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การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หองสมุดมีชวี ติ

กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะและหัตถกรรม
โครงการหองสมุดมีชวี ติ กับ กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพ
ดานศิลปะและหัตถกรรม จัดขึน้ เพือ่ เปนการรําลึกถึงบิดาแหงวงการศิลปะ
และสงเสริมความคิดริเริม่ สรางสรรคในงานศิลปะและหัตถกรรม ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2558
ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 อาคารบรรณราชนครินทร (หอสมุดกลาง) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กิจกรรมดังกลาวเกิดขึน้ ดวยความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และไดรบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร. เปรือ่ ง จันดา เปน
ประธานเปดพิธี โดยมีผสู นใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ไดแก นิทรรศการภาพวาด, การแสดงดนตรี, เพ็นทรปู บนกระเปา, วาดภาพ
เหมือน, การทําสมุดโนต และ การทํา Key Cover เปนตน

1. นิทรรศการภาพวาด

2. กิจกรรมเพนทรปู บนกระเปาผา

4. กิจกรรมวาดภาพเหมือน
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5. การทําสมุดโนต

3. การทํา Key Cover

การพัฒนา

การพัฒนาระบบเครือขาย
เพื่อรองรับ IPv6

งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร ฯ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดาํ เนินการพัฒนาระบบเครือขายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให ร องรั บการทํ า งานของระบบ IPv6
ตามนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ใน
การเปลีย่ นผานจาก IPv4 ไปสู IPv6 เพือ่ ตอบสนองตออัตราการ
ขยายตัวของการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตและการใหบริการ
อยางยั่งยืนในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณได
ดําเนินการปรับระบบการทํางานของ DNS, Mail, Web, IPv6
Logo, DNSSEC สําเร็จเปนทีเ่ รียบรอยแล สามารถตรวจสอบได
ทีเ่ ว็บไซต http://ipv6status.coe.psu.ac.th/UniNet/ ดังรูป

รูปเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณทรี่ องรับ IPv6

การติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย
ภายในมหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดาํ เนินการติดตัง้ อุปกรณ
กระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย เพือ่ ใหครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย
โดยไดตดิ ตัง้ พืน่้ ทีภ่ ายในอาคารดังนี้
- ภายในอาคารคณะครุศาสตร
จํานวน 10 จุด
- หอพักนักศึกษาหญิงใหม
จํานวน 48 จุด
- อาคาร หอพักอาจารยและเจาหนาที่
จํานวน 24 จุด
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การใหบริการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศ เรื่อง การใชงาน Office 365
งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและ
เครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบสารสนเทศ เรือ่ ง การใชงาน Office
365 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห อ ง 102 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย มีความรูค วามเขาใจถึงสิทธิประโยชนทไี่ ดรบั จาก
Microsoft Volume License และนําไปใชงาน Office 365 ได
อยางถูกตอง วิทยากร คือ คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม
(Microsoft Education Program Manager)

การบรรยาย

เรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา”
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 อาจารยเดือนฉาย ไชยบุตร
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
บรรยาย เรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา”
เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมกอนเรียนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหกับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558
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การใหบริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(e-book)”

งานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)” ใหกับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใหสามารถใชฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูใชสามารถอานหนังสือผาน
ทางอินเทอรเน็ตเหมือนกับอานหนังสือจากตัวเลมทัว่ ๆ ไป แตมคี วามสามารถหลาย
อยางที่สูงกวาหนังสือธรรมดา เชน สามารถดาวนโหลดเก็บไวอานครั้งตอไปผาน
ทางมือถือหรือเครือ่ งคอมพิวเตอรได สามารถเขามาอานไดตลอดเวลาสามารถใชได
ทั้งในระบบออฟไลน และออนไลน
โดยผูใชสามารถเขาใชงานไดที่ http://elibrary.pcru.ac.th หรือจาก
ทางหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ www.pcru.ac.th > ebooks

กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง ๑๐๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมดังนี้
สําหรับอาจารยและบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สําหรับนักศึกษา
รุนที่ 1 วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร
รุนที่ 2 วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รุนที่ 3 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
คณะวิทยาการจัดการ
รุนที่ 4 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รุนที่ 5 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :

งานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โทรศัพท :056-717153 ตอ 2821,2828
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กิจกรรมรอบรัว้ สํานัก

การประชุมเครือขายความรวมมือ
ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
รองผูอ าํ นวยการ หัวหนาสํานักงาน และบุคลากรสํานักวิทย
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และบุคลากร
บริการฯ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏเพชรบูร ณ เขารวมการประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถวายพระพร
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ 12 สิงหา
เขตภาคเหนือ 8 แหง ระหวางวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 ณ หองประชุม มหาราชินี เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)
<< งานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจัด
นิทรรศการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
สัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558
หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

อภิปรายและวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต
อาจารยเดือนฉาย ไชยบุตร ผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเปนวิทยากรอภิปรายและวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเครือขายคอมพิวเตอรและ
โมบายเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมเี ดียและ
แอนิเมชัน เมือ่ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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พิธไี วครูประจําปการศึกษา 2558
ผูอ าํ นวยการ รองผูอ าํ นวยการ บุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย และนักศึกษา
เขารวมพิธไี หวครู เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา
09.00 น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดย นักศึกษานํา
พานดอกไมธูปเทียน กรวยดอกไม กราบคณาจารยที่
ประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรูด ว ยความรักและเคารพยิง่
พ ร  อ ม ทั้ ง ร  ว ม กั น ก ล  า ว คํ า สั ต ย  ป ฏิ ญ า ณ ต น

กิจกรรมรอบรัว้ สํานัก

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรสาํ นัก
สํานักวิทยบริการฯ จัดทําโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรสาํ นัก โดยการมีสว นรวมระดมความคิดจาก
บุคลากร ของสํานักฯ และนักศึกษารวมกันวิเคราะหสภาพ
แวดลอมภายใน และภายนอกสํานัก (SWOT) เมือ่ วันที่ 11
กันยายน 2558 ณ หองประชุม 160 ทีน่ งั่ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

<< มอบของทีร่ ะลึก
วันที่ 16 กันยายน 2558.อาจารยเดือนฉาย ไชยบุตร
ผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีพรอมคณะ มอบ
ของทีร่ ะลึกจากโครงการหองสมุดมีชวี ติ กิจกรรมสงเสริม
สุนทรียภาพดานศิลปะและหัตถกรรม แก รองศาสตราจารย
ดร. เปรือ่ ง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

<< พิธรี บั เข็มตราพระราชลัญจกร
ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 30 กันยายน 2558 อาจารยเดือนฉาย ไชยบุตร
เขารวมพิธรี บั เข็มตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา 2558
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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อบรม / สัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการวัดแบบทดสอบและการ
เรียนการสอนภาษาลาว
หัวหนาสํานักงาน และบุคลากร สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขารับรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวัด
แบบทดสอบและการเรียนการสอนภาษาลาว ระหวางวันที่ 3 - 7
สิงหาคม 2558 ซึ่งไดรับความรูในการอานและเขียน ภาษาลาว
ตั้งแตเริ่มตน จนสามารถติดตอสื่อสารกับเพื่อนบานได

การประชุมชีแ้ จง เรือ่ ง “การจัดทําขอมูลตาม
มาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา ปการศึกษา 2558”
นายไพบูลย กันยา และนายชัยมงคล แกวสี นักวิชาการ
คอมพิ ว เตอร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เขารวมการประชุม การดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง
ในการจัดเก็บขอมูลรายบุคคลดานการศึกษา บุคลากร หลักสูตร
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต และไดกาํ หนดจัดการประชุมชีแ้ จง
เรือ่ ง “การจัดทําขอมูลตามมาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา ปการศึกษา
2558” เมือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ หองฟอรัม่ บอลรูม โรงแรม
เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน จังหวัดนครสวรรค

สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “Libraries and
librarianship in Japan and Thailand”
หัวหนาสํานักงาน และบรรณารักษ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เขา
ร ว มโครงการสั ม มนาทางวิ ช าการบรรณารั ก ษศาสตร แ ละ
สารสนเทศศาสตร เรือ่ ง “Libraries and librarianship in Japan
and Thailand” By Professor Mitsuhiro Oda, Dr.Chutima
Sacchanand ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (eLibrary) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก (สวนทะเลแกว)
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อบรมหลักสูตร “การประยุกตระบบเครือขาย
มหาวิทยาลัยใหรองรับการใชงาน IPv6”
นายธนวัฒน เฉลิมพงษ และนายวิเศษ เกตุดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เขารวมอบรม
หลักสูตร “การประยุกตระบบเครือขายมหาวิทยาลัยใหรองรับ
การใชงาน IPv6” ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนวังจันทร)

จดหมายขาวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ปฏิทินกิจกรรม

Calendar November - December 2015
พฤศจิกายน
- โครงการประชุมและอบรมเชิงปฏับตั กิ ารพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต ใหตดิ อันดับ Webometrics”
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร IT102
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการอนุรกั ษและสืบสานประเพณีลอยกระทง : เลาเรือ่ งจากพระจันทร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 หอสมุดกลาง
อาคารบรรณราชนครินทร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการอบรมระบบสงเกรดออนไลนและระบบประเมินอาจารยออนไลน ภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ณ หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร IT102
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธันวาคม
- โครงการตามรอยพอ อยางพอเพียง
ระหวางวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 หอสมุดกลาง
อาคารบรรณราชนครินทร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://arit.pcru.ac.th/

ติดตาม
ขาวสารและกิจกรรมไดที่

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ทีป่ รึกษา :
กองบรรณาธิการ :
จัดทําโดย :

อาจารยเดือนฉาย ไชยบุตร, อาจารยทสั นันทน ตรีนนั ทรัตน , อาจารยฐณ
ิ าภัณฑ นิธยิ วุ ทิ ย,
อาจารยอนุพงษ สุขประเสริฐ, อาจารยนนทชา ชัยทวิชธานันท
นางสาวหนึง่ ฤทัย บุญมี, นางสาวศิวพร ออนชุม , นางสาวปวีณา ทองเปะ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําจดหมายขาว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 83 หมู 11 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000
โทรศัพท 0-5671-7153 โทรสาร 0-5671-7154

