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จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 เมื่อวันที่	23	กันยายน	2559		กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	 หรือ	 กระทรวงไอซีทีเดิม	 จัดงาน	 IPv6	 ประจ�าปี	 2559											

ณ	 ห้องจูปิเตอร์	 	 ชั้น	 3	 	 โรงแรมมิราเคิล	 	 แกรนด์	 	 คอนเวนชั่น		

กรงุเทพมหานคร		โดยมี	นางทรงพร		โกมลสรุเดช		ปลดักระทรวงดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดีอี)		เป็นประธานเปิดงาน		

	 ส�าหรับการจัดงาน	 IPv6	 ครั้ง น้ี	 	 มีวัตถุประสงค ์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน	 IPv6	 ใน

ประเทศไทย		กระแสของโลก		และ	AEC	ที่เกี่ยวกับ	IPv6		รวมไปถึง

เหตุผลที่ยังต้องด�าเนินการพัฒนาการใช้งาน	 IPv6	 	 ซึ่งการจัดงาน										

ดังกล่าว	 มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัด

เลอืกในการปรบัเปลีย่นเครอืข่ายไปสู	่IPv6			โดย	อาจารย์	ดร.พงษ์พนัธ์		

พณิโท			ผูอ้�านวยการส�านักคอมพวิเตอร์		เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยัทกัษณิ		

เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	 	 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ	

IPv6

มหาวิทยาลัยทักษิณรับรางวัล IPv6 Ready Award 

จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 12

 มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินการจัดงานเกษตร

แฟร์  ครั้งที่ 12  ภายใต้แนวคิด “เกษตรแก้จน”  ซึ่งกำาหนดจัดในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559  ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง 

 โอกาสนี้สำานักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตพัทลุง  ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน  ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมได้นำาระบบสารสนเทศที่

สำานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนามาจัดแสดง  ได้แก่ ระบบโฮโลแกรม , e-Book  รวมถึงนำาเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ มาให้ชม

โดยมีนักศึกษาฝึกงานคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์  รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันการตอบคำาถามเพื่อรับของรางวัลให้แก่นักเรียน

อีกด้วย



  

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ

Computer Clean Project

 สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการ Computer Clean Project  เพื่อให้บริการด้านการซ่อม

บำารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  สแกนไวรัส  ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมถึงให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานแก่บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยมีบุคลากรของสำานักคอมพิวเตอร์เข้าให้บริการและตรวจสอบ

โครงการอบรมแนะน�าการใช้งานระบบ TSU Learning 

ส�าหรับนิสิต
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการอบรมแนะนำาการใช้งานระบบ 

TSU Learning ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จำานวน 300 คน  ณ อาคารเรียนรวม 17  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ TSU Learning และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้  โดยมี 

นายสุวรรณ  โชติการ  ตำาแหน่งนักวิชาการ  เป็นวิทยากรฝึกอบรม



  

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตพัทลุง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  หลักสูตรตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photo-

shop  ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนอบุลรฐัราชกญัญา  จังหวดัพทัลงุ  จำานวน 

40 คน  ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน

สามารถนำาความรู ้ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  มาประยกุต์ใชใ้นการปฏบิตัิงานและการศกึษาไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 

สำาหรบัการตกแต่งรปูภาพและสร้างสือ่สำาหรบังานต่าง ๆ  ได้  ในโอกาส

นี ้อาจารย์กฤษณ์  ทองขนุดำา  รองผูอ้ำานวยการสำานกัคอมพวิเตอร์  ได้

กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ  โดยม ี นายกฤษฎา  คงหนู  

ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  และนายวิเชียร ขุนเพชร  ตำาแหน่งนักวิชาการ  

เป็นวิทยากรฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส�าหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 เม่ือวันที่ 1 – 20  กันยายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.)  อำาเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  จัดโครงการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์  หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้

เรยีนด้าน ICT  ให้กบันกัศกึษาศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย  อำาเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  จำานวน 60 คน  ซึ่ง

โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการให้นกัศกึษาสามารใช้งาน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท  

ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์  ได้กล่าวต้อนรับเปิดโครงการ  และ

นายวิรัตน์  สุขอ่อน  ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย  อำาเภอป่าพะยอม  ได้กล่าวให้โอวาทก่อนเริ่มการ

อบรม  โดยม ีนายกฤษฎา  คงหนู  ตำาแหน่งนักวิชาชีพ  เป็นวิทยากร

ฝึกอบรม



  

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 – 15.00 น.     

สำานักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสงขลา  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู

งานจากชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  

ปัตตานี  จำานวน 120 คน  โดยม ี อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท           

ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมให้การ

ต้อนรับ  ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล  อาคารสำานักคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  

 ในการนี้ นางสาวกนกวรรณ  จินดามณ ี และ นายสุวรรณ  

โชติการ  ได้กล่าวต้อนรบัพร้อมนำาเสนอภาพรวมของสำานักคอมพวิเตอร์  

และกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ให้กับคณะ

ศึกษาดูงานได้รับทราบ  จากน้ันนำาอาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา        

เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์  และการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ�าเภอแม่ลาน
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  เวลา 10.00 – 12.00 น.       

สำานักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสงขลา  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู

งานจากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำาเภอแม่ลาน  สาขาวิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษก  ปัตตานี  จำานวน 80 คน  โดยมีบุคลากรสำานัก

คอมพิวเตอร์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207  

อาคารสำานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

 ในการนี้ นางสาวกนกวรรณ  จินดามณี  และ นายสุชีพ         

เพชรวงษ์  ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำาเสนอภาพรวมของสำานัก

คอมพวิเตอร์  ภาระงานกลุม่ภารกจิบรกิารและพฒันาสือ่การเรียนการ

สอน  และระบบเครือข่าย  ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ  จากนั้น

คณะศึกษาดูงานได้แยกตามกลุ่มเพื่อเข้าศึกษาดูงานตามภารกิจด้าน

ต่าง ๆ อาทิ  ด้านการเข้าใช้และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์              

ด้านเครื่องพิมพ์  และด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเพิม่พนูความรูท้กัษะและประสบการณ์ให้กบันกัเรยีน

นักศึกษา

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  สำานักคอมพิวเตอร์  วิทยาเขต

พทัลงุ  ได้ให้การต้อนรบับคุลากรและนกัศกึษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยี

นครหาดใหญ่  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำานวน 50 คน  

 โดยมี อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท  ผู้อำานวยการสำานัก

คอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ อาคารวิทย

บริการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  และนำาเสนอการให้

บริการต่าง ๆ ของสำานักคอมพิวเตอร์  จากนั้นนำาคณะศึกษาดูงานเข้า

เยี่ยมชมห้องพัฒนาระบบและเครือข่าย  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักศึกษาให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตได้อย่าง    

เหมาะสม  รวมถึงการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่



 

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

คณะศึกษาดูงานจาก

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

อ�าเภอแม่ลาน

คณะศึกษาดูงานจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยี

นครหาดใหญ่



  

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 8 มหาวิทยาลัยทักษิณ



 

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 9 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อหลักสูตรสำาหรับนิสิต วิทยาเขต ระยะเวลา

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับนิสิต พัทลุง พฤศจิกายน

โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Learing พัทลุง ธันวาคม

ชื่อหลักสูตรสำาหรับบุคลากร วิทยาเขต ระยะเวลา

โครงการสรา้งความร่วมมือบุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สงขลา มกราคม

โครงการสรา้งความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษา
สงขลา 

พัทลุง
มกราคม

โครงการเชิงปฏิบัติการ หารใช้งานเว็บไซต์ระบบ TSU CMS สงขลา มกราคม

โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education สงขลา มกราคม

ฝึกอบรมไอที

 สำานักคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมดีๆ ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://apps.tsu.ac.th/project/ หรือโทร. 4112



จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 10 มหาวิทยาลัยทักษิณ



สำ�นักคอมพิวเตอร์   มห�วิทย�ลัยทักษิณ  

วิทย�เขตสงขล�                                                     วิทย�เขตพัทลุง

140 ถนนก�ญจนวนิช หมู่ที่ 4                    อ�ค�รวิทยบริก�ร 222 หมู่ 2 

ตำ�บลเข�รูปช้�ง                                                     ตำ�บลบ้�นพร้�ว

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 90000     อำ�เภอป่�พยอม จังหวัดพัทลุง 93110 

โทรศัพท์: 0-7431-7600 ต่อ 4100       โทรศัพท์: 0-7460-9600 ต่อ 1110

โทรส�ร: 0-7431-4926                                  โทรส�ร: 0-7460-9699

IT Service Center 4555             IT Service Center 1555

        

       จัดทำ�โดย  :  สำ�นักคอมพิวเตอร์  มห�วิทย�ลัยทักษิณ

ที่ปรึกษา : ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท  (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคอมพิวเตอร์)

กองบรรณ�ธิก�ร : น�ยศุภโชค  ชินพงศ์  

       (หัวหน้�สำ�นักง�นสำ�นักคอมพิวเตอร์)

บรรณ�ธิก�ร : น�งส�วกนกวรรณ  จินด�มณี และน�ยวิเชียร ขุนเพชร

จดหมายข่าวสำานักคอมพิวเตอร์ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ


