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กิจกรรมทำ�บุญส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 2562
อ�ค�รวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง

 เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2562 สำานกัคอมพิวเตอร์

และสำานักหอสมุดร่วมกันจัดกิจกรรม “ ทำาบุญส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 “ อาคารวิทยบริการ โดยมีผู้

บริหารและบุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์ สำานักหอสมุด 

ศูนย์บ่มเพาะวิชาการฯและผู้ปฏิบัติงานในอาคารวิทยบริการ 

ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ ความเปน็ศิริมงคลให้กบับคุลกรที่

ปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งนี้ในโอกาสขึ้นปีใหม่

 ในโอกาสนี้ ผู้ บ ริหารและบุคลากรสำ านัก

คอมพิวเตอร์ได้เดินทางไปที่ร้านอาหารทิวทัศน์ไฮเวย์

เพื่อร่วมรับประทานอาหารเที่ยงเนื่องในโอกาสต้อนรับ

ปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำากันมาทุกปี
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 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม ทำ�บุญส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 

2562 วิทย�เขตพัทลุง จัดโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โดยกิจกรรมมี 3 ช่วง กิจกรรมภ�คเช้� ทำาบุญตักบาตร

สำานักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบพิธีสงฆ์ กิจกรรมภ�คบ่�ย แข่งขันกีฬาสี สำานักคอมพิวเตอร์อยู่สีเหลืองได้เข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมภ�คคำ� งานเลี้ยงปีใหม ่

ทำ�บุญส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 2562 วิทย�เขตพัทลุง

่
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 ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการและบุคลากร

สำานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง เข้าร่วม

การประชุมเชงิปฏิบตักิาร เรือ่ง “การดำาเนนิกจิกรรมบน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 38 

(38th WUNCA)” และการประชุมวิชาการประจำาปี 

2562 ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์

ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำาเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ

ศึกษา” โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

ดำาเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

(Inter-University Network : Uninet) โดยเป็นการ

เชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/

สถาบัน และสถาบนัการศกึษาตา่งๆภายในประเทศเพือ่

เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ

ชมุชน เปน็การแบง่ปนัทรพัยากร ทางการศกึษาร่วมกนั

และได้ดำาเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้าน

การเรยีนการสอนและการวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง กับเทคโนโลยี

สารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการ

ศกึษาตา่งๆ รวมถงึการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างสมาชิก 

ทีเ่ชือ่มตอ่อยูบ่นเครอืขา่ยดงักลา่ว การประชมุเชิงปฏิบัติ

การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่าย

สารสนเทศเพือ่การพฒันาการศึกษาเป็นการแลกเปลีย่น

ขอ้มลู ประสบการณใ์นการดแูลระบบและบรหิารจดัการ

เครือข่าย ที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากการได้

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวม

กลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำาการศึกษาและวิจัย และ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน

การศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ

ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการ

ศึกษากับเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิด

ประโยชน์สูงสุด จึงจำาเป็นต้องให้บุคลากรของสถาบัน

ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(UniNet) รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษา    
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และวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและ

เนือ้หา (Content) บนเครอืขา่ยฯ ตลอดจนกจิกรรมการ

วิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย

 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นดังนี้

1.  เพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินกิจกรรมบนเครือ

ข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)

2.    เพือ่ศกึษาวจัิย การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

3.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก

4.    เพือ่ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นตา่งประเทศถา่ยทอดความรู้

และประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยี

เครือข่าย Hardware and Software
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 ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำานักคอมพิวเตอร์ถือโอกาสสังเกตการณ์การจัดงานการประชุมในครั้งนี้เพ่ือนำา

มาเป็นแนวทางในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ� ครั้งที่ 41 (41th WUNCA)” และการประชุมวิชาการประจำาปี 2563 

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณในโอกาสต่อไป
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 เมื่อวันที่  10-11 มกราคม  2562  อ�จ�รย์อ�จ�รี น�โค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วย

น�งเจนจิร� วิศพันธ์  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกาบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข

ในการทำางานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ โรงแรมนิวซีชั่น-สแควร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดย

มีบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 84 คน

ก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้สู่คว�มสุขใน

ก�รทำ�ง�นของนักสร้�งสุขมห�วิทย�ลัยทักษิณ
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 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สำานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลัยทกัษณิ วทิยาเขตพัทลงุ จดัโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “ก�รใช้ง�นระบบ TSU CMS เพื่อ

จัดก�รเนื้อห�ของเว็บไซต์หน่วยง�น”สำาหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 

TSU CMS และสามารถปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้ 

โดยมี น�ยพลชัย บินหมูด ตำาแหน่งนักวิชาชีพ และ

น�ยอัตพล เทพสง ตำาแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากรและ

ผู้ช่วยวิทยากร

ก�รใช้ง�นระบบ TSU CMS เพื่อจัดก�รเนื้อห�ของเว็บไซต์
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 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบ TSU MOOC

 รายวิชาการพัฒนาสขุภาพชมุชน  โดย ผศ.ดร.สมเกียรตยิศ วรเดช สงักัดคณะวทิยาการสุขภาพและการกฬีา 

เปน็รายวิชาหนึง่ทีม่กีารเรยีนการสอนผา่นระบบ TSU MOOC โดยเป็นการเรยีนควบคูก่บัการสอนในคาบเรียนปกติ 

มีการบันทึกการสอนและอัปโหลดไปในระบบ นิสิตสามารถเข้ามาทบทวนได้ตลอดเวลา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนมีการ

สรุปเนื้อหาให้ในท้ายคาบ

 โอกาสนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายกฤษฎา คงหนู หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน ได้แนะนำาการใช้งานระบบ TSU MOOC กับนิสิตก่อนเริ่มการเรียนการสอน

 ด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

ทีต้่องการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานท่ี ทุกเวลา

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ

พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารแก่ผู้เรียนสำานักคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาระบบ 

TSU MOOC ขึน้มาเพือ่นำามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้น

รายวิชาต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 ระบบ TSU MOOC คือ ระบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ที่รองรับกลุ่มผู้ เรียน

จำานวนมากโดยผู้เรียนลงทะเบียนและเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รายวิชาที่เปิดสอนบนระบบ

TSU MOOC จะไม่จำากัดจำานวนผู้เรียนผู้เรียนเลือก

เรียนสามารถเรียนได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์  

แทบ็เลต็  หรอืสมารท์โฟนเม่ือผู้เรยีนเรยีนจบและสอบ

ผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอนกำาหนดไว้จะได้รับใบรับรองว่าผ่าน

การเรียนรายวิชานั้น ๆ 
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Microsoft License & Cisco WebX Meeting

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำานักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft 

License & Cisco WebX Meeting ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

ทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัการใชร้ะบบประชมุออนไลน ์ซึง่มวีตัถปุระสงคข์องการจดัอบรมเพือ่ใหค้นทีมี่หนา้ท่ีรับผดิชอบ

ของหนว่ยงานต่างๆมีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้านระบบประชมุทางไกลมากยิง่ขึน้เพือ่นำาไปใชใ้นการประชมุ

ในหน่วยงานเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆเกี่ยวกับการประชุม
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