
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่
	เปิดบริการศูนย์ทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์	PSU-Coptest
ให้แก่	นักศึกษา	บุคลากร	ม.อ.	และบุคคลทั่วไป	ได้เข้าร่วมทดสอบและ
รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว

โดยโปรแกรมที่เปิดให้ทดสอบ	ได้แก่
	 Microsoft	Word	2010
	 Microsoft	Excel	2010	
	 และ	Microsoft	PowerPoint	2010
เปิดรับสมัครสอบทุกวัน	เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครได้แล้ววันนี้	ที่	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.	0-7428-2106
เว็บไซต์		 :	https://psu-coptest.psu.ac.th
หมายเหตุ  : นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. สมัครสอบฟรี
            บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ 200 บาท

อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
	 ก่อนการใช้งานทุกครั้ง	ควรจะทำความรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์	Notebook	ให้มากที่สุดด้วยการอ่านคู่มือ	อย่าคิดว่า	เครื่องคอมฯ	Notebook	ไหนๆ
ก็เหมือนกันไม่ต้องอ่านคู่มือก็ได้	ซึ่งโดยปกติแล้วคู่มือจะบอกรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกชิ้น	คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ	เพื่อให้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาว

การชาร์จแบตเตอรี่
	 การชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีนั้นในครั้งแรกผู้ใช้ควรชาร์จไฟให้นานกว่าปกติ	จะชาร์จไฟให้พอเต็มไม่ต้องทิ้งไว้หลายชั่วโมงดังความเชื่อแบบสมัยก่อนคง
ไม่ได้แล้ว	เนื่องจากปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้งานเป็นแบบ	Lithium	Ion	(Li-ion)	ที่มีการชาร์จแบบ	Cycle	ซึ่งไม่มี	Memory	Effect	ดังเช่นแบตเตอรี่
สมัยก่อน	ดังนั้น	เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนาน	ผู้ใช้ควรชาร์จไฟในครั้งแรกให้นานกว่าปกติ	ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ในครั้งต่อๆ	ไป
ผู้ใช้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตามปกติได้เลย	สำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยจะสามารถใช้งานได้นานถึง	2-3	ปี	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ใช้งานของแต่ละบุคคลด้วย

ปีที่	7	ฉบับที่	45	เดือนเมษายน	-	พฤษภาคม	2555

ข้อมูล : กัมปนาท โชติกุล
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

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

ศูนย์คอมพิวเตอร์	ม.อ.	หาดใหญ่	เปิดบริการศูนย์ทดสอบวัดระดับ
ทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์	PSU-Coptest

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	Notebook	และการใช้งานอย่างถูกต้อง

นร.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	2	อบรมการสร้าง	Cartoon	Animation
ด้วยโปรแกรม	Flash	CS4

ศูนย์คอมฯ	สัญจรแนะนำการใช้งานระบบ	IT	และ	Network
แก่บุคลากรสถาบันฮาลาล

ฝ่าย	IT	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	เยี่ยมชมและดูความก้าวหน้า
ด้านระบบสารสนเทศ	ของศูนย์คอมพิวเตอร์	ม.อ.

ทีมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(ALIST)	แนะนำการใช้	OPAC

ศูนย์คอมพิวเตอร	์จัดอบรมคอมพิวเตอร์	ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาในพื้นที่	จ.สตูล
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ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องคอมฯ Notebook ให้ปิดฝาพับ	 ปัญหาบานพับเครื่องคอมฯ	 Notebook	 หัก	 เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้ปวดหัวกันมาก
สาเหตุเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 การเปิดฝาไว้ขณะยกเคลื่อนย้าย	 การใช้มือเปล่าถือเครื่องโดยไม่ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยก่อน	 เป็นต้น	 ซึ่งการ
กระทำเหล่านี้	ส่งผลให้บานพับขยับเขยื้อนมากกว่าที่ควรจะเป็น	ทำให้เกิดการแตกร้าวและหักได้ในที่สุด

การทำความสะอาดเครื่องคอมฯ Notebook

	 ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดรอบตัวเครื่อง	ยกเว้นจอภาพควร
ใช้ผ้าที่ออกแบบมาสำหรับเช็ดหน้าจอ	ส่วนตรงคีย์บอร์ดที่มักจะมีฝุ่น	เศษผง
หรือเส้นผม	ไม่ควรใช้วิธีการเป่า	เพราะบางจังหวะอาจจะทำให้เศษฝุ่นเข้าไป
ในช่องว่างระหว่างคีย์บอร์ดมากกว่าเดิม	ดังนั้น	ควรใช้วิธีการดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
ร่วมกับการใช้แปรงขนอ่อน	เช่น	แปรงทาสี	มาใช้ทำความสะอาดด้วยก็ได้
เช่นกัน

ระบายความร้อนใต้เครื่องให้ดี

	 ความร้อนสะสมภายในเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเครื่องคอมฯ	Notebook
โดยเฉพาะความร้อนในเครื่องหรือใต้เครื่อง	ซึ่งโดยปกติเครื่องคอมฯ	Notebook
จะแทบถูกวางแนบไว้กับโต๊ะ	แต่ด้วยการออกแบบสำหรับการวางเครื่องไว้
บนโต๊ะนั้นสามารถระบายความร้อนได้อยู่แล้ว	เว้นเสียจากการนำไปใช้บน
พื้นผิวที่อ่อนนุ่มทำให้ปิดกั้นการระบายอากาศ	ทำให้การระบายความร้อน
ไม่ดีเท่าที่ควร	เช่น	บนเบาะรถ	บนโซฟา	บนเตียง	เป็นต้น	ซึ่งหากผู้ใช้จำ
เป็นต้องใช้งานบนพื้นผิวเหล่านี้จริงๆ	แนะนำให้หาฐานวางเครื่องคอมฯ
Notebook	มาใช้	เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนอากาศจะดีกว่าครับ

Animation	ด้วยโปรแกรม	Flash	CS4	ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	โดยมีคุณวิพาดา		รัตนบุบผา	และคุณไกรวุฒิ
ลิ่มเจริญชาติ	ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร	ทั้งนี้	วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโครงการฯ	ในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการทำภาพการ์ตูนต่างๆ	ให้อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดียหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ	ความสามารถ	และ
สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนอื่นๆ	และกิจกรรมการแข่งขันประกวด	Animation
ได้อย่างมืออาชีพ

   การเสียบปลั๊กเครื่องคอมฯ Notebook อย่างถูกต้อง

	 ผู้ใช้บางท่านอาจสงสัยกับหัวข้อนี้ว่า	การเสียบปลั๊กเครื่องคอมฯ	
Notebook	มีวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องด้วยหรือ	คำตอบในที่นี้	คือ
มีนะครับ	เพราะถ้าผู้ใช้ไม่ระมัดระวังในการเสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้วอาจจะ
ส่งผลให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดของเครื่องท่านได้นะครับ	ซึ่งวิธีการเสียบปลั๊ก
เครื่องคอมฯ	Notebook	ที่ถูกต้องนี้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ
และรุ่นของเครื่องคอมฯ	Notebook	นั้นๆ	ครับ	เช่น	ยี่ห้อ	HP	Pavilion
จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้อง	นั่นคือ	ให้เสียบหัวชาร์จเข้าที่	Port	
เครื่องคอมฯ	Notebook	ก่อน	จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย	Adapter	เข้าที่
เต้ารับบนผนัง	หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง	หรือ	ยี่ห้อ	MAC	(Apple)	จะบอก
วิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสาย	Adapter	เข้าที่เต้ารับบน
ผนังหรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน	จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่	Port	
เครื่องคอมฯ	Notebook
	 ทั้งนี้แล้ว	เพื่อให้การเสียบปลั๊กเครื่องคอมฯ	Notebook	เป็นไป
อย่างถูกต้องผู้ใช้ทุกท่านควรศึกษาวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องจากคู่มือเครื่องคอมฯ
Notebook	ที่ท่านซื้อนะครับ

	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2555	อ.วันเพ็ญ
จันทสุวรรณ์		และอ.กัลยา		กิตยรัตน์	จากโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย	2	ได้นำนักเรียนโครงการ	Cyber
Classroom	ระดับชั้น	ม.1	และ	ม.2	รวมจำนวน	72	คน
เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	หลักสูตรการสร้าง	Cartoon
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ด.ญ.ธัญลักษณ์		ไวว่องทวีสิริ	นักเรียนผู้เข้า
อบรม	กล่าวว่า	การเข้าอบรมกับศูนย์คอมพิวเตอร์
ในครั้งนี้	มีความประทับใจในการสอนของ
วิทยากรเป็นอย่างมาก	เพราะวิทยากรมีวิธีการ
สอนที่น่าสนใจ	เรียนแล้วเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	อีกทั้งตนยัง
มีความประทับใจในการต้อนรับและการให้
บริการต่างๆ	จากพี่ๆ	ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์
อีกด้วย	

ส่วนทางด้าน	ด.ช.อภิสิทธ์ิ		ดิสโร	ผู้เข้าอบรม
อีกท่านหนึ่ง	กล่าวว่า	การอบรมครั้งนี้เป็นการ
เรียนการสอนที่สนุกมาก	เรียนแล้วไม่เบื่อเลย
วิทยากรใจดีถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นกันเอง
และบรรยากาศในห้องเรียนก็มีความสะดวกสบาย
เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์การเรียน	และ
อินเทอร์เน็ตก็มีความครบครัน	จึงทำให้การอบรม
ที่ศูนย์คอมพิว เตอร์ในครั้ งนี้มีความรู้ สึก
ประทับใจเป็นอย่างมาก

	 สำหรับพื้นที่ของระบบ	PSU	Webmail	นี้	ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการพื้นที่	Webmail	แก่บุคลากร	ม.อ.	จำนวน	100	MB/ท่าน	และในอนาคตจะ
เพิ่มพื้นที่	Webmail	เป็น	1	GB/ท่าน
	 	แนะนำการทำงานของปุ่มต่างๆ	บน	Menu	Bar		เช่น
	 *	ปุ่ม	INBOX			 :		คลิกเพื่อเข้าสู่กล่องข้อความ	(จดหมายที่ส่งเข้ามา)
	 *	ปุ่ม	INBOX.Drafts		:		คลิกเพื่อดูจดหมายที่ร่างไว้
	 *	ปุ่ม	INBOX.Sent		 :		คลิกเพื่อดูจดหมายที่ส่งออกไปแล้ว
	 *	ปุ่ม	Compose		 :	 คลิกเพื่อสร้างข้อความใหม่	
	 *	ปุ่ม	Folder	Sizes		 :	 คลิกเพื่อดูขนาดพื้นที่	Webmail	ในแต่ละ	Folder	
	 	แนะนำวิธีการเรียงลำดับรายการใน	Webmail	แบบเรียงตามวันที่	นั่นคือให้คลิกปุ่ม			ที่หัวข้อ	Date					

	การแนะนำการใช้งานระบบ	PSU	Passport	และระบบสารสนเทศบุคลากร
MIS-DSS	โดยมีคุณสุปราณี		เย้าดุสิต	เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น	ดังนี้
	 แนะนำให้บุคลากร	ม.อ.	เปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ	PSU	Passport
อย่างน้อยทุกๆ	6	เดือน	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันการเกิดปัญหา
การคุกคามทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะกระทบต่อข้อมูลส่วนตัว		โดยบุคลากร	ม.อ.
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์		http://passport.psu.ac.th

	 แนะนำการทำงานของปุ่ม	“ประวัติบุคลากร	(Curriculum	Vitae	:	CV)”	ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้ดูข้อมูลประวัติบุคคล	สามารถดูได้หลายรูปแบบและสามารถ
สั่งพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ไว้สำหรับใช้เป็นเอกสารแนบต่างๆ	ได้	เช่น	แบบมาตรฐาน	แบบรายงานผลงานทางวิชาการปี	2551-2553	แบบบัณฑิตวิทยาลัย	(บว.11)
แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน	เป็นต้น						
	 แนะนำการทำงานของปุ่ม	“แก้ไขประวัติส่วนตัว”	นั่นคือบุคลากร	ม.อ.	สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลประวัติส่วนตัวได้ด้วยตนเอง	เช่น	ประวัติส่วนตัว
ประวัติครอบครัว	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	ประวัติบุตร	และสาขาที่เชี่ยวชาญ	ซึ่งข้อมูลที่สำคัญที่บุคลากร	ม.อ.	ควรเพิ่มเติมในส่วนของ
ประวัติส่วนตัวนี้	คือ	E-Mail	Address	(โดยเฉพาะ	PSU	E-Mail	ของ	ม.อ.)	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับทราบการอนุมัติวันลาที่แจ้งมายัง	E-Mail
ของท่าน
	 แนะนำวิธีการแก้ไข/ลบใบลา	ในระบบสารสนเทศบุคลากร	MIS-DSS	(ใบลาฉบับนั้นจะต้องยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)	นั่นคือ
ไปที่	Menu	ประวัติการลาหยุดของตนเองจากนั้นเลือกปุ่ม	Edit/Delete	ที่ใบลาฉบับนั้นๆ

	 ในเดือนมีนาคม	2555	ที่ผ่านมา	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	ได้จัดกิจกรรมสัญจรเข้าพบบุคลากรสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ	ณ	ห้องประชุมฉัตรวิจัย	ชั้น	12
ตึกทรัพยากรการเรียนรู้	(LRC)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 แนะนำการทำงานของช่อง	Staff	Search	ที่อยู่บน	Menu	Bar	ในระบบสารสนเทศบุคลากร	MIS-DSS	นั่นคือใช้สำหรับค้นหาข้อมูลของบุคลากร
ม.อ.	เบื้องต้น	เช่น	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะ	และ	E-Mail

โดยกิจกรรมในวันนั้น	ประกอบด้วย		
	 การแนะนำการใช้งานระบบ	PSU	Webmail	เบื้องต้น	โดยมี
คุณคณกรณ์		หอศิริธรรม	เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น	ดังนี้
	 แนะนำวิธีการสมัครเข้ าใช้ งาน	นั่นคือ	สมัครได้ที่ เ ว็บไซต์		
http://webmail.psu.ac.th	เลือกหัวข้อ	“สมัครเข้าระบบ”	จากนั้นกรอกข้อมูล 
Username	และ	Password	ของระบบ	PSU	Passport	(ระบบ	PSU
Passport	คือรหัสที่ใช้ยืนยันตัวตน	โดยการเจ้าหน้าที่ของคณะที่ตนสังกัด
เป็นผู้ดำเนินการออกรหัสให้)	ตามด้วยกรอกรหัสสำหรับเข้าใช้งานระบบ
PSU	Webmail
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	 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง	รุ่นที่	28	ได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.เกริกชัย		ทองหนู	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	กล่าวเปิดโครงการอบรมและได้รับเกียรติ
จากเจ้าหน้าที่ชุดรณรงค์ยาเสพติด	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	43	มาให้ความบันเทิงในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	

	 หัวหน้างานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พร้อมด้วยคณะ
บุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยฯี	เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ	ศูนย์คอมพิวเตอร	์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	เพื่อเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และดูความก้าวหน้า/การพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้แก่	ระบบทะเบียนนักศึกษา	ระบบสารสนเทศบุคลากร	ระบบการเงิน	และระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติฯ	ALIST	รวมถึงปรึกษาหารือเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานต่างๆ	และเครื่องมือที่ใช้
แรงจูงใจหรือกระบวนการทำงานที่ทำให้สามารถดึงศักยภาพ	ของคนทำงานให้มีประสิทธิภาพ	วัฒนธรรมองค์กรที่นำมา
ใช้กับบุคลากร	และจุดเด่น/จุดด้อยในการพัฒนางาน	ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ของคณะแพทยศาสตร์	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2555	ทีมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ	ALIST	ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ	“การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(ALIST)	:	Web	OPAC	ครั้งที่	1”	ณ	ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	103	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้ระบบ	Web	OPAC
(ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด)	ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดย
																			คุณวิไลลักษณ์		ผอมภักดี,	คุณร่มธรรม		ศรีพจนารถ	และคุณศศิธร		คงหนู	ให้การต้อนรับ
																 และเป็นวิทยากรบรรยาย	โดยมีเนื้อหาดังนี้	การใช้งานระบบ	Web	OPAC	เทคนิคในการ
	 	 สืบค้นแบบ	Basic	Search	และ	Advance	Search	การต่ออายุการยืมรายการสารสนเทศ
	 	 และการจองรายการสารสนเทศ

	 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง	รุ่นที่	28	จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	เมื่อวันที่	10	-	12	เมษายนที่ผ่านมา	โครงการดังกล่าว
ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์	โดยมีการอบรม	การทำ
E-card	ด้วยโปรแกรม	Flash	ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา	ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย	อีกทั้งทำให้เยาวชนผู้เข้าอบรม	ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

คุณศราวดี		แสงสมบุญ	ผู้ประสานงานโครงการฯ
รุ่นที่	28	กล่าวว่า	โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดขึ้นทุกปี	ปีละ	2	รุ่นคือเดือน
เมษายน	1	รุ่น	และเดือนตุลาคมอีก	1	รุ่น	

เด็กชายอับดุลฮาฟิต		ยาประจัน	นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนบ้านไร่	บอกว่า	วันนี้มาเรียน
คอมพิวเตอร์	ได้ความรู้ในการทำภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม	Flash	ได้ทำกิจกรรมต่างๆ	ที่สนุกสนาน
และได้นำความรู้ไปทำรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แบบภาพเคลื่อนไหว	ซึ่งการมาที่นี่ตนมีความรู้สึก
ประทับใจในวิทยากรผู้สอน	และห้องเรียน
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

ส่วนเด็กหญิงลีนา		ย่าฟา	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านน้ำร้อน	กล่าวว่า	มีความรู้สึกดีใจ	ตื่นเต้นและยินดีอย่างมาก
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้	ซึ่งการเข้าเรียนในวันนี้ตนได้รับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	การใช้อินเทอร์เน็ตการทำ
E-card	ด้วยโปรแกรม	Flash	และได้เล่นเกมส์ต่างๆ	มากมาย	จึงอยากขอบคุณพี่ๆ	ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ทำให้ได้มีโอกาสมาเรียนคอมพิวเตอร์
ในครั้งนี้	ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมตนจะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆ	และเพื่อนๆ	ที่โรงเรียนต่อไป

	 ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์	เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก	ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีภารกิจในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเล็งเห็นว่ากลุ่มเยาวชน	เป็นกำลังสำคัญของชาติควรที่จะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ	และทุกคน
ควรมีโอกาสในการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน	ทั้งเด็กที่มีความพร้อมทั้งด้านฐานะการเงิน	สภาพครอบครัว	หรือเด็กที่ขาดความพร้อม
ในบางด้านก็ตาม	การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนที่ขาดความพร้อมนั้น	จัดเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2540	
เป็นต้นมา	ในครั้งนี้กลุ่มผู้เข้าอบรม	เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล	จำนวน	52	คน
จาก	8	โรงเรียน	แบ่งเป็นอาจารย์	8	คน	และนักเรียนจำนวน	44	คน
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