายของการอบรม นักเร�ยนจะได�เร�ยนรู�ว�ธ�การเร�ยนออนไลน�แบบสด ซ�่งครูผู�สอน นักเร�ยนและเพื่อนร�วมชั�นเร�ยน
จะได�พบกันในเวลาเดียวกันแบบสดๆ ผ�านโปรแกรม Zoom
 ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ขอขอบคุณหน�วยงาน เทศบาลนครหาดใหญ� ที่ได�ไว�วางใจให�ทางสำนักฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร�ให�แก�น�องๆ 
นักเร�ยนในครั�งนี้

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

 หากท�านผู�ใช�บร�การท�านใดหร�อหน�วยงานใดต�องการให�สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ จัดอบรมคอมพิวเตอร� 
ท�านสามารถสอบถามข�อมูลมาได�ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ หมายเลขโทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 
และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115) 
หร�อดูข�อมูลได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th

เทศบาลนครหาดใหญ่ ไว้วางใจให้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จัดอบรมอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom & Zoom”

ให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรักษาระบบ มอก. 9001 - 2559 (ISO 9001:2015) 
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
มีบร�การให�เช�าห�องอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอร�สเปคสูง พร�อม
โสตทัศนูปกรณ� และบร�การอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรม
พร�อมๆ กันสูงสุด 4 ห�อง รองรับผู�เข�าอบรมได�สูงสุด 130 ท�าน ให�บร�การห�องสัมมนา
ขนาดใหญ�สามารถรองรับผู�เข�าร�วมสัมมนาได�ถึง 100 ท�าน มีพ้ืนที่กว�างขวาง 
หรูหรา ทันสมัย พร�อมอุปกรณ�การนำเสนอครบครัน
         *** การให�บร�การลูกค�า ในช�วงสถานการณ� COVID-19 ***
 สำนักฯ ได�กำหนดตำแหน�งที่นั่งแบบเว�นระยะ ไม�รวมตำแหน�งว�ทยากร สำหรับ
ที่นั่งในห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�เพื่อให�บร�การ ทำให�มีจำนวนท่ีน่ังในแต�ละห�อง
ลดลงเป�นดังนี้
 * ห�องคอมพิวเตอร� 101 ไม�เกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
 * ห�องคอมพิวเตอร� 103 ไม�เกิน 15 ที่นั่ง (เดิม 30)
 * ห�องคอมพิวเตอร� 105 ไม�เกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27 )
 * ห�องคอมพิวเตอร� 107 ไม�เกิน 30 ที่นั่ง (เดิม 53 )
 * ห�องสัมมนา 102 ไม�เกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)
 ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดห�อง อัตราค�าบร�การ บร�การเสร�มในการ
เช�าห�องและข�อตกลงการให�บร�การได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th 
โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)

 หน�วยงาน กรมทรัพยากรน�ำบาดาล ได�ไว�วางใจใช�บร�การเช�าห�อง
อบรมท่ีสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
จัดอบรมหลักสูตร การใช�งานระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส� (e-Service) ให�แก�
บุคลากรของหน�วยงาน ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 105 และ 107 อาคาร
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

 บร�ษัท ศร�ตรังโกลฟส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได�ไว�วางใจใช�
บร�การเช�าห�องอบรมคอมพิวเตอร� ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� โดยจัดอบรม เร�่อง การใช�งานโปรแกรม@Core 
ให�แก�บุคลากรของหน�วยงาน ณ ห�องอบรมคอมพิวเตอร� 105 และ 107 อาคาร
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�ทร�

…. ขอขอบคุณทีมผู�จัดอบรมและผู�เข�าอบรมทุกท�าน 
     ที่ได�ไว�วางใจใช�บร�การเช�าห�องอบรมที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�ในครั้งนี้…..

ได้ไว้วางใจ

ใช้บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา 
ได้ไว้วางใจ

ใช้บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา 
ได้ไว้วางใจ

ใช้บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา 

หน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการเช่าห้องอบรม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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     วันที่  31  สิงหาคม  2563  สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� นำโดย รองศาสตราจารย� ดร. มนตร� กาญจนะเดชะ ผู�อำนวยการสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ พร�อมด�วยทีมผู�บร�หารและบุคลากรให�การต�อนรับ คุณ
เขมชาติ หวังกิจจามร และคุณศิร�วรรณ ตีรณเสถียรพันธ� ผู�ตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ในโอกาสที่เข�าตรวจประเมินสำนักฯ เพื่อตรวจติดตามผลการรักษา
ระบบบร�หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001- 2559 (ISO 9001:2015)  ครั�งที่ 2 
ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
     การตรวจประเมินดังกล�าว ผู�ตรวจประเมินมีการเป�ดประชุมช�้แจงวัตถุประสงค�ของ
การตรวจประเมิน และผู�แทนของสำนักฯ นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและกจิกรรม
บร�หารคุณภาพในรอบป�ที่ผ�านมา จากนั�นดำเนินการตรวจประมินผลการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ�การประเมิน ซ�่งผลการตรวจประเมินนั�น ไม�พบข�อบกพร�อง มีข�อสังเกตและ
โอกาสในการปรับปรุง โดยขอบข�ายที่ทางสำนักฯ ขอการรับรองระบบบร�หารงานคุณภาพฯ 
ได�แก� การให�บร�การเช�่อมต�อเคร�อข�ายคอมพิวเตอร� บร�การระบบโทรศัพท�และสื่อสาร การให�
บร�การฝ�กอบรมคอมพิวเตอร� การให�บร�การห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ศูนย�ทดสอบวัด
ความรู�ทางคอมพิวเตอร� (Computer Proficiency Test) การให�บร�การการตรวจและ
ว�เคราะห�ข�อสอบและการให�บร�การพัฒนาระบบสนเทศ
     ทั�งนี้ การตรวจประเมินเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาระบบบร�หารงานคุณภาพฯ มี
วัตถุประสงค�การตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบว�าองค�กรได�มีการจัดทำระบบสอดคล�องตาม
มาตรฐานการรับรอง และประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการเพื่อทำให�มั่นใจ
ว�าเป�นไปตามข�อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข�อกำหนดของลูกค�า รวมถึงตรวจ
สอบว�าองค�กรได�มีการนำระบบไปใช�อย�างมีประสิทธ�ผล มีการนำไปปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ 
และมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง


