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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
 อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ น�าคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 

ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

 อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง 

ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ 

น�าคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล 

อินทระสังขา ผู้รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้า

สวัสดีปีใหม่ส�านักคอมพิวเตอร์ 

โดยมี อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผู้อ�านวยการส�านัก

คอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ
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กิจกรรมท�ำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ส�านักคอมพิวเตอร์และส�านักหอสมุดร่วมกันจัดกิจกรรมท�าบุญส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสิริ

มงคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ อาคารแห่งนี้รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 ในโอกาสนี้ อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ นายศุภโชค ชินพงศ์ หัวหน้าส�านักงานรวมถึงผู้บริหารของส�านัก

หอสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2018
H a p p y  N e w  Y e a r 

กิจกรรมปีใหม่
 เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2560 

บุคลากรส�านักคอมพิวเตอร์ พัทลุง

ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วม

กันพร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
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“เปตอง” กีฬาสร้างความสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บุคลากรส�านักคอมพิวเตอร์และส�านักหอสมุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

แข่งกีฬาเพือ่สร้างความสมัพนัธ์โดยจัดแข่งขนักฬีาเปตอง ณ ลานข้างอาคารวทิยบรกิาร ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 2 หน่วยงานรวมถึงเป็นการผ่อนคลายหลังจากปฏิบัติ

งานด้านการให้บริการมาตลอดทั้งปีและพร้อมที่จะท�างานในปี 2561 ต่อไป

 ในโอกาสนี ้อาจารย์อาจารี นาโค รองผูอ้�านวยการส�านกัคอมพวิเตอร์ ได้เข้าร่วมกจิกรรมและเป็น

ประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันหลังจากเสร็จกิจกรรมในครั้งนี้
H a p p y  N e w  Y e a r 
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หารือการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อด�าเนินงานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 อาจารย์อาจารี 

นาโค รองผู ้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์พร้อม

ด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจเครือข่ายและพัฒนาระบบ

สารสนเทศและหวัหน้ากลุม่ภารกิจบรกิารและพฒันา

สื่อการเรียนการสอน ได้เดินทางเข้าพบกับ

 นายนราธิป สุวรรณพนัง ผู้อ�านวยการโรงเรียนอุบล

รัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงและเข้าพบกับ

นายธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

เทศบาลจุง่ฮวั พทัลงุ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือหารอืการ

ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด�าเนินงานพัฒนาส่ง

เสรมิศกัยภาพบคุลากรและนกัเรยีนด้านคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดประชุมทางไกลระหว่าง

วิทยาเขต น�าโดย รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวจิยั เพือ่หารอืการออกแบบห้อง Smart Classroom ส�าหรับจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning โดยส�านกัคอมพิวเตอร์และส�านกัหอสมดุได้รบัมอบหมายในการจดัห้องเรยีน Smart Classroom 

 โอกาสนี้ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมที่ห้องทองหลาง

วิทยาเขตสงขลาและ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วย นายกฤษฎา 

คงหนู หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมปาริฉัตร 

วิทยาเขตพัทลุง

Smart 

Classroom

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮัว

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
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 เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม

ภารกจิต่างๆเข้าร่วมกจิกรรม "จิบน�า้ชา เล่าเรือ่ง ประสานสขุ" 

ณ อาคารบริหารและส�านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง จัดโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง น�าโดย 

ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการ

พบปะพดูคยุแลกเปลีย่นแนวคดิในการท�างานรวมถงึประสาน

งานความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

Smart 

Classroom

กิจกรรม

"จิบน�้าชา เล่าเรื่อง ประสานสุข"
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นิสิตศึกษาดูงานที่ส�านักคอมพิวเตอร์

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

ส�านกัคอมพวิเตอร์ให้การต้อนรับนสิติทีเ่รยีนรายวชิา 0214102 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนิสิตสาขาวิชา 

สตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน จ�านวน 74 คน 

น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม เข้าดูงานด้าน

การสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ในโอกาสนี้ นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายและ นายอนุชา ชีช้าง 

หัวหน้างานระบบเครือข่าย เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชมห้อง

ระบบเครือข่าย
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สรุปรายงานการแจ้งปัญหา

ในระบบบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ประจ�ำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

 เครื่องคอมพิวเตอร์ไฟไม่เข้ำ  

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ

(Power Supply) เสีย ท�าให้กระแสไฟฟ้าไม่เข้าไปยัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ท�าการเปลี่ยนแหล่งจ่าย

ไฟ(Power Supply)ใหม่ ท�าให้เครื่องสามารถใช้งานได้

ปกติ

 เครือ่งคอมพวิเตอร์ท�ำงำนช้ำและรสีตำร์ทเอง  

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ เนื่องจากระบบปฏิบัติ

การวินโดว์มีปัญหาท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานช้า

และรีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง แก้ไขโดยการติดตั้งระบบ

ปฏิบัติการวินโดว์และโปรแกรมพื้นฐานใหม่

 เครื่องพิมพ์ไม่ท�ำงำน 

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ เนื่องจากไม่สามารถ

สั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ได้ เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการ

เชือ่มต่อเครือ่งพมิพ์กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้สามารถสัง่

พิมพ์ได้ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด แต่สัญญำณไม่

แสดงผลไปยังจอภำพ

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ   เครือ่งคอมพวิเตอร์เปิด

ท�างานปกต ิแต่สัญญาณไม่แสดงผลส่งไปยังจอภาพ   

สาเหตเุกดิจากจอภาพเสยี 

 โปรแกรม Microsoft Office หมดอำยุ 

 สำเหตแุละแก้ไขปัญหำ เนือ่งจากตดิตัง้โปรแกรม 

Microsoft Office เสร็จไม่ท�าการ Activate ท�าให้

โปรแกรมหมดอายุการใช้งาน เจ้าหน้าที่ได้ท�าการใส่คีย์ 

Activate ท�าให้โปรแกรมใช้งานได้ปกติ

 ปัญหำโทรศัพท์ภำยใน 

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ

 - ส�ำนกัหอสมุด ตรวจเชค็เคร่ืองโทรศพัท์ไอพีโฟน 

โดยได้ด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งโทรศพัท์ไอพโีฟน รุน่ 3905 

แทนเครื่องเก่า 7912 ที่ช�ารุดเสียหายโดยใช้เบอร์เดิมคือ 

1210 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

 - คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน  ติด

ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1 หมายเลข ชั้น 5 อาคาร 

sc1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง การแก้ไข

ได้ด�าเนนิการตดิตัง้หมายเลขโทรศพัท์ดงักล่าวให้แล้วคอื

เบอร์เดิม 3301 แต่ย้ายไปติดตั้งอีกห้องที่ชั้น 5 อาคาร 

sc1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 - ฝ่ำยกิจกำรนิสิตวิทยำเขตพัทลุง โทรศัพท์

ส�านกังานไม่มีสญัญาณ เนือ่งจากโทรศพัท์ไอพโีฟน 7912 

หฟัูงช�ารดุ และสาย Power Adapter เสยีหายจากหนกูดั 

ได้ด�าเนนิการซ่อมแก้ไขให้แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 

 1.) โทรศัพท์ไอพี (IP) ห้องภารกิจงานซ่อมบ�ารุง

และรักษา ภารกิจบริหารอาคารสถานที่ฯ ฝ่ายบริหาร ใช้

งานไม่ได้ เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน 7912 ช�ารุด

เสียหาย  ได้ด�าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่า 1.1) จะซื้อ

เครือ่งโทรศพัท์ไอพโีฟนใหม่ รุน่ 3905 กบั 1.2)  เดนิสาย

โทรศัพท์ภายใน
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  2.) โทรศัพท์ศูนย์ทักษิณาโทรออกไม่ได้ 

เนื่องจาก Power Adapter ไอพีโฟนเสีย ได้ประสาน

งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว รอด�าเนินการเปลี่ยน 

Power Adapter ใหม่

 - คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ แจ้ง

เปล่ียนกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน การแก้ไขได้

ด�าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงกลุม่ในการดงึสายโทรศัพท์

ให้แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 - คณะวิทยำศำสตร์ 

 1.) โทรศัพท์หมายเลข 2513 ไม่สามารถใช้

งานได้  (sc 1 ชั้น 4 ห้อง 1503) ไม่มีสัญญาณ สาเหตุ

เนื่องจากสาย type ภายในเสีย ได้ด�าเนินการย้ายสาย

ไปใช้เส้นอื่นแทน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 2.) ขอเปลีย่นแปลงระบบโทรศพัท์ จากอนาลอ็ค 

เป็นระบบ ดิจิทัล หมายเลข 2500 การแก้ไขได้ด�าเนิน

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จากเดิมเป็นระบบอนา

ล็อคคือเบอร์ 2500 เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล โดยใช้

เบอร์เดิมคือ 2500 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 3.) โทรศัพท์หมายเลข 2573 ไม่สามารถใช้งาน

ได้ ( sc 1 ชัน้ 4 ห้อง 1427 ) สาเหตเุนือ่งจากสาย patch 

tell ระหว่างเครือ่งโทรศัพท์กบัเต้ารับโทรศัพท์ช�ารดุ ได้

ด�าเนินการเปล่ียนสายเส้นใหม่แล้ว  สามารถใช้งานได้

ตามปกติ  

 4.) โทรศัพท์หมายเลข 2352 ไม่สามารถใช้งาน

ได้ (sc 1 ชั้น 4 ห้อง 1406) สาเหตุเนื่องจากสาย type 

ภายในเสีย ได้ด�าเนินการย้ายสายไปใช้เส้นอื่นแทนแล้ว 

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 5.) โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เบอร์ 2352 

เนื่องจากหนูกัดสายโทรศัพท์ภายใน รอช่างแก้ไขสาย

โทรศัพท์ภายในเสร็จแล้วจะเข้าด�าเนินการให้อีกครั้ง

 6.) โทรศพัท์ภายใน หอพกับุคลากร1 ไม่สามารถ

ใช้งานได้ สาเหตเุนือ่งจากหนูกดัสายโทรศัพท์ภายในขาด 

ได้ด�าเนินการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ให้แล้ว  สามารถใช้

งานได้ตามปกติ

 ปัญหำอินเตอร์เน็ตและสัญญำณไวเวส   

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ

  - อำคำรหอพักพะยอม 2 สายแลนใช้งานไม่ได้

เนื่องจากหนูกัดสายแลนขาด แก้ไขโดยเดินสายแลนใหม่ 

และเข้าหัวสายเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

 - อำคำรกิจกรรมนิสิต

 1.) ไวเลสใช้งานไม่ได้ เนือ่งจากตวัอนิเจ๊กเตอร์เสยี 

แก้ไขโดยเปลี่ยนตัวใหม่ให้

 2.) ตรวจซ่อมไวเลส UBNT ปรบัเปลีย่น ไอพ ีเพือ่

การตรวจสอบในระบบได้ดีขึ้น

 - ส�ำนักหอสมุด ตรวจซ่อมไวเลส UBNT ปรับ

เปลี่ยน ไอพี เพื่อการตรวจสอบในระบบได้ดีขึ้น 

 โน๊ตบุ๊คเข้ำใช้งำนไวเลสไม่ได้

 สำเหตุและแก้ไขปัญหำ โน๊ตบุคมีการติดตั้ง

โปรแกรม NOD Antivirus ทีไ่ม่มีลขิสทิธิ ์ท�าการถอนการ

ติดตั้งโปรแกรม NOD Antivirus ออกจึงสามารถใช้งาน

ไวเลสได้ตามปกติ
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 หากติดตั้งโปรแกรม Eset NOD32 แล้ว ท�าให้

เปิดดูเว็บไซต์ไม่ได้ ให้คุณถอดการติดตั้งโปรแกรม Eset 

NOD32 ออกไป โดยสามารถท�าได้ดังนี้

 วิธีกำรลบกำรติดตั้งโปรแกรม ESET NOD32 

ANTIVIRUS

 1.  เปิดหน้ำ Control Panel โดยคลิกเลือก

รปูแว่นขยำยตรงมมุล่ำงซ้ำยทำงหน้ำจอ แล้วพมิพ์ค�ำ

ว่ำ Control Panel ลงไปแล้วกด Enter

 

 2.  คลิกเลือก Programs and Feature 

 3. คลิกเลือกที่โปรแกรม ESET NOD32 

Antivirus -> Change

 4.  คลิกเลือก -> ถัดไป

เชื่อมต่อ WIFI แล้วแต่เข้าหน้าล็อกอินไม่ได้  
เมื่อมี  NOD32 ติดตั้งอยู่
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 5.  คลิกเลือก -> ลบออก

 6.  หน้ำต่ำงนี้โปรแกรมจะสอบถำมสำเหตุว่ำ

ท�ำไมต้องกำรลบโปรแกรม ให้เลอืกสำเหตทุีเ่รำพบเจอ

แล้ว  คลิกเลือก -> ถัดไป

 7.  หน้ำต่ำงน้ีจะแสดงข้อมูลขึ้นมำสอบถำม

เรำอีกครั้งว่ำต้องกำรลบโปรแกรมจริงๆใช่ไหม คลิก

เลือก -> ลบออก

 

 8.    หน้ำต่ำงนีอ้ยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรประมวล

ผลในกำรลบโปรแกรม

 9.   คลิกเลือก -> สิ้นสุด

 10.  เมื่อคลิกเลือกสิ้นสุดจะมีหน้ำต่ำงแสดง

ขึ้นมำเพ่ือสอบถำมว่ำต้องกำรเริ่มระบบคอมพิวเตอร์

ใหม่หรือไม่ ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ user ว่ำต้องกำรเลือก

ท�ำแบบใด

ที่มา : http://www.personnel.psu.ac.th
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