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อบรมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ
และการใช้หอ้ งสมุด

นักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2558
ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จดั
กิจกรรมตอนรับนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558
ดังนี้
(1) โครงกำรอบรมกำรใช้ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพือ่
กำรสืบค้นข้อมูลส�ำหรับนักศึกษำ เพือ่ ให้นกั ศึกษำใหม่
เข้ำใจระเบียบ พ.ร.บ.เกีย่ วกับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ ให้สำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้อย่ำง
ถูกต้อง
(2) โครงกำรปฐมนิเทศและแนะน�ำกำรใช้หอ้ งสมุด เพือ่
แนะน�ำนักศึกษำใหม่ให้เข้ำใจระเบียบกำรใช้บริกำรหอสมุด
กลำง และกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศได้ดว้ ยตนเอง
โดยมีกำ� หนดจัดกำรอบรม จ�ำนวน 3 รุน่ ดังนี้
รุน่ ที่ 1 วันที่ 16 กรกฎำคม 2558
คณะครุศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
รุน่ ที่ 2 วันที่ 19 กรกฎำคม 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รุน่ ที่ 3 วันที่ 21 กรกฎำคม 2558
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008

คณะผูบ้ ริหารศึกษาดูงาน
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008
เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2558 คณะกรรมกำร
บริหำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ซึง่ เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ
คุณภำพของส�ำนักฯ ให้ได้มำตรฐำนสูส่ ำกล จึงได้
เข้ำศึกษำดูงำนที่ ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ซึง่ เป็น
หน่ ว ยงำนที่ ผ ่ ำ นกำรรองรั บ มำตรฐำน ISO
9001:2008 ในกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรให้บริกำร เพือ่
เตรียมควำมพร้อม วำงแผน กำรด�ำเนินงำนระบบ
มำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008 และน�ำไปสูก่ ำรได้
รับกำรรับรองระบบมำตรฐำน ในปีงบประมำณ 2559
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โครงการกิจกรรมเด่น
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น�าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง
ระบบศูนย์บริการลูกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต
Web-based Call Center System using Voice over Internet
Technolgyในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 ปี 2015 National Conference
on Computing and Information Technology NCCIT15

พัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศส� า หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เป็นระบบทีใช้แสดงรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลด้าน
บุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้าน
ครุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจข้อมูลที่เป็นปจจุบัน
ตามลิงค์ http://miscenter.pcru.ac.th/manager_report/index.
php

พัฒนาระบบก�ากับติดตามงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระบบก� า กั บ ติ ด ตามงบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ เป็นระบบที่สนับสนุนผู้บริหารซึ่งใช้ในการก�ากับติดตาม
ตรวจสอบงบประมาณทีใช้ด�าเนินโครงการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
โดยแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท อีกทั้งยังสามารถตรวจ
สอบได้ว่าโครงการถึงขั้นตอนใดในการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามลิงค์ http://miscenter.pcru.ac.th/budget_system/
index.php

พัฒนาการใช้งาน PCRU WIFI (802.1x)
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Dot1x หรือชื่อเต็ม IEEE 802.1x เป็นมาตรฐานที่ถูกก�าหนด
ขึ้น ในการตรวจสอบ และรับรองผู้เข้าใช้งาน (Authentication) ผ่าน
ทาง RADIUS Server ซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้
(1) เชื่อมต่อกับสัญญาณ WIFI IEEE 802.1x
(2) เข้าสู่ระบบ โดย Username และ Password ที่ถูกก�าหนดโดยใน
ครั้ ง ต่ อ ไปก็ ส ามารถเล่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต ้ อ ง Log in อี ก
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้งานได้ที่ งานบริการคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เบอร์ติดต่อภายใน 3999
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บริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม เพือ่ เรียนรู้
และชมผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม ภายใต้กจิ กรรมห้องสมุด
มีชวี ติ ในวันที่ 9-17 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรม หอสมุดกลาง ส�านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 งานหอสมุดกลาง
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด�าเนินจัดโครงการห้องสมุดมีชวี ติ : อบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การ
สืบค้น” โดยมีบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ การใช้ฐาน
ข้อมูล Academic OneFile และการใช้ฐานข้อมูล
National Geographic Virtual โดยวิทยากรคือคุณ
ธนกฤต ลภัสศิรกิ ลุ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
แนะน�าการใช้ฐานข้อมูลนีใ้ ห้แก่ผรู้ บั บริการต่อไป

การจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
อาจารย์ทสั นันทน์ ตรีนนั ทรัตน์ รองผูอ้ า� นวยการ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศด้านบุคลากร หลักสูตร
การจัดเก็บข้อมูล การขาด ลา และการไปราชการ ในวันที่
14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง
102 ส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
งานด้านบุคลากรได้ทราบถึงประโยชน์ของการน�าระบบมา
ใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการจัดเก็บข้อมูล และสามารถใช้
ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรได้อย่างถูกต้อง และไปใน

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 18 คน เป็น
บุคลากรจากคณะ | ศูนย์ | ส�านัก ภายในมหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยาย
คือ คุณสุพตั รา ปราบพาลา
ARIT NEWSLETTER
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ประชุม/สัมมนา

การให้ความรู้การใช้สื่อ “eDLTV”
การยกระดับความร่วมมือ ส�านักวิทยบริการฯ

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการยกระดับ
ความร่ ว มมื อ ส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ วันที่ 6-8
พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรีและตราด

เข้ารับการอบรม “IPV6”

นายอภิรกั ษณ์ อุน่ ดี และนายวิเศษเกตุดี ได้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตร์ IPV6 Implementation and
Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม
2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 ชั้น 2
อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี
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นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ นายอภิรักษ์ อุ่นดี
และ นางสาวดวงใจ ค�าทิพย์ บุคลากรส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ
eDLTV” ตามโครงการพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558
ณ ส�านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เข้ารับการอบรมการพัฒนาจดหมายเหตุฯ

นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ ต�าแหน่ง บรรณารักษ์
ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นา
จดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ส�าหรับองค์กร วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ ส�านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน�าความรู้ที่ได้มา
บริหารจัดการงานเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาให้อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั
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การบริหารจัดการ
การประชุมคณะกรรมบริหารประจ�าส�านักฯ

การประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 29
มิถนุ ายน 2558 ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
โดยมีคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูแ้ ทนจากบุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล และ ดร. ธวัช กงเติม
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ร่ ว มพิ จ ารณา(ร่ า ง)ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการใช้หอสมุดกลาง
พ.ศ.2558

ศึกษาดูงานe

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาบุคลากรส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558
ณ ส�านักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
การจัดการความรู้ (KM)

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด�าเนินการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงาน ประเด็น
ความรู้เรื่องการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นส�านักฯ จัด
กิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการน�า
ICT มาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ าน ในวันที่ 17 มิถนุ ายน
2558 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 102 ชั้น 1 ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยการน�า Google Apps เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น การใช้ E-Mail ในการติดต่อสื่อสาร การสร้างปฏิทิน
ในการปฏิบัติงาน และการแชร์เอกสารให้กับเพื่อนร่วมงาน
เป็นต้น
ARIT NEWSLETTER
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กิจกรรม/ประเพณี
ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ และบุคลากร ส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมีชัย
วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์เป็นพระประธานประจ�าส�านัก ในวันที่ 9
เมษายน 2558 เวลา 15.19 น.เพื่อความมีชัย ความสิริมงคล และ
ความส�าเร็จ ในหน้าที่การงานของทุกคน

ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ น�าบุคลากรร่วมงานวัน “รื่นเริงวันสงกรานต์ เพื่อ
สืบสานประเพณี 2558” ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จัดขึ้น ในวันที่ 17 เมษายน 2558

ผูอ้ า� นวยการ พบปะบุคลากรภายในหน่วยงาน
ผูอ้ า� นวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบปะบุคลากร เพือ่ ติดตาม สอบถามถึงปญหาอุปสรรค และ
แนะน�าการปฏิบตั งิ านทีด่ ใี ห้กบั ทัง้ 4 สายงาน ดังนี้
1 . บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.งานวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
3.งานหอสมุดกลาง
4.งานบริหารและธุรการ
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จดหมายข่าวส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปฏิทินกิจกรรม

Calendar July - September 2015

01-31
July

01-31

August

- จัดโครงการปฐมนิเทศ แนะนําการใชหอ งสมุด และ การใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่ การสืบคนขอมูล
แกนกั ศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2558
- จัดมุมสงเสริมการอานวันเนือ่ งในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใชงานซอฟตแวรสาํ หรับสถาบันการศึกษา
แบบ Microsoft Volume License
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
- โครงทบทวนแผนยุทธศาสตรสาํ นักฯ
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)” สําหรับอาจารยและบุคลากร
- โครงการหองสมุดมีชวี ติ : การประดิษฐพวงกุญแจ Key Cover

01-30

September

- โครงการหองสมุดมีชวี ติ : เปดโลกศิลปะ วันศิลป พีระศรี บิดาแหงวงการศิลปะ

ติดตาม

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

ข่าวสารและกิจกรรมได้ที่

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

