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กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ประจำาปี 2561”
	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2561	สำานักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	

จัดกิจกรรม	“สืบสานประเพณีไทย ประจำาปี 2561”	 โดยการรดนำา้ดำาหัวขอพรผู้บริหาร	

ประกอบด้วย	อาจารย์นิพัทธุ์   อินทอง	(ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์)	และ

อาจารย์อาจารี นาโค	(รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์)	เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องใน

เทศกาลสงกรานต์และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ

สำานักคอมพิวเตอร์
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บริการวิชาการด้านสารสนเทศแก่ชุมชน

	 ระหว่างวันที่	 26-27	 เมษายน	 2561	 สำานัก

คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	จัด

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	หลักสูตร	การพัฒนา

ศกัยภาพการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	สำาหรับชุมชน	

จังหวัดพัทลุง	 โดยมี	วัตถุประสงค์	 เพื่อเผยแพร่ความ

รู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	 ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ

สามารถนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน

ในชุมชนเป็นอย่างดี

	 โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ	คอื		นายกฤษฎา คงหน	ูตำาแหนง่

นักวิชาชีพ	และ		นายอัตพล เทพสง และ

นายอนุชา  ชีช้าง ตำาแหน่งนักวิชาชีพเป็นทีมวิทยากร
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สร้างความร่วมมือ
ด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

	 สำานกัคอมพวิเตอรไ์ดเ้ลง็เหน็ความสำาคัญของการให้บรกิารระบบเครอืข่ายและอนิเทอร์เนต็ทีมี่ประสทิธภิาพ	

สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	จึงได้จัด	โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์นว่ยงานภายในมหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตสงขลาและวทิยาเขตพทัลุง	ขึน้เมือ่วนั	24	

เมษายน	2561	เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการรว่มตรวจสอบ	ดแูลและแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบเครอืขา่ย

อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานเป็นการเบื้องต้น	 และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายให้มีความรู้ความ

สามารถมากยิ่งขึ้น

	 โอกาสนี้	อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์	และ	อาจารย์อาจารี นาโค	รองผู้อำานวย

การสำานักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการด้วย

6



ค่ายอาสา
พัฒนาสารสนเทศเพื่อชุมชน

	 สำานักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ใน

ฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้เห็นถึงความสำาคัญการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศต่อการศึกษาของโรงเรียนท่ียังขาดความ

พร้อมในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ	 ดัง

นั้นสำานักคอมพิวเตอร์ภายใต้การนำาของ	 อาจารย์

นิพัทธุ์ อินทอง	 ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์	 ได้

จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสารสนเทศเพ่ือชุมชน	 ให้

กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	 ณ	 โรงเรียนบ้าน

โหล๊ะเร็ด	ตำาบลเขาย่า	อำาเภอศรีบรรพต	ซึ่งเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาส	 มีนักเรียนประมาณ	 250	 คน	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้และปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับการเรียนการสอน

ให้กลับมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

	 โอกาสนี้เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2561	อาจารย์

อาจารี นาโค	 รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์

พร้อมด้วยบุคลากรได้ส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อใช้งานต่อไป	
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กิจกรรม “จิบนำา้ชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข”

 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 2561	 อาจารย์	อาจารี 

นาโค	 รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์	 พร้อมด้วย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมกิจกรรม	 “จิบน้ำา

ชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข”	 ณ	 อาคารวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา	 ซึ่งคณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา	 (เป็นเจ้าภาพ)	 ในการจัดกิจกรรมในคร้ัง

น้ี	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด

การทำางาน	 ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของ

บุคลากรระหว่างหน่วยงานในวิทยาเขตพัทลุง	 	 สำาหรับ

สำานักคอมพิวเตอร์มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง	 ๆ

1.		การใช้ระบบ E-Mail ใหม่

2.		การจัดโครงการ ICT สัญจร

3.		การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย

สัญญาณ TSUWiFi-802.1X 

ดังนี้
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กิจกรรม “จิบนำา้ชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล 

 เมื่อวันที่	 12	มีนาคม	2561	สำานักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

วิทยาเขตพัทลุง	 ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

สตูล	 จังหวัดสตูล	 จำานวน	 21	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำาลัง

เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้เห็นการทำางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านน้ี	 เป็นการ

เพิ่มประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาเพื่อนำาความรู้ไปใช้ในโอกาสต่อไป

	 ในโอกาสนี	้นายศภุโชค ชินพงค ์หวัหนา้สำานกังานสำานกัคอมพวิเตอร	์ได้

กลา่วต้อนรบัและมอบหมาให	้	นายญาณวุฒ ิ สุนทรกจิ	หวัหนา้กลุม่ภารกจิพฒันา

ระบบและเครือข่ายเป็นผู้บรรยายและนำาชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2561	 สำานักคอมพิวเตอร์	 โดย	 อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง	 ผู้อำานวยการสำานัก

คอมพิวเตอร์	 และโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว	 จังหวัดพัทลุง	 โดย	นายธีรวัฒน์  โชติรวีรัศม์ิ	 ผู้อำานวยการโรงเรียน

เทศบาลจุ่งฮั่ว	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้องตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ

ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT

	 สำานักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุงร่วม	 กับ	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)อำาเภอ

ป่าพะยอม	 จังหวัดพัทลุง	 จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์	 หลักสูตร	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT	 ให้กับ

นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	อำาเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	จำานวน	80	คน	

	 โดยมี วั ต ถุประสง ค์ เ พ่ือต้องการ พัฒนาศักยภาพการใช้ ง าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้ เกิ ด

ประโยชน์ต่อผู้เรียน	 ระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมตั้งแต่วันท่ี	 12	 –	 23	 กุมภาพันธ์	 2561	 โดยมี	

นายกฤษฎา คงหนู	ตำาแน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากรและ	นายอัตพล เทพสง		ตำาแหน่งนักวิชาชีพเป็นผู้ช่วยวิทยากร
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อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning
	 ระหว่างวันที่	8-9	กุมภาพันธ์	2561	สำานักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	 เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 

ให้กับครูที่มีความสนใจ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถสร้างส่ือสำาหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้

	 โอกาสนี้	อาจารย์อาจารี  นาโค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์	ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

อบรมโดยมี	นายกฤษฎา  คงหนู ตำาแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากรและ	นายวิเชียร ขุนเพชร	ตำาแหน่งนักวิชาการ

เป็นผู้ช่วยวิทยากร
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ดีกิจกรรม                มีมาฝาก
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