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จดหมายข่าวฉบับที่ 52 ปี 2556 ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.56

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ในเดือน พ.ย. 56 และเดือน ม.ค. 57

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ในเดือน พ.ย. 56 และเดือน ม.ค. 57
มาทำความรู้จักกับโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
Microsoft Security Essentials
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน
WUNCA ครั้งที่ 27
คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ IT
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมในงาน ม.อ. วิชาการ 56
นศ.ปี 1 ม.อ. รหัส 56 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อสำรวจระดับความรู้ของ นศ.
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตรวจประเมิน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เพื่อต่ออายุการรับรองระบบ ISO9001:2008

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อรับวุฒิบัตร เมื่อสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ (สามารถนำวุฒิบัตรไปเป็นหลักฐานในการสมัครงานได้) โดย
กำหนดการทดสอบ มีดังนี้

สมัครได้ที่ : กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 0-7428-2106
ตัวอย่างข้อสอบสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://psu-coptest.psu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ :
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.cc.psu.ac.th
รอบ 1 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556
รอบ 2 วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557

ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบที่ 2)
วิชา		
วันที่สอบ
เวลา
Microsoft Word 2010
22 มกราคม 2557 13.30 – 14.20 น.
Microsoft PowerPoint 2010 22 มกราคม 2557 14.30 – 15.20 น.
Microsoft Excel 2010
23 มกราคม 2557 13.30 – 14.50 น.
เวลารับสมัคร รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556
รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
ค่าธรรมเนียมการสอบ  :  นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
			
ฟรี ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป  วิชาละ 200 บาท
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ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (รอบที่ 1)
วิชา		
วันที่สอบ
Microsoft Word 2010
4 พฤศจิกายน 2556
Microsoft PowerPoint 2010 4 พฤศจิกายน 2556
Microsoft Excel 2010
5 พฤศจิกายน 2556

เวลา
13.30 – 14.20 น.
14.30 – 15.20 น.
13.30 – 14.50 น.

มาทำความรู้จักกับโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
Microsoft Security Essentials

ข้อมูล : กัมปนาท  โชติกุล กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista , Windows 7 และ Windows 8 ที่ถูกต้องสิทธิ์โดยสามารถ
ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัส  สปายแวร์  และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ตลอดเวลาการใช้งาน
โปรแกรมนี้จะทำงานในแบบเบื้องหลังในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์และจะตรวจหาการปรับปรุงเวอร์ชั่นของฐานข้อมูลไวรัสต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
ทุกวัน  โปรแกรมจะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตรวจหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่างๆ และปิดกั้นการคุกคามตามที่ได้กำหนดค่าไว้
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีเว็บไซต์ของผูบ้ กุ รุกหรือแฮกเกอร์ทเี่ ป็นอันตรายอยูม่ ากมายบนอินเทอร์เน็ตซึง่ ได้แก่  ไวรัส  โทรจัน  หนอนคอมพิวเตอร์และสปายแวร์
Microsoft Security Essentials จึงเป็นวิธีการป้องกันผู้บุกรุกเหล่านี้โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของเรา
บรรณาธิการ : เนาวรัตน์  สอิด  อังกาบ  พุทธชรกาญจน์
ช่างภาพ : อังกาบ  พุทธชรกาญจน์  โฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค : หฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์  ทิพาพร  พัฒนศิริ         “ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
วเตอร์
1 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

สติปัญญาและพละกำลังที่ดีที่สุดในการทำงานเบื้องหลัง (Background Process)
Microsoft Security Essentials ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานโดยทั่วไปและรองรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก  แต่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกับที่ Microsoft ใช้ในการป้องกันธุรกิจขนาด
ใหญ่ (เช่น Microsoft  Forefront , Malicious Software Removal Tool และ Windows
Defender)  อีกทั้ง Microsoft Security Essentials ยังได้รับรางวัล VB100 จาก Virus
Bulletin Ltd. , Checkmark Certification จาก West Coast Labs และการรับรองจาก
ICSA Labs
หาง่าย ใช้งานง่าย
การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Microsoft
Security Essentials ทำได้ง่ายมาก เมื่อคุณติดตั้งแล้วซอฟต์แวร์จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หนึ่งครั้งต่อวัน โดยที่เรา
ไม่จำเป็นต้องทำอะไร หรือต้องตั้งค่าอะไรเยอะแยะวุ่นวาย Microsoft Security Essentials ใช้ไอคอนสีเขียว เหลือง
และแดง ใน Task Bar ซึ่งจะบอกเราได้ทันทีหากเราจำเป็นต้องรับทราบ เช่น  เมื่อเป็นสีเขียวหมายถึงระบบทำงาน
เป็นปกติและปลอดภัยไร้กังวล อย่างไรก็ตามหากมีการคุกคามจากสิ่งไม่พึงประสงค์ก็จะปรากฎสีแดงหรือสีเหลือง ซึ่ง
โปรแกรมจะแจ้งเตือนและแนะนำสิ่งที่เราควรทำ
ทำงานอย่างเงียบๆ โดยไม่กระทบประสิทธิภาพของพีซี Microsoft Security Essentials ทำงานในแบบ
เบื้องหลัง (Background Process)  โดยไม่มีข้อความแจ้งในขณะใช้งานจะได้รับเพียงการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงาน
เฉพาะที่ต้องดำเนินการ เช่น กำจัดไวรัส (Clean) หรือกักกันไวรัส (Quarantine) หรือลบไฟล์ที่ติดไวรัสทิ้ง (Delete)
เหตุผลที่ควรใช้งาน Microsoft Security Essentials 			
การป้องกันแบบเรียลไทม์ การป้องกันแบบเรียลไทม์ หมายถึง
การจัดการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา การแจ้งเตือนจะแจ้งเมื่อสปายแวร์ ไวรัส หรือซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายพยายามจะทำงานหรือติดตั้งในพีซีของเรา รวมถึงโปรแกรมและแฟ้มที่น่าสงสัยจะถูกป้องกัน
ไม่ให้เปิดได้
การสแกนระบบ :: Microsoft Security Essentials
มีความสามารถในการสแกนทั้งระบบ ซึ่งมีทั้งตัวเลือกการสแกนตามกำหนดเวลาและตามความต้อง
การ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นพิเศษ การสแกนตามกำหนดเวลาจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และมีการกำหนด
ค่าให้ทำงานขณะที่ไม่ได้ใช้งานระบบทุกๆ สัปดาห์ ในเวลา 2.00 น. ตัวเลือกการสแกนมีอยู่สามแบบ
• การสแกนแบบเร่งด่วน เปิดตามค่าเริ่มต้น การสแกนแบบเร่งด่วนจะตรวจ
สอบส่วนที่มักจะติดมัลแวร์อย่างรวดเร็ว รวมถึงโปรแกรมที่เรียกใช้ในหน่วยความจำ
แฟ้มระบบ และค่ารีจิสทรี
• การสแกนทั้งหมด การสแกนทั้งหมดจะสแกนแฟ้มทั้งหมดบนพีซี ค่ารีจิสทรี
และโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่
• การสแกนแบบกำหนดเอง การสแกนแบบกำหนดเองให้คุณสามารถสแกน
เฉพาะส่วนที่คุณเลือกได้ คุณสามารถเลือกเวลาที่ต้องการให้เรียกใช้การสแกนตาม
กำหนดเวลา ดูผลการสแกนก่อนที่จะล้างข้อมูล หรือเรียกใช้การสแกนตามความต้องการ
หากไม่ได้เปิดพีซีเมื่อถึงกำหนดเวลาเรียกใช้การสแกน Microsoft Security Essentials จะเริ่มสแกนในครั้ง
แรกหลังจากคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานและอยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน
การรวมระบบเข้ากับ Windows Firewall  ::  ไฟร์วอลล์ที่เปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งานพีซีของคุณ ระหว่างการติดตั้ง Microsoft Security Essentials จะสแกนพีซีเพื่อตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์
ทำงานบนพีซีหรือไม่ หากไม่มีการป้องกันของไฟร์วอลล์ คุณสามารถเลือกที่จะเปิด Windows Firewall ได้
การป้องกันการคุกคามและซอฟต์แวร์ที่ไม่ปลอดภัย
Microsoft Security Essentials ช่วยบล็อกซอฟต์แวร์ที่ไม่ดี เราจะเก็บรายชื่อของการดาวน์โหลดและ
เว็บไซต์ยอดนิยมไว้บนอินเทอร์เน็ต และใช้ในการทดสอบข้อกำหนดและการปรับปรุงการป้องกันมัลแวร์ของเราก่อน
ที่การดาวน์โหลดและเว็บไซต์เหล่านั้นจะเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยทำให้เรามั่นใจว่าการป้องกันที่เรามีสามารถรักษาความ
ปลอดภัยพีซีของคุณได้จริงและไม่ถูกบล็อกการสแกนนอกเหนือจากฮาร์ดไดรฟ์ เราสามารถใช้ประโยชน์ในการสแกนไดรฟ์ภายนอกและไดรฟ์ USB ที่เสียหาย
เนื่องจากติดไวรัส ได้เช่นเดียวกัน และสามารถสั่งให้สแกนอัตโนมัติเมื่อมีการเสียบไดรฟ์ภายนอก ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน WUNCA ครั้งที่ 27

ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA 27) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี 15-17 กรกฎาคม 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้ไปออกบูทแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และระบบงานสารบรรณ E-Docs  รวมถึงไปเปิด Workshop แนะนำการใช้งานระบบ E-Docs ให้แก่ผู้สนใจจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 ท่าน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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นอกจากนี้ ยังมีคุณคณกรณ์ หอศิริธรรม Supervisor ทีม Database & Applications Service
ได้ไปร่วมเปิด Workshop เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของบริการ Website และ Email อีกด้วย  
ในหัวข้อกรณีศึกษา เรื่อง Phishing และ Website Hacking รวมถึง คุณวิบูลย์  วราสิทธิชัย  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  คุณเกรียงไกร หนูทองคำ และ คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ก็ ไ ด้ ไ ปเปิ ด Workshop  เกี่ ย วกั บ Opensource Software ในหั ว ข้ อ   “การจั ด การห้ อ ง
บริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang “  
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คอมพิวเตอร์สัญจร เข้าพบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ IT

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำ
คณะผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัญจร “ศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน” ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารของคณะ และ
เก็บข้อมูลความต้องการ – ปัญหาในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ถึงประเด็นการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร
การใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา การใช้งานระบบ TOR Online การใช้งานระบบ PSU Webmail 2 การใช้งานระบบ SharePoint และการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Security Essentials สำหรับเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ส่วนประเด็นความต้องการที่ทางผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอให้แก่
ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับทราบครั้งนี้ ได้แก่ การขอเพิ่มสิทธิ์ให้บุคลากรของคณะสามารถ
แก้ไขข้อมูลการอบรม/สัมมนา บนระบบสารสนเทศบุคลากรได้ การเสนอให้มี Workshop
ระดมความคิดของบุคลากรแต่ละคณะในการจัดทำระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
รวมถึงเสนอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบต่างๆ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลด้วย
ทั้งนี้ประเด็นข้อมูลความต้องการที่ทางผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ได้นำเสนอ
มาในครั้งนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

5

56
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมในงาน ม.อ. วิชาการ

เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมภายใน
งาน ม.อ. วิชาการ 2556 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมทางด้าน IT ได้แก่
* จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป ในหลักสูตร Linux Admin เพื่อเรียนรู้การติดตั้ง Dual – booting Linux Mint และ
Microsoft Windows รวมถึงเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน LibreOffice และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
* จัดประกวดแข่งขัน Flash Animation แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2012 และแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม
คณิตคิดไว Tuxmath ให้แก่นักเรียนทั่วภาคใต้เพื่อเป็นเวทีในการใช้ความรู้ความสามารถในการประกวด แข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียนจากหลายสถาบันทั่วภาคใต้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยประเภทของกิจกรรมการประกวดแข่งขันและ
ชิงรางวัล ได้แก่

1. การประกวดแข่งขัน Flash Animation ในหัวข้อ “การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย” รางวัลประกวดมี 3 รางวัล คือ

* รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียน
ศรียาภัย จ.ชุมพร รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : นางสาวพัชราภรณ์  สุวพิศ และนายเกริกเกียรติ  สัจจวิโส
* รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียน
เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : นายอเล็กซานโดร  พิรานี และนายคณิสสร  ลิมปกรณ์กุล
* รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียน
วิเชียรมาตุ จ.ตรัง รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : นางสาวณัฐณิชา  บุญศิริ และเด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัต

2. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft office 2010 ได้แก่ Word, PowerPoint, Excel

กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันเพื่อวัดทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น ซึ่งลักษณะของระบบ
ข้อสอบจะเป็นการให้คะแนนตามการคลิกเลือกคำสั่งการทำงานของเม้าส์และคีย์บอร์ด โดยจะมีโจทย์คำสั่งไว้ในโปรแกรม ซึ่งการแข่งขันจะมี
ทั้งหมด 3 โปรแกรม โปรแกรมละ 3 รางวัล คือ
>> โปรแกรม Microsoft Word 2010
* รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายณัฐชนน  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช
* รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายรุ่งโรจน์  ออมกิจยนต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
* รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายฉัตรภัทร  จงศรีวัฒนพร โรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์นุสรณ์ จ.สงขลา
และนางสาวภัททิยา  เดชชนินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล
วเตอร์
3 ศูมหาวินย์คทอมพิ
ยาลัยสงขลานครินทร์

>> โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
* รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 1,250 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายเสฎฐวุฒิ  เหล่าที โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล และเด็กหญิงพัณณิตา  เหมโก โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา
* รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ เด็กชายจักรภัทร  นวลละออง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา และเด็กชายปรรพากร  ศิริพานิช  โรงเรียน มอ.
วิทยานุสรณ์  จ.สงขลา
>> โปรแกรม Microsoft Excel 2010
* รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายไพสิฐ  ศิริพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล
* รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายรุ่งโรจน์  ออมกิจยนต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

3. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคณิตคิดไว Tuxmath

กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยโปรแกรมเกมส์ ที่มีชื่อว่า Tuxmath ซึ่งเป็นโปรแกรมเกมส์โอเพนซอร์ส โดยวิธีการเล่นเกมส์นี้ผู้แข่งขัน
จะต้องรักษาเมืองจากโจทย์คณิตศาสตร์ที่ตกลงมาและคิดคำตอบให้เร็วในทุกข้อ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มี 3 รางวัล คือ
* รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : เด็กชายวิวิธชัย  บุญลอย และเด็กชายเปรม  สืบลาย
* รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : เด็กชายวศิน  สุชาติพงษ์ และเด็กหญิงเวธกา ณ สงขลา
* รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
รายชื่อทีมผู้แข่งขัน : เด็กชายจิตพัต  เทียบศรไชย และเด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสังข์
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นศ.ปี 1 ม.อ. รหัส 56 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อสำรวจระดับความรู้ของ นศ.

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ได้จัดกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทดสอบก็เพื่อเป็นการสำรวจระดับความรู้ความ
สามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในอนาคต โดยการทดสอบครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
ทดสอบปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระดับง่าย ชุด Microsoft Office 2010 จำนวน 80 ข้อ คือ
Microsoft Word 40 ข้อ และ Microsoft PowerPoint 40 ข้อ ซึ่งจะใช้เวลาทดสอบเป็นเวลา 80 นาที มีคะแนนเต็ม
400 คะแนน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ทำคะแนนทดสอบได้สูงสุดในครั้งนี้ โดยทำคะแนนได้ 400 คะแนนเต็ม ได้แก่  
1. นางสาวนัทรี  รุจิพัฒนพงศ์  คณะแพทยศาสตร์
2. นายฐิติเทพ  สุริยมณฑล  คณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวศิริกานต์  กระบวนสิน  คณะแพทยศาสตร์ 4. นายภูธิป  ศร่างเศร้า  คณะเภสัชศาสตร์
5. นายรัฐศาสตร์  ยุกตะทัต  คณะศิลปศาสตร์
6. นางสาวโชติมณฑน์  แพรสมบูรณ์  คณะเภสัชศาสตร์
7. นายธนโชติ  สิริจำรัสสกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์
ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาที่ทำคะแนนได้สูงสุดด้วยค่ะ
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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
เพื่อต่ออายุการรับรองระบบ ISO9001:2008

เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2556  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้มาตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ยื่นคำขอการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ
การรับรอง (Re-assessment) ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO9001:2008) ซึ่งขอบข่ายการ
รับรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วย 5 กิจการ  ได้แก่ การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการ
ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริการทดสอบวัดความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Proficiency Test)
โดยการตรวจติดตามครั้งนี้มีคุณกิตติศักดิ์  พูนสิน  และคุณศิริวรรณ  ตีรณเสถียรพันธ์  
เป็นผู้ตรวจประเมิน  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตาม
มาตรฐานการรับรอง  และนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  รวมถึงเพื่อประเมินผลความ
สามารถของระบบฯ เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐาน
ISO9001:2008
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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