


ณ แพภูผาวารี  รัชชประภา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
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กิจกรรม “จิบน้ำ�ช� เล่�เรื่องง�น ประส�นสุข”

 เม่ือวันที ่7 มิถนุายน 2561 อาจารยอ์าจาร ี

นาโค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ พร้อม

ด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม

กิจกรรม “จิบน้ำ�ชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข” 

ณ โรงงานต้นแบบและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยางเพือ่ชมุชน คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(เป็นเจา้ภาพ) ในการจดักิจกรรมในครัง้นี ้ เพือ่เปดิ

โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำางาน 

ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร

ระหว่างหน่วยงานภานในวิทยาเขตพัทลุง 

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2561 สำานัก

คอมพิวเตอร์ร่วมกับสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ทักษณิ รว่มเปน็เจา้ภาพในกจิกรรม “จบิน้ำ�ชา เล่า

เรื่องงาน ประสานสุข” นำาโดย 

อาจารย ์ดร. พงษพ์นัธ์  พณิโท ผูอ้ำานวยการสำานกั

หอสมุดและ อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวย

การสำานักคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 3 สำานักหอสมุด 

อาคารวิทยบริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลก

เปลี่ยนแนวคิดการทำางาน ถือเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงานใน

วิทยาเขตพัทลุง

ประจำ�เดือน กรกฎ�คม

ประจำ�เดือน มิถุน�ยน
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โครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รทบทวนแผนกลยุทธ์

 สำานักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และรายงาน

ผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำาปี พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 ณ แพภูผาวารี  รัชชประภา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี     นำาโดย อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง ผู้อำานวยการสำานัก

คอมพิวเตอร์  อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากร จำานวน 41 คน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ระดมความคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งความเข้าใจในการทบทวนแผนกลยทุธส์ำานกัคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2560-2564 และรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำาปี พ.ศ.2561
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      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง 

จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร  การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  สำาหรับ

บุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 25 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข

ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยมี อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวย

การสำานักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว และ 

นายไชยอุดร ษรเดช เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์  

หลักสูตร  การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

                             สำาหรับบุคลากร       
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 โครงการ  การสร้างผลงานเพื่อการนำาเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 

 Microsoft PowerPoint 2013 

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับ โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ

 การสร้างผลงานเพื่อการนำาเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  ให้กับนักเรียน 

วมว. ม.ทักษิณ จำานวน 58 คน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 

ในการนำาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายกฤษฎา คงหน ูตำาแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากร
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 

09.00 น. – 10.30 น. สำานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

นำาโดย อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผู้อำานวยการสำานกัคอมพวิเตอร ์พรอ้ม

ด้วยบคุลากร จดัโครงการ ICT สญัจร ครัง้

ที่ 1 กับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 

09.00 น. – 10.30 น. สำานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

นำาโดย อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผูอ้ำานวยการสำานกัคอมพวิเตอร ์พรอ้ม

ด้วยบุคลากร จัดโครงการ ICT สัญจร 

ครั้งที่ 2 กับคณะวิทยาการสุขภาพและ

การกีฬา

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2561  เวลา 

09.00 น. – 10.30 น. สำานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

นำาโดย อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผูอ้ำานวยการสำานกัคอมพวิเตอร ์พรอ้ม

ด้วยบคุลากร จดัโครงการ ICT สญัจร ครัง้

ที่ 3 กับฝ่ายบริหารงานวิทยาเขตพัทลุง 

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของสำานักคอมพิวเตอร์ และเพื่อรับฟังความ

คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ เกีย่วกับการดำาเนนิงานของสำานักคอมพวิเตอร ์ท้ังน้ีเพือ่นำาขอ้มูลมาพฒันางานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วตัถปุระสงคข์องโครงการ
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 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT  

 เมื่อวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับ กศน. อำาเภอป่าพะยอม จัดโครงการ 

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำาหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้กับนักศึกษากศน.อำาเภอป่าพะยอม ที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตร จำานวน 51 คน โดยมี

นางเบญจมาภรณ์  สุพิทยพันธ์ ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภอ

ป่าพะยอม เป็นประธานเปิดและปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

   ในโอกาสนี้ ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง และ อาจารย์อาจารี นาโค 

รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการอบรมในคร้ังนี้ด้วย ซึ่งมี นายกฤษฎา คงหนู 

ตำาแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากรและมีนิสิตฝึกงานเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
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พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 
ระหว่างสำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2561 สำานกัคอมพวิเตอร ์โดย 

อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ 

และ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย นางเบญจมาภรณ์ 

สุพิทยพันธ์ุ ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศยั อำาเภอปา่พะยอม จงัหวดัพทัลงุ ได้

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากร

และนักศึกษาศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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 โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกาย    

            นักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(สำาหรับเยาวชน)

 เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 สำานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ YOUNG WEB DESIGNER 

จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำาหรับเยาวชน) รุ่นที่ 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 

จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้เพื่อนำาไปต่อยอด

สำาหรับการเรียนต่อไปได้

 โอกาสน้ี อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ ได้ไห้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม

 โดยมี นายอัตพล เทพสง ตำาแหน่งนักวิชาชีพเป็นวิทยากร
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ดีกิจกรรม                มีมาฝาก
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