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การใชงานเครือขายไรสายของ ม.อ. PSU WiFi สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
อานรายละเอียดวิธีการตั้งคา
การใชงาน PSU WiFi ไดที่
Website: http://www.cc.psu.ac.th
หรือสามารถนำอุปกรณมาตั้งคา

ฟรี!

การใชงาน PSU WiFi ได
ที่จุดบริการ Help Desk
ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ในวัน-เวลาราชการ

ระบบเครือขายไรสายของ ม.อ. PSU WiFi ใหบริการครอบคลุมในพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หนวยงานตางๆ
เชน ศูนยคอมพิวเตอร สำนักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนยอาหารโรงชาง ศูนยกีฬา
ศูนยประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ
นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ใชงานระบบเครือขายไรสายฯได ในบริเวณที่มีสัญญาณ “PSU WiFi”
โดยผูใชจะตองใส Username และ Password ของระบบ PSU Passport ในการ Login เขาใชงาน ซึ่งเครือขายไรสาย PSU WiFi
เปนการใหบริการแบบ 802.1x กอนเริ่มใชครั้งแรกจะตองมีการตั้งคาการทำงานที่เครื่องของผูใชกอน ซึ่ง Username และ Password
ของผูใชงานที่ใสในตอนตั้งคาจะถูกเครื่องคอมฯจดจำเอาไว เพื่อใชในการเชื่อมตอเครือขายในครั้งตอไป
ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งคอมพิวเตอร แทปเลต หรือสมารทโฟน ควรตัง้ รหัสผานประจำเครือ่ ง
หากมีบคุ คลอืน่ หยิบอุปกรณไปเปดใชกจ็ ะมีการถามรหัสประจำเครือ่ ง มิฉะนัน้ แลวเครือ่ งจะถูกใชเขาถึงเครือขายไดทนั ที
ดวย Username และ Password ของเจาของเครื่องที่ไดตั้งคาไว

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เรื่องการดูแลสุขภาพดวยตนเองและงานพลังกลุมและความสุข
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอรจำนวน 2 หลักสูตร ไดแก

1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดูแลสุขภาพดวยตนเอง (โรคออฟฟศซินโดรม)”
อบรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หองภูมิปญญศิลป ชั้น 3
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยมีทีมวิทยากรจากภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปติกสฯ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนวิทยากรบรรยาย

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “งานไดผล คนเปนสุข : งานพลังกลุมและความสุข”
อบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ หองฝกซอมนาฏศิลป
ชั้น 1 ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีนายเจริญ สังขทอง
อดีตอาจารยสถาบันศึกษา และนางราเจล วิทยวีรศักดิ์
บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมโครงกาคอมพิวเตอรเพื่อนอง รุนที่ 39
หลักสูตร สื่อสารฉับไวภายในภาพเดียว Infographic
วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559

คณะเภสัชศาสตร ม.ขอนแกน ดูงานดาน VDO Conference
และระบบเครือขายที่ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
นำโดยนายสินไชย เงินคุณดวง หัวหนาหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมดวยคณะบุคลากรเขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานดาน VDO Conference และระบบเครือขายเพื่อการเรียน
การสอนของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.มนตร กาญจนะเดชะ
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร พรอมดวยคณะบุคลากรใหการตอนรับและ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

* รองศาสตราจารย
ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
เปนประธานในพิธีเปด

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. ใหการตอนรับคณะดูงาน
จากสำนักขาวกรองแหงชาติและสำนักงาน กสทช.
* ผูเขารวมโครงการ คือ นักเรียนและครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปตตานี เขต 2
จำนวน 5โรงเรียน 52 คน
* วิทยากร คือ นางสาวพัณณิตา เจาประสงค นักวิชาการคอมพิวเตอร
* ขอขอบพระคุณ กลุมบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
และบุคลากรสังกัดกองคลัง และศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.
ที่ใหความอนุเคราะหสิ่งของเพื่อใชในกิจกรรมโครงการ
* กิจกรรมสันทนาการ โดยครูภูวนัย เหมือนวุน และครูวิโรจน สุวรรณโณ
* ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ ม.อ. โดยมีอาจารยมนัส กันตวิรุฒ
ผูอำนวยการหอประวัติ ม.อ. ใหการตอนรับและพาเยี่ยมชม
รางวัล
ที่ 1

รางวัล
ที่ 2

* ผลงานนองๆ
- รางวัลที่ 1 ด.ญ.มัยมูน ดามัน
โรงเรียนวัดสุนทรวรี
- รางวัลที่ 2 ด.ช.ปตตนัย อิสมิง
โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ)
* มอบวุฒิบัตร โดยนายธเนศวร ศรีไพบูลย
ผูชวยรองผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 นางเนาวรัตน สอิด
หัวหนาสำนักงานเลขานุการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายสงกรานต มุณีแนม หัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขายและสื่อสาร
และนายปรีชา ศรีมนัสรัตน หัวหนากลุมงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไดใหการตอนรับคณะดูงานจากสำนักขาวกรองแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จำนวน 50 คน
ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยดานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

