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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและเอื้ออํานวยสิ่งแวดลอม
ทางวิชาการ มีก ารดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ด านการใหบริก ารทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากแผนดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ทางสํานักฯ ไดปฏิบัติงานตามแผนงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี และไดปรับปรุงประสิทธิภาพใหมีประสิทธิผลมาอยางตอเนื่อง แมวาทางมหาวิทยาลัยฯ จะไดรับผลกระทบ
เกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แตก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ฟนฟูเยียวยาจากภาครัฐ รวมถึงความรวมมือกันของหนวยงานทุกภาคสวน ทําใหสามารถฟนฟูสภาพและพรอม
กลั บ มาเปด การเรีย นการสอนและให บ ริก ารได อย า งรวดเร็ ว สํ าหรั บ โครงการและกิ จ กรรมที่ สํา คั ญ ในป นี้
ประกอบดวย
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร NSRU-MIS
 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ไดรับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยครั้งใหญ
 การพั ฒ นาและฟ นฟู ภูมิ ทัศ น รวมถึ ง การจัด หาครุภั ณฑ ที่ไ ด รับ ความเสี ยหายภายหลั ง จาก
เหตุการณมหาอุทกภัย ๒๕๕๔
 การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคารบรรณราชณครินทร จัดมุมสงเสริมการอาน จัดมุมหองสมุด
อาเซียน และพื้นที่ในการใหบริการสารสนเทศ
 การรวมกิจ กรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ป สถาปนามหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดงาน ๙๐ ปวิชาการ อยางยิ่งใหญและสํานักไดรับเปนเจาภาพหลักและรวมจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงาน บุคส แอนด ไอทีแฟร ๒๐๑๒ เปนตน
 การรวมจัดงานอาเซียนศึกษา ในวันเปดศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมและใหการสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) สําหรับ
อาจารย และฝกอบรมคอมพิวเตอรและการใชเครือขายสารสนเทศใหกับบุคลากรและบุคคลทั่วไปมาอยางตอเนื่อง
รายงานประจําปฉบับนี้จึงถือเปนการสรุปภารกิจของสํานักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบดําเนินการในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และเปนปสุดทายของการ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของผมที่จะครบวาระ ๔ ป ในเดือนมีนาคม
๒๕๕๖
ทายสุดนี้ ผมขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารยและเจาหนาที่ทุกคน ที่ไดใหความ
รวมมือและสนับสนุนใหภารกิจที่ผานมาประสบความสําเร็จดวยดี และขอขอบพระคุณพิเศษสําหรับบุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ ทุกคน ที่ไดใหการสนับสนุนการทํางานและตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยดี
เสมอมา โดยเฉพาะการฟนฟูหนวยงานภายหลังน้ําทวมใหญที่ผานมา

(นายประยุทธ สุระเสนา)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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๑

๑.๑ งานพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัย
สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ งบประมาณสนับสนุนการพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรม าอยางตอเนื่องทั้งการปรับ ปรุง Campus Network และ
Wireless Campus เพื่อใหการบริการอยางทั่วถึง โดยในปนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเครือข าย
และขยายสัญญาณเครือขายดังนี้
 การปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงเครือขายสํารองผานทางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เปนความเร็ว ๒๐๐ Mbps (เสนทางหลักผานเครือขาย Uninet ดวยความเร็ว ๑
Gbps)
 การปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า และเครื่ อ งปรั บ อากาศ ห อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนหองระบบที่ทันสมัย
และสมบู ร ณที่สุด มีร ะบบสํ ารองไฟฟา และระบบปรั บ อากาศที่ส ามารถควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นให สามารถใชงานตอเนื่องไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศสวนกลาง โดยการจัดหาเครื่อง
คอมพิ วเตอร แม ขา ย ระบบสํ ารองขอ มู ล อุป กรณ ก ระจายภาระงานเชื่อ มต อ ผู

๒
ใหบริการอินเทอรเน็ต และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 การปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า ห อ งควบคุ ม ระบบเครือ ข า ย และขยายการให บ ริ ก าร
คอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ศู น ย ก ารศึ ก ษาย า นมั ท รี อํ า เภอพยุ ห ะคี รี
จังหวัดนครสวรรค
 การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐาน และการขยายการให บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร แ ละ
อิน เทอร เ น็ต ภายในมหาวิท ยาลัย หลัง จากเหตุอุ ท กภั ยใหญ ๒๕๕๔ ซึ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายเปนอยางมาก

จํานวนจุดใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หมายเลข
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๙
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๑๒

อาคาร
อาคาร ๑ คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคาร ๓ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
อาคาร ๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร ๗ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หองประชุมรมพยอม
อาคาร ๙ คณะครุศาสตร
อาคาร ๑๐
อาคาร ๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร ๑๒ ศูนยวิทยบริการ
อาคาร ๑๓ ศูนยวิทยาศาสตร
อาคาร ๑๔ สํานักงานอธิการบดี

จํานวน
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๔
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หมายเลข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
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อาคาร
อาคาร ๑๕ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยภาษา
อาคารอัมรินทรพิทักษ
หอพักบุคลากรหญิงภายในมหาวิทยาลัย
หอพักนักศึกษาจีนหญิง
อาคารศิลปกรรม
อาคารปรัชญา
หอพักนักศึกษาจีนชาย
หอประชุมใหญ
โรงเรียนสาธิตประถม
โรงอาหาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กองกิจการนักศึกษา
โรงแรมตนน้ํา
หอพักเทวาพิทักษ
หอพักสุขาวดี
หอพักเทพธิดา
โรงเรียนสาธิตมัธยม
อาคาร ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๒ สาขานิติศาสตร (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๓ สาขาวิชาดนตรี (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๗ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
อาคาร ๘ ศูนยถายทอดนวัตกรรมฯ (ศูนยการศึกษายานมัทรี)
รวม

สรุป : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสวนกลาง
ศูนยการศึกษายานมัทรี
รวมทั้งสิ้น

๙๕ จุด
๑๔ จุด
๑๐๙ จุด
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๔

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ ตาม
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน
ใหสามารถสนับสนุนทั้งดานการบริหารและการใหบริการแกผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
นอกเหนือจากนี้ ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง อาทิ สํานักงานจังหวัดนครสวรรค
๒.๑ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มีการพัฒนา เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซตใหทันสมัย
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของมหาวิท ยาลัยไดสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึง การปรับ ปรุงขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ ใหเปนปจจุบัน

๕
๒.๒ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนา เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต
ใหทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ ใหเปนปจจุบัน

๒.๓ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต งานฝกอบรมคอมพิวเตอร
มีการพัฒนาโปรแกรมตนแบบ (Prototype Program) เว็บไซตงานฝกอบรมคอมพิวเตอร โดยการ
ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซตใหทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารการจัดการฝกอบรมไดสะดวก รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงขอมูลและรายละเอียดตางๆ ใหเปนปจจุบัน

๖
๒.๔ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หองจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มีการพัฒนาโปรแกรมตนแบบ (Prototype Program) เว็บไซตหองจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค โดยการปรับ ปรุงรูปแบบของเว็บไซตใหทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก
รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงขอมูลและรายละเอียดตางๆ ใหเปนปจจุบัน

๗
๒.๕ ระบบเครือขายอินทราเน็ตมหาวิทยาลัย (Intranet) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มีการปรับปรุงหนาเพจโดยปรับปรุงรูปแบบหนาเพจใหผูใชงานสามารถเขาถึงเขามูลไดงาย สะดวก
รวดเร็วมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการเพิ่มขาวประชาสัมพันธและภาพกิจกรรมใหเปนปจจุบันขึ้น

๒.๖ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU – MIS
จัดทําระบบ NSRU - MIS เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสนับสนุน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายในดานตางๆ ใหแกผูบริหารสถานศึกษา โดยไดรับตนแบบใน
การพัฒนาระบบจากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๘
๒.๗ ระบบบริหารงานบุคลากรและบัญชีเงินเดือน
มีการปรับปรุงระบบเพือ่ สนับสนุนระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา การบริหารงานและประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒.๘ ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส e-Library
มีการพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของ e-Library เปนฐานขอมูลที่บรรจุหนังสือและ
นิตยสาร/วารสารจํานวนมากมายหลายประเภท รวมถึงคูม ือการใชงานระบบเพื่อใหงายตอการใชงาน

๙
๒.๙ การใหบริการระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน
ทั้งนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดเขารวม
โครงการเครือขายเผยแพร ถายทอด และพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ของ
สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ชาติ (สวทช.) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการเผยแพร
ถายทอด และพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) สูโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่
เขารวมโครงการ
โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสาร และติดตามประเมินผลการใชสอื่ ออนไลนนจี้ าก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

๑๐

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการพัฒนาศูนยขอมูลการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ ประกอบดวย การพัฒนเว็บไซตเปน
ศูนยรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี โดยจัดทําขอมูลเปน
ภาษา ไทย จีน และอังกฤษ ประกอบดวยขอมูลการทองเที่ยว วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความ
ถูก ตองและเปนปจ จุบันรวมถึง สถานที่สําคัญ และแหลง ทองเที่ยวใหม มีก ารกําหนดจุด GPS ของแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญบนระบบแผนที่ออนไลน มีขอมูลโรงแรม ที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึกที่เปนปจจุบัน
มีการสรางเว็บไซตกลางและเว็บไซตของแตละจังหวัดใหสามารถปรับปรุงแกไขขาวประชาสัมพันธและกิจกรรม
สําคัญบนเว็บได มีการจัดทําการเชื่อมโยงกับเว็บไซต ของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ พรอมติดตั้งโดเมนเนมสําหรับ Web Server ขอมูลการทองเที่ยว มีการติดตั้ง
วงจรเชาสื่อสารอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และโปรโมทเว็บ ไซตแบบออนไลนตามเว็บ ไซตที่สําคัญ มีก าร
ประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพรายวันและหนังสือพิมพทองถิ่น จัดทําวีดิทัศนเพื่อโปรโมท
ขอมูลการทองเที่ยวสําหรับเผยแพรตามเว็บไซต รวมถึงจัดอบรมใหกับผูดูแลระบบใหสามารถบริหารจัดการ
ระบบตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความชํานาญและแกไขปญหาเฉพาะหนาได
๒.๑๐ เว็บไซตเครือขายการเรียนรูของจังหวัดนครสวรรค
พัฒนาระบบเปนเวอรชั่นใหม เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและถูกตอง โดยปรับปรุงในสวนหนาหลักของ
เว็บไซตจังหวัดและขอมูลภายในสวนตางๆ เชน ระบบสารสนเทศ e-Nakhonsawan ขอ มูล ทั่ วไป ข อมู ล
ดา นเศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรมและสั ง คม ข อ มูล ผู ป ระกอบการค า ข อ มูล การท อ งเที่ย ววั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และขอมูลนกบึงบอระเพ็ด

๑๑
๒.๑๑ เว็บไซตเปนศูนยรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
การพัฒนาเว็บไซตเปนศูนยรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี โดยจัดทําขอมูลเปนภาษา ไทย จีน และอังกฤษ ประกอบดวยขอมูลการทองเที่ยว วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันรวมถึงสถานทีส่ ําคัญและแหลงทองเที่ยวใหม มีการ
กําหนดจุด GPS ของแหลงทองเที่ยวทีส่ ําคัญบนระบบแผนทีอ่ อนไลน มีขอมูลโรงแรม ที่พัก รานอาหาร ราน
ขายของที่ระลึกทีเ่ ปนปจจุบัน มีการสรางเว็บไซตกลางและเว็บไซตของแตละจังหวัดใหสามารถปรับปรุงแกไข
ขาวประชาสัมพันธและกิจกรรมสําคัญบนเว็บได มีการจัดทําการเชื่อมโยงกับเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและทันสมัยอยูเ สมอ
เวอรชั่น ภาษาไทย

๑๒
เวอรชั่น อังกฤษ

เวอรชั่น ภาษาจีน

๑๓

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งแบงออกเปน ๒ สวน คือ การพัฒนางานบริการสารสนเทศของศูนยวิทยบริการ และการพัฒนา
งานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดดังนี้
ศูนยวิทยบริการ
๓.๑ การพัฒนาฟนฟู หลังสถานการณน้ําทวม
ในปลายป ๒๕๕๔ เป น ป ที่ ส ถานที่ สํ า คั ญ
หลายแหงของประเทศไทยไดประสบกับมหาอุทกภัยซึ่ง
แผขยายในวงกวาง ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดประสบ
ภัยจากเหตุก ารณน้ําทวมดังกลาวดวย แตบุคลากรของ
ศูนย วิท ยบริก าร ศูน ยเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และเตรียมความพรอมในการปองกันความเสียหาย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากน้ํ า ท ว ม ได มี ก ารจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ ใหปลอดภัยจากน้ําทวม และจัดเก็บ
วัสดุครุภัณฑที่สามารถโยกยายขึ้นเก็บในที่สูง ยังคงมีเพียง
ครุภัณฑ สิ่งกอสรางในบางสวนซึ่งไมสามารถโยกยายใหพน
จากระดับน้ําที่คาดวาจะทวมถึงได โดยน้ําไดไหลทะลักเขา
ท ว มอาคาร และสถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีร ะดับ น้ํา
ทวมสูง จนทําใหอาคาร บานพักทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ
ได รั บ ความเสี ย หาย รวมทั้ ง วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ เครื่ อ งใช ใ น
สํานักงานบางสวนของสํานักวิทยบริการฯ ที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดทันเหตุการณ ไดรับความเสียหาย ตอมา

๑๔
เมื่อระดับน้ําทวมเริ่มลดลง บุคลากรทุกสวนงานของสํานักวิทยบริการฯ ไดเขาทําการสํารวจความเสียหาย และ
รวมแรงรวมใจเขาชวยกันทําความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบในทันที
รวมระยะเวลาที่สํานักวิทยบริการฯ ถูกน้ําทวมขัง ตั้งแตวันที่ ๑๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนเวลารวม ๑๔ วัน

การฟนฟูพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ ภายหลังประสบเหตุอุทกภัย
ภายหลัง จากที่ป ระสบกับ เหตุก ารณน้ําทวม สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนในการฟนฟู เยียวยา
สถานการณอุท กภัย ปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗,๔๕๑,๘๐๐
บาท จําแนกไดดังนี้
๑. งบดําเนินงาน คาตอบแทนใช
สอยและวัส ดุ ไดแก เกาอี้ ป ระชุม ตูเ ก็ บ
เอกสาร ชั้นวางวารสาร กระดาษและวัสดุ
พิมพ จํานวน ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๒. ครุภัณฑที่มีร าคาตอหนวย 1
ลานบาทขึ้นไป ไดแก อุปกรณหาเสนทางหลัก Core Switch เครื่องกําเนิดไฟฟา Generator และอุปกรณ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต จํานวน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ครุภัณฑที่มีร าคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลาน เชน ระบบสายสัญญาณเครือขายภายในอาคาร UTP
และระบบสายสัญญาณเครือขายระหวางอาคาร Fiber Optic ระบบควบคุมสัญญาณตรวจสอบหนังสือหอสมุด
ระบบประตูเ ปด -ปดอัตโนมัติห อสมุด โตะ ประชุม เครื่อ ง
สแกนเนอร เครื่องมัล ติมีเ ดียโปรเจคเตอร ฯลฯ จํานวน
๗,๘๑๙,๙๐๐ บาท
ในส วนของศูนย วิท ยบริ ก าร ได ดํา เนิน การฟน ฟู
พัฒนาอาคารสถานที่ และจัดหาครุภัณฑ ดังนี้
 ทาสีภายในอาคาร ชั้น ๑-๔
 ทาสีภายนอกอาคาร ทั้ง ๘ ชั้น
 ปูพื้นกระเบื้อง และปูพรมใหม บริเวณชั้น ๑
 เปลี่ยนประตูที่เสียหายจากน้ําทวม ๘ บาน
 จัดหาชั้นหนังสือ ๑๐ หลัง

๑๕

๓.๒ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ
วันเสารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีกิจกรรมการ
ประกวดแขงขันการเลานิทาน ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ในหัวขอ "ความสามัคคีปรองดอง" และ
ระดับมัธยมศึกษา ในหัวขอ "คนไทยรูรักสามัคคี" และกิจกรรมการประกวดแขงขันการวาดภาพ ในหัวขอ

๑๖
"หองสมุดในฝน" ชิงเงินรางวัล พรอมเกียรติบัตร เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนมีนิสัยรักการอาน และเห็ น
ความสําคัญของการใชหองสมุดในการเปนแหลงใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ และการเปนแหลงศึกษาเรียนรู

๓.๓ การจัดประชุมวิชาการหองสมุดใหแกสังคม ชุมชน
การจัดประชุม/เสวนา "การพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต
ในสังคมยุคดิจิทัล" วิทยากรโดย ศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อดี ต นายกสมาคมห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พรอมดวยอาจารยละเอียด ศรีวรนันท ผูชวยผูอํานวยการฝายประกัน
คุณภาพ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหและประธานชมรมหองสมุดโรงเรียนเอกชน สังกัดสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ โดยมีครู อาจารย ที่รับผิดชอบงานหองสมุด และบรรณารักษหองสมุด จํานวนมากในเขต
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท ใหความสนใจ และมาเขารวมประชุม /เสวนาในครั้งนี้จํานวน
มาก เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หองประชุมแกวประพาฬ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร
ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๗

๓.๔ กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน
การจัดบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน โดยการ
จัดอบรม แนะนําการจัดการหองสมุดใหแกครู อาจารย และ
นักเรียน โรงเรียนชุมชนบานคลองเคียน และโรงเรียนบรรพต
พิ สั ย อํ า เภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค และจั ด หา
โปรแกรมโอเพ น ซอร ส ซึ่ ง เป น โปรแกรมระบบห อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Open Biblio พรอมทั้ง การอบรมแนะนําการใช
โปรแกรมเพื่อการจัดการหนังสือ และทรัพยากรที่ไดมาตรฐาน
และเปนระบบ ในระหวางวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕

๓.๕ พัฒนาสวนงานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
การปรับปรุงพื้นที่สวนงานบริการทรัพยากรสารสนเทศบริเวณชั้น ๑ ภายในศูนยวิทยบริการ
เพื่อใหบริการแกสมาชิกหองสมุดไดอยางสะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
ไดแก การใหบริการตรวจและรับ ฝากสิ่ง ของกอนเขาใชบ ริก ารศูนยวิท ยบริก าร งานติดตอ ประชาสัมพันธ
(Information Service) ใหบริการติดตอสอบถาม ชวยการศึกษาคนควา งานบริการเอกสารสนเทศ และงาน
บริก ารยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Services) ประเภทหนังสือ/สิ่งพิมพ และทรัพยากร
สารสนเทศประเภทแผนซีดีรอมที่ประกอบมากับหนังสือ ซึ่งชวยใหผูใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ใน
การติดตอสอบถาม ขอมูลการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ประตูทางเขา-ทางออกศูนยวิทยบริการ และสวนงานบริการตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัย เหมาะสม
เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย และสรางบรรยากาศที่ดีในการใหบริการสารสนเทศหองสมุดของ
ศูนยวิทยบริการ

๑๘

๓.๖ การปรับภูมิทัศนบริเวณภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร
ศูนยวิทยบริการไดดําเนินการปรับภูมิทัศนภายนอกอาคาร โดยการจัดสวนหยอม
บริ เ วณด า นหนา และด า นข าง อาคารบรรณราชนคริ นทร ซึ่ ง ได รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณน้ําทวม ใหเ หมาะสม สวยงาม ใกลเคียงธรรมชาติ โดยคํานึงถึง การอนุรัก ษ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเพื่อใหนักศึกษา ผูใชบริการไดมีมุมพักผอนตามอัธยาศัย

๑๙
๓.๗ การจัดมุมสงเสริมการอาน
จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑเสริมบริการ เชน โตะ เกาอี้ ชั้นวางหนังสือ เพื่อการจัดทํามุมสงเสริมการอานให
เหมาะสม สวยงามในแตละชั้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือใหม ใหมีบรรยากาศที่
เอื้อตอการอาน ใหผูใชบริการสามารถเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศไดตามที่ตองการ และสามารถเลือกนั่งอาน
หนังสือไดตามอัธยาศัย

๓.๘ การจัดมุมวรรณกรรม : หนังสือที่ไดรับรางวัล
การจัดทํามุม วรรณกรรม ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๘ ศูนยวิท ยบริก าร สํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อจัดแสดงนิทรรศการหนังสือที่ไดรับรางวัล ประเภท
หนังสือเด็ก หนังสือเยาวชน (Young adult fiction) นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือทรงคุณคาที่ไดรับรางวัล
ตางๆ เชน รางวัลซีไรต รางวัลนายอินทรอะวอรด รางวัลพานแวนฟา รางวัลการประกวดหนังสือดีเดน ฯ เพื่อ
สงเสริมและกระตุนใหเด็ก และเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานหนังสือมากยิ่งขึ้น

๒๐

๓.๙ หองสมุดประชาคมอาเซียน
ศูนยวิทยบริการไดดําเนินการจัดทํามุม หองสมุดประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ขอมูลเกี่ยวประชาคมอาเซียน ผูสนใจสามารถเขาทําการ ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ขอมูลในดานตาง ๆ ของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ทั้งในรูปแบบของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Books) นอกจากนี้ยังไดใหความรวมมือในการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ณ บริเวณศูนยภาษา ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ซึ่งไดจัดใหมีพิธีเปดศูนยอาเซียนศึกษา เมื่อวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา และจัดแสดงนิท รรศการตออีก ๑ สัปดาหเปน "สัปดาหอาเซียนศึก ษา"
เพื่อใหผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมนิทรรศการ และศึกษาขอมูลประชาคมอาเซียนไดในระหวางวันที่ ๒๔-๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๑
๓.๑๐ การปรับปรุงพื้นที่ใหบริการการอานภายในหองสมุด
ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ใหบริการการอานภายในหองสมุด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางชั้น
หนังสือภาษาไทยทั่วไป บริเวณชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เพื่อใหอํานวยความสะดวกตอผูใชบริการใหสามารถเขา
ทําการศึกษา คนควาหนังสือไดตามอัธยาศัย และใหไดรับแสงสวางจากธรรมชาติไดมากยิ่งขึ้นเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ

๓.๑๑ การบริการวิชาการสารสนเทศและแนะนําการใชสารสนเทศหองสมุด
 แนะนําการใชบริการสารสนเทศ
ของศูนยวิทยบริการ ในวันปฐมนิเทศแกนักศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 จั ด อ บ ร ม แ น ะ นํ า ก า ร ใ ช
ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด (OPAC) แกนักศึกษา/บุคลากร
 จั ด อบรม แนะนํ า การใช ร ะบบ
สารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ฐานข อ มู ล อ า งอิ ง

๒๒
ออนไลนเพื่อการศึกษาคนควาและวิจัย แกนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ทั่วไป
 จัดอบรม แนะนําการใชโ ปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote web) ใหคําปรึกษา
แนะนําการเขียนอางอิงเชิงวิชาการ แกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
 จัดอบรม แนะนําการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส และการเขียนอางอิง เชิงวิชาการ แก
นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๑๒ การบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย
ศูนยวิท ยบริการแนะนําการใชสารสนเทศหองสมุด การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
การศึกษา คนควา และวิจัย ใหกับนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ป
ที่
๑ แน ะนํ าก า รเ ขี ย นอ า งอิ งท า ง
๕ ก.พ.๕๕
วิชาการ การใชโ ปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม End Note Web
และการใชฐานขอมูลอออนไลน
๒ แนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน ๒๒-๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔
เพื่อการศึกษา คนควา วิจัย
๓

๔

๕

หนวยงาน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคคลทั่วไป
นักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
นักศึกษาใหม ภาคปกติ
วิทยาการจัดการ และแนะนําการ
ใชบริการสารสนเทศหองสมุดของ
ศูนยวิทยบริการ
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ นักศึกษาใหม ภาคปกติ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ให
คําแนะนําการใชบริการสารสนเทศ
หองสมุดของศูนยวิทยบริการ
แนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ บุคคลทั่วไป
เพื่ อ การศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย แก
บุคคลทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(คน)
๔๐

๕๐
๘๓๕

๑,๑๙๕

๕๐
๒,๕๗๐

๒๓

๓.๑๓ การใหบริการหองสมุด ศูนยการศึกษายานมัทรี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑเพิ่มเติมการจัดบริการหองสมุด ศูนยการศึกษา
ยานมัท รี เพื่ออํานวยความสะดวกให แกนัก ศึก ษา อาจารย
และบุ ค ลากรที่ เ ข า มาใช บ ริ ก าร โดยจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่ง พิมพ วารสาร และหนังสือพิม พ
รวมทั้ ง จั ด ให มี บ ริ ก ารยื ม -คื น ระหว า งห อ งสมุ ด ของศู น ย
การศึกษายานมัทรี กับศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงาน และ
บริการอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
.

๓.๑๔ การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ใหบริการอินเทอรเ น็ต และคอมพิวเตอรสําหรับพิม พ
งาน จํานวน ๒๔ เครื่อง
 ใหบริการ จํานวน ๔๖ เครื่อง
 ให บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การสื บ ค น ฐานข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลนเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย
จํานวน ๑๒ เครื่อง
 ใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด(OPAC) ภายในอาคารศูนยวิทยบริการ จํานวน ๑๓ เครื่อง
 จัดบริก ารเครื่องพิม พ จํานวน ๒ เครื่อง สําหรับ บริการ พิมพ งาน
สืบคนในราคาประหยัดแกนักศึกษา และผูเขาใชบริการ

๒๔
๓.๑๕ การจัดบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการใชฐานขอมูลออนไลน
ศูนยวิท ยบริการจัดอบรม/แนะนําการใชฐานขอมูล อางอิง ออนไลน (Reference Database) และ
สงเสริมการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน e-Books, e-Journals, e-Theses, e-Research
ซึ่งเปนฐานขอมูลภาษาตางประเทศ จํานวน ๑๓ ฐานขอมูล ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการจัดหาใหแกมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในสังกัด ๗๕ แหงทั่วประเทศ ตามโครงการ
พัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ใหแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเพื่อการสืบคน
ฐานขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามความตองการของผูใช โดยสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขาย
อินเทอรเ น็ตของมหาวิท ยาลัยที่ http://www.nsru.ac.th/aritc/database.php ผาน IP Address ของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแกประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ตองการสืบคนฐานขอมูลแตมีขอจํากัดดาน IP address ในการเขาถึงขอมูล ใหสามารถเขาใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (full texts) เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูใชบริก าร โดยมีชองทางเลือกใชการเขาถึง
ฐานขอมูลจากอินเทอรเน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางสะดวกถึง ๒ ชองทาง ดังนี้
ทางเลือกที่ ๑ โดยการล็อกอินผานรหัส โดยใช User Name: NSRU๑๒๓ และ Password: Library
ทางเลือกที่ ๒ โดยการกําหนดคา Web browser เพื่อเขาสูระบบฐานขอมูล ออนไลนผานระบบ
proxy server
ทั้งนี้ เพื่อใหผูใชบริก ารไดรับ บริก ารสารสนเทศที่ครบถวน รวดเร็ว
และมีการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพ โดยไม
จํากัดดานเวลา สถานที่ และจํานวนผูเขาใช เพื่อจัดบริการวิชาการสารสนเทศ
ใหแกสังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยใหเกิดการเรียนรู
ตามอัธยาศั ย ซึ่ง เปน รากฐานสํ าคัญ ในการพัฒ นาองคความรูเ พื่อการเป น
ศูนยกลางการเรียนรูตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๓.๑๖ การปรับเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนระบบ ALIST
ศูนยวิทยบริการไดทําการเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติใหม เปนระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อ
สถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เนื่องจากระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบเดิม
ที่ใชอยูไ ดหมดอายุการใชงาน และไมมีการพัฒนาตอ จึงตองทําการเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน ระบบ
ALIST เวอรชัน 4.0 เพื่อความเหมาะสมและเพื่อความเสถียรในการปฏิบัติงานดานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
และเพิ่มขีดความสามารถในดานการสืบคนผานโปรโตคอล Z39.50 และสนับสนุนการเชื่อมตอกับฐานขอมูล
Union Catalog โดยได ทํา การจั ดอบรมการใช ง านระบบดัง กล าวให แก คณะบรรณารัก ษ นัก วิช าการ
คอมพิวเตอร และเจาหนาที่หองสมุด ศูนยวิทยบริการ เขารับการอบรมการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST
ในระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยทีมวิทยากรจากศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ โดยไดเริ่มใชงานระบบดังกลาวเพื่อจัดบริการแกสมาชิกอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ เปนตนมา

๒๕

๓.๑๗ การใหบริการสื่อโสตทัศน ในรูปแบบ Edutainment
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการเปน
แหลงความรูดานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะสนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และมุงสูความเปน
เลิศในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยไดดําเนินการพัฒนาระบบโครงสราง
เทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายหลักความเร็วสูง ใหมีความสามารถในการ
รองรับการกระจายของสื่อตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทย
บริการจึงไดมีการประยุกตใชงานสื่อโสตทัศนเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับผูใชบริการ เพื่อชวยสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผสมผสานในเรื่องของ "การศึกษา" และ "ความบันเทิง" เขาดวยกันใน
รูปแบบ Edutainment เพื่อใหเกิดการเรียนรูในดานวิชาการ ความรู และสาระบันเทิงควบคูกันไป อีกทั้งยัง
ชวยเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรูของนักศึก ษา และใหความรูสึก ผอนคลายในเวลาวางของนัก ศึก ษา
อาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๖
๓.๑๘ การใหบริการสื่อโสตทัศน
การใหบ ริก ารสื่อโสตทัศนภายในอาคารศูนยวิท ยบริการบริเ วณ ชั้น ๗
ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เชน ซีดีรอม มัลติมีเดีย วีซีดี ดีวีดี วีดิทัศน
และปรั บ ปรุ ง ห อ งให บ ริ ก ารรั บ ชมมั ล ติ มี เ ดี ย รายบุ ค คล และรายกลุ ม พร อ ม
โสตทั ศ นู ป กรณ และห อ งให บ ริ ก ารคี ต ศิ ล ป เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๓.๑๙ การใหบริการถายทอดสัญญาณผานเคเบิ้ลทีวี
เป นระบบการประยุก ตใ ช ง านเคเบิ้ ล ทีวี เพื่ อการ
เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ข า วสารกิ จ กรรมต า ง ๆ ภายใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค แกนัก ศึก ษา อาจารย และ
บุ ค ลากร ในรู ป แบบการถ า ยทอดสดให รั บ ชมได ผ า นทาง
ชองสัญญาณเคเบิ้ลทีวี และทางเว็บ เพจ (Web Streaming)
เมื่อผานการถายทอดสดจะบันทึกเก็บไวเพื่อเรียกดูในภายหลัง
ได และมี ก ารจั ด บริ ก ารถ า ยทอดสั ญ ญาณรายการสารคดี
วิชาการ ภาพยนตรตางๆ ที่ออกอากาศตามตารางเวลา ซึ่ง
สามารถถายทอดผานเคเบิ้ลทีวีไดจํานวน ๒๑ ชองสัญญาณ ดังนี้





ชองสัญญาณ UBC
ชองสัญญาณดาวเทียม
ชองสัญญาณของสํานักวิทยบริการฯ
ชองสัญญาณของมหาวิทยาลัยฯ

จํานวน ๙ ชอง
จํานวน ๘ ชอง
จํานวน ๒ ชอง
จํานวน ๒ ชอง

๓.๒๐ การใหบริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน (Web Streaming)
การใหบ ริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน เปนการแพรก ระจายสัญญาณภาพและเสียงของสื่อประเภท
Streaming Video และ Audio ในรูปแบบ On Demand เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ใหตอบสนองความตองการของผูใชบริก ารดานวิชาการ ทักษะ ความรู และสาระบันเทิงดาน
มัล ติมีเดียอยางครบครัน ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ ใหสามารถเลือกรับชมรายการตางๆ ที่สนใจไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดจํานวนผูเขาใชบริการ และ
สามารถเขาใชบริการไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
ปจจุบันการใหบริการสื่อมัลติมีเดียออนไลนไดรับความสนใจจากผูใชบริการคอนขางมาก จึงไดมีการ

๒๗
ปรับปรุงรูปแบบเว็บเพจใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงข อมูลสารสนเทศใหครอบคลุมทุกสาขา เพื่อการ
เปนแหลงความรูดานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการจัดแบง
หมวดหมูสารสนเทศบนเว็บดังนี้
 สารคดีเกี่ยวกับในหลวง สารคดีเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระราชประเพณีตาง ๆ ที่สําคัญของไทย
 ประชาสัม พันธ เผยแพร ขาวสาร ขอมูลดานผลงานวิชาการของอาจารย นักศึก ษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการออกอากาศในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
 ประชาสัมพันธ เผยแพร กิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 วิชาการ สาระความรูที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อมุงเนนสงเสริมทักษะการเรียนรู ในดานตาง ๆ
ไดแก ดานสังคม ภาษา วัฒนธรรม ดนตรี ศาสนา เกษตรกรรม เทคโนโลยี สุขภาพ อาหาร ฯลฯ
 สารคดี ไดแก สารคดีบันเทิง สารคดีเชิงวิชาการ สารคดีเชิงภาพยนตร สารคดี Discovery
สารคดี National Geographic สารคดี BBC สารคดี Century สารคดีสองโลก ฯลฯ
 รายการทีวียอนหลังที่นาสนใจตาง ๆ เชน งานพระราชพิธีตางๆ การแขงขันกีฬาโอลิมปก
เกมส เปนตน
 สาระบันเทิงอื่น ๆ ตามเหตุการณในปจจุบัน หรือตามที่ผูใชบริการรองขอ

๓.๒๑ การจัดทําเอกสารดิจิทัล ฉบับเต็ม (Thai Digital Collection)
ตามที่สํานักวิท ยบริก ารฯ ไดเ ขารวม ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล เอกสารฉบับเต็ม ภาษาไทยใน
รูปแบบดิจิทัล (Thai Digital Collection หรือ TDC) ซึ่งเปนหนึ่ง ในโครงการพัฒ นาเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) มีเปาหมายเพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสารฉบับ
เต็มของ วิทยานิพนธ (e-Thesis) รายงานการวิจัย (e-Research) และบทความวิจัย
(article) ของอาจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค และ
มหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เพื่ อให ผูใ ชบ ริก ารสามารถ
สืบคนขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสารดิจิทัลฉบับเต็มของ
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ได ม ากกว า ๓๐๗,๐๖๔ รายการ โดยสามารถสื บ ค นทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต ผาน IP Address ของมหาวิท ยาลัย /

๒๘
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจเขารวมโครงการ
ดังกลาว ไมต่ํากวา ๙๖ แหง ซึ่งสามารถใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูข อง
ชุมชนทองถิ่น
๓.๒๒ การบริการ e-Library
การบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Library
เปนบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเ ล็กทรอนิกสที่ประกอบไป
ดวยหนังสือหนังสือทั่วไป และวารสาร/นิตยสาร มากมายหลาย
ประเภทซึ่งมีการแบงแยกหมวดหมูของหนังสือไวอยางชัดเจน
อาทิ หนัง สือ เบ็ด เตล็ ดหรือ ความรูทั่ วไป ปรัช ญา ศาสนา
สังคมศาสตร เปนตน ทําใหงายตอการคนหาตามความสนใจ
ของผูใชบ ริการ โดยจะมีคําแนะนําการใชง านเปนขั้นตอนไว
อยางชัดเจน

๓.๒๓ งานสัปดาหหองสมุด และการสงเสริมการอาน
ศูน ยวิ ท ยบริก าร ได จั ดงานออกรา นจํา หน า ยหนัง สื อ สื่ อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของ
การเรียนรู ตลอดจนเปดโอกาสใหนัก ศึกษา อาจารย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ
และสามารถเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือที่มีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการใชเขาหองสมุด ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรของ
หองสมุด
งาน บุคส แอนด ไอที แฟร ๒๐๑๒ (Books & IT Fair 2012)
จั ด ให มี ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ มี ร า นค า
สํานักพิมพ และตัวแทนจําหนายทั้งสิ้นจํานวน ๒๒ รานคา ๒๕ บูธ
ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้

๒๙
 การจําหนายหนังสือ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวม ๕
วัน
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในหัวขอ “โปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ Open Biblio”
 กิจ กรรมสั ม มนาวิช าการ โดยวิท ยากรผู เ ชี่ ยวชาญ ศาตราจารย อุ ก ฤษฏ ป ท มานั นท ในหั วข อ
“สถาบันอุดมศึกษากับการกาวสูประชาคมอาเซียน”
 กิจกรรมเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเขียน โดย คุณ ศัก ดิ์สิริ มีส มสืบ ในวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ดานขางอาคารบรรณราชนครินทร
 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหองสมุด การใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุมหนังสืออาเซียน
 กิ จ กรรมตอบป ญ หาชิ ง รางวั ล เกี่ ย วกั บ การใช ห อ งสมุ ด การใช ส ารสนเทศ การใช ฐ านข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ความรูเกี่ยวกับอาเซียน

๓.๒๔ การจัดงาน ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและงาน บุคส แอนด ไอที แฟร ๒๐๑๒
ในป พ.ศ.๒๕๕๕ เป นวาระครบรอบ
๙๐ ป แหง การสถาปนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัด
งาน ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขึ้น
ในระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เพื่อแสดงความกาวหนาทางวิชาการ และเฉลิม
ฉลอง ๙๐ ปแหงความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครสวรรค โดยมี กิจ กรรมของแต ล ะ
หนวยงานมากมาย อาทิ การจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ การแสดงนิท รรศการผลงานทาง

๓๐
วิช าการ งานวิจั ยและการบริก ารสูก ารพัฒ นาทอ งถิ่น งานสัป ดาหวิ ท ยาศาสตร และการแสดงประวั ติ
มหาวิทยาลัย เปนตน
สํ า นั ก วิ ทย บ ริ ก า รแล ะ เ ทคโ น โ ล ยี
สารสนเทศ รวมเปนสวนหนึ่งในการจัดงาน ๙๐ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยการจัดงาน
“บุคส แอนด ไอที แฟร 2012” (Books & IT
Fair 2012 @NSRU) เปนกิจกรรมการเปดราน
จําหนายหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของการ
เรียนรู ตลอดจนเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารย
บุคลากรของมหาวิท ยาลัย และบุคคลทั่วไป มี
โอกาสเลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ อุ ป กรณ ไ อที ในราคา
พิเศษ และสามารถเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการใชเขาหองสมุด ซึ่งเปน
ประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรของหองสมุด และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การเสวนากับนักเขียน
และกิจกรรมประชุม อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ณ บริเวณดานหนาอาคารบรรณราชนครินทร และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีรานคา
สํานักพิมพ และตัวแทนจําหนายทั้งสิ้นจํานวน ๒๒ รานคา ๒๕ บูธ ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
 การจําหนายหนังสือ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการเกี่ยวกับ หองสมุด การใชสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิทรรศการมุมหนังสืออาเซียน ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 การสัมมนาวิชาการ “กระดานชนวนกับกอนเมฆอิเล็กทรอนิกส ในการศึกษา” โดยวิทยากร: รศ.ยืน
ภูวรวรรณ อดีตรองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๑๕)
 การสัมมนาวิชาการ “การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๑๕)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางและนํา e-Book ไปใชในองคกรบนเครื่อง iPad และ Tablet”
โดยวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด และทีมงาน I love Library
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร ชั้น ๒ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ฯ
(อาคาร ๑๕)
 การสัมมนาวิชาการ “รูกลไกการคาขายบน e-Bay” โดยวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากชมรมคนรักอีเบย
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๑๕)
 การประชุ ม เชิง ปฏิ บัติ ก าร “ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและประกัน คุณ ภาพการศึก ษา”
เครือขายสารสนเทศและแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง โดยวิทยากร: ทีมงานศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔

๓๑













อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๑๕)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Open Biblio” โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คุณบุญเกียรติ เจตจํานงนุช คุณวลัยภรณ
ชางคิด และคุณวนัทวิร า ฉันทะจํารัส ศิลป ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิง หาคม ๒๕๕๕ ณ หองปฏิบัติก าร
คอมพิวเตอร ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๑๕)
การสัมมนาวิชาการ “สถาบันอุดมศึกษากับการกาวสู ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากร: ศ.อุกฤษฎ
ปทมานันท อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเสวนา เรื่อง “การทองเที่ยวในประเทศอาเซียน และกลุมจัง หวัดภาคเหนือตอนลาง 2” โดย
วิทยากร: ผูมีประสบการณดานการทองเที่ยว ตัวแทนผูประกอบการ และทีมงาน Thai LowerNorth
ในที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเขียนกวีรางวัลซีไรต โดย คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ใน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ดานขางอาคารบรรณราชนครินทร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถายภาพดานกลอง DSLR” โดย ทีมวิท ยากรจากนิตยสาร
“FOTO INFO” ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น
๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิ จ กรรมตอบป ญ หาชิ ง รางวั ล เกี่ ย วกั บ การใช ห อ งสมุ ด การใช ส ารสนเทศ การใช ฐ านข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ความรูเกี่ยวกับอาเซียน
กิจกรรมมอบรางวัล “ยอดนักอาน & ยอดนักยืม ประจําป ๒๕๕๔/๒๕๕๕” ที่ไดทําการยืมหนังสือ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มียอดสถิติการยืมสูงสุด ๕ อันดับ ในแตละประเภท ตั้งแตเดือนกันยายน
๒๕๕๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

๓๒

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. ใหบ ริก ารทดสอบการประกันคุณ ภาพด านคอมพิวเตอรให กับ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
นครสวรรคโดยนักศึกษาตองผานเกณฑที่กําหนดกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

๓๓
๒. ใหบริการจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร
ประชาสัมพันธงานวิชาการและการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน

๓. ใหบ ริการดานระบบเครือขายสื่อสาร ใหคําปรึก ษาและแกปญหาในการใชงานระบบเครือขาย
ตรวจสอบและแกไขปญหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๔. บริการยืมคืนอุปกรณคอมพิวเตอรแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชในการประชุม อบรมสัมมนา
๕. การใหบริการ Account แกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อขอใชบริการอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร

๓๔
๖. การใหบริการพื้นที่บ น Server แกนัก ศึก ษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ที่ไมมี Web Server เปนของตนเอง
๗. การบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
ใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๘. การบริการหองอินเทอรเน็ต แกนักศึกษาและบุคลากร ในการสืบคนขอมูล

๙. การใหบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จํานวน ๖ หอง ประกอบดวย
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อหองปฏิบัติการ
Computer Laboratory ๑
Computer Laboratory ๒
Computer Laboratory ๓
Computer Laboratory ๔
Computer Training ๑
Computer Training ๒

จํานวน (เครื่อง)
๓๐
๓๐
๔๒
๔๕
๕๒
๓๐

๓๕
๑๐. การใหบริการหองประชุม/สัมมนา
ลําดับ
ชื่อหองปฏิบัติการ
ที่
๑ หองประชุมพระบาง
๒ หองประชุมเล็ก (ชั้น ๔)

จํานวน
(คน)
๓๐๐
๕๐

๑๑. การใหบริการเชาหองประกวดราคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หอง

ชั้น

คณะกรรมการเสนอราคา
ประกวดราคา ๑ - ๒
ประกวดราคา ๓ - ๗
ประกวดราคา ๘ - ๙
ประกวดราคา ๑๐
ประกวดราคา ๑๑-๑๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑๒. การบริการลงทะเบียนคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณสื่อสารสําหรับใชงานระบบเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓๖

๔.๑ การบริการวิชาการคอมพิวเตอร

การใหบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ลําดับ
โครงการ
ที่
๑ อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สําหรับนักศึกษา
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ

สํานักวิทยบริการฯ
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ
สําหรับนักศึกษา
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ
สําหรับนักศึกษา
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ
สําหรับนักศึกษา
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ
สําหรับนักศึกษา
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
อบรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ
สําหรับนักศึกษา
Computer Laboratory ๔,
Computer Training ๑
ประชุมเตรียมความพรอมกอนเปด สํานักวิทยบริการฯ
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔
หองประชุมพระบาง
สัมมนาปลายภาคเรียน นักศึกษา คณะครุศาสตรหองประชุม
คณะครุศาสตร
พระบาง

วัน เดือน ป
๘ – ๙ ต.ค.
๒๕๕๔

จํานวน
(คน)
๔๐

๑๕ – ๑๖ ต.ค.
๒๕๕๔

๔๐

๒๒ – ๒๓ ต.ค.
๒๕๕๔

๔๐

๒๙ – ๓๐ ต.ค.
๒๕๕๔

๔๐

๕ – ๖ พ.ย.
๒๕๕๔

๔๐

๑๒ – ๑๓ พ.ย.
๒๕๕๔

๔๐

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔

๒๐๐

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔

๓๐๐

๓๗
ลําดับ
โครงการ
ที่
๙ ประชุมนักศึกษา ป ๔ คณะครุ
ศาสตร
๑๐ สัมมนาวิจัยของนักศึกษา กศ.บป.
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ

คณะครุศาสตรหองประชุม
พระบาง
คณะมนุษยศาสตรฯ
หองประชุมพระบาง
อบรมสอบธรรมะศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หองประชุมพระบาง
สอบธรรมะศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หองประชุมพระบาง
พิธีมอบทุน set
กองพัฒนานักศึกษาหอง
ประชุมพระบาง
สัมมนางานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หองประชุมพระบาง
อบรมสอบประกันคุณภาพดาน
สํานักวิทยบริการฯ
คอมพิวเตอร
Computer Training 1
อบรมการใชงานระบบเฉพาะทาง ธนาคารไทยพาณิชย
SCB
Computer Laboratory 4
สอบคัดเลือก นักศึกษาเขาป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๕๕
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
NECTEC
ITPE
หองประชุมพระบาง
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
คณะวิทยาการจัดการ
สําเร็จรูปทางดานบัญชี
Computer Laboratory 4
อบรมสอบประกันคุณภาพดาน
สํานักวิทยบริการฯ
คอมพิวเตอร
Computer Training 1
อบรมการใชงานระบบเฉพาะทาง ธนาคารไทยพาณิชย
SCB
Computer Laboratory 4
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ สํานักวิทยบริการฯ
ดูแลรักษาและซอมบํารุง
Computer Training 1
คอมพิวเตอรเบือ้ งตนฯ
โครงการปฏิบัติธรรม ตามความ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เชื่อของศาสนา
หองประชุมพระบาง
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

บริษัท เดอะมาสเตอร กรุป
หองประชุมพระบาง

วัน เดือน ป
๗ ธ.ค. ๒๕๕๔

จํานวน
(คน)
๓๐๐

๙ – ๑๐ ธ.ค.
๒๕๕๔
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔

๑๕๐

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๔

๓๐๐

๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔

๒๐๐

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๔

๒๐๐

๔ ม.ค. ๒๕๕๕

๔๐

๑๐ – ๑๓ ม.ค.
๒๕๕๕
๑๑ ม.ค. ๒๕๕๕

๔๐
๓๐๐

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๕

๓๐๐

๑๓ – ๑๗ ธ.ค.
๒๕๕๕
๑๗ ม.ค. ๒๕๕๕

๔๐

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕

๔๐

๒๓ ม.ค. ๒๕๕๕

๔๐

๑ ก.พ. ๒๕๕๕

๓๐๐

๑ ก.พ. ๒๕๕๕

๒๐๐

๓๐๐

๔๐

๓๘
ลําดับ
โครงการ
ที่
๒๕ อบรมสอบประกันคุณภาพดาน
คอมพิวเตอร
๒๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA
online System
๒๗ สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
การศึกษาและพัฒนาการจัดทํา
สาระการเรียนรูเอกลักษณของชาติ
๒๘ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ

วัน เดือน ป

สํานักวิทยบริการฯ
Computer Training ๑
กลุมงานมาตรฐานการศึกษา
Computer Laboratory ๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หองประชุมพระบาง

๘ ก.พ. ๒๕๕๕

จํานวน
(คน)
๔๐

๑๕ ก.พ. ๒๕๕๕

๔๐

๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕

๓๐๐

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕

๓๐๐

๑ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๑ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๖ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๗ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๙ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๒๓ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๒๖ มี.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๒๓ – ๒๔ เม.ย.
๒๕๕๕
๒๔ – ๒๗ เม.ย.
๒๕๕๕

๔๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หองประชุมพระบาง
โครงการจัดทําแผนแมบท MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
อบรมพัฒนาทักษะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝกงาน สาขา คณะวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
อบรมเชิงปฏิบัติการ HR
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยใน คณะครุศาสตร
ชั้นเรียนใหกบั นักศึกษาชั้นปที่ ๔ หองประชุมพระบาง
คณะครุศาสตร
วันปจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
หองประชุมพระบาง
ปฐมนิเทศนักศึกษา กอนออก
คณะครุศาสตร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หองประชุมพระบาง
คณะครุศาสตร
อบรมการใชงาน โปรแกรม
ศูนยสุขภาพจิตที่ ๘
เกี่ยวกับสุขภาพจิต
Computer Training ๑
อบรมการใชงาน โปรแกรม
ศูนยสุขภาพจิตที่ ๘
เกี่ยวกับการทาง
Computer Training ๑

๔๐

๓๙
ลําดับ
โครงการ
ที่
๓๘ อบรมการใชงาน โปรแกรม
เกี่ยวกับการทาง
๓๙ อบรมการใชโปรแกรม the
Geometer's Skerchpad
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๔๗
๔๘
๔๙

ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ

วัน เดือน ป

สํานักงานทางหลวงชนบท ๘
Computer Laboratory ๔
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
Computer Laboratory ๔
รับรายงานตัวนักศึกษา ภาค
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
กศ.บป.
ทะเบียน
หองประชุมพระบาง
อบรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
Computer Laboratory ๔
สัมภาษณนักศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
หองประชุมพระบาง
ปฐมนิเทศ นักศึกษา คณะ
คณะวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
อบรมหลักสูตรการใชงาน
สํานักวิทยบริการฯ
คอมพิวเตอรสําหรับวัยเกา (๕๐ ป หอง Computer Training ๑
ขึ้นไป)
อบรมหลักสูตรการแตงภาพดวย สํานักวิทยบริการฯ
โปรแกรมเฉพาะทาง
หอง Computer Training 1
อบรมหลักสูตรการใชฐานขอมูล สํานักวิทยบริการฯ
ออนไลนเพือ่ การศึกษา คนควา
หอง Computer Training 1
วิจัย และการเขียนอางอิงทาง
วิชาการ
อบรมการประกันคุณภาพให
คณะมนุษยศาสตรและ
นักศึกษาสาขาตางประเทศ
สังคมศาสตร
หองประชุมพระบาง
อบรมหลักสูตรการใช Open
สํานักวิทยบริการฯ
Source/Freeware ในการจัดการ Computer Training 1
สารสนเทศ
อบรมการใชงาน smart sale
ธนาคารไทยพาณิชย
หอง Computer Training 1

๒๓ – ๒๔ เม.ย.
๒๕๕๕
๑ – ๔ พ.ค.
๒๕๕๕

จํานวน
(คน)
๔๐
๔๐

๖ พ.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๘ – ๙ พ.ค.
๒๕๕๕

๔๐

๑๔ พ.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๒๑ พ.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๖ – ๑๗ พ.ค.
๒๕๕๕

๔๐

๒๔ – ๒๕ พ.ค.
๒๕๕๕
๑๔ – ๑๕ มิ.ย.
๒๕๕๕

๔๐

๑๔ – ๑๕ มิ.ย.
๒๕๕๕

๑๒๐

๒๑ – ๒๒ มิ.ย.
๒๕๕๕

๔๐

๒๔ มิ.ย.๒๕๕๕

๔๐

๔๐

๔๐
ลําดับ
โครงการ
ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ วัน เดือน ป
จํานวน
ที่
(คน)
๕๐ สัมมนาหลังฝกประสบการณ
คณะวิทยาศาสตรและ
๒๓ - ๒๔ มิ.ย.
๑๒๐
วิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยี
๒๕๕๕
หองประชุมพระบาง
๕๑ ประกวด ดาว-เดือน คณะ
คณะวิทยาศาสตรและ
๒๗ มิ.ย.๒๕๕๕
๓๐๐
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
๕๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ คณะครุศาสตร
๒๙ มิ.ย.๒๕๕๕
๓๐๐
พัฒนาศักยภาพดานวิชาการแก
หองประชุมพระบาง
นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย
๕๓ อบรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
๓๐ มิ.ย.๒๕๕๕
๓๐๐
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
๕๔ อบรมกอนสอบประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการฯ
๑ ก.ค.๒๕๕๕
๔๐
ดานคอมพิวเตอร
หอง Computer Training 1
๕๕ อบรมหลักสูตร การประยุกตใช
สํานักวิทยบริการฯ
๒ ก.ค.๒๕๕๕
๔๐
คอมพิวเตอร ยุคสังคมออนไลนบน หอง Computer Training 1
เครื่อขายอินเทอรเน็ต
๕๖ อบรมหลักสูตรลดใชพลังงาน
สํานักพลังงานจังหวัด
๔ – ๕ ก.ค.๒๕๕๕ ๔๐
ภาครัฐ
นครสวรรค
หอง Computer Training 1
๕๗ พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ SET กองพัฒนานักศึกษา
๔ ก.ค.๒๕๕๕
๓๐๐
และ ทุนสงเคราะห ภาคเรียนที่ 1 หองประชุมพระบาง
ปการศึกษา 2555
๕๘ อบรมโครงการ TOEIC ของ
คณะมนุษยศาสตรและ
๕ ก.ค.๒๕๕๕
๓๐๐
นักศึกษานานาชาติ
สังคมศาสตร
หองประชุมพระบาง
๕๙ อบรมทางคอมพิวเตอร ใหกับ
คณะวิทยาการจัดการ
๗ – ๘ ก.ค.๒๕๕๕ ๔๐
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หอง Computer Training 1
๖๐ อบรม e-Learning สําหรับ
สํานักวิทยบริการฯ
๙ – ๑๓ ก.ค.
๔๐
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หอง Computer Training 1
๒๕๕๕
นครสวรรค
๖๑ อบรมหลักสูตรการสํารวจและ
สํานักทางหลวงชนบทที่ ๘
๑๗ – ๒๐ ก.ค.
๔๐
เขียนแบบงานทางอยางมี
หอง Computer Training 1
๒๕๕๕
ประสิทธิภาพ

๔๑
ลําดับ
โครงการ
ที่
๖๒ บายศรีสูขวัญ สาขาชีววิทยา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

ชื่อหนวยงาน/หองปฏิบัติการ

วัน เดือน ป

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
อบรมการใชงานเว็บไซต
สํานักวิทยบริการฯ
Lowernorth
หอง Computer Training 1
สอบ กพ ภาค ก ป๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา สื่อ คณะครุศาสตร
การเรียนการสอน คอมพิวเตอร
หอง Computer Training 1
ชวยสอน
อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม
สํานักวิทยบริการฯ
หองสมุดอัตโนมัติ Open Biblio หอง Computer Training 1
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา สื่อ คณะครุศาสตร
การเรียนการสอน คอมพิวเตอร
หอง Computer Training 1
ชวยสอน
กองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใชงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
คอมพิวเตอรใหกบั พนักงาน
หอง Computer Training 1
อบรมพัฒนาอาจารยสูตําแหนง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทางวิชาการ
นครสวรรค
หองประชุมพระบาง
การประชุมวิชาการการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
บุคลิกภาพ สาขานิเทศศาสตร
หองประชุมพระบาง
สัมมนาประเทศไทยกับความพรอม คณะวิทยาการจัดการ
จะเขาสูประชาคมอาเซียน 2558 หองประชุมพระบาง
การสัมมนาวิชาการความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
ของขอมูล
เทคโนโลยี
หองประชุมพระบาง
รวม

๒๑ ก.ค.๒๕๕๕

จํานวน
(คน)
๒๐๐

๒๗ ก.ค.๒๕๕๕

๔๐

๒๗ – ๒๙ ก.ค.
๒๕๕๕

๓๐๐

๑๔ - ๑๕ ก.ค.
๒๕๕๕

๔๐

๑๖ ก.ค.๒๕๕๕

๔๐

๑๗ - ๑๙ ก.ค.
๒๕๕๕

๔๐

๑๗ - ๑๙ ก.ค.
๒๕๕๕

๓๐๐

๒ ส.ค.๒๕๕๕

๔๐

๓ - ๔ ส.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๖ ส.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๒ ส.ค.๒๕๕๕

๓๐๐

๑๘ ส.ค.๒๕๕๕

๒๐๐
๑๑,๖๙๐

๔๒

การจัดอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วัน เดือน ป

หลักสูตร

ประเภทนักศึกษา

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๔
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๔
๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔
๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๔
๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๔
๔ ม.ค. ๒๕๕๕
๕ ม.ค. ๒๕๕๕
๑๗ ม.ค. ๒๕๕๕
๘ ก.พ. ๒๕๕๕
๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕
๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕
๑๔ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕
๕ เม.ย. ๒๕๕๕
๑ ก.ค. ๒๕๕๕

อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
อบรมสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร
รวม

ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาค กศ.บป.
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคกศ.บป.
ภาคปกติ
ภาคกศ.บป.
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ

จํานวน
(คน)
๓๐
๒๕
๒๔
๒๗
๒๖
๒๔
๓๐
๕
๔๐
๒๘
๓๓
๓๙
๔๒
๑๖
๔๐
๓๓
๑๘
๓๖
๕๑๖

การฝกอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับบุคคลภายนอกและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป ๒๕๕๕
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

วัน เดือน ป
๑๖ – ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
๑๔ – ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

๔

๒๑ – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

หลักสูตร
การใชงานคอมพิวเตอรสําหรับวัยเกา (50 ป ขึ้นไป)
การแตงภาพดวยโปรแกรมเฉพาะทาง
การใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย
และการเขียนอางอิงทางวิชาการ
การใช Open SourceFreeware ในการจัดการสารสนเทศ
รวม

จํานวน
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๖๐

๔๓

รายงานการใชหองเสนอราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๑ ประกวดราคากอสรางอาคาร

วัน/เดือน/ป

๒
๓
๔
๕
๖

โครงการกอสรางอาคาร
ประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทางการแพทย
ประกวดราคาปรับปรุงและทาสีอาคาร
โครงการประกวดราคากอสรางอาคาร

๗

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๘
๙
๑๐
๑๑

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๑๒

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๑๓

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๑๔

โครงการปรับปรุงฟนฟูถนนลาดยาง

๑๕

โครงการฟนฟูน้ําทวมงานกอสราง
ถนนลาดยาง

๓๐ พ.ย.
๒๕๕๔
๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
๒ ธ.ค. ๒๕๕๔
๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔
๑๙ ม.ค.
๒๕๕๕
๒๔ ม.ค.
๒๕๕๕
๑ ก.พ. ๒๕๕๕
๖ ก.พ. ๒๕๕๕
๘ ก.พ. ๒๕๕๕
๑๐ ก.พ.
๒๕๕๕
๑๓ ก.พ.
๒๕๕๕
๑๕ ก.พ.
๒๕๕๕
๒๔ ก.พ.
๒๕๕๕
๒๔ ก.พ.
๒๕๕๕

๑๖

โครงการจางกอสรางอาคารศูนยปฏิบัตกิ าร
กิจกรรมนักศึกษา
โครงการจัดซื้อสายเรง พด.
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการงานฟนฟูถนน

๒๗ ก.พ.
๒๕๕๕
๑ มี.ค. ๒๕๕๕
๑ มี.ค. ๒๕๕๕
๒ มี.ค. ๒๕๕๕
๘ มี.ค. ๒๕๕๕

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนวยงาน
ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค

จํานวน
(หอง)
๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑
การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๒
๖
๒
๑๑
๓

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๖

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๙
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค

๕
๒
๔
๒

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๓

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๑๔

สทช. ๘ จังหวัดนครสวรรค

๑๖

สทช. ๘ จังหวัดนครสวรรค

๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๔

สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๘

๒
๖
๒
๕

๔๔
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๒๑ โครงการงานปรับปรุงเสนทอ จังหวัดพิจิตร
๒๒

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน

๙ มี.ค. ๒๕๕๕ สํานักงานประปาสวนภูมิภาค เขต
๑๐
๑๓ มี.ค.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒๕๕๕

๒๔

โครงการประกวดราคาจางกอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โครงการประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน ๑ รายการ
โครงการซื้อครุภัณฑ

๒๕

โครงการซื้อครุภัณฑ

๒๖

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๒๗

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๒๘

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๒๙

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๓๐

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๓๑

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๓๒

งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส

๓๓

โครงการประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑสํานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จํานวน ๔ รายการ
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ๕ เม.ย. ๒๕๕๕ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๑๐ เม.ย.
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค
๒๕๕๕
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๑๑ เม.ย.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
๒๕๕๕

๒๓

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๑๕ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๖ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๖ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๙ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๙ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๙ มี.ค.
๒๕๕๕
๒๐ มี.ค.
๒๕๕๕
๒๓ มี.ค.
๒๕๕๕
๒๗ มี.ค.
๒๕๕๕
๒๙ มี.ค.
๒๕๕๕
๓ เม.ย. ๒๕๕๕

จํานวน
(หอง)
๙
๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

สํานักงานประปาสวนภูมิภาค เขต
๑๐
สํานักงานประปาสวนภูมิภาค เขต
๑๐
สํานักงานประปาสวนภูมิภาค เขต
๑๐
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค

๑๒

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค

๓

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค

๙

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๓

๙
๖
๓

๘
๓
๓
๑๐
๓
๕

๔๕
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๓๙ งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

วัน/เดือน/ป

๑๒ เม.ย.
๒๕๕๕
โครงการปรับปรุง DM สาขาพิษณุโลก
๑๘ พ.ค.
๒๕๕๕
โครงการงานขุดคลอง
๒๑ พ.ค.
๒๕๕๕
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๑๑ มิ.ย.
๒๕๕๕
โครงการงานปรับปรุงทอ
๑๙ มิ.ย.
๒๕๕๕
โครงการงานซือ้ มาตรน้ํา ๑๐,๐๐๐ เครื่อง
๒๑ มิ.ย.
๒๕๕๕
โครงการซื้อมาตรน้ํา
๓ ก.ค. ๒๕๕๕
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๓๐ ก.ค.
๒๕๕๕
งานประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ๓ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการปรับปรุงอาคาร
๕ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการประกวดราคาจางงานปรับปรุง
๒๖ ก.ย.
พื้นที่ใหบริการศูนยวิทยบริการฯ
๒๕๕๕
รวม

หนวยงาน
การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

จํานวน
(หอง)
๕

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๘

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค

๒

โรงเรียนสักคลองคาง

๕

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๓

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐

๒

การประปาสวนภูมิภาค เขต ๑๐
ที่ทําการปกครองอําเภอทาตะโก

๒
๓

สํานักงานทองถิ่นเขตอําเภอเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓
๘
๒
๒๔๓

๔๖

ตามที่สํานักวิทยบริการฯ ไดเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่ง
เปนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส (ThaiLIS Digital Collection หรือ
TDC) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย (e-Research)
๕.๑ จัดทําฐานขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย
วิทยานิพนธ (e-Theses) ของอาจารย นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รวม
ทั้งสิ้น ๕๘๘ รายการ ซึ่งผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธฉบับเต็มของสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดมากกวา ๑๔๙,๐๒๑ รายการ โดยสามารถสืบคนทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผาน IP Address ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจเขารวมโครงการดังกลาว รวม ๙๖ แหง ซึ่งสามารถใชทรัพยากรรวมกัน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของชุมชนทองถิ่น

๔๗

สถิติผูเขารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ลําดับ

เดือน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

ผูสมัคร
สอบ
(คน)
๑๙๐
๑๗๕
๗๒๒
๗๒๔
๙๕๕
๙๐๓
๒๕๕
๓๗๔
๘๘๙
๙๙๓
๖๖๓
๗๐๙
๗,๕๕๒

ขาดสอบ
(คน)

เขาสอบ
(คน)

สอบไมผาน
(คน)

สอบผาน
(คน)

๑๗
๑๖
๘๘
๑๑๓
๙๓
๑๔๕
๕๗
๖๐
๑๕๙
๑๔๔
๑๐๙
๙๐
๑,๐๙๑

๑๗๓
๑๕๙
๖๓๔
๖๑๑
๘๖๒
๗๕๘
๑๙๘
๓๑๔
๗๓๐
๘๔๙
๕๕๔
๖๑๙
๖,๔๖๑

๙๔
๘๔
๔๘๔
๓๙๔
๕๐๕
๕๑๑
๑๑๘
๒๑๙
๕๓๐
๕๓๑
๒๙๖
๓๓๒
๔,๐๙๘

๗๙
๗๕
๑๕๐
๒๑๗
๓๕๗
๒๔๗
๘๐
๙๕
๒๐๐
๓๑๘
๒๕๘
๒๘๗
๒,๓๖๓

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาไมผานการทดสอบในรอบแรก จะตองมาเขารับการทดสอบใหมจนกวาจะสอบผาน

๔๘

แผนภูมิแสดงสถิติผูเขารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

จํานวน (คน)

๑๒๐๐

ผูสมัครสอบ

๑๐๐๐

ขาดสอบ

๘๐๐

เขาสอบ

๖๐๐

สอบไมผาน
สอบผาน

๔๐๐
๒๐๐
๐

เดือน

๔๙

สถิติทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ประเภททรัพยากร
หนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสืออางอิง ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
งานวิจัย ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
วิทยานิพนธ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน / เรื่องสั้น
นวนิยาย
สื่อโสตทัศน
รวม

จํานวน (ระเบียน)
๑๐,๓๗๑
๑๒๑,๐๕๗
๑๖,๕๑๘
๔,๔๗๘
๒,๑๓๕
๓,๗๒๕
๖,๘๓๕
๑๑,๒๔๘
๑๗๖,๓๖๗

แผนภูมิแสดงสถิติทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๒%
๑%
๓%

๔%
๖%

หนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ

๖%

หนังสือทั่วไป ภาษาไทย

๙%

หนังสืออางอิง ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
งานวิจัย ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
๖๙%

วิทยานิพนธ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน / เรื่องสั้น
นวนิยาย
สื่อโสตทัศน

๕๐

สถิติวารสารและหนังสือพิมพ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

จํานวน (ชื่อเรื่อง)
บอกรับ
ไดเปลา

ประเภท
วารสาร/นิตยสาร ภาษาไทย
วารสาร/นิตยสาร ภาษาอังกฤษ
หนังสือพิมพภาษาไทย
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
รวม

๙๕
๔
๑๔
๒
๑๑๕

๒๙๓
๒๘
๓๒๑

แผนภูมิแสดงสถิติวารสารและหนังสือพิมพที่บอกรับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๒%
๓%

๑๒%
วารสาร/นิตยสาร ภาษาไทย
วารสาร/นิตยสาร ภาษาอังกฤษ
หนังสือพิมพภาษาไทย
๘๓%

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงสถิติวารสารและหนังสือพิมพที่ไดเปลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๙%

วารสาร/นิตยสาร ภาษาไทย
วารสาร/นิตยสาร ภาษาอังกฤษ
๙๑%

๕๑

สถิติผูเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน/ป

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๓,๔๓๔
๒๐,๒๘๓
๑๔,๙๘๐
๑๑,๗๑๕
๑๓,๑๕๑
๘,๒๒๗
๑,๗๒๕
๔,๑๙๔
๑๑,๓๒๔
๒๒,๕๐๕
๒๓,๘๕๒
๒๒,๙๓๑
๑๕๘,๒๘๑

กราฟแสดงสถิติผูเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๓๐,๐๐๐

จํานวน (คน)

๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๐

เดือน

๕๒

สถิติผูใชบริการ ยืม-คืน หนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน/ป
ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

จํานวน (คน)

จํานวน (เลม)

๓๒๒
๒,๓๙๐
๓,๖๒๒
๓,๐๓๑
๓,๖๐๕
๑,๖๐๙
๔๓๐
๑,๒๖๒
๔,๘๖๖
๔,๗๔๒
๓,๐๔๔
๓,๕๒๔
๓๒,๔๔๗

๑,๒๗๕
๖,๐๒๔
๔,๕๘๘
๗,๔๙๓
๗,๐๔๓
๔,๗๔๓
๒,๘๘๒
๔,๙๑๖
๘,๔๗๕
๘,๒๙๔
๗,๑๘๑
๔,๕๓๗
๖๗,๔๕๑

จํานวน (คน)

แผนภูมิแสดงสถิติผูใชบริการ ยืม-คืน หนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๙๐๐๐
๘๐๐๐
๗๐๐๐
๖๐๐๐
๕๐๐๐
๔๐๐๐
๓๐๐๐
๒๐๐๐
๑๐๐๐
๐

ผูยิม
ทรัพยากรสารสนเทศ

เดือน

๕๓

สถิติผูใชบริการ ยืม-คืน สื่อโสตทัศน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน ป

จํานวน (ชื่อเรื่อง)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๖๒
๔๑
๘๙
๔๕
๑๐๖
๑๑๕
๑๓๙
๘๔
๗๒
๔๐
๒๘
๖๙
๙๑๐

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการ ยืม-คืน สื่อโสตทัศน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

เดือน

๕๔

สถิติผูใชบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน ป

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๖๑๑
๙๐๕
๑,๘๒๑
๑,๓๔๐
๑,๗๓๗
๖๑๔
๓๘๐
๓๕๓
๑,๒๒๐
๑,๓๕๐
๓๘๑
๑,๕๓๒
๑๒,๒๔๔

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๒๐๐๐
๑๘๐๐
๑๖๐๐
๑๔๐๐
๑๒๐๐
๑๐๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

เดือน

๕๕

สถิติผูใชบริการโฮมเธียเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่

เดือน ป

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

-*
-*
-*
-*
๒๙๖
๒๓๖
-*
-*
๕๑๐
๔๒๔
๘๐
๕๒๐
๒,๐๖๖

* เครื่องฉายโปรเจคเตอรชํารุด-อยูระหวางการสงซอม และถูกนําไปใชงานบริการสารสนเทศในสวนอื่น

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการโฮมเธียเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๖๐๐
จํานวน (คน)

๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

เดือน

๕๖

สถิติผูใชบริการมัลติมีเดีย กลุมยอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน ป

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๑๙๓
๘๕๔
๙๕๕
๗๘๕
๗๐๗
๕๗๙
๑๖๘
๔๑๗
๑,๗๒๓
๒,๔๕๒
๔๗๐
๘๙๗
๑๐,๒๐๐

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการมัลติมีเดีย กลุมยอย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๓๐๐๐

จํานวน (คน)

๒๕๐๐
๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๐

เดือน

๕๗

สถิติผูใชบริการมัลติมีเดีย รายบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน ป

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๑๔
๔๓
๓๗
๕๕
๕๒
๕๓
๑๗
๒๒
๖๒
๖๗
๑๑
๒๗
๔๖๐

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการมัลติมีเดีย รายบุคคล ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

เดือน

๕๘

สถิติผูใชบริการหองคีตศิลป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่

เดือน ป

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จํานวน (คน)

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

๕๐
๒๔๔
๖๑๒
๔๖๖
๘๖๗
๒๓๗
๓๕
๑๗๕
๘๒๖
๙๐๘
๑๓๖
๕๘๑
๕,๑๓๗

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการหองคีตศิลป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๑๐๐๐
๙๐๐
๘๐๐
๗๐๐
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

เดือน

๕๙

สถิติการใชบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ Web streaming
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือนป

จํานวน (คน)
๖๙๒
๒,๓๔๐
๖,๘๗๐
๕,๔๖๗
๘๓๒
๖๒๐
๙๕๗
๔,๕๔๖
๔,๔๕๓
๒,๙๖๔
๔,๔๙๗
๓๔,๒๓๘

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติการใชบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ Web streaming
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๘๐๐๐
๗๐๐๐
๖๐๐๐
๕๐๐๐
๔๐๐๐
๓๐๐๐
๒๐๐๐
๑๐๐๐
๐

เดือน

๖๐

สถิติการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน ป

จํานวน (คน)
๓๘๔
๒,๓๗๙
๓,๑๑๘
๒,๕๘๒
๒,๗๗๙
๑,๖๒๑
๓๒๕
๘๒๗
๒,๓๖๗
๒,๖๐๗
๒,๑๐๖
๑,๖๐๓
๒๒,๖๙๘

ตุลาคม ๒๕๕๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
มีนาคม ๒๕๕๕
เมษายน ๒๕๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
กันยายน ๒๕๕๕
รวม

จํานวน (คน)

กราฟแสดงสถิติการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
๓๕๐๐
๓๐๐๐
๒๕๐๐
๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๐

เดือน

๖๑

สถิติการลงทะเบียนขอ Account ใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ลําดับ
ที่
๑
๒

ประเภท

จํานวน (คน)

นักศึกษา
บุคลากร
รวม

๓,๔๔๐
๙๖
๓,๕๓๖

แผนภูมิสถิติการลงทะเบียนขอ Account ใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
๓%

นักศึกษา
บุคลากร

๙๗%

๖๒

๗.๑ กิจกรรมถวายอาหารแดพระภิกษุ สามเณร ที่เขารวมโครงการ บรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คณะผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถวายอาหารแดพระภิกษุ สามเณร ที่เขา
รวมโครงการ บรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธ
อุทยานนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
๗.๒ ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๕๕

คณะผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ
บริเวณลานหนาพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๖๓
๗.๓ กิจกรรมเทศนมหาชาติ

คณะผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมเปนเจาภาพกัณฑ
เทศน กิจกรรมเทศนมหาชาติ เนื่องในวันสัปดาหสงเสริมพระพุ ทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค พระอารามหลว
๗.๔ กิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง “ครบรอบ ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค”

คณะผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรอาหารแหงแดพระสงฆ เนื่องในงาน “ครบรอบ ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานหนาพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๖๔

การพัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง โดยสง เสริม สนับ สนุนใหบุคลากรไดมีโ อกาสเพิ่มพูนทัก ษะ ความรู ความสามารถดานวิชาการ
วิชาชีพ ทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางประสบการณ ดังนี้
๘.๑ การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ Hochinih General library ประเทศเวียดนาม
ในรอบปที่ผานมาคณะผูบริหารและเจาหนาที่ของทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
เดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ณ Hochinih General library ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่
๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเปนการศึกษาดูงานระบบการทํางานของหองสมุด และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถือเปนการเปดวิสัยทัศนใหกับบุคลากรของสํานักฯ

๖๕

ศึกษาดูงาน ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร” ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ในระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริก ารฯ รองผูอํานวยการฯ
คณาจารย และเจาหนาที่ประจําสํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ใน
โครงกา ร “พั ฒ นา ศั ก ยภาพ ในการบ ริ ห ารจั ด การองค กรและก ารปฏิ บั ติ งานของ บุ ค ลากร ”
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ยังมี การประชุมเชิ งปฏิบัติการ “การพัฒนาศั กยภาพในการบริหารจัดการ
องคกร” คณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ริมทะเลรีสอรท จังหวัดชลบุรี

๖๖

ศึกษาดูงานหองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม
นายประยุทธ สุระเสนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พรอมดวยคณะผูบ ริหาร และเจาหนาที่ของศูนยวิทยบริการ สํานักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํ านวน ๙ คน เข าเยี่ ยมชมและศึ ก ษาดู ง านห องสมุ ด ณ สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม โดยมีอาจารยวิภาวรรณ ปลัดคุณ
หัวหนาแผนกหองสมุด และบุคลากรมาใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

๖๗

๙.๑ สรางความรวมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขารวมเปนสมาชิกโครงการ เครือขายความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง กิจกรรมการยืมหนังสือระหวางหองสมุด เพื่อการ
ใชท รัพยากรสารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนสูง สุด โดยมีส มาชิก หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลางจํานวน ๑๕ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยเจาพระยา มหาวิทยาลัยภาค
กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จัง หวัดตาก วิท ยาลัยชุม ชนตาก วิท ยาลัยชุม ชนพิจิตร วิท ยาลัยชุม ชนอุทัยธานี และวิท ยาลัยชุม ชน
พิษณุโลก

๖๘
๙.๒ สรางความรวมมือทางวิชาการระดับประเทศ
เขารวมเปนสมาชิก โครงการพัฒนาเครือขายระบบ
หองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated
System) ซึ่ง เปนเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบ
ห อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย (ThaiLIS) ที่ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีสมาชิกไดแก
หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑
แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ๙ แหง มหาวิท ยาลัยสงฆ ๒ แหง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เพื่อใหการจัดบริการสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอร มีความครบถวน สมบูรณ และมีการใชทรัพยากร
รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการภายใตเ ครือขายดัง กลาว ไดแก การ
จัดบริก ารฐานข อมูล อิเ ล็ก ทรอนิก สเ พื่อการสืบ คน (reference database online) ฐานขอมูล หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส (e-Books) การพัฒนาระบบจัดเก็บและใหบริการฐานขอมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิก ส
(Digital Collection) และการพัฒนาฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดมหาวิทยาลัย /สถาบัน (Union
catalog)
๙.๓ สรางความรวมมือประกันคุณภาพการศึกษาดานหองสมุด
ความรวมมือประกันคุณภาพการศึกษาดานหองสมุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แหง ในเขตภาคเหนือ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อาจารยประยุทธ สุระเสนา ผูอํานวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นําคณะผูบริหารและบุคลากรของศูนยวิทยบริการ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรวมมือเครือขายประกัน
คุณภาพการศึก ษาดานหองสมุด และเยี่ยมชมหองสมุด ของสํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แหง ในเขตภาคเหนือ และพิธีลงนามความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ดา นห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ในเขตภาคเหนือ ณ สํ า นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

๖๙

การประชุม และลงนามเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
คณะบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมตามโครงการเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพ
หองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จํา นวน ๘ แหง
ครั้งที่ ๒ เมือวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบรีชฮิลล อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

๗๐

การสงเสริมบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/
ที่
สัมมนา
๑. อบรมหลักสูตร “SharePont
2010 : WorkshopPlus”
๒. ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สั ม ม น า หั ว ข อ Cloud
Computing กับ การบริห าร
จั ด การทรั พ ยากร ICT ใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
๔. อบรมหลักสูตร “SQL server
Performance Tuning and
Optimization” ร ะ ดั บ
(Level) 300

วัน/เดือน/ป

สถานที่

บุคคลที่เขารวมประชุม

๘-๑๑ พ.ย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๕๔
ราชมงคลลานนา
๓๐ พ.ย. ๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นายวิฑูร สนธิปกษ
นายสุมนฒ จิรพัฒนพร
นายประยุทธ สุระเสนา

๑๕-๑๖ ธ.ค. โรงแรมแคนตารี ฮิลล
๕๔
จังหวัดเชียงใหม

นายภัทร ปานพรหม
นางสาวกุลดา สวนสลา
นางสาวสุภัคตรา บัวเกิด

๒๐-๒๓ ธ.ค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๕๔
ราชมงคลลานนา

นายประยุทธ สุระเสนา
นายภัทร ปานพรหม

๗๑
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/ วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่
สัมมนา
๕. ประชุ ม โครงการเครื อ ข า ย ๑๖-๑๘ ม.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกันคุณภาพดานหองสมุด
๕๕
เชียงใหม

๖.

สัมภาษณก ารขอวีซาเดินทาง ๑๙ ม.ค. ๕๕ สถานทูตอังกฤษ
ไปตางประเทศ
กรุงเทพฯ

๗.

อบรมหลั ก สู ต รการเขี ย น ๒๗-๒๙ ม.ค. โรงแรมเชียงใหมภูคํา
หนั ง สื อ ราชการและการใช
๕๕
จังหวัดเชียงใหม
ภาษาไทยในราชการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ชา ก า ร ร ะ ห ว า ง ๑๒-๑๕ ก.พ. โรงแรม ดิ เอ็มเพรส
ประเทศของกลุ ม สมาชิ ก
๕๕
จังหวัดเชียงใหม
เครื อ ข า ย Asia Pacific
Advanced Network ครั้งที่
๓๓
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การ ๑๗ ก.พ. ๕๕ อาคารไสว สุทธิพิทักษ
ซอมและอนุรักษสื่อสิ่งพิมพ”
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย กรุงเทพฯ
อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ๒๐ ก.พ. ๕๕ สํานักหอสมุด
เครื อ ข า ยระบบห อ งสมุ ด ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่
๑/๒๕๕๕ และไดกําหนดการ
อ บ ร ม ก า ร ใ ช ฐ า น ข อ มู ล
จํานวน ๕ ฐาน
อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ๒๒-๒๓ ก.พ. สํานักหอสมุด
เครื อ ข า ยระบบห อ งสมุ ด ใน
๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตร
ประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่
ศาสตร
๑/๒๕๕๕ และไดกําหนดการ
อบรมการใชฐานขอมูล

๘.

๙.
๑๐.

๑๑.

บุคคลที่เขารวมประชุม
นายประยุทธ สุระเสนา
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นางสาวรมยนลิน แตงนวลจันทร
นายสุภรัตน กรุดฉ่ํา
นางสาวบุสดี หมื่นขัน
นางสาวเก็จกาญจน คุมพวง
นายประยุทธ สุระเสนา
นายพงษศักดิ์ ศิริโสม
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นายธนพัฒน วัฒนชัยธรรม
นางสาวรุงนภา สาจิตร
นายพงษศักดิ์ ศิริโสม

นายพิเชษฐ อยูเย็น
นายวีรศักดิ์ ศรีผง
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
นางสาวเก็จกาญจน คุมพวง
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นางสาวเก็จกาญจน คุมพวง
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

๗๒
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/ วัน/เดือน/ป
ที่
สัมมนา
๑๒. โครงการเครื อ ข า ยประกั น ๗-๙ มี.ค. ๕๕
คุ ณ ภาพ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ ทั่ ว
ประเทศ
๑๓.

๑๔.

๑๕.
๑๖.

๑๗.

ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร เรื่ อ ง
“ วิ สั ย ทั ศ น ก า ร พั ฒ น า
อุ ด ม ศึ ก ษ า รั บ สู ก า ร เ ป น
ประ ชา คม อา เซี ยน พ .ศ.
๒๕๕๘”
สัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมใหมสู
การบู ร ณาการโครงสร า ง
เครื อขา ยสารสนเทศภาครั ฐ
(GIN ๒.๐)”
ประชุมวิชากร “กาวใหญของ
หองสมุด”
อบรมโครงการ Windows
Server Academic Network
(WAN)

สถานที่
อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

บุคคลที่เขารวมประชุม
นายสมพร พูลพงษ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย

๒๓-๒๔ มี.ค. อาคารศูนยฝก
นายประยุทธ สุระเสนา
๕๕
ประสบการณวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ
จังหวัดปทุมธานี
๒๘ มี.ค. ๕๕ โรงแรมมิราเคิล แกรนด นายประยุทธ สุระเสนา
คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
๒๘-๓๐ มี.ค. โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ
๕๕
กรุงเทพฯ
๒-๔ พ.ค. ๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
จังหวัดเชียงใหม

ก า ร บ ร ร ย า ย เ พื่ อ พั ฒ น า ๑-๒ พ.ค. ๕๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
บุคลากรงานบริการหองสมุด
หารศาสตร
และสร า งเครื อ ข า ยร ว มมื อ
ระหวางหองสมุด

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล
นายสุวิศาล ทับแสง

นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

๗๓
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/ วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่
สัมมนา
๑๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ๘-๑๐ พ.ค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น พั ฒ น า
๕๕
ราชมงคลตะวันออก
บุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
จังหวัดชลบุรี
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อรองรับการมุงสูการรับรอง
“มาตรฐาน ISO 9001”

บุคคลที่เขารวมประชุม
นายประยุทธ สุระเสนา
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ
นายพงษศักดิ์ ศิริโสม
นางภัคจิรา ศิริโสม
นายธนพัฒน วัฒนชัยธรรม
นางวัฒนพร วัฒนชัยธรรม
นายสมพร พูลพงษ
นายนันธวัช นุนารถ
นายวิฑูร สนธิปกษ
นายภาสกร วรอาจ
นางกาญจนา สดับธรรม
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นายภัทร ปานพรหม
นางสาววรยา แสงสรอย
นางสาววิภารัตน ออนลออ
นางสาวสุณสิ า ออนฉ่ํา
นายภูริพัศ เหมือนทอง
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
นางสาวรุงนภา สาจิตร
นางสาวสุภัคตรา บัวเกิด
นางอรวรรณ แทงทอง
นายธนภพ ดุจเมืองแมน
นางสาวกุลดา สวนสลา
นางสาวรุงรัตน อินทรวิเศษ
นายสุวิศาล ทับแสง
นางสาวเก็จกาญจน คุมพวง
นางสาวบุสดี หมื่นขัน
นางสาวนิสรา สมแกว
นางสาวรมยนลิน แตงนวลจันทร
นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ
นางสาวอัณณ เดนประเสริฐ
นายวีรศักดิ์ ศรีผง
นายพิเชษฐ อยูเย็น
นางสาวดวงพร ดีนุช
นายสุภรัตน กรุดฉ่ํา

๗๔
ลําดับ
ที่

หัวขอการอบรม/ประชุม/
สัมมนา

วัน/เดือน/ป

สถานที่

บุคคลที่เขารวมประชุม
นายอาทิตย แกววงษา
นายสุมนฒ จิรพัฒนพร
นางทัศนีย ทรัพยประมวล
นางสาวอัญชลี ลําเจียก
นายณัฐดนัยภัทร ยามปลอด
นางสาววรรณี คณฑา
นางสาวลักษณนารา บุญวงษ
นางสาววลีรัตน ดวงมหาสอน
นางสาวมัทธนา นาคยา
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล

๑๙.
๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.
๒๔.

สัมมนาวิชาการ “สรางสรรค
สิ่ ง พิ ม พ ดิ จิ ต อ ล สํ า ห รั บ
คอมพิวเตอรแบบพกพา”
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ที่
๑/๒๕๕๕
ประชุม เชิ ง ปฏิบัติก าร “การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร า ง
เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ
รองรับ IPv6”
อบรมสั ม มน า “แนวโน ม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ป
๒ ๕ ๕ ๕ สํ า ห รั บ
สถาบันอุดมศึกษา”
ประชุ มเครื อ ข ายป ระกั น
คุณภาพดานหองสมุด ครั้ง ที่
๓
อบรมสั ม มนา “IT to
iEducation 2012”

๑๗ พ.ค. ๕๕ โรงแรมวินเซอร สวีทส
กรุงเทพฯ

ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล

๑๘ พ.ค. ๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

นายประยุทธ สุระเสนา

๑๘ พ.ค. ๕๕ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ

นายธนพัฒน วัฒนชัยธรรม
นายสุวิศาล ทับแสง

๒๙ พ.ค. ๕๕ หองประชุมวัตกรรมบัว
หลวง กรุงเทพฯ

นายประยุทธ สุระเสนา
นายธนพัฒน วัฒนชัยธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

นายสมพร พูลพงษ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย

๘ มิ.ย. ๕๕

นายวิฑูร สนธิปกษ
นายเอกวิทย สิทธิวะ

โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

๗๕
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/ วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่
สัมมนา
๒๕. ประชุมวิชาการ “การบริหาร ๔-๕ ก.ค. ๕๕ โรงแรมแอมบาสเดอร
ความเสี่ยงสําหรับการรองรับ
กรุงเทพฯ
สถา นก า ร ณ ภั ย พิ บั ติ จ า ก
สภาวะโลกรอน : มุมมองของ
หองสมุด”
๒๖. ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ ๒๙ มิ.ย. ๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
“โทรศัพทเพื่อการศึก ษาผาน
สมเด็จเจาพระยา
ระบบ Internet Protocol
Television และสรางความ
ร ว ม มื อ เ ค รื อ ข า ย
มหาวิทยาลัย”
๒๗. อบรมการใชงานฐานขอมูล
๔ ก.ค. ๕๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๘.

๒๙.

๓๐.

ประชุ ม แหล ง ทรัพ ยากรการ ๕ ก.ค. ๕๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เ รี ย น รู ก า ร เ ข า สู ร ะ บ บ
Uninet/Research Network
การพั ฒ นา ICT-integrated
teaching and Learning
อบรมหลั ก สู ต ร Zabbix ๑๔-๑๕ ก.ค. สสวท. กรุงเทพฯ
ระ บบ เฝ าดู
Network
๕๕
Monitoring สําหรับเครือขาย
องคกร
โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก าร ๑๘ ก.ค. ๕๕ จังหวัดอุทยั ธานี
ข อ มู ล นั ก ท อ ง เ ที่ ย วก ลุ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒

บุคคลที่เขารวมประชุม
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ
นายพิเชษฐ อยูเย็น

นายประยุทธ สุระเสนา
ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ
นายสุภรัตน กรุดฉ่ํา
นายสุมนฒ จิรพัฒนพร
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
นายประยุทธ สุระเสนา

นายวิฑูร สนธิปกษ
นายสุวิศาล ทับแสง
นายประยุทธ สุระเสนา
นายเอกวิทย สิทธิวะ
นายสุมนฒ จิรพัฒนพร
นางสาวกุลดา สวนสลา
นางสาวดวงพร ดีนุช
นางสาวสุภัคตรา บัวเกิด
นายนภดล แข็งการนา

๗๖
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/ วัน/เดือน/ป
สถานที่
ที่
สัมมนา
๓๑. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก าร ๑๙ ก.ค. ๕๕ จังหวัดพิจิตร
ข อ มู ล นั ก ท อ ง เ ที่ ย วก ลุ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒

บุคคลที่เขารวมประชุม

นายประยุทธ สุระเสนา
นายเอกวิทย สิทธิวะ
นายสุมนฒ จิรพัฒนพร
นางสาวกุลดา สวนสลา
นางสาวดวงพร ดีนุช
นางสาวสุภัคตรา บัวเกิด
นายนภดล แข็งการนา
๒๕-๒๗ ก.ค. โรงเรียนชุมชนบาน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
๕๕
คลองเคียน
ดร.วรวิทย พัฒนอิทธิกุล
โรงเรียนบรรพตพิสัย
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
พิทยาคม
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
โรงเรียนวัดเขาหวยลุง
นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
อําเภอบรรพตพิสัย
นางสาวบุสดี หมื่นขัน
จังหวัดนครสวรรค
นายวีระศักดิ์ ศรีผง
นางสาวเก็จกาญจน คุมพวง
๓๐-๓๑ ก.ค. กระทรวงวิทยาศาสตรและ นายธนพัฒน วัฒนชัยธรรม
๕๕
เทคโนโลยี กรุงเทพฯ
นายสุวิศาล ทับแส

๓๒.

โครงการพัฒนากิจกรรมของ
ศู น ย
วิ ท ยบริ ก ารฯ
ทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
ท า ง ด า น ห อ ง ส มุ ด ด ว ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
การสร า งเครื อ ข า ยควา ม
รวมมือทางวิชาการแกสังคม

๓๓.

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ง า น
“โครงการเครือขายเผยแพร
ถายทอด และพัฒ นาสื่อการ
เรี ย นการสอน บนระบบ eLearning (eDL-square)
ระยะที่ ๒” กลุมที่ ๒

๓๔.

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง ๗-๘ ส.ค. ๕๕ ศูนยประชุมนานาชาติ
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
มหาวิทยาลัยสงขลา
เครื อ ข า ยสารสนเทศเพื่ อ
นครินทร จังหวัดสงขลา
พัฒ นาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๒๕
(WUNCA25th”)

๓๕.

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ จั ด ๑๔ ส.ค. ๕๕ กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
และยอนยุควันวาน ๙๐ ปกับ
หอสมุดจดหมายเหตุ ในการ
จัดงาน ๙๐ ป มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค

นายพงษศักดิ์ ศิริโสม
นายวิฑูร สนธิปกษ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นายสุวิศาล ทับแสง
นายสุภรัตน กรุดฉ่ํา
นางสาวรมยนลิน แตงนวลจันทร
นายภัทร ปานพรหม
นางสาวสุณสิ า ออนฉ่ํา

๗๗
ลําดับ หัวขอการอบรม/ประชุม/
ที่
สัมมนา
๓๖. ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
“งานวิ จั ย ด า นการประกั น
คุณภาพดานหองสมุด”
๓๗. ประชุมวิชาการ “การพัฒ นา
หอ งสมุ ด สูป ระชามอาเซี ย น
(Learning and Sharing to
Become One)
๓๘. อบรมสัมมนาเรื่อง
“Windows Server
Academic Readiness
Workshop” ในงาน
Modern Education Day
๓๙. อบร มสั มม นาวิ ชา กา ร ป
๒๕๕๕ เรื่ อ ง “การบริ ห าร
จั ด ก าร งา นห อ งส มุ ด เพื่ อ
รองรั บ ผลกระทบประชาคม
อาเซียน ๒๕๕๘”

วัน/เดือน/ป

สถานที่

บุคคลที่เขารวมประชุม

๒๗-๒๘ ส.ค. โรงแรมบรีซฮิลล
๕๕
จังหวัดเพชรบูรณ

นายสมพร พูลพงษ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย

๓๐-๓๑ ส.ค. โรงแรมพูลแมน บางกอก
๕๕
คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ

ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ

๑๒ ก.ย. ๕๕ บริษัทไมโครซอฟต
(ประเทศไทย) จํากัด
กรุงเทพฯ

นายพงษศักดิ์ ศิริโสม

๒๖ ก.ย. ๕๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค
กรุงเทพฯ

ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกลุ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย
นายสุภรัตน กรุดฉ่ํา
นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล

ภาคผนวก

๗๙

ชื่อหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง

โทรศัพท/โทรสาร
โฮมเพจ
อีเมล

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เลขที่ ๓๙๘ หมู ๙ ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ตอ ๑๕๐๑ / ๐-๕๖๘๘-๒๒๔๔
http://aritc.nsru.ac.th
officecenter@nsru.ac.th

ประวัติความเปนมา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ตาม
โครงสรางการบริหารงานใหมเพื่อรองรับการเปนหนวยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่ง
เปนการรวมกันของ ๒ สํานักเดิม คือสํานักวิทยบริการและสํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การแบงสวนงานภายในออกเปน ๓ หนวยงานยอย ดังนี้
๑. ศูนยวิทยบริการ
๒. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. สํานักงานผูอํานวยการ

๘๐

ปรัชญา
เปนศูนยกลางการเรียนรูในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน
ปณิธาน
มุงสูความเปนเลิศในการใหบริการระดับมาตรฐานสากล และสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อการเปนมหาวิทยาลัย e-University
วิสัยทัศน
สงเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง พัฒนาทรัพยากรใหล้ําหนา สนับสนุนบุคลากรใหล้ํา
สมัย นําไอทีใหล้ําเวลา มุงสูความเปนเลิศในการใหบริการ แบบเบ็ดเสร็จ และมุงเนนสูระบบมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพดานงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแกนกั ศึกษา
บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใหครอบคลุมทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย ฯ
๔. ใหบริการวิชาการดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม
๕. ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายแกหนวยงานและผูใชบริการของมหาวิทยาลัยฯ
๖. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน
๗. สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาดานความรูความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
วัตถุประสงคและเปาหมาย
๑. เปนศูนยรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาของนักศึกษา อาจารย บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถิ่น
๒. เปนศูนยกลางการศึกษา คนควา วิจัย และแหลงเรียนรูดานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการใหบริการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได
ครอบคลุม ครบถวน และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการและคอมพิวเตอร ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
๔. เพิ่มศักยภาพในการถายทอดวิชาการความรูและพัฒนาดวยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย

๘๑
๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และขอมูลทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท
๖. บุคลากรมีความรู ความชํานาญมากยิง่ ขึ้น และเปนองคกรแหงการเรียนรู

๘๒

โครงสรางองคกร
ตามโครงสรางใหมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแบงการบริหารงานออกเปน ๓
หนวยงาน คือ ศูนยวิทยบริการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานผูอํานวยการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
อธิ การบดี
รองอธิการบดี
ที ปรึกษาสํ านั ก

ผู้อาํ นวยการสํ านั ก

คณะกรรมการ ICT มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจําสํ านัก
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ

คณะกรรมการบริห ารงาน
รองผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายบริหาร

รองผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายทรัพยากรสารสนเทศ

ศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร

สํ านัก งานผู้อาํ นวยการ

ศู นย์วิทยบริก าร

กลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริห าร
และเลขานุการ

กลุ่ มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่ มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ าย

กลุ่มงาน
คลังและพัสดุ

กลุ่ มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

กลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน

กลุ่มงานวารสาร
และสิ งพิม พ์ต่อ เนือง

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
และอิน เทอร์ เน็ต
กลุ่มงานผลิตสื อการเรียน
ออนไลน์

กลุ่มงานประกันคุ ณภาพ
และประชาสัม พันธ์

กลุ่ มงานบริการ
และกิจกรรม
กลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

อัตราบุคลากร
สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีอัตราบุคลากร ระดับ ผูบ ริหาร และผูปฏิบัติก าร
ประจําป ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๔๔ คน จําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๘
คน
๒. ขาราชการพลเรือน (สายสนับสนุน)
๑
คน
๓. ลูกจางประจํา (สายสนับสนุน)
๒
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๖
คน
๕. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๒๑ คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๖
คน

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป ๒๕๕๕
ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมยอย
เงินงบประมาณแผนดิน
๑
การพัฒนาสํานักวิทยบริการ
- คาพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลและบริการ
สารสนเทศ
- จัดทําเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธ
- วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอรและสื่อ
ประชาสัมพันธ
- พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมประกันคุณภาพ
๒
คาเชาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอรเน็ต
๓
การพัฒนาการใหบริการสารสนเทศ
(คาเชาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอรเน็ต)
รวมเงินงบประมาณ
เงินรายได
๔
คาเชาคอมพิวเตอร
๕
การบํารุงรักษาและการใชงานซอฟตแวร
๖
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ
๗
การพัฒนาบทเรียนออนไลน(e-lrarning)
๘
การพัฒนากิจกรรมของศูนยวิทยบริการ
๙
การจัดอบรมคอมพิวเตอรและการใชเครือขาย
๑๐ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบริการวิชาการ
๑๑ คาเชาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอรเน็ต

งบประมาณ (บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๕
ลําดับที่
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมยอย
๑๒ บริหารจัดการสํานักงาน
- คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
- คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาใชจายเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- คาลวงเวลาปฏิบัติงาน
- คาศึกษาดูงานตางประเทศ
- จัดอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ
๑๓ พัฒนาบุคลากรและเดินทางไปราชการ
*รายการครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
๑๔ จัดหาครุภัณฑและปรังปรุงสวนงานศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- เครื่องปรับอากาศ
- จอรับภาพ ไมนอยกวา ๔๐ นิ้ว
- จอรับภาพ ไมนอยกวา ๔๖ นิ้ว
- ปรับปรุงหองบริการเพือ่ การประมูลอิเลคทรอนิกส
- ปรับปรุงหองบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๑๕ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสเทศเพื่อการบริหาร
๑๖ จัดหาครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
- โทรทัศนสี ๓ เครื่อง
๑๗
พัฒนาการใหบริการและปรับปรุงสวนงานศูนยวิทยบริการ
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- กลองถายภาพเคลื่อนไหว Handy Camera
- กลองถายภาพนิ่ง DSLA Camera
- เครื่องถายเอกสาร
- เครื่องเจาะกระดาษ
- เครื่องตัดหญา
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
- ปรับปรุงพื้นที่ใหบริการศูนยวิทยบริการสวนหนา
- ปรับปรุงสวนงานบริการมัลติมเี ดีย
รวมเงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งหนวยงาน

งบประมาณ (บาท)
๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๓๘,๖๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๒,๙๘๘,๖๐๐.๐๐
๑๙,๔๘๘,๖๐๐.๐๐

๙๖

จํานวน (บาท)

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป ๒๕๕๕
๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

โครงการ/กิจกรรม

๙๗

งบประมาณที่ไดรับจากการฟน ฟู เยียวยา สถานการณอุทกภัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับที่
รายงาน
งบดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๑
เกาอี้ประชุม
๒
ตูเก็บเอกสาร
๓
ชั้นวางวารสาร ๑๒ ชอง
๔
กระดาษและวัสดุพิมพ
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวย ๑ ลานบาทขึ้นไป
๕
อุปกรณหาเสนทางหลัก Core Switch
๖
เครื่องกําเนิดไฟฟา Generator ขนาด ๕๘ กิโลวัตต
Caterpillar, FG Willson
๗
อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลาน
๘
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
๙
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
๑๐
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี
๑๑
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอย
กวา
๑๒
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไมนอย
กวา ๒,๕๐๐ ANSI Lumens
๑๓
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไมนอย
กวา ๒,๕๐๐ ANSI Lumens
๑๔
เครื่องสแกนเนอร
๑๕
ระบบสายสัญญาณเครือขายระหวางอาคาร Fiber Optic
๑๖
ระบบสายสัญญาณเครือขายภายในอาคาร UTP
๑๗
อุปกรณหาเสนทางหลัก Distribute Switch
๑๘
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
๑๙
โตะประชุมขนาด ๒๔ คน
๒๐
พรมหองประชุม
๒๑
ชั้นวางหนังสือ
๒๒
เครื่องสํารองไฟฟา UPS ขนาด ๓ KVA
๒๓
เครื่องสํารองไฟฟา UPS ขนาด ๑ KVA

รวมทั้งสิ้น(บาท)
๒๓๒,๐๐๐.๐๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
๔๙,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๘๑๙,๙๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๓,๑๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๗,๐๐๐.๐๐
๖๓,๖๐๐.๐๐
๑๙,๙๐๐.๐๐
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙,๖๐๐.๐๐

๙๘
ลําดับที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

รายงาน
ระบบควบคุมสัญญาณตรวจสอบหนังสือหอสมุด
ระบบประตูเปด-ปดอัตโนมัตหิ อสมุด
เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรสี แบบ network
เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรขาวดํา
เครื่องสแกนเนอร
จอเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร
สาย Lan และ Hub

รวมทั้งสิ้น(บาท)
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๗,๐๐๐.๐๐
๘,๖๐๐.๐๐
๒๘,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๗,๔๕๑,๘๐๐.๐๐

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้นในปงบประมาณ ๒๕๕๕
ประกอบดวย :
ลําดับ
งบประมาณ
ที่
๑ งบประมาณแผนดิน
๒ เงินรายได
๓ งบฟนฟู เยียวยา สถานการณอุทกภัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
๖,๕๐๐,๐๐๐
๑๒,๙๘๘๖๐๐
๑๗,๔๕๑,๘๐๐
๓๖,๙๔๐,๔๐๐

๙๙

ลําดับ

รายการ

จํานวน

เงินงบประมาณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เครื่องพิมพเลเซอร
เครื่องพิมพเลเซอร
เครื่องพิมพเลเซอร รุน ML๒๘๕๐D
เครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา
ชั้นวางหนังสือ ๒ หนา ๒ ชวง
เครื่องสแกนเนอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอม
จอรับภาพ ๗๐ x ๗๐
จอรับภาพไฟฟา
เครื่องพิมพเลเซอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
พัฒนาเครือขาย
โซฟา
โซฟา
โซฟาพรอมโตะกลาง
โซฟาพรอมโตะกลาง
โซฟา
โซฟาพรอมโตะกลาง
ชั้นวางหนังสือ
ชั้นวางวารสาร
ชั้นวางหนังสือพิมพ
ชั้นวางคอมพิวเตอร
เคาเตอรประชาสัมพันธ
แผนพารติชั่น

๒ เครื่อง
๔ เครื่อง
๓ เครื่อง
๕ เครื่อง
๑๐ ชุด
๑ เครื่อง
๔ เครื่อง
๒ เครื่อง

๑๙,๙๘๐
๘๘,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๒๙,๙๕๐
๑๐๑,๐๐๐
๑๙,๙๐๐
๖๓,๖๐๐
๔๐,๐๐๐

-

๑ จอ
๑ เครื่อง
๑ ระบบ

๒๘,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

-

-

๑,๗๙๐,๑๑๐

๒๘,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑,๗๙๐,๑๑๐

๑๒ ตัว
๘ ตัว
๒ ชุด
๑ ชุด
๖ ตัว
๒ ชุด
๑๐ ชุด
๔ ชุด
๒ ชุด
๑๐ ชุด
๗ ชุด
๓๒ ชุด

-

๑๘,๐๐๐
๑๕,๖๐๐
๔๒,๐๐๐
๗,๘๐๐
๙,๐๐๐
๑๔,๘๐๐
๓๙,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๖,๘๐๐
๗๔,๐๐๐
๒๔๘,๕๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๑๕,๖๐๐
๔๒,๐๐๐
๗,๘๐๐
๙,๐๐๐
๑๔,๘๐๐
๓๙,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๖,๘๐๐
๗๔,๐๐๐
๒๔๘,๕๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

-

เงินรายได
-

-

จํานวนเงิน
๑๙,๙๘๐
๘๘,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๒๙,๙๕๐
๑๐๑,๐๐๐
๑๙,๙๐๐
๖๓,๖๐๐
๔๐,๐๐๐

๑๐๐
ลําดับ

รายการ

จํานวน

เงินงบประมาณ

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

เกาอี้
โตะประชุม พรอมเกาอี้
โตะทํางาน
ระบบประตูควบคุมทางเขา-ออก
เครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุมและอุปกรณกระจาย
สัญญาณเครือขาย
ระบบสายสัญญาณเครือขายและ
อุปกรณระบบ
เครื่องถายเอกสารสี
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอม
จอภาพ ๑๒๐ นิ้ว
กลองดิจิตอล
กลองวีดีโอ
เครื่องตัดหญา
เครื่องปรับอากาศ ๓๐๐๐๐BTU
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ
โปรแกรมหองสมุด
โทรทัศน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

๒๕ ตัว
๑ ชุด
๑๐ ชุด
๑ ระบบ
๕ เครื่อง
๑ ระบบ

-

๑ ระบบ

-

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๓ เครื่อง
๒ เครื่อง
๒ เครื่อง

-

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๒ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ ระบบ
๓ เครื่อง
๒๐ ชุด

-

-

เงินรายได

จํานวนเงิน

๗๒,๑๕๐
๓๕,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒๔๐,๙๖๔
๑๙๒,๐๖๕
๕,๙๖๕,๒๕๐

๗๒,๑๕๐
๓๕,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒๔๐,๙๖๔
๑๙๒,๐๖๕
๕,๙๖๕,๒๕๐

๑๐,๒๔๙,๐๐๐ ๑๐,๒๔๙,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐

๕๗,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
-

๒๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๕๗,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๑,๓๐๐
๑๑,๓๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๔๔,๗๒๖
๔๔,๗๒๖
๔๓,๕๐๐
๔๓,๕๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๗๑๘,๒๐๐
๗๑๘,๒๐๐
๕๓๔,๔๓๐ ๒๐,๘๘๓,๗๖๕ ๒๑,๔๑๘,๑๙๕
-

๑๐๑

รายการครุภณ
ั ฑที่ไดรบั จากการฟนฟู เยียวยา สถานการณอุทกภัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

รายงาน
เกาอี้ประชุม
ตูเก็บเอกสาร
ชั้นวางวารสาร ๑๒ ชอง
อุปกรณหาเสนทางหลัก Core Switch
เครื่องกําเนิดไฟฟา Generator ขนาด ๕๘ กิโลวัตต
Caterpillar, FG Willson
อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไม
นอยกวา
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไม
นอยกวา ๒,๕๐๐ ANSI Lumens
เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไม
นอยกวา ๒,๕๐๐ ANSI Lumens
เครื่องสแกนเนอร
ระบบสายสัญญาณเครือขายระหวางอาคาร Fiber
Optic
ระบบสายสัญญาณเครือขายภายในอาคาร UTP
อุปกรณหาเสนทางหลัก Distribute Switch
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
โตะประชุมขนาด ๒๔ คน
พรมหองประชุม
ชั้นวางหนังสือ
เครื่องสํารองไฟฟา UPS ขนาด ๓ KVA
เครื่องสํารองไฟฟา UPS ขนาด ๑ KVA
ระบบควบคุมสัญญาณตรวจสอบหนังสือหอสมุด
ระบบประตูเปด-ปดอัตโนมัติหอสมุด
เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรสี แบบ network
เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรขาวดํา
เครื่องสแกนเนอร

จํานวน

รวมทั้งสิ้น(บาท)

๕๐ ตัว
๑๔ ตู
๒ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด

๗๕,๐๐๐.๐๐
๔๙,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑ ชุด
๒ เครื่อง
๒๙ เครื่อง
๑ เครื่อง
๒ เครื่อง

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๓,๑๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐

๓ เครื่อง

๕๗,๐๐๐.๐๐

๔ เครื่อง

๖๓,๖๐๐.๐๐

1 เครื่อง
๔ ชุด

๑๙,๙๐๐.๐๐
๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๙๐ จุด
๑๒ ชุด
๕ เครื่อง
๒ ชุด
๓ หอง
๑๐ ชุด
๒ ชุด
๑๒ ชุด
๑ ชุด
๑ ระบบ
๔ เครื่อง
๓ เครื่อง
๒ เครื่อง

๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙,๖๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๗,๐๐๐.๐๐
๘,๖๐๐.๐๐

๑๐๒
ลําดับที่
๒๘
๒๙

รายงาน
จอเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
สาย Lan และ Hub

จํานวน

รวมทั้งสิ้น(บาท)
๑ ชุด
๑ ชุด

๒๘,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๖,๔๕๑,๘๐๐.๐๐

๑๐๓

โครงการและกิจกรรมทีส่ ํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ Hochinih General library ประเทศเวียดนาม

๒. โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรและการปฏิบัติงานของบุคลากร”
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

๑๐๔
๓. โครงการ บุคส แอนด ไอที แฟร ๒๐๑๒

-

สัมมนาวิชาการ “กระดานชนวนกับกอนเมฆอิเล็กทรอนิกสในการศึกษา”

- สัมมนาวิชาการ “การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร”

- สัมมนาวิชาการ “รูกลไกการคาขายบน e-Bay”

๑๐๕
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางและนํา e-Book ไปใชในองคกรบนเครื่อง iPad และ Tablet”

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Open Biblio”

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา”
เครือขายสารสนเทศและแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง

- สัมมนาวิชาการ “สถาบันอุดมศึกษากับการกาวสูป ระชาคมอาเซียน”

๑๐๖
- การเสวนาพิเศษ หัวขอเรื่อง “การทองเที่ยวในประเทศอาเซียน และกลุม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2”

- เสวนา เรือ่ ง “อุษาคเนย...ที่เห็นและเปนไปมุมมองจากกวีซีไรต”

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถายภาพดานกลอง DSLR”

๑๐๗
โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป ๒๕๕๕
๑. หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเบื้องตน

๒. หลักสูตรการแตงภาพดวยโปรแกรมเฉพาะทาง

๓. หลักสูตรการใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยทางวิชาการ

๔. หลักสูตรการใช Open SourceFreeware ในการจัดการสารสนเทศ

๑๐๘
๕. หลักสูตรการประยุกตใชคอมพิวเตอร

๖. หลักสูตร การออกแบบสื่อการเรียนรูในรูปแบบมัลติมเี ดีย(Multimedia Courseware Design) และการใช
งานระบบ SharePoint LMS

๑๐๙
ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค เปน ศูน ยก ลาง
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการแกชุมชน โดยใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจําเปนตอง
มีก ารดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึ ก ษาในสวนที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อใหส ามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยการรายงานการประเมินตนเอง โดยมีการประเมิ น
คุณภาพการศึกษา แบงออกเปน ๕ องคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ ๑
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ ๒
การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ ๘
การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ๙
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานัก วิทบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีก ารจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ ซึ่งมุงสูการบริหารเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น และไดมีการเตรียมการดําเนินการ
จัดทําแผนงานที่เ กี่ยวของตาง ๆ เชน แผนยุท ธศาสตร แผนการจัดการความรู แผนบริหารความเสี่ยง
แผนพัฒนาบุคลากร เปนตน เพื่อใหเห็นถึงการพัฒนาตามตัวบงชี้ ในแตละปการศึกษาอยางตอเนื่อง และ
รองรับการตรวจประเมินในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
องคประกอบ/หนวยงาน
องคประกอบที่ ๑
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ ๒
การผลิตบัณฑิต

๒๕๕๒

ปการศึกษา
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๓.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

-

-

๕.๐๐

๑๑๐
องคประกอบ/หนวยงาน
องคประกอบที่ ๕
การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ ๘
การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ๙
ระ บ บ แล ะ ก ล ไก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ
เฉลี่ยทุกองคประกอบรวม

๒๕๕๒

ปการศึกษา
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒.๒๕

-

-

๒.๕๗

๔.๖๗

๔.๖๗

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๒.๖๕

๔.๕๐

๔.๘๖

หมายเหตุ
๑. เกณฑการประเมินในแตละปมีการปรับตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
๒. จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบมีการปรับเปลี่ยนในแตละปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ
องคประกอบ

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
๑. ขอ ๕ เกณฑกําหนดไว
เปนการดําเนินงานครบทั้ง ๔ พันธ
กิ จ ให ป รั บ คํ า อธิ บ ายผลกา ร
ดํ า เนิ น งาน เป น การดํ า เนิ น งาน
ตามแผนครบทั้ง ๗ พันธกิจตามที่
สํานักฯ ไดกําหนดไว
๒ . ยุ ท ธ ศา ส ต ร เ ขี ย น
ชั ด เจนไว ว า ทํ า เพื่ อ ตอบ ก.พ.ร.
และสกอ. แต SAR ไมสะทอนพันธ
กิจ ที่ สํานั ก ฯ ทําเอาไว จึ ง ไม เ ห็ น
ผลงานที่สํานักฯ ทํา ดังนั้น สํานักฯ
ควรจะพัฒนาองคประกอบกับ ตัว
บงชี้ใหมเพื่อตอบโจทยไดครบถวน

๑๑๑
องคประกอบ

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง
๓. การกําหนดตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตรตองมีการทบทวน
ให ทั น สมั ย เช น สกอ. ๕.๓.๑
ก.พ.ร. ๘.๑ซึ่งปจจุบันไมมีตัวบงชี้นี้
แลว

องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๑. ผู บ ริ ห ารมี ทั ก ษะใน
๑. มีการประเมินผูบริหาร
การบริ ห ารจั ดการที่ เ น นการวาง ทุ ก ระดั บ แต ยั ง ไม ไ ด นํ า มาใช
แผนการทํางานองคกรมากกวาการ พิ จ ารณาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
วางแผนบุคลากร
ทํ า งานของผู บ ริ ห ารอย า งเป น
รู ป ธรรม ดั ง นั้ น ควรนํ า ผลการ
ประเมิ นมาปรั บปรุ งการทํ า งาน
ของผู บ ริห ารทุ กระดับ ไม ใช แ ค
ระดับผูอํานวยการอยางเดียว
๒. การประเมินตามหลัก
ธรรมาภิบาลยังไมชัด ดังนั้น ควรมี
วิ ธี ก ารติ ด ตามการทํ า งานของ
ผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลให
ครบทั้ง ๑๐ ดาน
๓. มีการประเมินผลความ
พึงพอใจออนไลนทุกฐานขอมูล แต
ไมไ ดนํา ผลการประเมิน ความพึ ง
พอใจทุกฐานขอมูลมาเปนขอมูลใน
การพัฒนาปรับปรุง
๔. ควรมี ก ารถ า ยทอด
ความรู ห รื อ ให ค วามรู ใ นการนํ า
ระบบฐานข อ มู ล บริ ห ารบุ ค คล
ใหกับทุกองคกรในมหาวิทยาลัยใน
การนําไปใช
๕. ควรมีการทบทวนการ
ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป น
รูป แบบที่ ส อดคลอ งกั บ แนวทาง
ของมหาวิทยาลัย

๑๑๒
องคประกอบ

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง
๖. ควรทํ า แผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งเรื่ อ งของการสอบ
ประกันคุณภาพคอมพิวเตอรของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบไม ผ า น โดยการ
รวมมือกับคณะในการแกปญหา

องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
เขียนรายงานใหครบถวน
และสอดคลอง ปรับคําอธิบายผล
การดําเนินงานเล็กนอยในบางขอ
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑. ค ว ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ผ ล
ดํ า เนิ น งานและหลั ก ฐานในการ
อางอิงใหสอดคลองกัน
๒. อัตลักษณที่กําหนด
ไว ไมสะทอนความเปนตัวตนของ
สํานักฯ และไมปรากฏในสวนนํา
ของรายงาน และควรเปนการวัด
แบบ output/outcome ดังนั้น
ควรมีการทบทวนอัตลักษณของ
สํานักฯ ที่สามารถวัดผลลัพธการ
ดําเนินการไดดียิ่งขึ้น
๓. ควรเชื่อมโยงระบบ
NSRU QA offline กับ CHE QA
online เพื่อเอื้ออํานวยใหการ
จัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองงายขึ้น

๑๑๓

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๑๑๔

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเตรียมจัดทําโครงการ และ
กิจกรรมตางๆ ซึ่งครอบคลุมงานตามพันธกิจของหนวยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่สําคัญ
ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลและบริการสารสนเทศ
๒. โครงการศึกษาดูงานดานกิจกรรม ๕ส
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพองคกรและการจัดทําระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008”
๔. โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสํารองและกูคืนขอมูล
๕. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๖. โครงการพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศของศูนยวิทยบริการ อาทิเชน กิจกรรมหองสมุดสัญจร
กิจกรรมการจัดวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมบริการวิชาการแกชมุ ชนแบบบูรณาการ
๗. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรและการใชเครือขายสารสนเทศ ใหกับอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
๘. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบริการวิชาการ
๙. โครงการพัฒนาบุคลาการและศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ทั้งในและตางประเทศ
๑๐. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายระหวางประเทศ
๑๑. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU MIS)
ระยะที่ ๒
๑๒. โครงการจัดหาครุภัณฑและพัฒนางานบริการสวนงานศูนยวิทยบริการ
๑๓. โครงการจัดหาครุภัณฑและพัฒนางานบริการมัลติมเี ดีย
๑๔. โครงการจัดหาครุภัณฑเสริมบริการหองสมุด ศูนยการศึกษายานมัทรี
๑๕. โครงการจัดหาครุภัณฑและพัฒนาการใหบริการสวนงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรศูนยการศึกษายานมัทรี

๑๑๕

บุคลากรฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ เขารวมสัมมนาหัวขอ Cloud Computing กับ
การบริหารจัดการทรัพยากร ICT ในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแคนตารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม

ผูบริหารและบุคลากรศูนยวิทยบริการฯ เขารวมประชุมโครงการเครือขายประกันคุณภาพดานหองสมุด
ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๑๖
คณะผูบริหารฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อการรองรับอุปกรณสื่อสารจากนักศึกษา
รวมกับบริษัทซิสโก ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระหวางวันที่ ๒-๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

บุคลากรศูนยวิทยบริการฯ เขารวมอบรมโครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่๑/๒๕๕๕
ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิทยบริการ ไดจัดสงบุคลากร/บรรณารักษ เขารวมการอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ประจําป ๒๕๕๕ สําหรับผูปฏิบัติงาน / ผูใหบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคกลาง รวมกับทีมวิทยากรจากบริษัท บุคสโปรโมชั่น & เซอรวิส ภายใตโครงการ ThaiLIS ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๑๗
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ เขารวมอบรมโครงการเครือขายประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ระหวางวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บุคลากรศูนยวิทบริการฯ เขารวมฟงการบรรยายเพื่อพัฒนาบุคลากรงานบริการหองสมุดและสราง
เครือขายรวมมือระหวางหองสมุด
ระหวางวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นางสาวจริยา ทิพยหทัย รองหัวหนาศูนยวิทยบริการ และนางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล บุคลากร
กลุมงานบริการและกิจกรรม ศูนยวิทยบริการ เขารวมประชุมและรับฟงการบรรยาย "โครงการพัฒนาบุคลากร
งานบริการหองสมุด และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด"

ผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการมุงสูการรับรอง “มาตรฐาน ISO 9001”
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

๑๑๘
ผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ เขารวมพิธีเปดศูนยอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระหวางวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ และศูนยวิทยบริการฯ เขารวมประชุมเครือขายประกันคุณภาพ
ดานหองสมุด ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนากิจกรรมของศูนยวิทยบริการฯ ทางดานการบริหารจัดการทางดานหองสมุด
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการแกสังคม
ระหวางวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนบานคลองเคียน โรงเรียนบรรพตพิสัย
พิทยาคม และโรงเรียนวัดเขาหวยลุง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

๑๑๙
ผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทบริการฯ และศูนยวิทยบริการฯ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๕ (WUNCA25th”)
ระหวางวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา

บุคลากรศูนยวิทยบริการฯ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“งานวิจัยดานการประกันคุณภาพดานหองสมุด”
ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบรีซฮิลล จังหวัดเพชรบูรณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป ๒๕๕๔
๑. อบรมหลักสูตร การใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเบื้องตน

๑๒๐
๒. อบรมหลักสูตร การแตงภาพดวยโปรแกรมเฉพาะทาง

๓. อบรมหลักสูตร การใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยทางวิชาการ

๔. อบรมหลักสูตร การใช Open SourceFreeware ในการจัดการสารสนเทศ

๑๒๑
๕. อบรมหลักสูตร การประยุกตใชคอมพิวเตอร

๖. อบรมหลักสูตร การออกแบบสื่อการเรียนรูในรูปแบบมัลติมีเดีย(Multimedia Courseware
Design) และการใชงานระบบ SharePoint LMS

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะผูบ ริหารและบุคลากรสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เขาศึกษาดูงาน ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการ
ฐานขอมูลทองถิ่น ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

๑๒๒

ศึกษาดูงานเยี่ยมชมสินคาและสัมมนา CeBit 2012 และเรียนรูภาษา Tell Me More ณ เมือง Hanover
ประเทศเยอรมนี ในระหวางวันที่ ๔-๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
นายประยุทธ สุระเสนา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และ ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล หัวหนา
ศูนยวิทยบริการ รวมกับบริษัท ลานนาคอม จํากัด ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสินคาและสัมมนา CeBit 2012 และ
เรียนรูภาษา Tell Me More ณ เมือง Hanover ประเทศเยอรมนี ในระหวางวันที่ ๔-๑๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขา
ศึกษาดูงาน ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการฐานขอมูลทองถิ่น
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๕๕

๑๒๓

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ นครสวรรค ศึกษาดูงาน
คณะนักศึกษา ปวส. ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาพืชศาสตร จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๑๕ คน โดยการนําของอาจารยกฤษณา บุญศิริ อาจารยที่ปรึกษา เขาศึกษาดูงาน
การใหบริก ารสารสนเทศหองสมุด ของศูนยวิท ยบริก าร และศึกษาคนควาขอมูลในระบบสารสนเทศ และ
ทดลองเชิงปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูลออนไลน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๔
เขารวมประชุมสภาบรรณารักษแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ ๑๕
(15th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XV)
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการกิจกรรม ๕ส “Big Cleaning Day”
คณะผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันจัดกิจกรรม ๕ส “Big
Cleaning Day” เพื่อ ทําความสะอาดอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
(อาคาร ๑๕) ใหกลับสูสภาพเดิม หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ป ๒๕๕๔

คณะทีป่ รึกษา
อาจารยประยุทธ
อาจารยพงษศักดิ์
อาจารยภัคจิรา
อาจารยวิฑรู
อาจารยภาสกร
อาจารยกาญจนา

สุระเสนา
ศิริโสม
ศิริโสม
สนธิปกษ
วรอาจ
สดับธรรม

ผูชว ยศาสตราจารยจรรยา
ดร.วรวิทย
อาจารยธนพัฒน
อาจารยสมพร
อาจารยวัฒนาพร

บรรณาธิการอํานวยการ
อาจารยประยุทธ

สุระเสนา

บรรณาธิการ
อาจารยกาญจนา

ยลสิริธัม

คณะทํางาน
นางสาวจริยา
นางสาวสุณสิ า

ทิพยหทัย
ออนฉ่ํา

ออกแบบปก – รูปเลม
นายสุมนฒ
นางสาวสุณสิ า

จิรพัฒนพร
ออนฉ่ํา

ขอมูล
บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เหลียวตระกูล
พัฒนาอิทธิกุล
วัฒนชัยธรรม
พูลพงษ
วัฒนชัยธรรม

