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พื้นที่ใหบร�การ
1. PSU Residence (อาคาร 24) เปดใหบร�การแลวตั�งแตเดือนพฤษภาคม 2562
2. อาคาร 15 - อาคาร 23 เปดใหบร�การแลวตั�งแตเดือนพฤษภาคม 2563
3. หมูบานเกา หมูบานใหม เปดใหบร�การแลวเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2563
4. อาคาร 1- อาคาร 14 คาดวาจะเปดใหบร�การไดในเดือนธันวาคม 2563
** สำหรับบร�การ PSU Fiber ในพื้นที่หมูบานเกาและหมูบานใหม ผูที่ไดแสดงความตองการไวในการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
และชำระเง�นลวงหนา ฿550- แลว ไดรับการติดตั้งสายใยแกวนำแสงเขาบานพักในชวงกลางเดือนสิงหาคม 2563 จะเร�่มเก็บคาบร�การตั้งแตวันที่เร�่ม
ใชงาน โดยหักจากบัญช�เง�นเดือนตั้งแตเดือนกันยายน 2563
** ผูที่พักใน หมูบานเกา หมูบานใหม อาคาร 15 – อาคาร 24 ซ�่งเปนพื้นที่ที่มีสายใยแกวนำแสงแลว สามารถสมัครใชบร�การ PSU Fiber ได
** ผูสนใจจะใชบร�การ PSU Fiber อาคาร 1 - อาคาร 14 ซ�่งเปนพื้นที่ที่ยังไมมีสายใยแกวนำแสง ทางสำนักฯ ไดมีแผนงานเปดบร�การในตนเดือน
ธันวาคม 2563 (รอบร�ษัทติดตั�งสายใยแกวนำแสงใหแลวสร็จ ประมาณปลายเดือนพฤศจ�กายน 2563) และนอกจากนี้ ทางสำนักฯ ไดมีการเก็บแบบ
สำรวจความตองการใชบร�การ PSU Fiber อาคาร 1 - อาคาร 14 เพื่อที่จะนำขอมูลไปจัดซ�้ออุปกรณ GPON+PoE+AP ใหเพียงพอ โดยไดเก็บแบบ
สำรวจใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เปนที่เร�ยบรอยแลว
อยางไรก็ตาม หากบร�ษัทคูสัญญาติดตั�งเคเบิลใยแกวนำแสงสามารถเรงรัดดำเนินการไดโดยไมมีประเด็น COVID-19 กลับมาอีกก็อาจจะเปดบร�การ
อาคาร 1 – อาคาร 14 ไดเร็วข�้นในเดือนตุลาคม 2563 ซ�่งทีมบร�การ PSU Fiber จะไดประชาสัมพันธไปยังผูที่ตอบแบบสำรวจใหทราบความคืบหนาตอไป
ดูขอมูลบร�การ การสมัครใชบร�การ และคำแนะนำอื่นๆ ไดที่เว็บไซต https://psufiber.psu.ac.th

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป
โดยมีหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจที่จะแนะนำทุกท่าน ดังนี้

1. เร�ยนรู Excel เพื่อการใชงานจร�ง รุนที่ 1/64
อบรม 14-15 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
2. Basic Word for Smart Office รุนที่ 1/64
อบรม 14 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
3. เทคนิคการจัดรูปเลมรายงาน/โครงงานดวย Word รุนที่ 1/64
อบรม 15 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.

ฉบับที่ 91 ปี 2563 ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 63

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน
“PSU Student
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
Application

”

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ขอเช�ญชวนนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ดาวนโหลด
และใชงานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา "PSU Student Application"
โดยสามารถดาวนโหลดผาน Google Play และ App Store ไดแลววันนี้
แอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา “PSU Student Application”
ประกอบดวยฟงกชันหลัก ดังนี้
- Virtual Student Card
- ขาวสาร
- ผลการเร�ยน
- ผลการลงทะเบียน
- ตารางเร�ยน
- ตารางสอบ
- การเง�น
...ไม่พลาดทุกข่าวสาร เข้าถึงข้อมูลได้
- Notification แสดงการแจงเตือนผลการยื่นใบคำรองตางๆ
จากฝายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู
“ทุกที่ทุกเวลา”
เชน ใบคำรองขอกักตัวสอบ,ใบคำรองขอลงรายว�ชาจำกัดจำนวน และอื่นๆ

คณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

โครงการอบรมนอกเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Tel : 074 28 2101 Fax : 074 28 2111

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

ดูขอมูลไดที่เว็บไซต https://ac-service.cc.psu.ac.th
(ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th)
สถานที่อบรม: สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
ติดตอสอบถามไดที่: ฝายบร�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�การจัดกลุมอบรม
* สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะฯ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานทาน *
ติดตอจัดกลุมอบรม นอก-ใน สถานที่ ติดตอ คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท 0-7428-2106 E-mail: sravadee.t@psu.ac.th

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระบบ PSU-MAS)
หัวข้อ ด้านการเบิกจ่ายและการบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชี

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 คณะทำงานพัฒนาระบบบัญช�และการเง�น มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จัดการประชุมเช�งปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
ระบบบัญช�และการเง�นมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร (ระบบ PSU-MAS) ในหัวขอดานการเบิกจายและการบันทึกขอมูลการเง�นและบัญช� ณ หองอบรมคอมพิวเตอร
อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร และผานระบบ Zoom ณ หองประชุมทางไกลของแตละว�ทยาเขต มหาว�ทยาลัยสงขลา
นคร�นทร โดยมีคุณภูร� เจร�ญพงศ ตำแหนงที่ปร�กษาอธ�การบดี ดานยุทธศาสตร แผนและการดำเนินงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร หนึ่ง
ในคณะทำงานพัฒนาระบบฯ เปนประธานการประชุมฯ พรอมดวยทีมบุคลากรของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ และกองคลัง สำนักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ซ�่งเปนสวนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนาระบบฯ รวมเปนว�ทยากรบรรยาย
การประชุมฯ ดังกลาวมีเจาหนาที่การเง�นและเจาหนาที่บัญช�ของสวนงานตางๆ ภายในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร เขารวมประชุมฯ เพื่อรับทราบถึง
ขอมูลกระบวนการทำงาน และทำความเขาใจในการใชระบบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบนระบบไดอยางเขาใจและถูกตอง
ทั�งนี้ ระบบบัญช�และการเง�นมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร (ระบบ PSU-MAS) ที่พัฒนาข�้นนี้ ทางมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรจะเร�่มนำระบบมาใชใน
ปงบประมาณ 2564 (เร�่ม 1 ตุลาคม 2563) โดยคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ไดมีการพัฒนาระบบใหเปนลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ พรอมทั�งพัฒนา
กระบวนการทำงานดานบัญช�และการเง�นใหมีประสิทธ�ภาพ และสอดคลองกับการใชงานของบุคลากรในสวนงานตางๆ

เทศบาลนครหาดใหญ่ ไว้วางใจให้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดอบรมอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom & Zoom”
ให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

เว้นระยะ

เว้นระยะ
เว้นระยะ

เว้นระยะ

วันที่ 18 ,19 สิงหาคม 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ไดรับความไววางใจจากเทศบาลนครหาดใหญ จัดอบรมคอมพิวเตอรจำนวน 2 รุน หลักสูตร “การเร�ยนรูผานระบบออนไลน
ดวย Google Classroom & Zoom” โดยจัดอบรมใหแกตัวแทนนักเร�ยนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเร�ยนในสังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โดยมีคุณสุว�ทย สุวรรณเจร�ญ และคุณศิเนตร กิ้มเสง ตำแหนงนักว�ชาการคอมพิวเตอร บุคลากรสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
เปนว�ทยากรอบรม
สำหรับหลักสูตร “การเร�ยนรูผานระบบออนไลนดวย Google Classroom & Zoom” ผูเขาอบรมจะไดเร�ยนรูว�ธ�การเร�ยนออนไลนดวย Google Classroom
ในมุมมองหร�อบทบาทนักเร�ยน ซ�่งเปนการเร�ยนผานเว็บไซต โดยนักเร�ยนจะไดเร�ยนรูว�ธ�การสื่อสารกันระหวางครู นักเร�ยน และเพื่อนรวมชั�นเร�ยน การดูเอกสารประกอบ
การเร�ยนและสื่อการเร�ยนรูประเภทตางๆ ที่ครูเตร�ยมไวให รวมถึงไดเร�ยนรูการดูงาน การทำงานที่ไดรับมอบหมาย การทำแบบทดสอบ การสงงาน การดูคะแนนและ
ความคิดเห็นจากครูผูตรวจงาน และนอกจากนี้ในชวงทายของการอบรม นักเร�ยนจะไดเร�ยนรูว�ธ�การเร�ยนออนไลนแบบสด ซ�่งครูผูสอน นักเร�ยนและเพื่อนรวมชั�นเร�ยน
จะไดพบกันในเวลาเดียวกันแบบสดๆ ผานโปรแกรม Zoom
ทางสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ขอขอบคุณหนวยงาน เทศบาลนครหาดใหญ ที่ไดไววางใจใหทางสำนักฯ จัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกนองๆ
นักเร�ยนในครั�งนี้
หากทานผูใชบร�การทานใดหร�อหนวยงานใดตองการใหสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ จัดอบรมคอมพิวเตอร
ทานสามารถสอบถามขอมูลมาไดที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ หมายเลขโทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109
และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
หร�อดูขอมูลไดที่เว็บไซต http://ac-service.cc.psu.ac.th

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรักษาระบบ มอก. 9001 - 2559
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
มีบร�การใหเชาหองอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอรสเปคสูง พรอม
โสตทัศนูปกรณ และบร�การอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรม
พรอมๆ กันสูงสุด 4 หอง รองรับผูเขาอบรมไดสูงสุด 130 ทาน ใหบร�การหองสัมมนา
ขนาดใหญสามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดถึง 100 ทาน มีพื้นที่กวางขวาง
หรูหรา ทันสมัย พรอมอุปกรณการนำเสนอครบครัน
*** การใหบร�การลูกคา ในชวงสถานการณ COVID-19 ***
สำนักฯ ไดกำหนดตำแหนงที่นั่งแบบเวนระยะ ไมรวมตำแหนงว�ทยากร สำหรับ
ที่นั่งในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหบร�การ ทำใหมจี ำนวนทีน่ ง่ั ในแตละหอง
ลดลงเปนดังนี้
* หองคอมพิวเตอร 101 ไมเกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
* หองคอมพิวเตอร 103 ไมเกิน 15 ที่นั่ง (เดิม 30)
* หองคอมพิวเตอร 105 ไมเกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27 )
* หองคอมพิวเตอร 107 ไมเกิน 30 ที่นั่ง (เดิม 53 )
* หองสัมมนา 102 ไมเกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดหอง อัตราคาบร�การ บร�การเสร�มในการ
เชาหองและขอตกลงการใหบร�การไดที่เว็บไซต http://ac-service.cc.psu.ac.th
โทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
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หน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการเช่าห้องอบรม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ISO 9001:2015)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร นำโดย รองศาสตราจารย ดร. มนตร� กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ พรอมดวยทีมผูบร�หารและบุคลากรใหการตอนรับ คุณ
เขมชาติ หวังกิจจามร และคุณศิร�วรรณ ตีรณเสถียรพันธ ผูตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ในโอกาสที่เขาตรวจประเมินสำนักฯ เพื่อตรวจติดตามผลการรักษา
ระบบบร�หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001- 2559 (ISO 9001:2015) ครั�งที่ 2
ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
การตรวจประเมินดังกลาว ผูตรวจประเมินมีการเปดประชุมช�้แจงวัตถุประสงคของ
การตรวจประเมิน และผูแทนของสำนักฯ นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและกิจกรรม
บร�หารคุณภาพในรอบปที่ผานมา จากนั�นดำเนินการตรวจประมินผลการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑการประเมิน ซ�่งผลการตรวจประเมินนั�น ไมพบขอบกพรอง มีขอสังเกตและ
โอกาสในการปรับปรุง โดยขอบขายที่ทางสำนักฯ ขอการรับรองระบบบร�หารงานคุณภาพฯ
ไดแก การใหบร�การเช�่อมตอเคร�อขายคอมพิวเตอร บร�การระบบโทรศัพทและสื่อสาร การให
บร�การฝกอบรมคอมพิวเตอร การใหบร�การหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยทดสอบวัด
ความรูทางคอมพิวเตอร (Computer Proficiency Test) การใหบร�การการตรวจและ
ว�เคราะหขอสอบและการใหบร�การพัฒนาระบบสนเทศ
ทั�งนี้ การตรวจประเมินเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาระบบบร�หารงานคุณภาพฯ มี
วัตถุประสงคการตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบวาองคกรไดมีการจัดทำระบบสอดคลองตาม
มาตรฐานการรับรอง และประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการเพื่อทำใหมั่นใจ
วาเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดของลูกคา รวมถึงตรวจ
สอบวาองคกรไดมีการนำระบบไปใชอยางมีประสิทธ�ผล มีการนำไปปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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หนวยงาน กรมทรัพยากรน�ำบาดาล ไดไววางใจใชบร�การเชาหอง
อบรมทีส่ ำนักนวัตกรรมดิจท� ลั และระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
จัดอบรมหลักสูตร การใชงานระบบบร�การอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ใหแก
บุคลากรของหนวยงาน ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 105 และ 107 อาคาร
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

บร�ษัท ศร�ตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไดไววางใจใช
บร�การเชาหองอบรมคอมพิวเตอร ที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร โดยจัดอบรม เร�่อง การใชงานโปรแกรม@Core
ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ณ หองอบรมคอมพิวเตอร 105 และ 107 อาคาร
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�ทร

…. ขอขอบคุณทีมผูจัดอบรมและผูเขาอบรมทุกทาน
ที่ไดไววางใจใชบร�การเชาหองอบรมที่สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทรในครั้งนี้…..
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