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ARIT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จดหมายข่าวส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ราชภัฏวิชาการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“พระผูสรางรอยยิ้ม”

หองสมุดมีชีวิต
กิจกรรมสงเสริมการอาน “สัปดาหแหงความรัก”
กิจกรรมสงเสริมการอานวันมาฆบูชา ตอน ธรรมะทํามั้ย

3
บริการวิชาการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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7
การพัฒนา
ระบบหองประชุม ขนาด 160 ที่นั่ง
หองมินิเธียรเตอร ขนาด 50 ที่นั่ง

รางวัลแหงคุณภาพ
ขอเชิญติดตามขาวสารความเคลือ่ นไหวของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดที่
การประกวดเรื่องเลาดิจิทัล “การใช ไอซีทีจัดการ
เว็บไซต http://aritc.pcru.ac.th/
เรียนรูดวยโครงการตามแนว Constructionism”
https://www.facebook.com/aritc.pcru

ราชภัฏวิชาการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“พระผูส้ ร้างรอยยิม้ ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จดั งาน ราชภัฏวิชาการ
เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “พระผูส้ ร้างรอยยิม้ ”
นายบัณฑิตทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ราชภัฏวิชาการเทิดพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“พระผูส้ ร้างรอยยิม้ ”ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุม
ประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย รศ.ดร.เปรือ่ ง
จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งานในครั้ ง นี้ ว ่ า เพื่ อ เป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในปี
พุทธศักราช 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัด
โครงการราชภัฏวิชาการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พระผูส้ ร้างรอยยิม้ ” ซึง่
กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้เป็นความร่วมมือ จากคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย แต่ละ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมน�าเอา พระราชกรณียกิจ
พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ ของพระองค์ทา่ นในด้าน
ต่างๆ มาน�าเสนอในเชิงวิชาการ

ภายในงานราชภัฏวิชาการ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดนิทรรศการในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ เป็นโครงการหลักของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั ท�า
ในโคงการของพระองค์ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 โครงการหลัก คือ (1) โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน บนระบบ E-Learning(eDL-square), (2) การใช้ไอซีทจี ดั การเรียนรูด้ ว้ ยโครงการ(Project based-Learning using ICT), (3) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, (4) บทเรียน SAS Curriculum Pathways
ซึ่งทั้ง 4 โครงการเน้นการพัฒนาคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพทันโลก ทันสมัย
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร “ การใช้ Google
App เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอน ในรูปแบบ Project Base
Learning using ICT ตามแนวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระหว่ า งวั น ที่ 9-11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้อง 102 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรบรรยาย ดร.บุปผชาติ
ทัฬหิกรณ์ และ รศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทสรช.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจในการน�าเครือ่ งมือไอซีทมี าใช้ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
โครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ การคิด
แก้ปัญหา การสื่อสาร และการท�างานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างถูกต้อง
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” จัดโดยงานวิจัยและ
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมือ่ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 102 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรบรรยาย
อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการโครงการ ทสรช. และ
คุณนพพร ม่วงระย้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถใช้ตอ่ ยอดไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการใน
รูปแบบ STEM ทีเ่ น้นกระบวนการคิดวิเคราะห์-แก้ปญ
ั หาตนเองได้
อย่างเหมาะสม
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การอบรมการติดตัง้ ระบบเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการใช้งานสือ่ eDLTV และบทเรียน SAS
Curriculum Pathways” ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 102 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ข่าวกิจกรรม
Activity ARIT

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน
ท� า บุ ญ ขึ้ น ปี ใ หม่ วั น ที่ 9 มกราคม 2558 โดยท่ า น ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์ เป็นประธานจัดกิจกรรม
ท�าบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ กิจกรรมจับรางวัล
ส่วนกลางให้กับบุคลากร และประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมออกบูทน�าเสนอ
บริการวิชาการแก่ชุมชน งานกาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ์ 2558 วันที่ 23-31 มกราคม 2558 ณ ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเรือ่ งเล่าดิจทิ ลั ในการใช้ไอซีทจี ดั การเรียนรู้ ฯ
อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผูอ้ า� นวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวด
เรือ่ งเล่าดิจทิ ลั ในการใช้ไอซีทจี ดั การเรียนรูด้ ว้ ยโครงการ ตามแนวคอน
สตรักชันนิซมึ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่
30 มีนาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร สวทช
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วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นอกจากเป็นวันวาเลนไทน์ /วันแห่งความรัก
แล้ว ยังเป็นวันส�าคัญของประวัตศิ าสตร์ ของวงการศึกษา ของชาวราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ นัน่ คือเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ฯ ได้พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู”
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�าเป็นต้องเปลีย่ นชือ่ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานที่
ขยายตัวไป และสอดคล้องกับความเป็นสากล เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และ
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ นักศึกษาในสถาบัน กรมการฝึกหัดครู จึงขอพระราชทาน
นามวิทยาลัยครูใหม่ และต่อมาได้รบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ว่า “สถาบันราชภัฏ ” แทน “วิทยาลัยครู” เมือ่ วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2535 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบัน
ราชภัฏ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและได้อนุมัติรับหลักการ 4
ประการ คือ เปลีย่ นชือ่ เป็นสถาบันราชภัฏ เปิดสอนได้สงู กว่าปริญญาตรี
การจัดสรรงบประมาณรายได้ และทรัพย์สนิ ของสถาบันมีความคล่องตัวมาก
ขึน้ และให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
วันที่ 24 มกราคม 2538 นายกรัฐมนตรี ได้นา� พ.ร.บ. สถาบัน
ราชภัฏ ขึน้ กราบบังคับทูล เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2538 / วันที่ 25 มกราคม
2538 พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ได้มผี ลบังคับใช้ ส่งผลให้ นามพระราชทาน
สถาบันราชภัฏมีศกั ดิ์ และสิทธิสมบูรณ์ ตามกฎหมายทุกประการ นับตัง้ แต่
บัดนัน้ สถาบันแห่งนี้ ได้รบั การสถาปนาตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2516
เดิมชือ่ ว่า วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ พร้อมกับวิทยาลัยครูอกี 6 แห่ง คือวิทยาลัย
ครูกาญจนบุรี วิทยาลัยครูกา� แพงเพชร วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูเลย
วิทยาลัยครูสรุ นิ ทร์ และวิทยาลัยครูสรุ าษฎร์ธานี รวมกับวิทยาลัยครูทมี่ อี ยู่
เดิมแล้ว 29 แห่งเป็น 36 แห่ง ต่อมาความต้องการของสังคมมีมากขึน้ รัฐบาล
จึงสนับสนุนงบประมาณ ให้มกี ารจัดตัง้ วิทยาลัยครูอกี 5 แห่ง คือ วิทยาลัย
ครูกาฬสินธุ์ วิทยาลัยครูชยั ภูมิ วิทยาลัยครูรอ้ ยเอ็ด และวิทยาลัยครูศรีสะเกษ
จึงท�าให้มวี ทิ ยาลัยครูในประเทศไทย รวม 41 แห่ง หลังจากนัน้ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2535 พร้อมกับพระราชทานนาม
“ราชภัฏ” ท�าให้วทิ ยาลัยทุกแห่งทัว่ ประเทศ 41 แห่ง ได้รบั การยกฐานะเป็น
สถาบันราชภัฏ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และได้ทรงมอบตราพระ
ราชลัญจกรซึง่ เป็นตราประจ�า พระองค์เพือ่ เป็นตราประจ�าสถาบันราชภัฏ
เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม ในปีเดียวกันให้แก่สถาบันราชภัฏทัง้ 41 แห่ง อันเป็นสิริ
มงคลแห่งชาวราชภัฏทัง้ ปวงอย่างหาทีส่ ดุ มิได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระราชทานพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งยังคงใช้พระนามที่พระองค์ท่านทรง
พระราชทานให้ ท�าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา ซึง่ ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนมได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ป็ น ของตั ว เอง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนครพนม ท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศมีเพียง 40 แห่ง
ในปัจจุบนั
แหล่งทีม่ า : http://www.pcru.ac.th/pcru/pcru-news/

ผู้อ�านวยการ พร้อมบุคลากร ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นและตระหนักถึงความ
ส�าคัญของ วันพระราชทาน “ราชภัฏ”จึงพร้อมใจเข้าร่วม
โครงการเทิดพระเกียรติฯ วันพระราชทาน “ราชภัฏ”ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม
ประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และร่วมให้
ก�าลังใจกับคุณโชติกา โสดา เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารห้องสมุด
ซึ่งได้รับรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ
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หอสมุดมีชีวิต

แนะน�ำ

หนังสือใหม่

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “สัปดาห์แห่งความรัก” โดยจัดมุม
แนะน�าหนังสือ และให้ความรู้ เรื่องรักในวัยเรียน และจัดแสดงหนังสือ
นิยายความรักที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้สนใจน�าไปใช้เป็นทักษะใน
เรื่องของความรักในแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันมาฆบูชา ตอน ธรรมะท�ามัย้ ? โดย
น�าเสนอความรูด้ า้ นพุทธศาสนา และประเพณีของไทย เพือ่ เป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม และจัดมุมแนะน�าหนังสือทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ประวัติวันมาฆบูชา ให้กับผู้ที่สนใจในความรู้ด้านพุทธ
ศาสนา อันเป็นศาสนาหลักประจ�าชาติไทย

จัดกิจกรรมโซนหนังสือใหม่ โดยมีการจัดแบ่งหนังสือใหม่ออกมา
เป็นกลุม่ ความรูใ้ นแต่ละด้าน ผูส้ นใจใช้บริการสามารถรับค�าแนะน�า ความ
รู้ได้จาก บรรณารักษ์ ประจ�าหอสมุดกลางได้อย่างเต็มที่
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ชื่อเรื่อง : อัครศิลปิน แห่งแผ่นดินสยาม
ชื่อผู้แต่ง : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
เรื่องย่อ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูมิพลอ
ดุลยเดชมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษาในวันที่๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘ สาขา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม
ศิลปะการถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์
วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และสถาปัตยศิลป์

ชื่อเรื่อง : พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง
ชื่อผู้แต่ง : ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
เรือ่ งย่อ ของกองทัพทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครอง
ของประเทศแถบอาเซียนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยศึกษา
เปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ซึ่งมักมีการปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เนืองๆ และบางประเทศ
ปกครองในรูปแบบรัฐบาลทหาร ระบอบทหารได้มีอิทธิพลกับ
ภูมิภาค

ชื่อเรื่อง : อัครศิลปิน แห่งแผ่นดินสยาม
ชื่อผู้แต่ง : ไกรพล เทียบแก้ว
เรื่องย่อ ประชาคมอาเซียน เป็นสังคมใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
รวมกันหลายประเทศในเอเชีย การเตรียมตัวอยูร่ ว่ มกันเป็นสิง่
จ�าเป็น ยอมรับสังคมใหม่ที่ต้องอยู่ร่วมกันได้

จดหมายข่าวสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การให้บริการ
ในช่ ว งไตรมาสที่ 2 ส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด�าเนินการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้
บริการ ดังนี้
ห้องประชุมขนาด 160 ทีน่ งั่ พร้อมอุปกรณ์สอื่ การเรียน
การสอนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการทัง้

ห้องมินิเธียร์เตอร์

ห้องประชุม

ห้องมินเิ ธียร์เตอร์ ขนาด 50 ทีน่ งั่ ประกอบด้วย
ชุดเครือ่ งเสียง 1 ชุด, คอมพิวเตอร์ 1 ชุด, โปรเจคเตอร์ 1 ชุด
ส�าหรับฉายภาพยนต์ และสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อม
ระบบอินเตอร์เน็ทและเครือ่ งปรับอากาศ ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลานจอดรถ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดา� เนิน
โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อม
หลังคารถ โดยสามารถรองรับ รถยนต์ จ�านวน 48 คัน และรถ
จักรยานยนต์ จ�านวน 144 คัน ซึง่ อยูบ่ ริเวณด้านหลังอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝัง ตรงกันข้ามสนามฟุตบอล พร้อมให้
บริการ
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การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการ
ป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ
ส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ ด�า เนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการทัง้ ใน
ส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทั้งระบบ เช่น
การปรับปรุง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจาก
ภายใน และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง
ป้องกันการโจมตีของผู้บุกรุกระบบสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ อีกทั้งได้ด�าเนินการจัดการ policy
ให้สอดคล้องกับการท�างานจริง และตรวจเช็คการ
ตั้งค่าระบบทั้งหมด ร่วมถึงการจัดการระบบ DNS
การป้องกันไวรัส และ สแปม ที่มาโจมตีเว็บไซต์
และฐานข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยการน� า การพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลัก ภายในมหาวิทยาลัย
ติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลัก (Core Switch)
เทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบันมาใช้
เครือ่ งใหม่ โดยท�าหน้าทีแ่ บ่ง Vlan ต่างๆ เพือ่ รองรับการใช้งานระบบเครือข่าย
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย

Update ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ framework Wireless
Controller จากเวอร์ชนั่ เดิม เปลีย่ นเป็นเวอร์ชนั่ ใหม่ลา่ สุด เพือ่ รองรับ
การใช้งานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ทภายใน
มหาวิทยาลัย
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การพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
http://exitexam.pcru.ac.th/e-assess

ระบบทดสอบความรูค้ วามสามารถทางภาษา
http://pcrutlp.pcru.ac.th/login.php

งานวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ได้ดา� เนินการพัฒนา
ระบบทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษา เพื่อใช้
สนับสนุนการสอบวัดความรูภ้ าษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบที่เหมาะส�าหรับ
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ้ งการทดสอบ
ความรูท้ างภาษาของตนเอง

งานวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ได้ดา� เนินการพัฒนา
ระบบประเมินการสอนออนไลน์ เพือ่ ใช้สา� หรับประเมินการสอน
ของอาจารย์ เพื่ อ น� า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย

การเข้าสอบ

แสดงผลการสอบรายคณะ
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ประชุม/สัมมนา

เข้าร่วมการอบรม Webometics

เข้าร่วมการอบรม การใช้งานโปรแกรม UC Connexion

วันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 งานหอสมุดกลาง
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
UC Connexion Client และการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล สห
บรรณานุ ก รม (UCTAL OPAC) ส� า หรั บ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น
อุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบรายการ
บรรณานุกรมและการน�าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมทีส่ อดคล้องกับ
การจัดการด้านงาน Catalog โดยใช้โปรแกรม UC Connexion
client และ OPAC for Union Catalog และเพื่อสร้างเสริม
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การระบบสห
บรรณานุกรม ให้กับบรรณารักษ์

ผู้อ�านวยการพบปะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนา
เว็บไซต์ให้ติดระดับ webometics university ranking
workshop 2015” ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และเน้นย�้าให้เครือข่ายทุกราชภัฏประสานงานเพื่อแลก
เปลีย่ นองค์ความรู้ และท�ากิจกรรมร่วมกัน เพือ่ ให้การพัฒนา
เว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ส่ง นายอภิรักษ์ อุ่นดี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า
ร่วมการอบรม
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ขอแสดงความยินดี กับบุคลากร

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ

คุณมัทนา รามศิริ หัวหน้างานหอสมุดกลาง
ได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่น
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าปี 2557

คุณโชติกา โสดา เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารห้องสมุด
ได้รบั รางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”

อาจารย์ทสั นันทน์ ตรีนนั ทรัตน์ ได้รบั รางวัล ครูดเี ด่น
คุณสุพตั รา ปราบพาลา (ซ้าย ล�าดับที่ 2)
คุณมัทนา รามศิริ (ซ้าย ล�าดับที่ 4)
คุณธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ (ซ้าย ล�าดับที่ 5)
ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ดีเด่น เนือ่ งในวัน มาฆบูชา ปีพทุ ธศักราช 2558
คุณรัตนา ชมมัย ได้รบั รางวัล คนดีผปู้ ดิ ทองหลังพระ

แสดงความยินดี และต้อนรับ

รองผูอ้ า� นวยการส�านักวิทยบริการฯ
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัน้ 1 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอ้ า� นวย
การส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร
มอบแจกันดอกไม้เพือ่ แสดงความยินดี และต้อนรับ อาจารย์อนุพงษ์
สุขประเสริฐ และอาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ ในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มคี า� สัง่ แต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งรองผู้
อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Calendar April-May 2015

01-30
April

- สำขำศิลปกรรม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ร่วมกับส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดนิทรรศกำร
โครงกำรพิเศษศิลปกรรม เพือ่ เรียนรูแ้ ละชมผลงำนศิลปะของนักศึกษำ ภำยใต้กจิ กรรมห้องสมุดมีชวี ติ ระหว่ำงวันที่ 9-17
เมษำยน 2558 ณ ลำนกิจกรรม หอสมุดกลำง ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
- ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำกลุม่ และ ห้องศึกษำค้นคว้ำส่วนบุคคล
- ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดกิจกรรมวันสงกรำนต์ และร่วมอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมีชยั วัดมหำธำตุ
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพระประธำนในวันที่ 9 เมษำยน 2558 เวลำ 15.19 น. ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ส�ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กิจกรรมงำนวัน “รืน่ เริงวันสงกรำนต์ เพือ่ สืบสำนประเพณี 2558” มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ในวันที่ 17 เมษำยน 2558

01-31
May

01-30
June
ทีป่ รึกษา :
กองบรรณาธิการ :
จัดท�าโดย :

โครงกำรศึกษำดูงำนเพือ่ พัฒนำบุคลำกรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 6 – 8 พฤษภำคม 2558
ณ ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโลโนยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี และ หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จังหวัดเพชรบุรี

อบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร กำรน�ำ ICT มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน วันพุธที่ 17 มิถนุ ำยน 2558 ตัง้ แต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ห้อง 102 ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร, อาจารย์ทสั นันทน์ ตรีนนั ทรัตน์ , อาจารย์ฐณ
ิ าภัณฑ์ นิธยิ วุ ทิ ย์,
อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
นางสาวหนึง่ ฤทัย บุญมี, นางสาวศิวพร อ่อนชุม่ , นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ
คณะกรรมการด�าเนินงานจัดท�าจดหมายข่าว ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 โทรสาร 0-5671-7154

