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 ๑ ตุลาคม” ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยยึดเอาวันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา สงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณได้กำาหนดให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็น

ประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอายุครบรอบ ๕o ปี แห่งความภาคภูมิใจ การจัดงาน

วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณในปีนี้ จึงเป็นวาระที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษ 

โดยใช้ชื่องานว่า “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ”
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 โอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำานักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าพิธีทางศาสนา

และกจิรรมภาคบา่ย การเดนิขบวนพาเรดและการแขง่ขนัฟตุบอลกระชับมติรระหว่าง ทมีรวมบคุลากรมหาวิทยาลัย

ทักษิณ และทีมศิษย์เก่าโพ้นทะเล
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บันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่เพื่อเป็นฐานข้อมูลเข้าใช้ระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 โครงการบันทึกลายน้ิวมือนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภารกิจงานทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พทัลุงจดัโครงการบนัทึกลายนิว้มอืนสิติใหม ่ประจำาปกีารศกึษา 2561 ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิโดยมนีสิติใหม่

ประจำาปี การศึกษา 2561 จำานวน 720 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกลายนิ้วมือนิสิตใหม่เพื่อเป็นฐานข้อมูลเข้าใช้

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 โอกาสนี้ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง พร้อมด้วยอาจารย์อาจารี นาโค ผู้บริหารสำานักคอมพิวเตอร์ได้เยี่ยมชม

การทำางานของบุคลากรในโครงการครั้งนี้ด้วย
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สร้างอาชีพคนไอที

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดต้ังแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ให้

กับเยาวชนในจังหวัดพัทลุง
 ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรม

เชิงปฏบัิตกิาร  “การสร้างอาชีพคนไอที ประกอบ ติดต้ังแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์” ใหกั้บนักเรยีนในจงัหวัดพทัลงุ 

จำานวน 3 รุ่น วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยายน จำานวน 30 คน 

วนัที ่14-15 สงิหาคม 2561 ผูเ้ขา้อบรมเปน็นกัเรยีนโรงเรยีนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ จำานวน 51 คน 

และวันท่ี 16-17 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จำานวน 50 คน 

ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการติดตั้ง แก้ไขปัญหา

ระบบปฏิบัติการ Windows  Software อุปกรณ์ต่อพ่วงและสามารถนำาไปสร้างอาชีพได้

 โอกาสนี้ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อม

ท้ังกล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้าอบรมด้วย โดยมีบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นทีม

วิทยากร
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คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอำานวยวิทย์หาดใหญ่
สำานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี

อำานวยวิทย์หาดใหญ่

 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ 

วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอำานวยวิทย์หาดใหญ่ จำานวน 95 คน 

โดยมี อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวยการสำานัก

คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยหัวหน้ากลุุ่มภารกิจและบุคลากร

ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำาชมพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆ

ของหน่วยงาน
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จัดอบรม “การใช้งาน Microsoft Word” อย่างมืออาชีพ
สำานักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word ให้กับนิสิต
 วนัท่ี 5 กันยายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร การใช้งาน Microsoft word สำาหรับนิสิต โดยมีนิสิตเข้าร่วมอบรม จำานวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพและนำาไปใช้สำาหรับการเรียนต่อไป โดยมี 

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ ตำาแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากร

ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ ด้วย Adobe Photoshop
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ 

ด้วย Adobe Photoshop ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรม

คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ตกแต่งรูปภาพอย่างมืออาชีพ ด้วย Adobe Photoshop ให้กับนิสิต

คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน เปน็รายกลุ่มยอ่ยจำานวน 10 คน โดยมีวตัถปุระสงค์ เพือ่นำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการ

อบรมไปสร้างชิ้นงานสำาหรับการเรียนได้ ซึ่งมี นายกฤษฎา คงหนู ตำาแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากร
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         จัดอบรม “การใช้งาน Microsoft Power Point 

              และ Microsoft Excel” อย่างมืออาชีพ
 สำานักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Power Point 

และ Microsoft EXcel สำาหรับนิสิต 

 

 วันที่ 26 กันยายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Power Point และ Microsoft EXcel สำาหรับนิสิต โดยมีนิสิตเข้า

ร่วมอบรม จำานวน 35 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามาถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพและ

นำาไปใช้สำาหรับการเรียนต่อไป โดยมี นายกฤษฎา คงหนู ตำาแหน่งนักวิชาชีพ และ นายอัตพล เทพสง 

ตำาแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรวิทยากร
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 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รองผู้อำานวยการ

สำานักคอมพิวเตอร์ (อ.อาจารี นาโค) ร่วมกิจกรรม

ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารบริหารและสำานักงานกลาง

และบริเวณทิศใต้ของอาคาร

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 รองผู้อำานวยการ

สำานกัคอมพวิเตอร์ (อ.อาจาร ีนาโค) รว่มพิธทีำาบญุ

อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง

 วันที ่16 สิงหาคม 2561 รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์(อ.อาจารี นาโค) เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชน

สัมพันธ์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมนี้จะจัดเป็น

ประจำาทกุป ีก่อนเริม่งานวนัวทิยาศาสตร์และงานเกษตรแฟร ์โดยการเชญิสือ่มวลชนในพืน้ทีม่ารู้จกัผูบ้รหิารในพืน้ที ่

รบัฟงัรายงานกจิการของมหาวทิยาลยั จากอธกิารบด ีรบัฟงัแถลงการจัดงานสปัดาหว์นัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ ประจำา

ปี 2561 (คณบดีคณะวิทย์ฯ) และรับฟังแถลงการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 “เกษตรแม่นยำา”           

(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
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 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมการ

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำาปี พ.ศ. 2561 

และจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี พ.ศ. 2562 

ผ่าน ระบบประชุมทางไกล (e-Conference) 

ระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

 กิจกรรมผู้บริหารและบุคลากรร่วมอวยพรคล้ายวันเกิดใน

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561  นายกฤษฎา คงหนู

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายอัตพล เทพสง

   วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเสริมศักด์ รัตนอุบล

   วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายอนุชา ชีช้าง
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ติวให
น้้อง

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

หมวดที่ 8 การพ้นสภาพนิสิต การคืนสภาพ การขอสำาเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา 

ข้อ 35.2.7 นิสิตต้องสอบได้วุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยการสอบจากหน่วย

งานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 ดัังนั้นสำานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงพัฒนาการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำานักคอมพิวเตอร์

ได้จัดโครงการ “ติวให้น้อง” ทุกครั้งก่อนเวลาสอบ

 Double A ได้มาให้บริการระบบ Print ใหม่ ด้วยระบบ พรินต์ด่วน Double A Fast Print เข้ามาให้บริการ

แก่ นิสิตและบุคลากร โดยนำาเครื่องมาวางไว้ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีสำานักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ 1 

เครือ่ง ผูใ้ช้บรกิารสามารถใชบ้รกิารได ้24 ชัว่โมง และสามารถเขา้มา รบัคำาแนะนำา การใชง้าน ไดท้ีส่ำานกัคอมพิวเตอร์

ในวันเวลาทำาการ



ดีกิจกรรม                มีมาฝาก
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