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ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
เปิดให้บริการจัดสอบ

“ความรู้ พื้ น ฐาน
ท า ง ด้ า น

คอมพิ ว เตอร์ ”

การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Internet Quota) 5GB ต่อวัน

04

ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
จัดกิจกรรมในงาน

ม.อ. วิชาการ 2557

03

ในเล่ม
ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
จัดสัมมนาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 7 บรรยายการใช้
App บน Smartphone และการทำงาน
ของ UNION CATALOG, EBSCO และ RDA

05

ศู น ย์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น

ด้านนวัตกรรม โครงการ การโอนเงิน
ผ่ า น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ
แ จ้ ง ย อ ด ท า ง “ E - m a i l ”

06
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
ผู้บริหารและบุคลากร
จาก Jiangxi
University of Science
and Technology
ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ป ร ะ ช า ช น จี น

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดให้บริการจัดสอบ “ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์” ให้แก่นักศึกษา/บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการใบรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการ ดังนี้
วิชา
MS Word 2010
MS PowerPoint 2010
MS Excel 2010

รหัสรอบสอบ

วันที่สอบ

เวลา

w0046
p0039
e0042

6 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557
7 พฤศจิกายน 2557

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

ห้องสอบ: ห้อง 103 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการใบรั บ รองความสามารถด้ า นคอมพิ ว เตอร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ฟรี    สำหรั บ นั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
(มัดจำค่าจัดสอบคนละ 100.-บาท/วิชา ได้รับคืนเมื่อเข้าสอบ)
300.-บาท/วิชา สำหรับบุคคลทั่วไป
วันที่รับสมัคร:  ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557
เงื่อนไขการสมัคร:
ผู้สมัครสถานะตัวจริง ชำระเงินค่าธรรมเนียม/เงินมัดจำ ภายใน
วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557
ผู้สมัครสถานะสำรอง รอการตอบรับจากศูนย์คอมพิวเตอร์ก่อน
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ

เวลาสอบ
(นาที)
50
50
80

จำนวนรับสมัคร
(คน)
25
25
25

กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านในการได้รับการ
ติดต่อกลับ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ เข้ า สอบ: ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ เข้ า สอบทางเว็ บ ไซต์
www.cc.psu.ac.th วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลสอบ: ตรวจสอบผลการสอบ ทางเว็บไซต์ www.cc.psu.ac.th
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ช่องทางการสมัครสอบ:  สมัครทาง https://psu-coptest.psu.ac.th
ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ/เงินมัดจำ:
ชำระเงินสด ณ กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หรือ
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2” ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 565-2-45084-7
หมายเหตุ:  ผู้สมัครสถานะสำรอง คือ ผู้สมัครในลำดับที่ 26 เป็นต้นไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจำกัดปริมาณข้อมูลการ Internet Quota 5 GB ต่อวัน
ใช้งานอินเทอร์เน็ตรายบุคคลของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
ไม่มผี ลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วไป
สงขลานครินทร์ เพื่อการเรียนการสอน/การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
หากเกิน จะถูกเบี่ยงไปอยู่ในเส้นทางที่เล็กลง
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนด
ถ้าจำนวนคนที่เกินมีน้อย = ไม่รู้สึกแตกต่าง
โควต้าให้ใช้งานได้ไม่เกิน 5 GB (Gigabyte/วัน/คน)  
ถ้าจำนวนคนที่เกินมีมาก = เฉพาะกลุ่มที่ใช้เกินจะช้าลงเรื่อยๆ
เกินบ่อยๆ อาจจะมีการตรวจสอบ
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งานด้วยตัวเองได้ที่เว็บไวต์ https://nettraf.
ห้ามใช้ Bittorent
psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 7 ณ
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
คุณศศิธร  คงหนู สมาชิกในทีมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ได้ให้
ข้อมูลว่า ในฐานะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ
การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ทำการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated Library System for Thai Higher
Education Institutes) เพื่อให้ได้ระบบที่มีความเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการใช้งานสำหรับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถและความ
สะดวกในการทำงานที่มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดทั่วประเทศ
ได้ เ ห็ น ความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาการ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ รับคำแนะนำ และแจ้งความต้องการเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์
จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้งาน
ระบบ ALIST ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ และทีมพัฒนาสามารถรับทราบ
ปัญหาในการใช้งานระบบฯ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงเพื่อแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจจะใช้ระบบด้วย โดยประเด็นของการสัมมนาในครั้งนี้
จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ALIST ที่รองรับกับการทำงาน
ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่
*  การใช้งาน Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนมือถือ
Smartphone   
*  การทำงานของ UNION CATALOG ซึ่งเป็นโครงการสหบรรณานุกรม
(Union Catalog) โดยเป็นโครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันในความร่วมมือ
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ระหว่างห้องสมุดสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม
เพื่อใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุด ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
*  การทำงานของ EBSCO ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
*  การทำงานของ RDA (Resource Description and Access)
ซึ่งเป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ที่รองรับรูปร่าง  โครงสร้างและ
เนื้อหา หรือกลุ่มคำแนะนำในการเลือกและลงรายการ (New Content
Standards) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่มาตรฐานการลงรายการ
AACR2
สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ วิทยากรบรรยายจะประกอบ
ไปด้วยทีมพัฒนาระบบ ALIST สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หอสมุด จอห์น เอฟ
เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสำนักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางด้าน IT ในงาน ม.อ.วิชาการ
2557 (PSU Open Week 2014)  ณ  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน IT ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยงานในวันนั้น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
1.  จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป หลักสูตร เปิดเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตด้วย Joomla CMS เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้
การสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางปัญญา แข่งขันเกมส์ IQ 180 ให้แก่นักเรียน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี 3 รางวัล ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ช.คุณานนต์  แซ่จั่น ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ญ.จิตติภัทร  พิพัฒน์วสุธากุล ระดับชั้น ม.3 โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ญ.ปุณฑริก  แซ่จั่น ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ นายพิจิตร  เจริญผล ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย ตรัง
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ น.ส.อธิษฐาน  พัสระ ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 2
รางวัลที่ 3  เงินรางวัลจำนวน  500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล คือ นายฐานันดร  จันทคาร ระดับชั้น ม.4
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

3.  จัดกิจกรรมแข่งขัน Animation ให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “เราได้อะไร
จาก Social Network” โดยมี 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1  เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ
ประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ผู้ได้รับรางวัล  คือ น.ส.ธันชนก  ตั้งปอง
และน.ส.ปาลิตา  หิรัญโยดม ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง
รางวัลที่ 2  เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และ
ประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ผู้ได้รับรางวัล คือ น.ส.ณัฐณิชา  บุญศิริ
ระดับชั้น ม.6 และ น.ส.อักษราพันธ์  ตรังภควัต ระดับชั้น  ม.4  โรงเรียนวิเชียรมาตุ
รางวัลที่ 3  เงินรางวัลจำนวน  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ
ประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียน ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ช.ณัฐปคัลภ์ มูลทองชุน
และ ด.ช.วีระพงศ์  กาวไธสง  ระดับชั้น ม.2  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม ภายในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลา
นครินทร์” ประจำปี 2557
รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  และนางปรีดา นาคสวาสดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บุคลากรของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนา กองบริการการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ บัณฑิต
วิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติจาก 3 งาน  คือ งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. งานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ และโครงการเวทีคุณภาพ ณ ห้อง Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
สำหรับผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในครั้งนี้  มีชื่อผลงานว่า โครงการ “การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
แจ้งยอดทาง E-mail”  เป็นโครงการด้านบริหารจัดการ มีผู้รับผิดชอบจำนวน 3 ท่าน  ได้แก่  นางปรีดา นาคสวาสดิ์  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ  นางสาวพนิดา องค์ศิลปรัศมี  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และนายคณกรณ์  หอศิริธรรม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินทดรองให้แก่ผู้รับ และเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน  ลดความผิดพลาดในการรับ – จ่ายเงิน และลดเวลาเจ้าหน้าที่การเงิน
ในการติดต่อกับผู้รับเงินและธนาคาร รวมถึงเพื่อลดเวลาในการตอบข้อซักถาม ซึ่งปัจจุบันระบบนี้มีทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนำ
ไปใช้งานจำนวน 6 หน่วยงานแล้ว ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย งานการเงิน
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  และโรงเรียนศรีนคร จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 คุณเนาวรัตน์  สอิด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรให้การ
ต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย Jiangxi University of Science and Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้
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4

ศูนย์คอมพิวเตอร์

