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       1.  โปรแกรมชุด Office 2010 ช่วยงานในสำนักงาน 
รุ่นท่ี 1/56 (จำนวน 30 ช่ัวโมง) อบรม 19 – 23 พ.ย. 55

เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (จ่าย
 26 ต.ค. 55 หรือ หน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน

เหลือ 

3,600 บาท)
2. การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย MS Access 

2010 รุ่นที่ 1/56 (จำนวน 30 ชั่วโมง) อบรม 19 – 23 พ.
ย. 55 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (จ่าย
 26 ต.ค. 55 หรือ หน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน

เหลือ 

4,050 บาท)
3.  การใช้ Excel 2010 จัดการฐานข้อมูล (Excel ขั้นสูง) 

รุ่นที่ 1/56 (จำนวน 18 ชั่วโมง) อบรม 26 – 28 พ.ย. 55
 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท (จ่าย
 2 พ.ย. 55 หรือ หน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกัน

เหลือ 

2,520 บาท)
4. การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1/

56 (จำนวน 24 ชั่วโมง) อบรม 17 – 20 ธ.ค. 55 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท  

5.  การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e book) ด้วย Flip Alb
um รุ่นที่ 1/56  (จำนวน 18 ชั่วโมง) 

อบรม 17 – 19 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงท
ะเบียน 2,800 บาท (จ่าย 23 พ.ย. 55 

หรือ หน่วยงานเดียวกัน 2 คน ในรุ่นเดียวกันเหลือ 2,520 
บาท)

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 25551
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ระกอบการอบรม อ
าหารว่าง และอาหาร

กลางวัน

ข้อมูล : สุธิดา  ธรรมโพธิกุล

กลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิธีแต่งภาพ Instagram
 

ด้วย Photoshop

   เชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงชอบภ
าพแนว Instagram 

เพราะมันดูสวยมีสไตล์ จากภาพ
ถ่ายธรรมดาก็ดูน่าสนใจขึ้นมาท

ันที โดยใน

จดหมายข่าวฉบับนี้จะขอเสนอว
ิธีสวยแบบ Instagram ด้วย 

Photoshop 

(โดยไม่ต้องพึ่ง iPhone หรือ A
ndroid)

  ขั้นแรก ต้อง
ดาวน์โหลด 

Instagram

Photoshop 
Actions มา

เก็บในเคร่ือง
ก่อน

เช่น วางไว้บ
น Desktop

  

 จากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop
คลิกที่ Windows > Actions คลิกปุ่ม
ลูกศรช้ีลง ตรงมุมขวาของหน้าต่าง Action

 คลิกที่ Load action 
เพื่อเลือกไฟล์ instagram-
actions.atn แล้วกด Load 

คราวน้ีเรามาลองใช้งาน Instagram Photoshop Actions
 โดยเปิดโปรแกรม Photoshop และเปิดภาพที่ผู้ใช้
ต้องการปรับแต่ง คลิกที่ Windows > Action เลือกใช้ 
action ที่ชื่อว่า instagram-actions หรือ เป็นชื่อ 
instagram-actions แบบที่น้องๆ โหลดกันมา คลิกเลือก เท่าน้ีผู้ใช้ก็จะได้ Instagram   

Photoshop Action มาใช้ สไตล์ Action ท่ีต้องการ จากน้ันคลิกท่ีลูกศรสามเหล่ียม
ข้างล่างเพื่อให้ Actions ทำการปรับแต่งให้อัตโนมัติ
หรือถ้าเราไม่ชอบใจอยากเปลี่ยนสไตล์ใหม่ก็เลือกใช้
คำสั่ง History เพื่อย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

วิธีแต่งภาพ Instagram ด้วย Photoshop

กิจกรรมสัญจรเปิดบริการ Help Desk
นอกสถานที่ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศูนย์คอมพิวเตอร์ปฐมนิเทศความรู้ “การใชง้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
ให้แก่นักศึกษา

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้นและการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน

ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
WUNCA ครั้งที่ 25

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมในงาน 
ม.อ. วิชาการ 55

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

บรรณาธิการ : เนาวรัตน์  สอิด  อังกาบ  พุทธชรกาญจน์ 
ช่างภาพ : อังกาบ  พุทธชรกาญจน์  โฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์ 
กองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค : หฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์  ทิพาพร  พัฒนศิริ
“ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง” 

 กิจกรรมสัญจรเปิดบริการ H
elp Desk 

นอกสถานที่ แก
้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เ

บื้องต้น

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัญจร 
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยไปเปิดบริการ Help Desk นอกเวลาราชการท่ีใต้ตึก
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือบริการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่ นักศึกษา และ
ให้ความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีถูกต้อง โดยในกิจกรรม
คร้ังน้ีมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ รวมถึงบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ให้ความสนใจมาใช้บริการ Help Desk กันอย่างคับค่ัง โดยนำเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คมาสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสอบถาม
ข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi แบบ 802.1x เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สอบถามข้อมูลการต้ังค่า PSU VPN เพ่ือการ 
ใช้งานระบบสารสนเทศของ ม.อ. จากภายนอก สอบถามข้อมูล การติดต้ังโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และแจ้งปัญหาการติดไวรัส ในคอมพิวเตอร์  
  ทั้งนี้ ในส่วนของบริการ Help Desk ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้ 
บริการทุกวันทำการ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ
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 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และนักศึ
กษาช้ันปีอ่ืนๆ ในหัวข้อ

“การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ใน ม.อ.” โดยมีคุณเนาวรัตน์  สอิด คุณสงกรานต์  มุณีแนม และคุณคณกรณ์  หอศิริธรรม

บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้งา
นระบบคอมพิวเตอร์ ใน ม.อ. 

ณ ห้องประชุม 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสง
ค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง

บริการท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ระบบ PSU Passport ระบบสารสนเทศนั
กศึกษา (SIS) บริการฟรีอีเมล

สำหรับนักศึกษา บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการอบรมคอมพิวเตอร์ บริการศูนย
์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi แนะนำวิธีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนการใช้งาน แนะนำวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
 ม.อ.

   เม่ือเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2555 ท่ีผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ 

ได้ไว้วางใจให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดอบรม “การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเทอร์เน็ต” ให้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 65 คน เพื่อพัฒนา

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Windows 7 การใช้งานโปรแกรม 

Internet Explorer การใช้งาน E-mail การใช้งาน Face book และการ chat

ด้วย MSN ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ โดยมีนายพยงค์  อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธาน

เปิดการอบรม และมีนายไกรวุฒิ  ลิ่มเจริญชาติ บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์

เป็นวิทยากรบรรยาย

  นายเสรี  ประสมศรี       

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 เทศบาลเมืองคอหงส์  ผู้ดำเนินโครงการจัดอบรม  

กล่าวว่า ในฐานะท่ีเทศบาลเมืองคอหงส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบ

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ หรือการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วและง่ายข้ึน เทศบาลเมืองคอหงส์

จึงได้วางแผนนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

กันระหว่างฝ่ายงานต่างๆ และชุมชนเพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น

จึงได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลคอหงส์ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 

เดือนมิถุนายน 2555 เป็นคณะผู้นำชุมชนเข้าอบรม รุ่นท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 2555

เป็นคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าอบรม ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับ

การฝึกอบรมแล้ว ผลการตอบรับของทุกคนท่ีเข้าอบรมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน

ว่าเป็นการอบรมที่ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้ในการทำงาน

และในชีวิตประจำวันได้เลย อีกทั้งยังได้รับความสนุกจากการเข้าอบรม จึงทำให้

ไม่น่าเบื่อและมีความสนใจต่อการเข้าอบรมทุกครั้ง  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ปฐมนิเทศความรู้ 
“ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ” ใ
ห้แก่นักศึกษา

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

เบื้องต้นและการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน
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นางสาวทิวา  ทวีสุต     รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ ผู้เข้าอบรม กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากจบการอบรมไว้ว่าการเข้าอบรมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ตนมีความรู้สึกประทับใจในการสอนของวิทยากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิธีการสอน ของวิทยากรจะสอนด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่าย และมีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรม ดังนั้นจึงทำให้ตนได้รับความรู้และมีความสนใจในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ซึ่งหลังจบจากการอบรมแล้วตนจะนำความรู้ทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตไปใช้กับการทำงาน และการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายภายในเทศบาลฯ  

ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ         
จัดงานประชุม WUNCA ครั้งที่ 25
  เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเป็นเจ้าภาพจากสำนักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(Workshop of UniNet Network and Computer Application : WUNCA) คร้ังท่ี 25” ระหว่างวันท่ี
7 - 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกฤษฎา  บุญราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
  Workshop of UniNet Network and Computer Application หรือ WUNCA เป็นการจัดงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และทักษะทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เครือข่าย UniNet หรือเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีทางสำนักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษา ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการวิจัย
การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยงาน WUNCA
จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  สำหรับปี 2555 น้ี ในงาน WUNCA คร้ังท่ี 25 น้ัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมการประชุม Workshop
ทางด้านระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT ที่ทันสมัย
จากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น Workshop จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในหัวข้อ เพ่ิมสมรรถนะองค์กรด้วยระบบสารบรรณโอเพนซอร์ส, Workshop จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในหัวข้อ Android Programming Internet and Social Network, Workshop จากศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อแนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST), 
การจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จากบริษัท RICOH, การจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริษัท ARUBA NETWORKS, การจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT Security 
จากบริษัท Mindterra เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ ผู้เข้าอบรมอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึก หลังจาก
จบการอบรมไว้ว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
เพราะความรู้ในครั้งนี้จะทำให้ตนสามารถติดต่อสื่อสารกับเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ตนยังมีความประทับใจในบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย เช่น การบริการ
ที่ดีจากบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อบรม 
การบริการอาหารว่าง การบริการอาหารกลางวัน

6

นางสาวรสสุคนธ์  จิตณรงค์



ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4

7 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมในงาน 
ม.อ. วิชาการ 55

  เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ม.อ. วิชาการ 2555
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมทางด้าน IT ได้แก ่ 
 *  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Linux System Administration เพื่อการประกอบอาชีพ  
 *  จัดบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป  
 *  จัดประกวดแข่งขัน Flash Animation, แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2010 และแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคณิตคิดไว ให้แก่นักเรียน
ทั่วภาคใต้ เพื่อเป็นเวทีในการใช้ความรู้ความสามารถในการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน จากหลายสถาบันทั่วภาคใต้สมัครเข้าร่วม 
กิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยประเภทของกิจกรรมการประกวดแข่งขันและชิงรางวัล ได้แก่  

1 . การประกวดแข่งขัน F lash Animat ion ในหัวข้อ
เปิดเสรีอาเซียนรับปี 2015
 รางวัลประกวดมี 3 รางวัล คือ
 * รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง รายชื่อทีม
ผู้แข่งขัน : นางสาวณัฐณิชา  บุญศิริ  และนางสาวฐานิสร  สินตะวัน
 * รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง รายชื่อทีม
ผู้แข่งขัน : เด็กชายสโรช  เจริญฤทธิ์  และเด็กหญิงอักษราพันธ์  ตรังภควัต
 * รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ทีมโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร รายชื่อ
ผู้แข่งขัน : นางสาวณัฏฐณิชา  โชหนู

2. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2010
ได้แก่ Word, PowerPoint, Excel
 กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันเพื่อวัดทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์
ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น ซึ่งลักษณะของระบบข้อสอบจะเป็นการให้คะแนน
ตามการคลิกเลือกคำสั่งการทำงานของเม้าส์และคีย์บอร์ดโดยจะมีโจทย์คำสั่งไว้ใน
โปรแกรม ซึ่งการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 โปรแกรม โปรแกรมละ 3 รางวัล คือ

>> โปรแกรม Microsoft Word 2010
 * รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นางสาวดียาน่า  สันหมุด 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จ.สตูล
 * รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายไพสิฐ  ศิริพันธ์ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จ.สตูล
 * รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 600 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นางสาวกันต์กนิษฐ์  กัลยาศิริ 
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา

>> โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
 * รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ เด็กชายวัชรินทร์  ผ่องสุวรรณ
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

 * รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นางสาวญาณิศา  ชูชาติพงษ์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
 * รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 600 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร 
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ เด็กหญิงวิภาวี  บุญมี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา

>>  โปรแกรม Microsoft Excel 2010
* รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร 
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายไพสิฐ  ศิริพันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จ.สตูล
* รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นางสาวดียาน่า  สันหมุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จ.สตูล
* รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 600 บาท พร้อมเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร
สำหรับโรงเรียน ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จ.สตูล

3. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคณิตคิดไว
Tuxmath
 กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยโปรแกรมเกมส์ ที่มีชื่อว่า Tuxmath 
ซึ่งเป็นโปรแกรมเกมส์โอเพนซอร์ส โดยวิธีการเล่นเกมส์นี้ผู้แข่งขันจะต้องรักษา
เมืองจากโจทย์คณิตศาสตร์ที่ตกลงมาและคิดคำตอบให้เร็วในทุกข้อภายในเวลา
ที่กำหนด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

>> ระดับ Scout ประเภทนักเรียน ป.4-ป.6
* รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้แข่งขันที่ได้รับ
รางวัลนี้ คือ เด็กชายภัคพล  แซ่โค้ว โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา

>> ระดับ Ranger ประเภทนักเรียน ม.1-ม.3
ทีมผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ เด็กชายพงศ์พันธุ์  เชาวลิ  และเด็กชายพงศาธรณ์ 
ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

>> ระดับ Commando ประเภทนักเรียน ม.4-ม.6
ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลนี้ คือ นายเบญจพล  พิณวานิช โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร


