
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแกว 
ศึกษาดูงานดานระบบสารสนเทศและการทำงานของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ณ ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ.

** หมายเหตุ : ดาวนโหลดเอกสารจดหมายเชิญเขารวมทดสอบคอมพิวเตอรตามมติคณะรัฐมนตรีไดที่
http://www.cc.psu.ac.th/pdf/PRccpsu-test-131160.pdf

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ไดตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางแกว จำนวน 37 คน นำโดย
นางสาวสาริณี ทองหมุน อาจารยประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ในโอกาสน้ี 
นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน หัวหนากลุมงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และนายพรพิทักษ สันติภาพถาวร รองหัวหนากลุมงานบริการระบบเครือขาย
และส่ือสาร ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหการตอนรับและเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและการทำงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ณ หองสัมมนา 102 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศูนยคอมพิวเตอร ม.อ. เปดรับสมัครผูสนใจ
เขารวมทดสอบคอมพิวเตอร
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พ.ย. 60 

* กำหนดการเปดสอบ : วันจันทร ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
* สถานที่สอบ : หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 107 ชั้น 1 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
* คาธรรมเนียมการสมัครสอบ : 200.- บาท/คน (ชำระคาสมัครสอบภายในวันศุกร ที่ 20 ตุลาคม 2560)
* ดาวนโหลดใบสมัครสอบและอานเงื่อนไขการสมัครสอบไดที่ : http://www.cc.psu.ac.th หัวขอ “ขาวอบรม-ทดสอบคอมพิวเตอร” 
* สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0 7428 2109

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

เปดรับสมัครผูสนใจเขารวม

เพื่อรับวุฒิบัตรเมื่อสอบผานตามเกณฑ 

(สามารถนำไปใชเปนเอกสารแนบเพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับได)

“ทดสอบคอมพิวเตอรตามมติคณะรัฐมนตรี”

   ÈÙ¹Â�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� Á.Í.
 ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

  ÈÙ¹Â�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 
  ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 

àÃ×่Í§ ‘â¤Ã§¡ÒÃÅ´µŒ¹·Ø¹
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 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“โครงการลดตนทุนการผลิตและใหบริการดวยระบบลีน” 
เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 ณ หองภูมิปญญศิลป ชั้น 3 
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดยมี รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท นางลักษมี สารบรรณ
และนางยุพา แกวมณี บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร เปนวิทยากรบรรยาย

ทีมวิทยากร

 เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 

ทีมระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดำเนินการจัดโครงการ

สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย 

หรือ ALIST ครั้งที่ 9 ณ หองบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะเจาหนาที่

หองสมุดทั่วประเทศที่ใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติฯ และผูสนใจทั่วไป 

รวมทั้งใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาและพัฒนาการของระบบหองสมุด

อัตโนมัติฯ รวมถึงเพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

คำแนะนำ ประสบการณ และแจงความตองการเพิ่มเติม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไดมีผูสนใจ

เขารวมสัมมนากวา 60 คน

 สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ไดมีวิทยากรที่เปนเจาหนาที่พัฒนาระบบ คือ 

ทีมระบบพัฒนาหองสมุดอัตโนมัติฯศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

เจาหนาที่หองสมุดที่ใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติฯ จากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

มาใหขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชงานฟงกชันตางๆ ของระบบหองสมุดอัตโนมัติฯ



ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปดรับสมัครสอบวัดความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
ปการศึกษาที่ 1/2560

ฉบับที่ 75 ป 2560 ประจำเดือน มิ.ย.– ก.ค. 60

ขอมูล : นายจตุพร ชูชวย
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
กลุมงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Ransomware คืออะไร
         Ransomware คือ มัลแวรประเภทหนึ่งซึ่งมัลแวรเปนโปรแกรมที่พัฒนา
ขึ้นเพื่อติดตั้งลงบนเครื่องเปาหมาย  เพื่อทำงานบางอยาง เชน ขโมยขอมูล 
เดงโฆษณา หลอกใหกรอกขอมูลรหัสผาน โดยติดไดหลากหลายชองทางทั้งผาน
ไฟลแนบอีเมล ผานการ Copy ขอมูลขามเครื่องคอมพิวเตอรดวย Handy Drive, 
External Harddisk หรือ CD แมกระทั่งการ Download ไฟล จาก Internet           
           ในสวนของ Ransomware อาจจะเรียกไดวาเปนมัลแวรประเภทที่มี
เปาหมายเพ่ือเรียกคาไถ โดยการเขารหัสผานไฟลไว ถาอยากจะเปดไฟลตองจายเงิน
ใหกับเจาของโปรแกรมซึ่งคอนขางแพง โดยคาไถจะอยูที่ประมาณ 150-500 
Dollars โดยวิธีชำระเงินจะมีขั้นตอนที่ทำใหไมสามารถตรวจสอบหรือติดตามได 
เพราะใชวิธีการจายเงินในสกุล Digital เชนสกุล Bitcoin ซึ่งไมใชสกุลเงินทั่วไป
ที่ใชกันอยูในโลกปจจุบันอยางเชน สกุลเงินบาท หรือเงิน Dollar

รูปแบบการทำงานของ Ransomeware เปนอยางไร
        ขั้นตอนแรก หลังจากคอมพิวเตอรของผูใชตกเปนเหยื่อเรียบรอยแลว 
โปรแกรมจะติดตั้งตัวเองและตั้งคาใหเริ่มทำงานทุกครั้งที่เปดเครื่อง ขั้นตอน
ตอมา โปรแกรมจะติดตอกับ Hacker เจาของโปรแกรมเพ่ือทำกุญแจไวสำหรับ
ถอดรหัสไฟลเครื่องเปาหมายที่จะเขารหัสกอน จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการ
หาไฟลเอกสาร Office, รูปภาพ  เพื่อเขารหัสไฟลขอมูล โดยอาจจะตรวจสอบวา 
ไฟลใดเปนไฟลสำคัญ เชน ไฟลที่มีขอมูลเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจาย สุดทาย 
โปรแกรมก็จะเดงหนาจอเรียกคาไถ พรอมระบุระยะเวลาในการทำลายกุญแจ 
นั่นหมายความวาถาไมจายคาไถในเวลาที่กำหนด กุญแจก็จะหายไปดวย โดย 
ปกติคาไถอยูประมาณ 10,000 - 20,000 บาท (ตอนนี้แพงกวานั้น) ซึ่งสวนมาก 
ชำระเปน Bitcoin และใช Browser พิเศษที่ยากที่จะตรวจจับไดวาจายไปที่ไหน 
ใหใคร

Ransomware สามารถแพรกระจายผานชองทางไหนไดบาง
         - แฝงมาในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล มักจะสงมาจากผูใหบริการที่ 
เรารูจักกัน เชน ธนาคาร ผูใหบริการบัตรเครติด ผูใหบริการอีเมล โดยจะใชหัวขอ 
ที่นาเชื่อถือหรือเปนจดหมายที่ดูเปนทางการ หรือไมก็เปนอีเมลที่ชวนสงสัย 
ใหกดเปดไฟลอาน การเปดอีเมลไมทำใหติด Ransomware แตการเปดไฟลแนบ 
ในอีเมลเปนสาเหตุใหติด Ransomware บางครั้งเราเห็นเปนไฟล Word, PDF, 
Excel ธรรมดาแตจริงๆ แลว อาจมี Ransomware ซอนอยู ในบางครั้งอีเมล 
ที่สงมาจะหนาตาเหมือนอีเมลที่สงจากเครื่องถายเอกสาร แนะนำวาถาไมแนใจ 
อยาเปดไฟลมาอาน

          - แฝงตัวมาในรูปแบบโฆษณาก็จะอยูตาม Website ตางๆ อาจจะให 
กดโหลดไฟลไปรันทีหลัง ซ่ึงไมตองกลัววากดแลวจะเปดโปรแกรมข้ึนมาเอง เพราะ
Browser ในปจจุบันทุกตัวถามีอะไรแปลกปลอมใหรันก็จะถามกอนวาจะใหรันไหม
          - ในอีกกรณีคือ Website โดน Hack หรือมีชองโหว แลวเราเขาไปใชงาน 
ก็จะมีโอกาสโดนไดเหมือนกัน แตปกติในปจจุบันถา Website ใด มีปญหาดังกลาว
Browser จะแจงใหทราบทันทีที่เขาใชวา Website นี้ไมปลอดภัย จนกวาผูดูแล 
Website นั้นจะทำการแกไข

วิธีการปองกัน Ransomware ตองปองกันอยางไร
       - ทำการสำรองขอมูลเปนประจำ อาจจะไวใน External Harddisk หรือ 
Cloud Storage อยางเชน Google Dropbox Onedrive แลวแตจะสะดวก
       - อัพเดตซอฟแวรและระบบปฎิบัติการ เชน Windows อยางสม่ำเสมอ 
เพราะทางซอฟแวรและระบบปฎิบัติการก็เปนสวนหนึ่งของชองโหวในการแพร
ระบาด ทำใหจำเปนตองทำการ Update บอย
       - ตรวจสอบอีเมลที่เปนอันตราย เนนวาตองอานอีเมลกอนที่จะกดดูไฟล
แนบถานาสงสัยไมตองเปดลบทิ้งไปเลย
       - ติดตามขาวสารอยูเสมอ เน่ืองจาก Ransomware มีการพัฒนาการเร่ือยๆ
เมื่อมีการแพรระบาดก็มักจะมีขาวสารใหติดตามอยูเสมอ ยกตัวอยาง Ransomware 
WannaCry ซึ่งใชชองโหวของการ Share File บน Windows มาใชในการ
แพรกระจาย ซึ่งจะมีการบอกวิธีแกไข ถายากมากอาจจะตองใหเจาหนาที่
ท่ีมีความรูชวยดูแลอีกชั้นหนึ่ง
      - อีกวิธีหน่ึงคือการทำ Bookmark Web ท่ีเขาบอยๆจะทำใหลดขอผิดพลาด
ที่เกิดจากการ Search Google หรือพิมพแลวไปออก Web ที่ไมใช Web ตัวจริง

เมื่อติด Ransomware แลวผูใชตองปฎิบัติตัวอยางไร
      - ถาเปน Windows ใหใช System Restore กูขอมูลไฟล แตวิธีนี้ไมใชจะ
ไดผลเสมอไป เพราะ Ransomware หลังๆ จะฉลาดจนสามารถไปไลลบจุด
ยอนกลับขอมูล ทำใหกูขอมูลไมได
     - เมื่อสงสัยวาติด Ransomware ใหปดเครื่อง ปด Internet และขอความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ
    - Format ลางเครื่อง เปนวิธีที่ตองทำอยาพยายามใชโปรแกรมลาง หรือ 
Repair Windows เพราะวามันอาจจะไมหายขาด ใหสำรองขอมูลที่ยังดีอยูขึ้น 
Google Drive, External Harddisk หรือ USB ไวกอน แลวรีบลง Windows ใหม
     - ไฟลที่โดนเขารหัสแลวใหเก็บไวในที่ปลอดภัยจาก Internet เพราะในบางครั้ง
จะมีการปลอยตัวแกไขไดในภายหลัง ซึ่งเราก็อาจจะสามารถไดไฟลกลับมาปกติ
อีกครั้งแตอันนี้ใหทำใจไววาอาจจะไมมีวันนั้น
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รอบที่ 2 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ – 10 พ.ย. 60

รอบที่ 1 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ – 8 ก.ย. 60

สอบถามโทร : 0 7428 2109 (โทรภายใน 2109)    : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : http://www.cc.psu.ac.th

หองสอบ : หอง 103 อาคารศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

คุณสมบัติผูสอบ : นักศึกษา/บุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบุคคลทั่วไป 
ที่ตองการใบรับรองความสามารถดานคอมพิวเตอร

คาธรรมเนียมการสอบ : 
* สำหรับนักศึกษา/บุคลากร 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มัดจำคาสอบ
  คนละ 100.-บาท/วิชา (ชำระกอนสอบ 1 สัปดาห)
* สำหรับบุคคลทั่วไป 300.-บาท/วิชา

ชองทางการสมัคร : สมัครทาง https://psu-coptest.psu.ac.th
วิธีการชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ : 
* ชำระเงินสดที่ กลุมงานบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ หรือ
* โอนเขาบัญชีออมทรัพย “ศูนยคอมพิวเตอร 2” ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
 สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่บัญชี 565-2-45084-7 

เงื่อนไขการสมัคร : 
* ผูสมัครสถานะตัวจริง * ชำระเงินคาธรรมเนียม/เงินมัดจำ
   << รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
   << รอบที่ 2 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
* ผูสมัครสถานะสำรอง * รอการตอบกลับจากศูนยคอมพิวเตอร 
           กอนชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ
        * กรอกขอมูลการสมัครใหครบเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง
          ในการไดรับการติดตอกลับ
* ประกาศรายชื่อผูเขาสอบ * ตรวจสอบรายชื่อผูเขาสอบไดทางเว็บไซต 
     http://www.cc.psu.ac.th
   << รอบที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 2560
   << รอบที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
* ประกาศผลสอบ * ตรวจผลการสอบ ไดทางเว็บไซต http://www.cc.psu.ac.th
   << รอบที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2560 
   << รอบที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เปด
รับสมัครแลว

.....


