ประชาสัมพันธ์แนะนำ URL

https://diis.psu.ac.th

https://www.facebook.com/PSUDIIS
คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2563
โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านคู่มือฯ ได้ที่

https://diis.psu.ac.th/pdf/PSU-DIIS-IT-Services-for-Students.pdf

จดหมายข่าว
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Tel : 074 28 2101
Fax : 074 28 2111
บรรณาธ�การ : เนาวรัตน สอิด, อังกาบ การกรณ ชางภาพ : อังกาบ การกรณ, โฆษิต ชวยชูฤทธ�์
กองบรรณาธ�การฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน, ทิพาพร พัฒนศิร� ออกแบบ : สุธ�ดา ธรรมโพธ�กุล

psucc

ฉบับที่ 90 ปี 2563 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63

ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้

คูมือการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร คือ คูมือที่รวบรวมขอมูลงานบร�การดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ที่ใหบร�การแกนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร โดยคูมือจะประกอบไปดวยขอมูล ดังนี้

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร และ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผนึกกำลังสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาช�วศึกษา รวมพัฒนาทักษะดานการจัดการเร�ยนการสอนออนไลนแกครูอาช�วศึกษาในเขตภาคใต เพื่อใหมีสมรรถนะในการจัดการเร�ยนการสอนรูปแบบ
ออนไลนและพัฒนาสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พแบบออนไลน โดยจัดอบรมรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ว�ทยาเขตหาดใหญ

https://diis.psu.ac.th

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนยคอมพิวเตอร) มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา
บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ลูกคารายหนวยงาน และบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตร
อบรมคอมพิวเตอรที่นาสนใจที่จะแนะนำทุกทาน ดังนี้

ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาทุกระดับ สงผลให
กระทรวงศึกษาธ�การหยุดการเร�ยนการสอนและเลื่อนการเปดภาคเร�ยนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563 เปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีนโยบายให
ดำเนินการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน สำนักงานคณะกรรมการอาช�วศึกษา จ�งกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อใหการจัดการเร�ยนการสอนออนไลนเปน
ไปอยางมีประสิทธ�ภาพและมีคุณภาพสอดคลองกับสถานการณ
ในดานของการพัฒนาครูและบุคลากรอาช�วศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาช�วศึกษาไดเตร�ยมความพรอมพัฒนาครู ใหมีสมรรถนะในการ
จัดการเร�ยนการสอนรูปแบบออนไลนและพัฒนาสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พแบบออนไลน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาช�วศึกษา จ�งไดรวมกับ
ศูนยว�จัยเทคโนโลยีทางอาช�วศึกษา มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาช�วศึกษาดานการจัดการ
เร�ยนการสอนออนไลน” ทั่วประเทศ ซ�่งในเขตภาคใตมีครูกลุมเปาหมาย จำนวน 2,000 คน แบงเปน 4 รุน รุนละ 500 คน มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โดย สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนยคอมพิวเตอร) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู และคณะว�ศวกรรมศาสตร ไดรับมอบหมาย
ใหเตร�ยมความพรอมของครู
ทั�งนี้ผลสําเร็จของโครงการคือไดหลักสูตรการพัฒนาครูอาช�วศึกษาการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน เพื่อการอาช�พและเปนการเตร�ยมครูที่
มีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาบทเร�ยนออนไลนเปนตัวแบบในการผลิตสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พในว�ทยาลัย ตามขั�นตอน
ของรูปแบบการจัดการเร�ยนการสอนออนไลนอาช�วศึกษายุคว�กฤติโคว�ด 19 และขยายผลไปสูครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษาได
อยาง ตอเนื่อง อีกทั�งเคร�อขายครูที่เขารวมในโครงการจะสามารถสรางสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พไดอยางมีประสิทธ�ภาพ นักเร�ยนจะมีสื่อดิจ�ทัลเพื่อการ
อาช�พในว�ทยาลัยสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา ที่มีประสิทธ�ภาพและสงผลตอคุณภาพการเร�ยนรู เหมาะสมกับ รายว�ชาตามหลักสูตร

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอกลุมงานบร�การว�ชาการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
(ศูนยคอมพิวเตอร) มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115
(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2106, 2109 และ 2115)
บร�การจัดกลุมอบรม
** สำนักฯ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร
ตามความตองการของหนวยงานทาน **
ติดตอจัดกลุมอบรม นอก-ใน สถานที่ ติดตอ คุณศราวดี แสงสมบุญ
โทรศัพท 0-7428-2106 E-mail: sravadee.t@psu.ac.th

** หมายเหตุ: หลักสูตรอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ดูขอมูลเพิ่มเติมหร�อสมัครอบรมไดที่เว็บไซต https://training.cc.psu.ac.th

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนยคอมพิวเตอร) ไดรับมอบหมายใหเตร�ยมความพรอมครูอาช�วะ
ในพื้นที่ภาคใตโดยจัดอบรมการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน หัวขอ การสอนแบบ Face to Face และการผลิต
สื่อว�ดีโอในการสอนภาคทฤษฎีดวย Google Meet ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และหัวขอ การสราง Virtual
Classroom ดวย Microsoft Teams ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยว�ธ�การอบรม บรรยายและฝกปฏิบัติ
จะจัดผานระบบออนไลนทั้งหมด คือ การบรรยายชวงเชาจะบรรยายรวมโดยใช Webinar และ Workshop
ชวงบายจะแบงผูเขาอบรมเปน 20 หอง หองละ 25 คน โดยใชโปรแกรม Zoom

https://diis.psu.ac.th

ขอมูลโดย คุณคณกรณ หอศิร�ธรรม
ตำแหนง นักว�ชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
กลุมงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
(ศูนยคอมพิวเตอร) มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

2 เมษายน 2563

https://sysadmin.psu.ac.th/2020/04/02/spam-alert-20200402-01/

อ้างว่าส่งมาจากธนาคารกรุงไทย หัวข้อ (Subject) แจ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ลงชื่อเข้าใช้

!

เพิ่มเติม: ลักษณะการโจมตีเช่นนี้ มักจะใช้ “ข้อความแสดงลิงก์” เป็น URL ที่น่าเชื่อถือ
แต่เมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือลิงก์ ก็จะพบว่า เป็นลิงก์ไปที่อื่น ดังตัวอย่างนี้

อ้างว่าเป็น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ทัง� นี้ สำนักนวัตกรรมดิจท� ลั และระบบอัจฉร�ยะ ไดรบั ขอมูลจากแบบสำรวจ ซ�ง่ จะนำไปขยายพืน้ ทีบ่ ร�การไปยังทีพ่ กั บุคลากร อาคาร 1 - อาคาร 14 ซ�ง่ มีแผนงาน
ขยายบร�การตนเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (โดยไดมีการรับขอมูลสำรวจจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต https://psufiber.psu.th) เพื่อจะใชขอมูลเตร�ยม
ความพรอมสำหรับจัดเตร�ยมอุปกรณแกทาน อยางไรก็ตามหากบร�ษัทคูสัญญาติดตั�งเคเบิลใยแกวนำแสงสามารถเรงรัดดำเนินการไดโดยไมมีประเด็น COVID-19
อาจจะเปดบร�การเร็วข�้นไดในตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

บร�การ PSU Fiber เปนบร�การเคร�อขายของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ที่ใชเทคโนโลยี FTTx หร�อ FTTH (Fiber-to-the-Home)
คาบร�การที่ความเร็วเดียว 100/50 Mbps เทานั�น
1. คาบร�การลวงหนา 1 เดือน 550 บาท
2. คาบร�การรายเดือน เดือนละ 550 บาท
คาบร�การรวมอุปกรณ ONU และ AC WiFi Router ตามรูปแลว

https://www.onlinenewstrend.com/

ได้ทำการตรวจสอบ และแจ้งเตือนผู้ใช้อยู่แล้ว
กรุณาสังเกตคำว่า Disarmed: อีเมลฉบับนี้ ปลด Script อันตรายออกให้แล้ว
และข้อความ MailScanner has detected a possible fraud attempt:
ระบบได้แจ้งแล้วว่า มีความพยายามหลอกลวง
“www.onlinenewstrend.com”
claiming to be

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดเร�่มใหบร�การ PSU Fiber ณ ที่พักบุคลากร อาคาร 24
(100/50 Mbps เดือนละ 550 บาท) ตั�งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั�น มีผูใช
จำนวน 47 ราย สามารถใหบร�การไดตามมาตรฐานที่ดีมาอยางตอเนื่อง ดวยเปน
บร�การที่ใชแกนสายใยแกวนำแสง ซ�่งมีเสถียรภาพ คุณภาพและความเร็วที่ดีกวา
บร�การ ADSL ที่ใชสายทองแดง และไดมีการติดตั�งบร�การ ณ ที่พักบุคลากร
อาคาร 15 - อาคาร 23 แลว จำนวน 20 ราย การดำเนินการมีความลาชา
เนื่องจากอุปกรณในการติดตั�งตองรอจากประเทศจ�นภายใตอุบัติการณ
COVID-19

ลักษณะของบริการ PSU Fiber

https://www.ktbnetbank.com แต่จริง ๆ ส่งไปยัง

ทางระบบ PSU Email

(บริการเครือข่ายสำหรับที่พักบุคลากร
ตามที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เวลา 08:18 น. พบอีเมล “หลอกลวง”

้ ได้ทน
ั ที
โดยมีลักษณะอีเมลเป็นดังภาพ หากผู้ใดได้รับ ลบทิง

ประชาสัมพันธ์ : บริการ

บริการถึงบ้าน

พื้นที่ให้บริการในวิทยาเขตหาดใหญ่

เราเตือนคุณแล้ว

https://www.ktbnetbank.com:

เนี่ย !! อีกเว็บนึง

เคลมว่าเป็นอีกเว็บนึง
https://diis.psu.ac.th

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครใช้งาน

และคำแนะนำอื่นๆ ได้ที่ https://psufiber.psu.th

psufiber.psu.th

1. PSU Residence (อาคาร 24)
เปดใหบร�การแลวตั�งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. พื้นที่พักอาศัย อาคาร 15 – อาคาร 23
เปดใหบร�การแลวตั�งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. พื้นที่พักอาศัย หมูบานเกา หมูบานใหม
(อยูระหวางการติดตั�งขายสายเคเบิลใยแกวนำแสง
เพื่อเปดใหบร�การ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563)
4. พื้นที่พักอาศัย อาคาร 1- อาคาร 14
(ไดมีการสำรวจความตองการใชบร�การ
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต https://psufiber.psu.th
คาดวาจะเปดใหบร�การเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

psufiber

087-633-8332

