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ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลและสนับสนุนกำรให้บริกำรโครงข่ำย คอมพิวเตอร์ 

โทรคมนำคมและกำรสื่อสำร ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ รวมทั้งมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร อีกทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร และสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร  
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นองคก์รสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย 

พันธกิจ 
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
3. ให้บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนกำรค้นคว้ำวจิัยและกำรบริหำรงำนภำยใน

มหำวิทยำลยัทักษิณ  
4. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่สังคม 

ค่านิยม  iSmart  
i -   Innovation     นวัตกรรมด้ำน IT 
S -  Service Mind  มีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร 
m - Mastery  มีควำมเป็นมืออำชีพ 
a -   Accountability  มีควำมโปร่งใส ปฏิบัตงิำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 
r -   Relationship  มีน้ ำใจ เปิดกว้ำงเป็นพี่เป็นน้อง 
t -  Teamwork  มีกำรท ำงำนเปน็ทีม ร่วมมือร่วมใจท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 

 
ข้อมูลบุคลากรส านักคอมพิวเตอร ์

ข้อมูลบุคลากร 
รวมทั้งสิ้น (42 คน) 

จ านวน ร้อยละ  
ประเภทบุคลากร    

ผู้บริหำร 3 7.14  
นักวิชำกำร/นักวิชำชีพ 28 66.67  
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน 8 19.05  
ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 7.14  

วุฒิการศึกษา    
ปริญญำโท 19 45.24  
ปริญญำตรี 22 52.38  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1 2.38  

ต าแหน่งวิชาการ (40 คน)    
ช ำนำญกำร 4 10.00  
ปฏิบัติกำร 36 90.00  
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ช่วงเวลาการให้บริการ   

ช่วงเวลา จันทร์  - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย ์

ช่วงเปิดภำคเรียน 08.30 - 19.10 น. 09.00 – 17.00 น. 

ช่วงปิดภำคเรียน 08.30 - 17.00 น. งดให้บริกำร 

ภำคเรียนฤดูร้อน 08.30 – 19.10 น. 09.00 – 17.00 น. 

 
การให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน (ระดับหลักสูตร) 
1. การให้บริการห้องเรียนบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลวิทยาเขตพัทลุง) 

 ห้องเรียนประเภทบรรยำย IT112 จ ำนวน 100 ที่นั่ง พร้อมเครื่องขยำยเสียง เครื่องฉำยโปรเจ็กเตอร์ 
ให้บริกำรในภำคเรียนที่ 1/2560 จ ำนวน 17 ชั่วโมง/สัปดำห์ ภำคเรียนที่ 2/2560 จ ำนวน 28 ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

 ห้องเรียนประเภทบรรยำย IT106 จ ำนวน 200 ที่นั่ง พร้อมเครื่องขยำยเสียง เครื่องฉำยโปรเจ็กเตอร์ 
และเป็นห้องที่สำมำรถเรียนทำงไกลเชื่อมต่อกับวิทยำเชตสงขลำ ให้บริกำรในภำคเรียนที่ 1/2560 
จ ำนวน 15 ชั่วโมง/สัปดำห์  ภำคเรียนที่ 1/2560 จ ำนวน 19 ชั่วโมง/สัปดำห์ ส่วนใหญ่ให้บริกำรวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

 ห้องเรียนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ IT302 จ ำนวน 50 ที่นั่ง พร้อมเครื่องขยำยเสียง เครื่องฉำยโปรเจ็ก
เตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10 โปรแกรมที่ใช้
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เช่น Dev C++, Microsoft Office เป็นต้น ข้อมูลในปีกำรศึกษำ 2560 พบวำ่ 
มีกำรให้บริกำรในภำคเรียนที่ 1/2560 จ ำนวน 15 ชั่วโมง/สัปดำห์  ภำคเรียนที่ 1/2560 จ ำนวน 18 
ชั่วโมง/สัปดำห์   
 

2. การให้บริการห้องการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ปรับปรุงห้อง IT102 ให้เป็นห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ตำมอัธยำศัย  นิสิตและบุคลำกรของ

วิทยำเขตพัทลุงสำมำรถใช้บริกำรได้ตำมอัธยำศัย โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ให้บริกำร 
 

3. การให้บริการด้านไอท ี
ส ำนักคอมพิวเตอร์ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดหำคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ

มหำวิทยำลัยที่อยู่ในรูปแบบกำรเช่ำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในปีกำรศึกษำ 2560 โดยติดตั้ง
ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติกำรคณะวิทยำศำสตร์ประมำณ 200 เครื่อง และ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักวิชำชีพของคณะ   

กำรให้บริกำรด้ำนไอทีของส ำนักคอมพิวเตอร์จะด ำเนินกำรในรูปแบบของกำรให้บริกำรตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ไอที  ติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้แก่นิสิตและบุคลำกร โดยนิสิตสำมำรถน ำเครื่องคอมพิวเตอร์มำที่ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ หรือเรียนรู้กำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมต่ำง ๆ โดยส ำนักคอมพิวเตอร์มีห้องเรียนรู้เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะกำรแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ภำยใต้
ค ำแนะน ำของนักวิชำชีพของส ำนักคอมพิวเตอร์     

กำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำไอทีให้กับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย สำมำรถท ำได้หลำยช่องทำง ได้แก่ กำรแจ้ง
ผ่ำน Call Center (1555 พัทลุง และ 4555 สงขลำ) ให้บริกำร 9.00-16.00 น. กำรแจ้งผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน 
หรือกำรแจ้งผ่ำนระบบสำรสนเทศ  



3 
 

4. การให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร Windows และชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่มี

ลิขสิทธิ์ส ำหรับติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในห้องปฏิบัติกำร กำรอนุญำตให้นิสิตและบุคลำกรเข้ำใช้เว็บไซต์ TSU 
Dreamspark เพื่อดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิชสิทธิ์ ซึ่งจะต้องต่ออำยุทุกปี นอกจำกนั้น บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office ได้จำกเว็บไซต์ Software Download และมีระบบ Microsoft 
Security Essentials ส ำหรับป้องกันไวรัส  

 
5. ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำระบบกำรจัดกำรเนื้อหำ (Content Management System: CMS) ส ำหรับ
สนับสนนุกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 ระบบคือ  

 TSU Learning (TSL) เป็นระบบ e-learnimg ที่พัฒนำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนสำมำรถน ำเข้ำเนื้อหำทั้งในรูปแบบ ข้อควำม ภำพ คลิป หรือชนิดอ่ืน ๆ 
จัดท ำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด กระดำนข่ำว ในรำยวิชำที่ตนเองเป็นผู้สอน และสำมำรถก ำหนดให้
ผู้เรียนส่งแบบฝึกหัด ท ำแบบทดสอบ โดยระบบจะมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำใช้ของผู้เรียนในรำยวชิำนัน้ 
ๆ ได้  

 TSU MOOC เป็นระบบ e-learning ที่สนับสนุนข้อมูลขนำดใหญ่ และรองรับผู้เรียนจ ำนวนมำก ซึ่ง
พัฒนำขึ้นเพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ เจ้ำของวิชำจะเป็นผู้ก ำหนดผู้เรียนได้เอง และเปิดกว้ำง
ให้ผู้สนใจอ่ืน ๆ สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ด้วย  ซึ่งจะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ  โดยระบบนี้สำมำรถที่
จะน ำไปเชื่อมต่อกับ Thai MOOC ได้ในอนำคต โดยปัจจุบันมีรำยวิชำที่อยู่ในระบบประมำณ 13 
รำยวิชำ  
 

6. ระบบ Vitual Private Network (VPN)  
ระบบเครือข่ำยเสมือน ใช้ในกรณีที่นิสิตหรือบุคลำกรใช้งำนคอมพิวเตอร์อยู่ภำยนอกมหำวิทยำลัย และต้องกำร

ล็อกอินเข้ำมำเสมือนกับใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในมหำวิทยำลัย เหมำะส ำหรับผู้ใช้งำนที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
งำนที่ถูกก ำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น กำรค้นหำข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct) 

 
7. TSU Mail 

เป็นกำรให้บริกำร e-mail ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ชื่อ username@tsu.ac.th โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ได้กำร
ลงนำมควำมร่วมมือกับ Google เพื่อให้บริกำรอีเมล์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้โดเมน gsuite.tsu.ac.th นิสิตและ
บุคลำกรสำมำรถใช้อีเมลล์ได้โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนที่เป็น iPass ของมหำวิทยำลัย อีเมลล์จะมีคุณสมบัติพิเศษ
เรื่องกำรไม่จ ำกัดขนำดไฟล์ในกำรแนบ สำมำรถใช้ Application ต่ำง ๆ ของ Google ได้เช่นเดียวกับ gmail รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรใช้ Google Drive ควำมจุไม่จ ำกัด และสำมำรถ forward mail ไปแสดงผลในสมร์ทโฟน   หรือ 
แท็บเล็ตได้ 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

8. การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วิทยาเขตพัทลุง) 
 

 

ภาพที่ 1 กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตระหว่ำงส ำนักงำนของมหำวิทยำลัยทักษิณ 

 เส้นทำงหลักในกำรออกสู่อินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยทักษิณทั้งสองวิทยำเขตจะเชื่อมต่อผ่ำนทำง UniNet 
ด้วยสำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic) ควำมเร็ว 1 Gbps และมีเส้นทำงส ำรองส ำหรับเชื่อมต่อวิทยำเขตสงขลำและ
วิทยำเขตพัทลุง 2 เส้น ผ่ำนทำง CAT Telecom และ TOT ควำมเร็ว 500 Mpbs ทั้งนี้เนื่องจำกเคร่ืองแม่ข่ำยส ำหรับ
จัดเก็บระบบสำรสนเทศหลักของมหำวิทยำลัยจะจัดเก็บที่ฟำร์มเซิร์ฟเวอร์ของวิทยำเขตสงขลำ กำรเชื่อมต่อระหว่ำง
วิทยำเขตสงขลำกับสถำบันทักษิณคดีศึกษำเป็นกำรเชื่อมโยงด้วยเส้นใยแก้วน ำแสง ในขณะที่กำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตของวิทยำลัยภูมิปัญญำเป็นกำรให้บริกำรผ่ำนวิทยำเขตพัทลุงด้วย CAT Telecom ควำมเร็ว 15 Mbps 

 

ภาพที่ 2 กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในวิทยำเขตพทัลุง 
 

 ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณหลัก (Switch) 3 จุดคือ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
(Computer Center) อำคำรบริหำรกลำง (Dome) และอำคำรปฏิบัติกำรวิทยำกำรศำสตร์ (SC1) ทั้งสำมจุดเชื่อมต่อ
ด้วย Fiber Optic ควำมเร็ว 10 Gbps Core Switch ของส ำนักคอมพิวเตอร์จะมี Firewall ส ำหรับรักษำควำม
ปลอดภัย ก่อนเชื่อมต่อกับ Router เพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต  กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนทำง UniNet จะแบ่งเส้นทำง
ออกเป็น IPv4 และ IPv6 เพื่อจัดกำรโหลดของกำรใช้งำน ในชณะที่เส้นทำงส ำรองจะสำมำรถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 
โดย Router  
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 เครื่องแม่ข่ำยส ำหรับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่ส ำคัญประกอบด้วย  
 เว็บเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับให้บริกำรเว็บไซต์ของวิทยำขตพัทลุง รวมถึงเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและ

พัฒนำชุมชน คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะพยำบำลศำสตร์ 
รวมทั้งเว็บไซต์ของส่วนงำนอ่ืน ๆ ภำยในวิทยำเขตพัทลุง 

 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของกำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ต และระบบสำรสนเทศ โดยกำรตรวจสอบชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่ำน รวมถึงกำรตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน  วิทยำเขตพัทลุงสำมำรถเข้ำใข้งำนอินเทอร์เน็ต
ได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ในกรณีระบบตรวจสอบผู้ใช้เกิดเหตุขัดข้องในวิทยำเขตสงขลำ 

 ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 
 

 

ภาพที่ 3 กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยในวิทยำเขตพัทลุง 

ภำพที่ 3 แสดงแผนผังกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยในวิทยำเขตพัทลุง จำก Core Switch ทั้งสำมจุดถูก
เชื่อมต่อไปยัง Switch ของแต่ละอำคำร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำคำรเรียน อำคำรปฏิบัติกำร ที่พักนิสิตและบุคลำกร 
อำคำรบริหำรกลำง อำคำรกิจกรรมนิสิต เป็นต้น นอกเหนือจำกนั้นภำยในแต่ละอำคำรจะมีทัง้กำรเชื่อมต่อแบบสำยไป
ยังทุกชั้น รวมถึงกำรติดตั้งเครือข่ำยไร้สำย ชื่อสัญญำณ (SSID) ที่เปิดให้บริกำรในวิทยำเขตพัทลุงประกอบด้วย 

 TSUWiFi WiFi หลักที่ให้บริกำรภำยในวิทยำเขตพัทลุง ซึ่งอำจจะมีกำรต่อท้ำยด้วยชื่อ ซึ่งมีจ ำนวนจุด
กำรให้บริกำรรวม 206 จุด 
- TSUWiFi Web Login (ใช้กับอปุกรณ์รุ่นเก่ำ) 
- TSUWiFi 
- TSUWiFi-PAYOM1, Intanil1 (ชื่อหอพัก) 
- TSUWiFi-Library, SCI (ชื่ออำคำรหรือคณะ) 
- TSUWiFi-802.1x บริเวณอำคำรและพื้นที่หอพักนิสิต 

 TSUWiFi@AIS เป็น WiFi ที่ให้บริกำรโดย AIS มีจ ำนวนจุดให้บริกำร 124 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น
ล่ำงของอำคำร 

 Eduroam จ ำนวน 59 จุด เป็นบริกำรเครือข่ำยโรมมิ่งเพื่อกำรศึกษำและวิจัยส ำหรับนักศึกษำและ
บุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย eduroam เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้งำนของสถำบันผู้ให้บริกำรเครือข่ำย  (Service 
Provider) 
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การให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
1. การสนับสนุนงานการเรียนการสอน  

ข้อมูลตำมรำยละเอียดที่กลำ่วมำแล้ว 
 

2. การสนับสนุนงานบริการวิชาการ โดยมีการบริการ 
 กำรให้เช่ำห้องปฏิบัติกำร ส ำนักคอมพิวเตอร ์(วิทยำเขตพัทลุง) มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์จ ำนวน 3 ห้อง 

ที่สำมำรถให้บริกำรชุมชน ดงันี้  
- ห้อง IT 302   จ ำนวน 51  เครื่อง 
- ห้อง IT 304   จ ำนวน 81  เครื่อง 
- ห้อง IT 307   จ ำนวน 57  เครื่อง 

 กำรฝึกอบรม 
ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มทักษะทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ให้แก่นิสิตและบุคลำกรของมหำวทิยำลัย และให้บริกำรควำมรู้แก่ชุมชน โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักคอมพิวเตอร์จดั
โครงกำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่นิสิตและบุคลำกรภำยในดังนี ้

- กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft PowerPoint     
- กำรใช้งำน Microsoft Office Word 2013 (นิสิต)   
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร Google Apps for Education (ส ำหรับนิสิต)     
- กำรพัฒนำเว็บไซตส์ ำเร็จรูปด้วย Joomla CMS  
- กำรพัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษ    
- กำรใช้งำนระบบ TSU CMS เพื่อเว็บไซต์หน่วยงำน เวอร์ชั่นภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร     
- กำรใช้งำน Google Suite for Education และ TSU Mail  
- กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน TSU MOOC (ส ำหรับอำจำรย์)  
- กำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ ส ำหรับบุคลำกร   
- โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ   
- กำรออกแบบสติ๊กเกอร์ Line ใคร ๆ ก็ท ำได้ (ส ำหรับบุคลำกร ม.ทักษิณ)  

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่บคุคลภำยนอก 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนกัศึกษำ กศน ป่ำพะยอม จังกวดั

พัทลุง   
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใชง้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนส ำหรับนักศึกษำศูนย์

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศัย   
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพือ่กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ ๒๑   
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มือใหม่หัดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line (บุคคลที่สนใจทั่วไป)  
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรสร้ำงเว็บไซต์พืน้ฐำนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

และ Adobe Dreamweaver CS6 (นักเรียนโรงเรียนสภำรำชนิีตรัง)     
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกำรสร้ำงสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม 

Adobe Captivate   
- โครงกำรเยำวชนนักออกแบบ Web Design     
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรตัดต่อวีดิโอ   
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- โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของชุมชนลำนข่อย
และชุมชนหมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพทัลุง   

- โครงกำร Young Web Designer จุดประกำยนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(ส ำหรับเยำวชน) รุน่ที่ 3   
 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
ระบบเพื่อช่วยเพิ่มปรรวมถึงใช้เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ โดยสำมำรถจ ำแนกระบบสำรสนเทศออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้ 

 ระบบสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย  
- ระบบรับสมัครนิสิตใหม ่     
- ระบบหลักสูตรพฒันำนสิิต (นอกชั้นเรียน) 
- ระบบงำนทะเบียนนสิิต    
- กำรสอบวัดทักษะทำงดำ้นคอมพิวเตอร์ 
- ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน 

 ระบบแจ้งซ่อม 
- อำคำรสถำนที่    
- ระบบแจ้งปัญหำระบบสำรสนเทศ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส ำหรับเคร่ืองเช่ำ) 

 ระบบจอง/ยืม 
- ห้องประชุม     
- ห้องเรียน 
- หอพักนิสิต 
- ยำนพำหนะ 
- ห้องพักรับรอง 

 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
- ระบบสำรสนเทศผู้บริหำร (EIS) 
- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) 
- ระบบลำออนไลน์ (e-Leave) 
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting ) 
- ระบบรำยงำนปฏบิัติงำนด้วยลำยนิ้วมือ 
- ระบบปฏิบัติงำนนอกพื้นที่ 

 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 
- ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- ระบบบัญชี 3 มิต ิ
- ระบบบริกำรวิชำกำรเพื่อสังคม 
- ระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (e-SAR) 
- ระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ (TSU e-Conference) 
- ระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนของคณำจำรย์ 
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 ระบบตรวจสอบ 
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- ระบบสบืค้นหมำยเลขโทรศัพท์ 
- ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภณัฑ์ 
- ประเมินควำมเสี่ยงเพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

 
ทุกภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์ จะมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และมีกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินกำรโดยกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกระบวนกำร และเพื่อประสิทธิภำพ
ของกำรให้บริกำร 
 
 


