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ลงนามคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีการศึกษา 2558

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 59 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ ได้ลงนามคำารับรอง               

การปฏิบัติงาน สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปีการศึกษา 2558 ระหว่างสำานักคอมพิวเตอร์ และ                         

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมทองหลาง 1

บอกเล่าภารกิจ

ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสำานักคอมพิวเตอร์ ประจำาปีงบประมาณ 2559

          เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 59  อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท  ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าว

เปิดงาน ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสำานักคอมพิวเตอร ์ ประจำาปีงบประมาณ 2559  ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์           

เขาหลัก  รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดพังงา  ร่วมด้วย อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำา รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์           

นายศุภโชค ชินพงศ์  หัวหน้าสำานักงานสำานักคอมพิวเตอร์  และบุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์จำานวน 29 คน  โดยโครงการ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการ และผลักดันกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนา

บุคลากร ประจำาปีงบประมาณ 2559 ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพของสำานักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งชี้แจงถึงความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำานักคอมพิวเตอร์ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางสำานักคอมพิวเตอร์ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  
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บอกเล่าภารกิจ
Happy Money ออมเงินออมทรัพย์

 การใช้จ่ายและการออมเงินเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับทุกคน  ซึ่งส่งผลต่อการดำารงชีวิตอย่างมั่นคงและความมั่นคั่ง

ทางการเงินในอนาคต  มีความสุขอย่างพอเพียง  วางแผนการใช้จ่าย  สร้างวินัยการเก็บออม  เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้าง

ความสุขทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ ได้ด้วยตัวของเราเอง  ด้วยเหตุนี้สำานักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดกิจกรรม Happy Money 

ออมเงินออมทรัพย์ ให้แก่บุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการแข่งขันทำากระปุมออมสินโดยใช้วัสดุที่เหลือ

ใช้และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆ  วิธีการเก็บออมเงินตามเป้าหมายของแต่ละคน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจ

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัด “โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  หลักสูตรการออกแบบและตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจ”  ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการออกแบบสื่อสิ่ง

พิมพ์  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ทักษะเกี่ยวกับหลักการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์  

และสามารถความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำางานได้  โดยมี นางสาวกนกวรรณ  จินดามณ ี  ตำาแหน่งนักวิชาการ  เป็นวิทยากร

ฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Captivate

          เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัด “โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Captivate”  ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

และผู้ที่สนใจ  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถผลิตสื่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  โดยมี นายสุวรรณ  โชติการ  ตำาแหน่งนักวิชาการ  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำาเร็จรูปด้วย Joomla CMS

          เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัด “โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์สำาเร็จรูปด้วย Joomla CMS”  ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์  

ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และแนะนำาวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก  รวดเร็ว  และ

สามารถนำาไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข และ นายพลชัย บินหมูด  

ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
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ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Fortigate Firewall

          เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 บริษัท AIT ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์    

Fortigate Firewall”  ให้แก่บุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลงานระบบเครือข่าย จำานวน 10 คน  ซึ่งโครงการอบรมดัง

กล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก  และเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัด “โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์”  ให้แก่บุคลากรหน่วย

งานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติ

การ Windows 10 และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  โดยมี นายวรวุฒิ  อินทร์ทองแก้ว ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  เป็น

วิทยากรฝึกอบรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

          เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัด “โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์”  ให้แก่บุคคลทั่วไป  ซึ่งโครงการ

อบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองและนำาไปพัฒนาต่อยอดเป็น

อาชีพได้ต่อไป  โดยมีบุคลากรของกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง  ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์ระบบ CMS สำาหรับบุคลากร

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัด “โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเว็บไซต์ระบบ CMS”  ให้แก่บุคลากรที่มีความสนใจหรือมีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบ CMS รวมถึง

การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันได้  โดยมี นายลัคน์  มูสิกะนุกูล ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  

เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ฝึกอบรม/บริการวิชาการ



8

โครงการ YOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำาหรับเยาวชน)

          เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2559 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัด “โครงการ YOUNG WEB 

DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่”  ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 40 คน  ซึ่ง

โครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและนำา

ไปพัฒนาเพื่อการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป  โดยมี นายอัตพล  เทพสง  ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  เป็นวิทยากรฝึก

อบรม

ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
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โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษา บุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัด “โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรด้าน

โสตทัศนศึกษา บุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์”  ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขต

พัทลุง  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกัน  โดย

นำาสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน  นำามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของสำานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับ

ความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัด “โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education”  ให้แก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะนำาการใช้งานแอพพลิเคชั่นใน TSU 

Google Apps for Education ที่สามารถช่วยอำานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำางาน  นอกจาก

นี้เป็นการบูรณาการไอซีทีนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี นายอารัล จันทร์เลื่อน และ 

นายวุฒิพร เรืองเนียม  บุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
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TSU CMS

 สำานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (TSU CMS)  เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ทักษิณได้นำาไปใช้ในการสร้างและจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์แบบสำาเร็จรูปด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่

จำาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาเว็บไซต์ และได้มีการพัฒนาในส่วนของการแสดงผลบน

อุปกรณ์ประเภท Smart Device สำาเร็จแล้ว  อยู่ในระหว่างการติดตั้งใช้งาน  หากหน่วยงานมีความสนใจและประสงค์ที่จะใช้

งาน  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบได้ที่ นายพลชัย  บินหมูด  โทร 4308

เล่าเรื่องไอที
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TSU CMS Infographic

เล่าเรื่องไอที
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TSU e-Conference 

          สำานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต                             

(TSU e-Conference) เพื่อรองรับงานการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ที่สามารถประชุม

พร้อมกันได้หลายจุด แบบเห็นภาพและฟังเสียงผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการนำาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผ่านระบ  e-Meeting 

ได้ในเวลาเดียวกัน  หน่วยงานใดมีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายศักดิ์ หนูรินทร์ โทร. 4404 วิทยาเขต

สงขลา และ นายไชยอุดร  ษรเดช โทร.1122 วิทยาเขตพัทลุง

เล่าเรื่องไอที
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เล่าเรื่องไอที
TSU Google Apps for Education
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย



สำ�นักคอมพิวเตอร์   มห�วิทย�ลัยทักษิณ  

วิทย�เขตสงขล�                                                     วิทย�เขตพัทลุง

140 ถนนก�ญจนวนิช หมู่ที่ 4                    อ�ค�รวิทยบริก�ร 222 หมู่ 2 

ตำ�บลเข�รูปช้�ง                                                     ตำ�บลบ้�นพร้�ว

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 90000     อำ�เภอป่�พยอม จังหวัดพัทลุง 93110 

โทรศัพท์: 0-7431-7600 ต่อ 4100       โทรศัพท์: 0-7460-9600 ต่อ 1110

โทรส�ร: 0-7431-4926                                  โทรส�ร: 0-7460-9699

IT Service Center 4555             IT Service Center 1555

        

       จัดทำ�โดย  :  สำ�นักคอมพิวเตอร์  มห�วิทย�ลัยทักษิณ

ที่ปรึกษา : ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท  (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคอมพิวเตอร์)

กองบรรณ�ธิก�ร : น�ยศุภโชค  ชินพงศ์  

       (หัวหน้�สำ�นักง�นสำ�นักคอมพิวเตอร์)

บรรณ�ธิก�ร : น�งส�วกนกวรรณ  จินด�มณี และน�ยวิเชียร ขุนเพชร


