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กิจกรรมเด่น

บริการสังคม
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 ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัทกัษณิ วิทยำเขตพัทลงุ 

มคีวำมมุง่มัน่ให้บรกิำรเพือ่สนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน กำรวจิยั 

กำรบริหำรและบริกำรแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในวิทยำเขต

พัทลุง โดยพยำยำมปรับปรุงกำรบริกำรมำตลอด 

 จดหมำยข่ำวฉบับท่ี 2 จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกเล่ำ

เก้ำสิบเรื่องรำวของกำรให้บริกำรเหล่ำนั้นหำกท่ำนมีค�ำ

ติชมประกำรใดก็ยินดียิ่งเพื่อที่เรำจะได้ไปปรับปรุงจดหมำย

ข่ำวให้ดีขึ้นตรงกับควำมต้องกำรและเป็นประโยชน์ต่อทำ่นผู้

อ่ำนต่อไป
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กิจกรรมท�ำบุญส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 2560

 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2559 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ส�ำนักหอสมุด และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนที่อำคำร

วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ร่วมกันจัดพิธีท�ำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ณ อำคำร

วิทยบริกำร เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเองในกำรปฏิบัติงำนในปีใหม่ 2560 ตลอดไป

 โดยมี ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคอมพิวเตอร์  อ.กฤษ  ทองขุนด�ำ  รองผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ ดร.วิสิทธิ ์บุญชุม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมดุ นำงอัจฉรำภรณ์ กวมทรพัย์ หวัหน้ำส�ำนักงำน

ส�ำนักหอสมุด และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ณ อำคำรวิทยบริกำรเข้ำร่วมพิธี

 ภำยหลังจำกเสร็จพิธีท�ำบุญปีใหม่ บุคลำกรของทั้งสองหน่วยงำนได้ร่วมกันรับประทำนอำหำรเท่ียง

พร้อมพบปะพูดคุยจึงนับเป็นโอกำสที่จะได้สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีของบุคลำกรอีกด้วย



6

โครงกำรอบรมกำรใช้งำน Google Drive
( เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สินและฝ่ำยบริหำรกลำงและ 

ทรัพยำกรบุคคล ) 

 เมือ่วนัที ่23 มกรำคม 2560 ส�ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวทิยำลยั

ทักษิณ จัดโครงกำรอบรมกำรใช้งำน Google Drive (เฉพำะเจ้ำ

หน้ำทีฝ่่ำยกำรคลังและทรัพย์สนิและฝ่ำยบรหิำรกลำงและทรัพยำกร

บุคคล) ของวิทยำเขตพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม

 ๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Google Drive

          ๒. สำมำรถสร้ำงเอกสำรประเภทต่ำง ๆ  ใน Google Driveได้

 ๓. สำมำรถท�ำงำนผ่ำนระบบแชร์ไฟล์ใน Google Drive ได้ 

 ๔.  สำมำรถน�ำ Google Drive มำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติ

งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 โดยมี นำยลัคค์ มุกสิกะนุกูล ต�ำแหน่งนักวิชำชีพ เป็นวิทยำกร

นำยลัคค์ มุกสิกะนุกูล
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โครงกำรอบรมกำรใช้งำน Google Drive
                                         

อำจำรย์กฤษณ์  ทองขุนด�ำ

 เมือ่วนัที ่25 มกรำคม 2560 ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัทกัษณิ วิทยำเขตพทัลงุ จดัโครงกำรอบรมกำร

ใช้งำน Google Drive (เฉพำะนิสิต) ของวิทยำเขตพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม  ๑.  มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับ Google Drive  ๒.  สำมำรถสร้ำงเอกสำรประเภทต่ำง ๆ ใน Google Drive ได้   

๓.  สำมำรถท�ำงำนผ่ำนระบบแชร์ไฟล์ใน Google Drive ได้  ๔.  สำมำรถน�ำ Google Drive มำประยุกต์ใช้กับกำร

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 โดยมี นำยลัคค์ มุกสิกะนุกูล ต�ำแหน่งนักวิชำชีพ และนำยอัตพล เทพสง ต�ำแหน่งนักวิชำชีพ เป็นวิทยำกร

และผู้ช่วยวิทยำกร

 โอกำสนี ้อำจำรย์กฤษณ์  ทองขนุด�ำ รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัคอมพวิเตอร์ ได้ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดโครงกำร

อบรมและให้โอวำทหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมพร้อมทั้งปิดโครงกำรด้วย
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โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำศูนย์แหล่งเรียนรู้และปรับปรุง

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้ำนควนขนุน

 ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ และส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทกัษิณ วิทยำเขตพัทลุง ได้ร่วมกันจดัโครงกำรค่ำยอำสำ

พัฒนำศูนย์แหล่งเรียนรู้และปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้ำนควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศูนย์แหล่งเรียนรู้และปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในกำรเรียน

กำรสอน ให้สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ

 โดยเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 นำยวิชิต  เต็มนิล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนขนุนได้ให้ตัวแทนต้อนรับ

บุคลำกรของส�ำนักคอมพิวเตอร์ น�ำโดย นำยกฤษฎำ คงหน ูหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร

สอน (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) เพื่อเข้ำตรวจเช็คเครื่องคอมพิเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ ให้สำมำรถพร้อมใช้

งำนให้มีประสิทธภำพสูงสุดต่อไป
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรติดตั้งเครือข่ำยไร้สำย TSU WiFi 

ร่วมกับ AIS WiFi มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง

 ตำมที่มหำวิทยำลัยทักษิณได้ลงนำมควำมร่วมมือและอนุญำตให้บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด 

(AWN) ได้เข้ำด�ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย WIFI ภำยในอำคำรต่ำงๆ ในพื้นที่มหำวิทยำลัย

ทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง เพื่อให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยให้แก่บุคลำกรและนิสิต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๙   

  โดยมีจุดให้บริกำรทั้งหมด 124 จุด ในกำรนี้ทำงส�ำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกทำงมหำวิทยำลัย

     ให้เป็นผู้ประสำนงำนและด�ำเนินกำรร่วมกับบริษัทฯ จัดท�ำรำยงำนสรุปควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำนดัง

       กล่ำว ดังนี้

by
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ชื่อสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยในกำรให้บริกำร (SSID)

ชื่อสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย ข้อมูลกำรใช้งำน

 -  ส�ำหรับให้นิสิตและบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยทักษิณ

 -  ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเดียวกับกำรใช้งำน

ระบบสำรสนเทศพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยทักษิณ

  TSUWiFi@AIS 

  - AIS SMART Login 

 - @ AIS SUPER WiFi (ลูกค้ำ AIS) 

 -  ส�ำหรับลูกค้ำของบริษัท AIS

 -  ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของบริษัท AIS

สอบถำมหรือแจ้งปัญหำกำรเข้ำใช้งำนได้ที่ 
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง

โทร 1130 - 1132
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