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สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมติดต�อกลุ�มงานบร�การว�ชาการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
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จดหมายข่าว

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

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� และ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ ผนึกกำลังสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาช�วศึกษา ร�วมพัฒนาทักษะด�านการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน�แก�ครูอาช�วศึกษาในเขตภาคใต� เพื่อให�มีสมรรถนะในการจัดการเร�ยนการสอนรูปแบบ
ออนไลน�และพัฒนาสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พแบบออนไลน� โดยจัดอบรมรุ�นที่ 1 ระหว�างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ว�ทยาเขตหาดใหญ�

ด�วยสถานการณ�การระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรน�า (COVID-19) ในประเทศไทยส�งผลกระทบต�อการจัดการศึกษาทุกระดับ ส�งผลให�
กระทรวงศึกษาธ�การหยุดการเร�ยนการสอนและเลื่อนการเป�ดภาคเร�ยนที่ 1 ประจำป�การศึกษา 2563 เป�นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีนโยบายให�
ดำเนินการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน� สำนักงานคณะกรรมการอาช�วศึกษา จ�งกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อให�การจัดการเร�ยนการสอนออนไลน�เป�น
ไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและมีคุณภาพสอดคล�องกับสถานการณ�  

ในด�านของการพัฒนาครูและบุคลากรอาช�วศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาช�วศึกษาได�เตร�ยมความพร�อมพัฒนาครู ให�มีสมรรถนะในการ
จัดการเร�ยนการสอนรูปแบบออนไลน�และพัฒนาสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พแบบออนไลน� สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาช�วศึกษา จ�งได�ร�วมกับ 
ศูนย�ว�จัยเทคโนโลยีทางอาช�วศึกษา มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาช�วศึกษาด�านการจัดการ 
เร�ยนการสอนออนไลน�” ทั่วประเทศ ซ�่งในเขตภาคใต�มีครูกลุ�มเป�าหมาย จำนวน 2,000 คน แบ�งเป�น 4 รุ�น รุ�นละ 500 คน มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
โดย สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนย�คอมพิวเตอร�) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเร�ยนรู� และคณะว�ศวกรรมศาสตร� ได�รับมอบหมาย 
ให�เตร�ยมความพร�อมของครู 

ทั�งนี้ผลสําเร็จของโครงการคือได�หลักสูตรการพัฒนาครูอาช�วศึกษาการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน� เพื่อการอาช�พและเป�นการเตร�ยมครูที่
มีความเป�นเลิศด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาบทเร�ยนออนไลน�เป�นตัวแบบในการผลิตสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พในว�ทยาลัย ตามขั�นตอน
ของรูปแบบการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน�อาช�วศึกษายุคว�กฤติโคว�ด 19 และขยายผลไปสู�ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษาได�
อย�าง  ต�อเนื่อง  อีกทั�งเคร�อข�ายครูที่เข�าร�วมในโครงการจะสามารถสร�างสื่อดิจ�ทัลเพื่อการอาช�พได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ นักเร�ยนจะมีสื่อดิจ�ทัลเพื่อการ
อาช�พในว�ทยาลัยสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา ที่มีประสิทธ�ภาพและส�งผลต�อคุณภาพการเร�ยนรู�  เหมาะสมกับ รายว�ชาตามหลักสูตร 

 https://diis.psu.ac.th

ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 
ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้

ประชาสัมพันธ์แนะนำ URL 

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านคู่มือฯ ได้ที่ 

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

https://diis.psu.ac.th

https://www.facebook.com/PSUDIIS

คู�มือการใช�งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� คือ คู�มือที่รวบรวมข�อมูลงานบร�การด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ที่ให�บร�การแก�นักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� โดยคู�มือจะประกอบไปด�วยข�อมูล ดังนี้

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนย�คอมพิวเตอร�) ได�รับมอบหมายให�เตร�ยมความพร�อมครูอาช�วะ

ในพื้นที่ภาคใต�โดยจัดอบรมการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน� หัวข�อ การสอนแบบ Face to Face และการผลิต

สื่อว�ดีโอในการสอนภาคทฤษฎีด�วย Google Meet ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และหัวข�อ การสร�าง Virtual 

Classroom ด�วย Microsoft Teams ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยว�ธ�การอบรม บรรยายและฝ�กปฏิบัติ

จะจัดผ�านระบบออนไลน�ทั้งหมด คือ การบรรยายช�วงเช�าจะบรรยายรวมโดยใช� Webinar และ Workshop 

ช�วงบ�ายจะแบ�งผู�เข�าอบรมเป�น 20 ห�อง ห�องละ 25 คน โดยใช�โปรแกรม Zoom

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ (ศูนย�คอมพิวเตอร�) มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� บร�การจัดอบรมคอมพิวเตอร�สำหรับนักศึกษา
บุคลากรมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ลูกค�ารายหน�วยงาน และบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตร
อบรมคอมพิวเตอร�ที่น�าสนใจที่จะแนะนำทุกท�าน ดังนี้



https://diis.psu.ac.th

ข�อมูลโดย คุณคณกรณ� หอศิร�ธรรม

ตำแหน�ง นักว�ชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ
กลุ�มงานบร�การและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ 
(ศูนย�คอมพิวเตอร�) มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
https://sysadmin.psu.ac.th/2020/04/02/spam-alert-20200402-01/

2 เมษายน 2563
เวลา 08:18 น. พบอีเมล “หลอกลวง” 
อ้างว่าส่งมาจากธนาคารกรุงไทย หัวข้อ (Subject) แจ้งเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ลงชื่อเข้าใช้

โดยมีลักษณะอีเมลเป็นดังภาพ หากผู้ใดได้รับ ลบท้ิงได้ทันที !

เพิ่มเติม: ลักษณะการโจมตีเช่นนี้ มักจะใช้ “ข้อความแสดงลิงก์” เป็น URL ที่น่าเชื่อถือ 

   แต่เมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือลิงก์ ก็จะพบว่า เป็นลิงก์ไปที่อื่น ดังตัวอย่างนี้ 

   อ้างว่าเป็น 

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

   https://www.onlinenewstrend.com/

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

https://www.ktbnetbank.com:

เนี่ย !! อีกเว็บนึง 

เคลมว่าเป็นอีกเว็บนึง
 

เราเตือนคุณแล้ว

psufiber.psu.th

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครใช้งาน 

และคำแนะนำอื่นๆ ได้ที่ https://psufiber.psu.th

บริการถึงบ้าน

ตามที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�เร�่มให�บร�การ PSU Fiber ณ ที่พักบุคลากร อาคาร 24 
(100/50 Mbps เดือนละ 550 บาท) ตั�งแต�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั�น มีผู�ใช�
จำนวน 47 ราย สามารถให�บร�การได�ตามมาตรฐานที่ดีมาอย�างต�อเนื่อง ด�วยเป�น
บร�การที่ใช�แกนสายใยแก�วนำแสง ซ�่งมีเสถียรภาพ คุณภาพและความเร็วที่ดีกว�า
บร�การ ADSL ที่ใช�สายทองแดง และได�มีการติดตั�งบร�การ ณ ที่พักบุคลากร 
อาคาร 15 - อาคาร 23 แล�ว จำนวน 20 ราย การดำเนินการมีความล�าช�า
เนื่องจากอุปกรณ�ในการติดตั�งต�องรอจากประเทศจ�นภายใต�อุบัติการณ� 
COVID-19    
ทั�งน้ี สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ได�รับข�อมูลจากแบบสำรวจ ซ�ง่จะนำไปขยายพ้ืนท่ีบร�การไปยังท่ีพักบุคลากร อาคาร 1 - อาคาร 14 ซ�ง่มีแผนงาน
ขยายบร�การต�นเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (โดยได�มีการรับข�อมูลสำรวจจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต� https://psufiber.psu.th) เพื่อจะใช�ข�อมูลเตร�ยม
ความพร�อมสำหรับจัดเตร�ยมอุปกรณ�แก�ท�าน อย�างไรก็ตามหากบร�ษัทคู�สัญญาติดตั�งเคเบิลใยแก�วนำแสงสามารถเร�งรัดดำเนินการได�โดยไม�มีประเด็น COVID-19
อาจจะเป�ดบร�การเร็วข�้นได�ในต�นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลักษณะของบริการ PSU Fiber
บร�การ PSU Fiber เป�นบร�การเคร�อข�ายของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
ที่ใช�เทคโนโลยี FTTx หร�อ FTTH (Fiber-to-the-Home)  
ค�าบร�การที่ความเร็วเดียว 100/50 Mbps เท�านั�น
1. ค�าบร�การล�วงหน�า 1 เดือน 550 บาท
2. ค�าบร�การรายเดือน เดือนละ 550 บาท
ค�าบร�การรวมอุปกรณ� ONU และ AC WiFi Router ตามรูปแล�ว
 

ประชาสัมพันธ์ : บริการ 

พื้นที่ให้บริการในวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. PSU Residence (อาคาร 24) 

เป�ดให�บร�การแล�วตั�งแต�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. พื้นที่พักอาศัย อาคาร 15 – อาคาร 23 

เป�ดให�บร�การแล�วตั�งแต�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. พื้นที่พักอาศัย หมู�บ�านเก�า หมู�บ�านใหม� 

(อยู�ระหว�างการติดตั�งข�ายสายเคเบิลใยแก�วนำแสง 
เพื่อเป�ดให�บร�การ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563)
4. พื้นที่พักอาศัย อาคาร 1- อาคาร 14 
(ได�มีการสำรวจความต�องการใช�บร�การ 
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต� https://psufiber.psu.th 

คาดว�าจะเป�ดให�บร�การเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

(บริการเครือข่ายสำหรับที่พักบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

087-633-8332psufiber


