งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุง Campus Network และ Wireless Campus เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง
โดยในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเครือข่าย และขยายสัญญาณเครือข่ายดังนี้
- การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายสำรองผ่านทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นความเร็ว ๒๐๐/๑๐๐ Mbps
(เส้นทางหลักผ่านเครือข่าย Uninet โดยไม่จำกัดความเร็ว)
- การปรั บ ปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับ อากาศ ห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ณ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นห้องระบบที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด  มีระบบสำรองไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิที่และความชื้นให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระบบสำรองข้อมูล  
อุปกรณ์กระจายภาระงานเชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การปรั บ ปรุงระบบไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครื อ ข่ า ย  และขยายการให้ บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
- การขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงสัญญาณ Wireless ไปยังหอพักนักศึกษา
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
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จำนวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หมายเลข
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
๒๘
๒๙

2
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อาคาร
อาคาร ๑ คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร ๓ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาคาร ๔ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร ๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องประชุมร่มพะยอม
อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์
อาคาร ๑๐ คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร ๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร ๑๒ ศูนย์วิทยบริการ
อาคาร ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์
อาคาร ๑๔ สำนักงานอธิการบดี
อาคาร ๑๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา
อาคารอัมรินทร์พิทักษ์
หอพักบุคลากรหญิงภายในมหาวิทยาลัย
หอพักนักศึกษาจีนหญิง
อาคารศิลปกรรม
อาคารปรัชญา
หอพักนักศึกษาจีนชาย
หอประชุมใหญ่
โรงเรียนสาธิตประถม
โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงอาหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กองกิจการนักศึกษา
อาคารต้นน้ำ
หอพักเทวาพิทักษ์
หอพักสุขาวดี
หอพักเทพธิดา

จำนวน
(จุด)
๖
๕
๓
๖
๕
๒
๘
๘
๑๑
๖
๗
๑๑
๙
๓
๒
๒
๑
๑
๓
๒
๖
๖
๓
๓
๑
๑
๖
๗
๖

หมายเลข
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

อาคาร
อาคาร ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๒ สาขานิติศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๓ สาขาวิชาดนตรี (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๗ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๘ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมฯ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
อาคาร ๑๐ ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
หอพักภูมิภัทราคม (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
Green Wireless Zone
รวม

สรุป : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนกลาง
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
โรงเรียนสาธิต
รวมทั้งสิ้น					

๑๒๙
  ๗๑
  ๑๒
๒๑๒

จำนวน
(จุด)
๘
๖
๓
๗
๑
๓
๕
๑๐
๑๒
๑๖
๑
๒๑๒

จุด
จุด
จุด
จุด
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ
มาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น รวมแล้วทั้งสิ้น ๑๗ ระบบ

ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มีการพัฒนา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ ได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

4
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนา เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงสู่ระบบโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
มีการพัฒนา เว็บไซต์งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของงานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype Program) เว็บไซต์ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึง
การปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเพจโดยปรับปรุงรูปแบบหน้าเพจให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU - MIS
จัดทำระบบ NSRU – MIS เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการวางนโยบายในด้านต่าง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับต้นแบบในการพัฒนาจากสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype Program) เว็บไซต์มีรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่การทำงานของสภามหาวิทยาลัยฯ และปรับปรุงรูปแบบหน้าเพจให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีการพัฒนา เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบบันทึกการแจ้งขอแก้ไขรายการงบประมาณ
มีการพัฒนา เว็บไซต์ระบบบันทึกการแจ้งขอแก้ไขรายการงบประมาณ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นให้ทันสมัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถรายงานผลการขอแก้ไขรายการงบประมาณ มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๒
มีการพัฒนา เว็บไซต์กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๒ โดยการปรับปรุงรูปแบบ
ของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๒
โดยมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศิลปินแห่งชาติสัญจร
มีการพัฒนา เว็บไซต์ศิลปินแห่งชาติสัญจร โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศิลปินแห่งชาติ
สัญจร โดยมีความรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
มีการพัฒนา เว็บไซต์สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ โดยมีความรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบวาระงานผู้บริหาร
มีการพัฒนา เว็บไซต์ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule โดยปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของระบบวาระงานผู้บริหาร
e-Schedule รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting
มีการพัฒนา เว็บไซต์ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting โดยปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของระบบ รวมถึงการ
ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับต้นแบบในการพัฒนาจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บสถิติผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ
ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีการพัฒนา เว็บไซต์ระบบเก็บสถิติผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนา
ขึ้นเพื่อให้กลุ่มงานภายในศูนย์ฯ ส่งสรุปการทำงานของแต่ละเดือนให้มีรูปแบบเดียวกันและลดปริมาณของกระดาษ
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ระบบบริหารงบประมาณ
แก้ไขปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการหน่วยงานภายนอก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ จังหวัดนครสวรรค์
โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการพัฒนางานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดแบ่งการให้บริการออกเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนางานบริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ และการพัฒนา
งานบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดดังนี้

การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ
ศูนย์วทิ ยบริการได้ดำเนินการพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ โดยการปรับปรุงมุมส่งเสริมการอ่าน ดำเนินการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เสริมบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้มารับบริการ มีการจัดแสดง
นิทรรศการหนังสือที่น่าสนใจ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่จัดให้บริการในแต่ละชั้น เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถ
เลือกอ่านหนังสือได้ตามอัธยาศัย
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก นักเรียน และเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และเยาวชนทุกระดับชั้น
มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ และความรู้ทั่วไป กิจกรรมการวาดภาพระบายสี สำหรับเด็ก และเยาวชน
ตลอดจนมีการแจกของรางวัล อาหาร ขนม และเครื่องดื่มฟรี ให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว  

กิจกรรม ARITC Open House
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรม ARITC Open House  
กิจกรรม Library tour เพือ่ ให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆของสำนักวิทยบริการฯ ให้แก่นกั ศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกคณะ โดยแนะนำการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด และสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของศูนย์วิทยบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายโดยการลงทะเบียนการขอ Account เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และการจัดกิจกรรมวิทยบริการสัญจรไปยังอาจารย์และบุคลากรของทุกคณะวิชา และทุกศูนย์/สำนัก/สถาบัน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ
โครงการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านห้องสมุด แก่หน่วยงานภายนอกได้แก่ การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านทักษะความรู้เรื่องการจัดการห้องสมุด การลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (OpenBiblio)
ให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียนที่รับผิดชอบงานห้องสมุด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และติดตามผล
การนำไปใช้ พ ร้ อ มทั ้ งการแนะนำการจัดการทรัพยากรห้ อ งสมุ ด ให้ แ ก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น โรงเรี ย นบรรพตพิ ส ั ย พิ ท ยาคม,
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้,
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และออกติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศให้แก่ห้องสมุดมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการพิจิตร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการห้องสมุด
กับสังคมชุมชนท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ได้จดั บริการวิชาการห้องสมุดแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มในระบบห้อง
สมุด OpenBiblio ตามความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดบริการ e-Library
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพือ่ พัฒนาการให้บริการเข้าสูร่ ปู แบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
สามารถจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาไว้ให้บริการผ่านระบบดังกล่าวได้จำนวน ๓,๓๖๐ ชื่อเรื่อง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปในชุมชน ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก สามารถเข้าใช้บริการและยืม-คืน e-Books
ผ่านระบบดังกล่าวได้ โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บ http://ilovelib.nsru.ac.th/ilovelib/home.php หรือ APP ชื่อ
nsru สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ iOS และ Android  ซึ่งนักศึกษารหัสปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สามารถใช้ User Name
= รหัสนักศึกษา และ Password = รหัสนักศึกษา  ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น ให้ใช้ User Name
= รหัสนักศึกษา และ Password = ๑๒๓๔๕๖  ส่วนอาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถสมัครขอใช้บริการได้ที่ URL
https://docs.google.com/a/nsru.ac.th/forms/d/1CSkKQy9aa3taTQfgqbe96Z4753ZjfiFUQX48EEmOoGI/viewform  
เมือ่ ได้รบั อีเมล์ตอบกลับแล้ว จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยได้เริม่ ให้บริการมาตัง้ แต่เดือน มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีผเู้ ข้าใช้บริการ
๔๘ คน จำนวน ๑,๖๕๔ ชื่อเรื่อง
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การให้บริการพื้นที่ Green Wireless
พิธเี ปิดพืน้ ที่ Green Wireless บริเวณด้านหน้าศูนย์วทิ ยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นทางการ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้นักศึกษา
อาจารย์สามารถมาทำกิจกรรมกลุ่มย่อยและการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และจัดให้มีกิจกรรม
ดนตรีในสวน ในบ่ายวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา และอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว
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การบริการวิชาการสารสนเทศและแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด
แนะนำการใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ ในวันปฐมนิเทศแก่นักศึกษาภาคปกติ  ภาค กศ.บป.
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
จัดอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) แก่นักศึกษา/บุคลากร
จัดอบรม แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
จัดอบรม แนะนำการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ แก่นักศึกษา อาจารย์
บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดอบรม แนะนำการบริหารจัดการห้องสมุด การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส

การบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ศูนย์วิทยบริการแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๑ แนะนำการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์
และสารสนเทศอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำหรับ
บุ ค ลากรภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นเอกสาร
เพื่องานวิชาการร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการ
๓ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแนะนำ
การใช้บริการสารสนเทศห้องสมุดของ
ศูนย์วิทยบริการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสำนั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยแนะ
นำการใช้ บ ริก ารสารสนเทศห้องสมุด
ของศูนย์วิทยบริการและการใช้เทคโน
โลยี สารสนเทศของสำนัก วิท ยบริก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแนะนำ
การใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศห้ อ งสมุ ด
ของศูนย์วิทยบริการ
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วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

จำนวน
(คน)
๑๘

๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์
จากวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ นครสวรรค์  

๘ ก.ค. ๒๕๕๗

บุคคลทั่วไป

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗

นักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ

๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗

นักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี  

๖๕๐

๒๐ ก.ค. ๒๕๕๗

นักศึกษา ภาค กศ.บป.

๕๐๖

๕๐
๓,๒๕๖

ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๖ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
๗

การจัดกิจกรรม ARITC Open House
เพื ่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้าใจในการ
มาใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศห้ อ งสมุ ด
ของศูนย์วิทยบริการ การสอบประกัน
คุณภาพคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กบั นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

๙ ส.ค. ๒๕๕๗

นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๖ ส.ค. ๒๕๕๗

นักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)
๔๐
๖๐๐

๕,๑๒๐

การให้บริการห้องสมุด ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบริการห้องสมุด ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งจัดให้มีบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดของศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี กับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งาน บริการอินเทอร์เน็ต
เพื่อการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร ๙ ซึ่งเป็นอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยกำหนดให้ชั้น ๔ เป็นพื้นที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการการอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ชั้น ๕
เป็นบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ให้บริการหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและตรงตามสาขาวิชา
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การศึกษาย่านมัทรี และได้จัดหาพัสดุครุภัณฑ์เสริมบริการเพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่มารับบริการ
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การบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
เครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งาน จำนวน ๒๔ เครื่อง
เครื่องให้บริการ Web Streaming  จำนวน ๔๐ เครื่อง
ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า
และวิจัย จำนวน ๑๐ เครื่อง  
ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด(OPAC)
ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน ๑๐ เครื่อง  

การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ศูนย์วทิ ยบริการจัดอบรม/แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ (Reference Database) และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น e-Books, e-Journals, e-Thesis, e-Research   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ
จำนวน ๑๓ ฐานข้อมูล ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิท ยาลั ย ไทย (ThaiLIS) ให้แก่นัก ศึก ษา อาจารย์ แ ละบุ คลากรเพื ่ อ การสื บค้ นฐานข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ http://www.nsru.
ac.th/aritc/database.php ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่
ประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลแต่มีข้อจำกัดด้าน IP address  ในการเข้าถึงข้อมูล ให้สามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (full texts) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีช่องทางเลือกใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกถึง ๒ ช่องทาง ดังนี้
ทางเลือกที่ ๑ โดยการล็อกอินผ่านรหัส โดยใช้ User Name: NSRU123 และ Password: Library
ทางเลือกที่ ๒ โดยการกำหนดค่า Web browser เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ proxy server
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศที่ครบถ้วน รวดเร็ว และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีประสิทธิภาพ โดยไม่จำกัดด้านเวลา สถานที่ และจำนวนผูเ้ ข้าใช้ เพือ่ จัดบริการวิชาการสารสนเทศให้แก่สงั คม ชุมชน และบุคคล
ทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การให้บริการสื่อโสตทัศน์ ในรูปแบบ Edutainment
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายหลักความเร็วสูง ให้มีความสามารถใน
การรองรับการกระจายของสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการจึงได้มี
การประยุกต์ใช้งานสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยผสมผสานในเรื่องของ “การศึกษา” และ “ความบันเทิง” เข้าด้วยกันในรูปแบบ Edutainment  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านวิชาการ ความรู้ และสาระบันเทิงควบคู่กันไป อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา และให้ความรู้สึก
ผ่อนคลายในเวลาว่างของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การให้บริการสื่อโสตทัศน์
การให้บริการสื่อโสตทัศน์ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการบริเวณ ชั้น ๗ ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เช่น
ซีดีรอม มัลติมีเดีย วีซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ และปรับปรุงห้องให้บริการรับชมมัลติมีเดียรายบุคคล และห้องให้บริการรับชมมัลติมีเดีย
จำนวน ๔ ห้อง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และปรับปรุงห้องให้บริการคีตศิลป์ โดยจัดแบ่งห้องให้บริการออกเป็น ๓ ห้อง เพือ่ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้มารับบริการ และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ์

การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิ้ลทีวี
เป็นระบบการประยุกต์ใช้งานเคเบิ้ลทีวี เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในรูปแบบการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ผ่านทางช่องสัญญาณ
เคเบิ้ลทีวี     และทางเว็บเพจ (Web Streaming)   เมื่อผ่านการถ่ายทอดสดจะบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกดูในภายหลังได้ และมีการจัด
บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการสารคดี วิชาการ ภาพยนตร์ต่างๆ ที่ออกอากาศตามตารางเวลา ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่าน
เคเบิ้ลทีวีได้จำนวน ๑ ช่องสัญญาณ ดังนี้
ช่องสัญญาณของสำนักวิทยบริการฯ
จำนวน ๑ ช่อง
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การให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Web Streaming)
การให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ เป็นการแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียงของสื่อประเภท Streaming Video
และ Audio  ในรูปแบบ On Demand เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการด้านวิชาการ ทักษะ ความรู้ และสาระบันเทิงด้านมัลติมีเดียอย่างครบครัน ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆ ที่สนใจได้ด้วยตนเอง โดยไม่
จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันการให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบ
เว็บเพจให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่สารสนเทศบนเว็บดังนี้
สารคดีเกี่ยวกับในหลวง สารคดีเทิดพระเกียรติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช
ประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญของไทย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูลด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการออกอากาศในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
วิชาการ สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ภาษา
วัฒนธรรม ดนตรี ศาสนา  เกษตรกรรม เทคโนโลยี สุขภาพ อาหาร ฯลฯ
สารคดี  ได้แก่ สารคดีบันเทิง สารคดีเชิงวิชาการ สารคดีเชิงภาพยนตร์ สารคดี Discovery  สารคดี National Geographic สารคดี BBC สารคดี Century สารคดีส่องโลก ฯลฯ
รายการทีวีย้อนหลังที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น  งานพระราชพิธีต่างๆ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น
สาระบันเทิงอื่น ๆ ตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ  

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบริการวิชาการโดยการจัดงาน
บุ ๊ ค ส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๔ (Books & IT Fair 2014) จั ด ให้ ม ี ข ึ ้ น ระหว่ า งวั น ที ่ ๒๐ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของการเรียนรู้ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ และสามารถ
เสนอแนะการจัดซือ้ หนังสือทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงตามความต้องการใช้เข้าห้องสมุด ร่วมเสวนากับนักเขียนชือ่ ดัง การสัมมนาวิชาการ
ด้าน ITและห้องสมุด โดยมีร้านค้า สำนักพิมพ์ และตัวแทนจำหน่ายหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๓๐ ร้านค้า
และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๕ ร้าน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการต่างๆ ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- การเสวนานักเขียน หัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์จริง สู่นิยายอิงประวัติศาสตร์และธรรมะ” โดย คุณจุติมา แย้มศิริ  
เจ้าของนามปากกา จุติมา และ จุติศร  นักเขียนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร ๑๕)
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกการทำงานรูปแบบใหม่ไปกับ Microsoft Office 365” โดยวิทยากรจาก บริษัท
ลานนาคอม ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕)
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- การเสวนานักเขียน  หัวข้อเรือ่ ง “ความฝัน มิตรภาพ และแรงบันดาลใจ” โดย วิษณ์ (บอย) หรือ ดร.วิษณุ  แทนบุญช่วย
ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕)
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “เปิดประตูสอู่ าเซียนด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ กับ speexx” โดยวิทยากรจาก บริษทั ลานนาคอม
ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕)
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- การอบรมถ่ายภาพ หัวข้อเรื่อง “Portrait in the Garden by PPle House” โดย นักถ่ายภาพชื่อดัง คุณรัฐพล
อุไรกุล ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕)
- การเสวนานักเขียน หัวข้อเรื่อง “พกหัวใจห้องที่ห้า...ไปนั่งจิบกาแฟ (ยามบ่าย)” โดย นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๖
จากผลงาน ‘หัวใจห้องที่ห้า’ คุณอังคาร จันทาทิพย์ และ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๔ จาก ‘แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบ
กาแฟ’ คุณจเด็จ กำจรเดช ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕)

ความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ครัง้ ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์
โดยมีตัวแทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
พิษณุโลก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงาน
การจัดการสารสนเทศที่เป็นแหล่งความรู้ด้านข้อมูลท้องถิ่น และแหล่งสารสนเทศชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ แหล่งสารสนเทศ
ทางธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด และพิพิธภัณฑ์ย้อนอดีตเมืองปากน้ำโพ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์
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การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่บุคลากร ของศูนย์วิทยบริการ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การรับมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข “TQM”
   สำนั ก วิ ท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ร ั บ มอบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากหน่ ว ยงานภายนอก ได้ แ ก่
ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข จากบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ “TQM” โดยได้รับมอบ iPad Mini จำนวน
๑๐ เครื่อง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เพื่อเป็นการช่วยยกระดับ
การศึกษาและระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งสามารถสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ รายการ
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สัปดาห์ส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม
    การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเปิดให้บริการงานสื่อโสตทัศน์ หลังจากที่ได้มีการปิดปรับปรุง
ห้องให้บริการมัลติมีเดียกลุ่มย่อย และห้องคีตศิลป์ หรือห้องคาราโอเกะ พร้อมทั้งได้จัดหาโสตทัศนูปกรณ์มาสนับสนุนการจัด
บริการนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ผมู้ ารับบริการ เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ามแนวทางห้องสมุดมีชวี ติ ทีต่ อบสนองความต้องการ
ให้แก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรูใ้ นสังคมยุคดิจทิ ลั
และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมี ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้    
๑. กิจกรรมมอบรางวัล “ยอดนักอ่าน & ยอดนักยืม ประจำปี ๒๕๕๖” ที่มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงสุด จาก
๓ ประเภทสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ, นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๕ คน
๒. กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะสำหรับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกของนักศึกษาใน
ทางที่เหมาะสม
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.  ให้บริการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยนักศึกษา
ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๒.  จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
และการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ อาทิ เช่น
-  หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap
-  หลักสูตรการใช้งาน Office 2013
-  หลักสูตรออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign CS6
-  หลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM
-  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้วย Google Apps for Education
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๓.  ให้บริการด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร  และให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่าย รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
๔.  ให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยฯ
๕.  ให้ บ ริ ก าร Account แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที ่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เพื ่ อ ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
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๖.  ให้บริการลงทะเบียน Mac Address อุปกรณ์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi เช่น โทรศัพท์มอื ถือ  
โน๊ตบุ๊ต แท็บเล็ต ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยได้
๗.  ให้บริการพื้นที่บน Server แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ไม่มี Web
Server เป็นของตนเอง
๘.  ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๙.  ให้บริการห้องอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการสืบค้นข้อมูล
๑๐.  ให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการจัดอบรม ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน ๖ ห้อง ประกอบด้วย
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อห้องปฏิบัติการ
Computer Laboratory 1
Computer Laboratory 2
Computer Laboratory 3
Computer Laboratory 4
Computer Training 1
Computer Training 2

จำนวน (เครื่อง)
๓๐
๓๐
๔๒
๔๕
๕๒
๓๐

๑๑.  ให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ที่สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก จำนวน ๒ ห้อง ประกอบด้วย
ลำดับที่
ชื่อห้อง
๑ ห้องประชุมพระบาง
๒ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๔)

จำนวน (คน)
๓๐๐
๕๐

๑๒.  ให้บริการเช่าห้องประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ลำดับที่
ชื่อห้อง
๑ ห้องกรรมการเสนอราคา
๒ ประกวดราคา

30

30

จำนวน (ห้อง)
๑
๓๓

การบริการวิชาการคอมพิวเตอร์
การให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ NSRU-MIS

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการฯ ห้อง Computer
Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ธนาคารออมสิน
ห้อง Computer Training 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ห้อง  Computer Training 1
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ห้อง
Computer Training 1

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๓ ต.ค.
๔๐
๒๕๕๖
๗ ต.ค.
๑๐
๒๕๕๖
๘ ต.ค.
๑๕
๒๕๕๖
๑๕ ต.ค.
๔๐
๒๕๕๖
๑๖ - ๑๗
๔๐
ต.ค. ๒๕๕๖
๒๑ - ๒๒ ต.ค. ๔๐

๒

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ ICT

๓
๔

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
อบรมการใช้งานระบบ iCash

๕

อบรม MS Office 2010 (Excel 2010)

๖

อบรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๗

อบรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมบัญชี MIS สำนักวิทยบริการฯ
ห้อง Computer Laboratory 1

๒๔ ต.ค.
๒๕๕๖

๔๐

๘

๑๐

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ ICT

๒๔ ต.ค.
๒๕๕๖
๑ พ.ย.
๒๕๕๖
๗ พ.ย.
๒๕๕๖

๔๐

๙

อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
อบรมระบบปฏิบัติการโปรแกรม MIS

สำนักวิทยบริการฯ
ห้อง Computer Laboratory 4
สำนักวิทยบริการฯห้อง Computer
Laboratory 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์

๒๕๕๖
๒๔ - ๒๕ ต.ค.
๒๕๕๖
๒๘ -๒๙ ต.ค.
๒๕๕๖
๓๐ - ๓๑ ต.ค.
๒๕๕๕

๔๐
๑๐
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ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๑๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
๑๒ การจัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการ ครั้งที่ ๒
๑๓ ประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่มี
ความจำเป็นในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑๔ อบรมระบบปฏิบัติการโปรแกรม MIS
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
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ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ห้องประชุมพระบาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ห้องประชุมพระบาง
สำนักวิทยบริการฯ
ห้อง Computer Laboratory 1
อบรมโปรแกรม spexx เพื่อพัฒนา
สำนักวิทยบริการฯ
บุคลากรด้านภาษาให้แก่กลุ่มจังหวัด
ห้องประชุมพระบาง
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ห้อง Computer Laboratory 4
สนามสอบโควต้ารับตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ห้องประชุมพระบาง
ประชุมถอดบทเรียนกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย คณะครุศาสตร์
ในโครงการ
ห้องประชุมพระบาง
อบรมโปรแกรม spexx เพือ่ พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ด้านภาษาให้แก่กลุ่มจังหวัด
ห้องประชุมพระบาง
ประชุมประจำเดือน ศูนย์ ICT

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมประจำเดือน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการฯ
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที ๘/๒๕๕๖
ห้องประชุมราชพฤกษ์
อบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผล
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
จปฐ และข้อมูลพื้นฐาน
ห้อง Computer Training 1
อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน
สำนักวิทยบริการฯ
คอมพิวเตอร์ ภาค ปกติ
ห้อง Computer LAB 4
งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๗
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมพระบาง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการฯ
ควบคุมภายในปี ๒๕๕๗
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ห้องประชุมพระบาง

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๘ พ.ย.
๑๕
๒๕๕๖
๑๑ พ.ย.
๒๐๐
๒๕๕๖
๑๙ พ.ย.
๒๐๐
๒๕๕๖
๑๙ – ๒๑
๔๐
พ.ย. ๒๕๕๖
๒๕ – ๒๙ ๒๐๐
พ.ย. ๒๕๕๖
๒๑ พ.ย.
๔๐
๒๕๕๖
๑ ธ.ค.
๔๐๐
๒๕๕๖
๒–๓
๘๐
ธ.ค. ๒๕๕๖
๔,๖,๙,๑๑,๑๓ ๓๐๐
ธ.ค.๒๕๕๖

๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๖
๑๓ ธ.ค.
๒๕๕๖
๑๙ ธ.ค.
๒๕๕๖
๒๔ - ๒๗
ธ.ค. ๒๕๕๖
๒๖ ธ.ค.
๒๕๕๖
๓ ม.ค.
๒๕๕๗
๑๐ ม.ค.
๒๕๕๗
๑๑ ม.ค.
๒๕๕๗

๑๕
๘
๑๕
๔๐
๔๐
๖๐
๑๕
๑๕๐

ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๒๘ ตรวจรับระบบ NSRU-MIS
(จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
๒๙ ประชุมประจำเดือน ศูนย์ ICT เดือน
มกราคม
๓๐ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที ๑/๒๕๕๗
๓๑ ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
งาน Books&IT Fair 2014
๓๒ สัมมนาแผนจัดฝึกประสอบการณ์
สาขาปฐมวัย
๓๓ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์
อบรมระบบ MIS NSRU
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการเรียน
การสอนด้วยระบบ LMS
สาธิตระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๔๑

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Books&IT
Fair 2014
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
Books&IT Fair 2014

๔๒

อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะความเป็นผู้นำ

๓๙
๔๐

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมพระบาง
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๑๔ ม.ค.
๒๐
๒๕๕๗
๑๕ ม.ค.
๑๕
๒๕๕๗
๑๕ ม.ค.
๑๕
๒๕๕๗
๑๖ ม.ค.
๒๐
๒๕๕๗
๑๘ – ๑๙ ๒๐๐
ม.ค. ๒๕๕๗
๒๑ – ๒๒
๔๐
ม.ค. ๒๕๕๗

สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
Computer LAB 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
Computer LAB 4
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1,
ห้องประชุมพระบาง

๒๓ ม.ค.
๒๕๕๗
๒๙ ม.ค.
๒๕๕๗
๑๐ – ๑๕
ก.พ. ๒๕๕๗
๑๑ ก.พ.
๒๕๕๗
๑๒ ก.พ.
๒๕๕๗
๑๓ ก.พ.
๒๕๕๗
๑๗ ก.พ.
๒๕๕๗
๒๐ – ๒๒
ก.พ. ๒๕๕๗

บัณฑิตวิทยาลัย
ห้องประชุมพระบาง

๒๖ – ๒๗
ก.พ. ๒๕๕๗

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๔๐
๒๐
๒๐๐

๒๐๐

33

33

ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๔๓ อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะความเป็นผู้นำ
๔๔

อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์

๔๕
๔๖

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
สาขาวิชาออกแบบ
งานปัจฉิม คณะครุศาสตร์

๔๗

ติวสอบบรรจุครู

๔๘

การใช้งานโปรแกรมการทาง

๔๙

ประชุมเตรียมความพร้อม รับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมประกันคุณภาพ
กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ NSRU-MIS
(ระบบหลักสูตร)

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
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ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ห้องประชุมพระบาง
สำนักวิทยบริการ
Computer Training 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องประชุมพระบาง
คณะครุศาสตร์
ห้องประชุมพระบาง
คณะครุศาสตร์
ห้องประชุมพระบาง
สำนักงานการทางฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1

อบรมนักศึกษาสาขาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์
ห้องประชุมพระบาง
รับฟังข้อชี้แจง เกี่ยวกับการรับทุน
สำนักวิทยบริการฯ
การจัดทำบทเรียนออนไลน์
Computer Training 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
สำนักวิทยบริการฯ
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ห้องประชุมราชพฤกษ์
การพัฒนาข้อมูลระบบตำบล (PCMAP)
คณะครุศาสตร์
และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน ห้องประชุมพระบาง
กรอกข้อมูลเพื่อเตรียมการใช้งานระบบ
สำนักวิทยบริการฯ
NSRU MIS
Computer Training 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจำเดือนเมษายน
กิจกรรมตรวจเยี่ยม QA สัญจร

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๒๖ – ๒๗ ๒๐๐
ก.พ. ๒๕๕๗
๔ – ๗ มี.ค. ๔๐
๒๕๕๗
๑๐ มี.ค.
๑๐๐
๒๕๕๗
๑๒ มี.ค.
๓๐๐
๒๕๕๗
๑๕ -๑๘
๓๐๐
มี.ค. ๒๕๕๗
๑๙ -๒๑
๔๐
มี.ค. ๒๕๕๗
๒๐ มี.ค.
๒๐
๒๕๕๗
๒๔ มี.ค.
๔๐
๒๕๕๗
๒๖ มี.ค.
๔๐
๒๕๕๗
๒๗ -๒๘
มี.ค. ๒๕๕๗
๒๘ มี.ค.
๒๕๕๗
๓๑ มี.ค.
๒๕๕๗
๑–๒
เม.ย. ๒๕๕๗
๓ -๔ ,
๘ –๑๑
เม.ย. ๒๕๕๗
๙ เม.ย.
๒๕๕๗
๑๐ เม.ย.
๒๕๕๗

๓๐๐
๑๕
๑๕
๔๐
๙๐
๑๕
๒๐

ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๕๙ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
๖๐ ประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๖๑ อบรม Microsoft Excel 2010
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
Computer Training 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
สำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ
และการสื่อสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมนำเสนอระบบงานศูนย์เทคโนโลยีส สำนักวิทยบริการฯ
ารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้าน
สำนักวิทยบริการฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุมราชพฤกษ์

๖๘

ประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๖๙

ประชุมเตรียมงานวิทยบริการสัญจร

๗๐

ประชุมติดตามงบประมาณ

๗๑

ประชุมสภาวิชาการ

๗๒

ประชุม Google

๗๓

ประชุมรายงานผลควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ

๗๔
๗๕

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ

ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจำเดือนมิถุนายน

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๒๔ เม.ย.
๔๐
๒๕๕๗
๑๒ พ.ค.
๑๕
๒๕๕๗
๑๕ – ๑๖   ๔๐
พ.ค.๒๕๕๗
๑๙ พ.ค.
๑๐
๒๕๕๗
๒๑ พ.ค.
๑๕
๒๕๕๗
๒๓ พ.ค.
๑๐
๒๕๕๗
๒๖ - ๒๗
๒๐
พ.ค. ๒๕๕๗
๔ มิ.ย.
๕
๒๕๕๗
๔ มิ.ย.
๑๕
๒๕๕๗
๗ มิ.ย.
๒๕๕๗
๑๓ มิ.ย.
๒๕๕๗
๑๘ มิ.ย.
๒๕๕๗
๑๙ มิ.ย.
๒๕๕๗
๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๗
๒๔ มิ.ย.
๒๕๕๗
๒๕ มิ.ย.
๒๕๕๗
๒๖ มิ.ย.
๒๕๕๗

๑๐
๑๕
๕
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕
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ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๗๖ อบรมหลักสูตร e-Learining
๗๗

อบรม speexx

๗๘

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยแนวคิดแบบ
Responsive Web Design ด้วย
Bootstrap
อบรมการสืบค้นเอกสารและการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การใช้งาน Office 2013

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

การใช้แผนที่  HERE MAPS

๘๘

การเรียนการสอน

๘๙

อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

๙๑

36

36

สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1

สำนักวิทยบริการฯ
Computer LAB 4
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
ออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม สำนักวิทยบริการฯ
Indesign CS 6
Computer Training 1
การนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
การอบรมการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นว.
Computer Training 1
การเรียนการสอน
สาขาวิชาประวัติศาสตร
Computer Laboratory 4
ประชุมตรวจติดตามประกันคุณภาพ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชุมประกันคุณภาพ

๙๐

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Computer Training 1
สาขาวิชาประวัติศาสตร
Computer Laboratory 4
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Laboratory 4
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Computer Laboratory 4

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๓๐ มิ.ย. ๔๐
๑ ก.ค.๒๕๕๗
๕ ก.ค.
๔๐
๒๕๕๗
๙ -๑๐
๔๐
ก.ค.๒๕๕๗
๙ ก.ค.
๒๕๕๗
๑๗ -๑๘
ก.ค.๒๕๕๗
๒๑ – ๒๒
ก.ค.๒๕๕๗
๒๓- ๒๔ ก.ค.
๒๕๕๗
๔ – ๘ ส.ค.
๒๕๕๗
๕ – ๖ ส.ค.
๒๕๕๗

๔๐

๕ ส.ค.
๒๕๕๗
๖ ส.ค.
๒๕๕๗
๖ ส.ค.
๒๕๕๗

๑๕

๑๔  ส.ค.
๒๕๕๗
๒๑  ส.ค.
๒๕๕๗
๖ ส.ค.
๒๕๕๗
๒๓-๒๔  ส.ค.
๒๕๕๗

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๑๐
๔๘

๔๐
๑๕
๔๐

ลำดับ
กิจกรรม
ที่
๙๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์
๙๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
๙๔ อบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชี่ยล
เน็ตเวิร์คสร้างโอกาสทางการตลาด
๙๕ ประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่มี
ความจำเป็นในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
๙๖ ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
๙๗

ประชุมประเมินพนักงานราชการ

๙๘

ประชุมไมโครซอฟท์

๙๙

ประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

๑๐๐ ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
๑๐๑ ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจำเดือนกันยายน
๑๐๒ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ ระบบ Backhauling
๑๐๓ ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
Computer Training 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ห้องประชุมพระบาง
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Computer Training 1
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมประเมินบุคลากร
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
สำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ประชุมของ CAT
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
อบรมการออกแบบหนังสือด้วย Indesign สาขาวิชาการออกแบบ
Computer Training 1

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๒๓-๒๔  ส.ค. ๔๐
๒๕๕๗
๒๙ ส.ค.
๑๕
๒๕๕๗
๒๙ พ.ย.
๔๐
๒๕๕๖
๑๙ พ.ย.
๒๐๐
๒๕๕๖
๑
๑๐
ก.ย. ๒๕๕๗
๔ ก.ย.
๑๐
๒๕๕๗
๔ ก.ย.
๑๐
๒๕๕๗
๘ ก.ย.
๗
๒๕๕๗
๑๑ ก.ย.
๑๐
๒๕๕๗
๑๑ ก.ย.
๒๕๕๗
๑๒
ก.ย. ๒๕๕๗
๑๑ ก.ย.
๒๕๕๗
๑๖ ก.ย.
๒๕๕๗
๑๗ ก.ย.
๒๕๕๗
๑๘ ก.ย.
๒๕๕๗
๑๘ ก.ย.
๒๕๕๗
๒๐ ก.ย.
๒๕๕๗

๑๐
๔๐
๑๐
๗
๑๐
๑๕
๑๐
๔๐
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ลำดับ
ที่
๑๐๙ ประชุม

กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
๑๑๐ ประชุมโครงการ Photo Walk
สำนักวิทยบริการฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
๑๑๑ อบรมเสนอขอรับทุนสนันสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ Computer Training 1
๒๕๕๙

38

38

วัน เดือน ปี จำนวน
(คน)
๒๒ ก.ย.
๑๐
๒๕๕๗
๒๒ ก.ย.
๑๕
๒๕๕๗
๒๖ ก.ย.
๔๐
๒๕๕๗

การจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
หลักสูตร อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

วัน เดือน ปี

หลักสูตร

ประเภทนักศึกษา

๒๔ ต.ค. ๒๕๕๖
๒๑ พ.ย. ๒๕๕๖
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๖
๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗
๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗
๒๔ เม.ย. ๒๕๕๗
๒๒ พ.ค ๒๕๕๗
๑๖ ส.ค. ๒๕๕๗
๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗

อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
รวม

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

จำนวน
(คน)
๒๒
๑๔
๒๕
๑๑
๒๐
๑๓
๑๕
๑๒
๓
๑๗
๑๕๒
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การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไป
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (IT Training 2014)
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
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วัน เดือน ปี

หลักสูตร

๙ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗
๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗
๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗
๒๓ – ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗
๒๑ – ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap
หลักสูตรการใช้งาน Office 2013
หลักสูตรออกแบบหนังสือและวารสารด้วยโปรแกรม Indesign CS6
หลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้วย Google Apps
for Education
รวม

จำนวน
(คน)
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐

รายงานการใช้ห้องเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๑ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
๒

โครงการประกวดราคาซื้อคอนกรีต

๓

โครงการประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น โครงการที่
๑ และ ๒
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
โครงการจ้างก่อสร้างสำหรับโรงพยาบาล
ชุมตาบง
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๓ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๓ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ

วัน เดือน ปี

หน่วยงาน

๘ ต.ค.
๒๕๕๖
๒๕ ต.ค.
๒๕๕๖
๒๕ ต.ค.
๒๕๕๖
๒๙ ต.ค.
๒๕๕๖
๑๕ พ.ย.
๒๕๕๖
๑๕ พ.ย.
๒๕๕๖
๒๕ พ.ย.
๒๕๕๖
๒๖ พ.ย.
๒๕๕๖
๒๖ พ.ย.
๒๕๕๖
๒๙ พ.ย.
๒๕๕๖
๙ ธ.ค.
๒๕๕๖
๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๖
๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๖
๑๙ ธ.ค.
๒๕๕๖
๒๗ ธ.ค.
๒๕๕๖
๒๗ ม.ค.
๒๕๕๗

สำนักงานชลประทาน
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานชลประทานที่ ๓ นครสวรรค์

จำนวน
(ห้อง)
๑๖
๒๐

สำนักงานชลประทานที่ ๓ นครสวรรค์

๒๐

สำนักงานควบคุมโรคที่ ๘ นครสวรรค์

๓

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์
การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์
สำนักงานสาธารณสุข นครสวรรค์

๖

การปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

๑๒

การปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

๑๒

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์
การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์
การปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

๔

๑๐

การปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

๑๕

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์
การปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์

๖

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐
นครสวรรค์

๖

๖
๔

๖

๘
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ลำดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๑๗ โครงการประกวดราคาจัดทำห้องประชุม
จำนวน ๑ ห้อง
๑๘ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ
๑๙ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
๒๐ ขอใช้ห้องเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการของ
หน่วยงาน
๒๑ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ
๒๒ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
๒๓ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๒ โครงการ
๒๔ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
๒๕ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  จำนวน ๑ โครงการ
๒๖ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
๒๗ โครงการประกวดราคาจัดทำห้องประชุม ๑ ห้อง
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
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วัน เดือน ปี

๑๗ มี.ค.
๒๕๕๗
๒๕ มี.ค.
๒๕๕๗
๒๕ มี.ค.
๒๕๕๗
๒๓ เม.ย.
๒๕๕๗
๒๐ พ.ค.
๒๕๕๗
๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๗
๗ ก.ค.
๒๕๕๗
๑๐ ก.ค.
๒๕๕๗
๗ ก.ค.
๒๕๕๗
๒๙ ก.ค.
๒๕๕๗
๓๐ ก.ค.
๒๕๕๗
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
๖
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
ส.ค.๒๕๕๗
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ๘ ส.ค.
(e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
๒๕๕๗
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ๙ ก.ย.
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ
๒๕๕๗
โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑๑ ก.ย.
จำนวน ๑ โครงการ
๒๕๕๗
โครงการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ๒๒ ก.ย.
(e-Auction) จำนวน ๑ โครงการ
๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน
โรงเรียนลาดยาวนครสวรรค์

จำนวน
(ห้อง)
๘

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

๑๖

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๑

สำนักงานชลประทานนครสวรรค์

๒๔

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘

๑๕

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
นครสวรรค์
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานชลประทานนครสวรรค์

๒
๓
๒
๑๓

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานชลประทานนครสวรรค์

๒
๑๒

สถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์

๑๖

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒

สำนักงานชลประทานนครสวรรค์

๑๔
๓๐๑

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS Digital Collection หรือ TDC) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย (e-Research)

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
การจัดทำเอกสารงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของอาจารย์นกั ศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์รวมทัง้ สิน้ ๘๗๒ รายการซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก และบทความ
วารสารของสถาบันอุดมศึกษา ทัว่ ประเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า ๓๗๐,๖๑๘ รายการ โดยสามารถสืบค้นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวม    ๑๖๗    แห่ง ซึง่ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
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สถิติผู้เข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบ
(คน)
๖๐๙
๕๗๗
๕๔๙
๕๑๑
๔๘๑
๕๕๖
๓๙๑
๓๕๖
๔๖๖
๔๗๘
๕๖๔
๖๓๙
๖,๑๗๗

ขาดสอบ
(คน)
๕๘
๗๕
๖๖
๖๐
๕๑
๖๕
๘๑
๕๖
๕๐
๕๓
๖๓
๗๐
๗๔๘

เข้าสอบ
(คน)
๕๕๑
๕๐๒
๔๘๓
๔๕๑
๔๓๐
๔๙๑
๓๑๐
๓๐๐
๔๑๖
๔๒๕
๕๐๑
๕๖๙
๕,๔๒๙

สอบไม่ผ่าน
(คน)
๒๕๔
๒๖๘
๒๑๒
๒๑๗
๑๗๗
๒๓๙
๑๕๓
๑๔๖
๑๗๙
๑๘๘
๒๕๖
๒๖๘
๒,๕๕๗

สอบผ่าน
(คน)
๒๙๗
๒๓๔
๒๗๑
๒๓๔
๒๕๓
๒๕๒
๑๕๗
๑๕๔
๒๓๗
๒๓๗
๒๔๕
๓๐๑
๒,๘๗๒

หมายเหตุ  : กรณีนักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรก จะต้องมาเข้ารับการทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน

แผนภูมิแสดงสถิติผู้เข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภทวัสดุ
บทความ
หนังสือ
ไฟล์คอมพิวเตอร์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อโสตทัศน์
รวมทั้งสิ้น

ภาษาไทย
รายการ

ภาษาอังกฤษ
เล่ม

รายการ

๑๓,๘๘๓
๓๐
๘๔,๘๙๖ ๑๒๙,๓๕๖ ๑๐,๖๑๐
๘๖๔
๑๔๗
๓๕๕
๒
๑,๖๘๖
๒
๙,๔๐๒
๒๗๑
๑๐๙,๔๗๒ ๑๒๙,๓๕๖ ๑๑,๐๖๓

เล่ม
๑๕,๔๐๕
๑๕,๔๐๕

อื่นๆ
(รายการ)
๔๑๔
๙๕
๑๙
๓
๒๙๗
๘๒๘

จำนวนทั้งหมด
รายการ

๑๔,๓๒๗
๙๕,๖๐๑ ๑๔๔,๗๖๑
๑,๐๓๐
๓๖๐
๑,๖๘๘
๙,๙๗๐
๑๒๒,๙๗๖ ๑๔๔,๗๖๑

แผนภูมิสรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาษาไทย
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เล่ม

แผนภูมิสรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาษาอังกฤษ

47

47

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๑๐,๐๖๓
๑๓,๓๑๗
๑๑,๙๓๐
๑๖,๑๕๓
๑๔,๕๙๗
๑๙,๙๙๐
๗,๔๑๑
๗,๕๖๖
๓,๕๔๗
๑๖,๐๒๗
๑๙,๗๙๓
๒๐,๘๘๘
๑๖๑,๒๘๒

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้เข้าใช้บริการยืม - คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๘๕๙
๒,๓๙๕
๑,๙๓๓
๒,๗๐๑
๒,๘๖๙
๑,๕๕๖
๔๒๗
๕๐๙
๕๔๔
๒,๒๓๕
๒,๒๗๖
๒,๖๔๒
๒๐,๙๔๖

จำนวน (เล่ม)
๑,๘๔๔
๔,๕๙๐
๓,๘๑๓
๕,๘๖๕
๕,๔๘๑
๒,๘๒๔
๙๖๒
๑,๑๙๐
๑,๑๘๓
๓,๙๕๙
๔,๐๔๔
๔,๘๕๘
๔๐,๖๑๓

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการยืม - คืนหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการ ยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๑๔๙
๒๒๔
๑๖๐
๕๘๔
๘๘๒
๗๓๗
๙๑
๖๕
๑๓๒
๔๑๘
๔๒๐
๔๐๘
๔,๒๗๐

จำนวน (รายการ)
๒๓๗
๓๐๓
๓๒๙
๑,๕๓๒
๑,๖๓๒
๑,๑๗๖
๑๖๔
๑๒๐
๑๙๗
๔๙๕
๕๑๔
๔๙๗
๗,๑๙๖

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการ ยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๗๙๐
๒,๗๕๒
๑,๙๘๔
๑,๔๘๐
๑,๓๙๗
๑,๒๕๗
๒๒๓
๓๑๔
๓๔๒
๒,๓๔๐
๔,๘๑๙
๔,๑๙๗
๒๑,๘๙๕

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

51

51

สถิติผู้ใช้บริการโฮมเธียร์เตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๘๐
๒๓๘
๒๙๔
๓๒๐
๑๙๗
๙๓
๓๕
๗๙๑
๑,๑๔๑
๒,๑๗๖
๕,๓๖๕

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการโฮมเธียร์เตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

52
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สถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๖๒๙
๑,๑๑๙
๑,๑๗๘
๑,๐๔๙
๙๗๖
๗๕๔
๑๐๔
๑๐๓
๑๗๒
๑,๑๘๙
๑,๕๒๒
๑,๑๙๔
๙,๙๘๙

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๑๒
๑๒๓
๑๓
๑๐
๖
๔
ไม่มีผู้เข้าใช้
ไม่มีผู้เข้าใช้
ไม่มีผู้เข้าใช้
๒๗
๕๐
๓๑
๒๗๖

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการห้องคีตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม
หมายเหตุ : * ปิดปรับปรุง

จำนวน (คน)
*
*
๗๖๐
๑,๓๒๗
๑,๓๑๗
๘๙๒
๑๒๔
๗๙
๑๐๑
๑,๔๖๕
๑,๙๓๒
๑,๔๘๒
๙,๔๗๙

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการห้องคีตศิลป์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ Web streaming ศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
๖๔๙
๔,๗๐๕
๔,๐๑๓
๓,๐๒๑
๒,๔๖๕
๑,๒๕๔
๕๖๒
๓๓๔
๓๔๐
๖๘๓
๙๗๖
๑,๗๐๗
๒๐,๗๐๙

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ Web streaming ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบ
(คน)
๖๕๔
๒,๐๙๕
๑,๗๔๓  
๑,๙๖๘  
๒,๐๙๓
๑,๐๑๗
๙๒๖
๙๗๐
๔๔๙
๗๕๒
๘๒๙
๗๖๔
๑๔,๒๖๐

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติผู้ใช้บริการ ยืม - คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม ๒๕๕๗
เมษายน ๒๕๕๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
รวม

จำนวน (คน)
-

จำนวน (รายการ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๖
๑๒
๑๐

๕๘๔
๕๕๗
๕๑๓

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการ ยืม - คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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สถิติการลงทะเบียนขอ Account ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ลำดับ
๑ นักศึกษา
๒ บุคลากร

เดือน

รวม

จำนวน (คน)
๒,๕๖๓
๖๗
๒,๖๓๐

แผนภูมิสรุปสถิติการลงทะเบียนขอ Account ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

59

59

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญูฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๗

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักฯ
เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างประสบการณ์  ดังนี้

โครงการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗   คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เข้า ศึก ษาดู ง าน ระบบการบริห ารคุณ ภาพตามการรั บรองมาตรฐาน ISO และมี ก ารแลกเปลี ่ ย นความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ระบบ
การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานสากล” ณ อาคารที่พักสวัสดิการ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
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สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการความ
ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๘ แห่ง ในเขตภาคเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา และแนวทางในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพและ
รายงานประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   กิจกรรมการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด  เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีสมาชิกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างจำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลกและวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บ ู ล สงคราม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยภาคกลาง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัดตาก  วิทยาลัยชุมชนตาก  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  และวิทยาลัยชุมชนพิษณุโลก

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated System)
ซึง่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย (ThaiLIS) ที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) มีสมาชิกได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพือ่ ให้การจัดบริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงการ
ภายใต้เครือข่ายดังกล่าว ได้แก่ การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การสืบค้น (reference database online) ฐานข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  การพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการฐานข้อมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)  
และการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Union catalog)
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การส่งเสริมบุคลากรไปอบรม  ประชุม  สัมมนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ลำดับ
หัวข้อการอบรม/
ที่
ประชุม/สัมมนา
๑ ร่วมงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย
(Worlddidac Asia 2013)

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๑๐  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
ตุลาคม  ๒๕๕๖    สิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร

๒

ให้บริการชุมชน แนะนำการจัด
วางระบบงานห้องสมุดของหน่วย
วิทยบริการ ฯ ณ สถานที่จริง เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน
ห้องสมุด

๔-๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๖  

๓

เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ
และจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า
ประชาธิปก”

๗ – ๙  
พฤศจิกายน
๒๕๕๖

๑. ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล
๒. นางกาญจนา  สดับธรรม
๓. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๔. นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
๕. นายธนภพ  ดุจเมืองแมน
๖. นายภัทร  ปานพรหม
๗. นางสาวกุลดา  สวนสลา
๘. นางสาวดวงพร  ดีนุช
๙. นางสาวกชกร  พิเดช
๑๐. นางสาวอัญชลี  แก้ววงษา
๑๑. นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร
๑๒. นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี
มหาวิทยาลัย
๑.  นางกาญจนา  สดับธรรม  
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๒.  นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี
จังหวัดพิจิตร
๓.  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
๔.  นางสาวนิตยา  ทวีศกั ดิว์ นาไพร
๕.  นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ
๖.  นางสาวกัญญา  สิงหบุตร
๗.  นางสาววรรณี คณฑา
๘.  นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ
๙.  นายวีระศักดิ์  ศรีผง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร ๑.  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
มาธิราชจังหวัดนนทบุรี    ๒.  นางสาวนิตยา  ทวีศกั ดิว์ นาไพร
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ลำดับ
หัวข้อการอบรม/
วัน/เดือน/ปี
ที่
ประชุม/สัมมนา
๔ อบรมหลักสูตร
๑๘ – ๒๒
“นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พฤศจิกายน
ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก”
๒๕๕๖
รุ่นที่ ๒
๕ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
๑๑ – ๑๓
สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น
พฤศจิกายน
(Smart Education)
๒๕๕๖
๖ ประชุมสัมมนาความร่วมมือ
๒ – ๔ ธันวาคม
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “ความท้าทาย
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ยุคใหม่”
๗ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
๒๔ – ๒๗
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธันวาคม
งาน และการประกันคุณภาพ
๒๕๕๖
การศึกษาระยะที่ ๒
๘

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
Data Cu ration and Massive
Open Online Course
ความท้าทายของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
๙ สัมมนา PULINET วิชาการ
ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรม :
เครื่องมือสำคัญของห้องสมุด
ยุค Social Network”
๑๐ อบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด
การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ”
๑๑ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร ๒
(สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
ประเมินคุณภาพ)
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๒๐ – ๒๑
มกราคม
๒๕๕๗
๒๒ – ๒๔
มกราคม
๒๕๕๗
๒๖ มกราคม
๒๕๕๗
๒๗ – ๒๙
มกราคม
๒๕๕๗

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล
อลงกรณ์ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร  
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
จังหวัดเชียงใหม่     

๑.  ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล  
๒.  ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกลุ
๓.  พนักงานขับรถมหาวิทยาลัย ฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

๑.  นายภาสกร  วรอาจ  
๒.  นายเอกวิทย์  สิทธิวะ
๓.  นายภัทร  ปานพรหม
๔.  นางสาวกุลดา  สวนสลา
๕.  นางสาวดวงพร  ดีนชุ
๖.  นายนภดล  แข็งการนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู ๑.  นางกาญจนา  สดับธรรม  
สงคราม(ส่วนวังจันทร์)   ๒.  นางสาวเก็จกาญจน์  เอีย่ มศรี
จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมอมรินทร์ลากูน
จังหวัดพิษณุโลก

๑.  นางสาวนิตยา  ทวีศกั ดิว์ นาไพร  
๒.  นางสาวกัญญา  สิงหบุตร
๓.  พนักงานขับรถมหาวิทยาลัย ฯ

โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท ๑.  นายภาสกร  วรอาจ
จังหวัดนครสวรรค์
๒.  นายพิพฒ
ั น์พงศ์  แทนเทือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นางสาวสุณสิ า  อ่อนฉ่ำ
ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ
ที่

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

๑๓ ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗
๕–๗
เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วย
กุมภาพันธ์
เทคโนโลยีอุบัติใหม่
๒๕๕๗
(Emerging Technologies)
๑๔ ฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐาน
๑๐ – ๑๑
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น กุมภาพันธ์
รวมจำนวน ๗ ฐานข้อมูล
๒๕๕๗
๑๕ เข้าร่วมพิธีรับมอบระบบ
๒๔ กุมภาพันธ์  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๒๕๕๗  
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
๑๖ ประชุมปฏิบัติการเครือข่าย
๒๔ – ๒๕
ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ ฯ มีนาคม ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

๑๗ ตรวจติดตาม และนิเทศ
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์

๑๘ – ๒๐
มีนาคม
๒๕๕๗๒๕ –
๒๗ มีนาคม
๒๕๕๗
๒๑ – ๒๒
เมษายน
๒๕๕๗

อำเภอลาดยาว,
โกรกพระ, พยุหะคีรี,
ชุมตาบง และ ตากฟ้า

๙
พฤษภาคม
๒๕๕๗

โรงแรม S31
ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร

๑๘ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบ
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
(กลุม่ ๒ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
และมหาวิทยาลัยสงฆ์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๑๙ สัมมนาเรื่อง“Value of Global
Newspapers and Magazines in
Education Research”

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  (บางเขน)
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
จังหวัดสงขลา

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
๕.  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๖.  นางสาวกุลดา  สวนสลา
๗.  นางสาวดวงพร  ดีนุช
๘.  นายนภดล  แข็งการนา
๑.  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๒.  นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์
๓.  พนักงานขับรถมหาวิทยาลัย ฯ  
๑.  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๒.  นางสาวนิตยา  ทวีศกั ดิว์ นาไพร  
๑.  นายประยุทธ  สุระเสนา
๒.  ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล
๓.  ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล
ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล

นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ

สำนักงานคณะกรรมการ ๑.  นางสาวนิตยา   ทวีศกั ดิว์ นาไพร
อุดมศึกษา
๒.  นางสาวกัญญา  สิงหบุตร
กรุงเทพมหานคร

ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล
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ลำดับ
หัวข้อการอบรม/
วัน/เดือน/ปี
ที่
ประชุม/สัมมนา
๒๐ สัมมนาเรื่อง
๒๙
“แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤษภาคม
ปี ๒๕๕๗”
๒๕๕๗
๒๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “IPv6
๒–๔
Implementation and
มิถุนายน
Infrstructure”
๒๕๕๗
๒๒ ประชุมสัมมนา เรื่อง
“ความร่วมมือในการบอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ประจำปี ๒๕๕๗”
๒๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การตรวจสอบและป้องกันระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒๔ อบรมวิชาการความรู้สารสนเทศ
และสร้างความร่วมมือด้าน
การจัดการห้องสมุดให้แก่ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
นักเรียนจากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา
๒๕ อบรมวิชาการความรู้สารสนเทศ
และสร้างความร่วมมือด้าน
การจัดการห้องสมุดให้แก่ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
นักเรียนจากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา
๒๖ อบรมวิชาการความรู้สารสนเทศ
และสร้างความร่วมมือด้าน
การจัดการห้องสมุดให้แก่ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
นักเรียนจากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา
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สถานที่
โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพมหานคร

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
นายภาสกร  วรอาจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นายวิทยา  สีระวัตร  
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษ์ภวู นารถ
กรุงเทพมหานคร

๒๗
มิถุนายน
๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล  
การอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

๑๖ – ๑๘
มิถุนายน
๒๕๕๗
๑๙
มิถุนายน
๒๕๕๗  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบรรพตพิสัย
วิทยาคม
และโรงเรียนชุมชน
บ้านคลองเคียน
อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนบรรพตพิสัย
วิทยาคม
และโรงเรียนชุมชน
บ้านคลองเคียน
อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค

นายพิพัฒน์พงศ์  แทนเทือก  

๑. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๒. นางกาญจนา  สดับธรรม
๓. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร  
๔. นางกัญญาณี  ศรีสวรรค์  สิงห์วี
๕. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร
๖. นางสาวณัฐฐิดา มากหมู่                  
๒๐
๑. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
มิถุนายน
๒. นางกาญจนา  สดับธรรม
๒๕๕๗  
๓. นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
๔. นายวีระศักดิ์  ศรีผง
๕. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ
๖. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร
๗. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร
๓๐
มหาวิทยาลัย
๑. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
มิถุนายน มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย ๒. นางกาญจนา  สดับธรรม
๒๕๕๗   หน่วยวิทยบริการพิจิตร   ๓. นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
ถึงวันที่
วัดพฤกษะวันโชติการาม ๔. นายวีระศักดิ์  ศรีผง
๑ กรกฎาคม
๕. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ
๒๕๕๗
๖. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร
๗. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร

ลำดับ
หัวข้อการอบรม/
ที่
ประชุม/สัมมนา
๒๗ อบรมวิชาการความรู้สารสนเทศ
และสร้างความร่วมมือด้าน
การจัดการห้องสมุดให้แก่ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
นักเรียนจากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา

วัน/เดือน/ปี
๓-๔
กรกฎาคม
๒๕๕๗

สถานที่
โรงเรียนตลุกข่อยน้ำ
และโรงเรียนวัดเขาแม่
กระทู้ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย
๒. นางกาญจนา  สดับธรรม
๓. นางสาวสุภัคตรา  พรมสีนอง
๔. นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี
๕. นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย
๖. นางสาวบุสดี  หมื่นขัน
๗. นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ
๘. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ
๙. นางกัญญาณี  ศรีสวรรค์  สิงห์วี
๑๐. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น
นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย  

๒๘ ประชุมสัมมนา เรื่อง
“ความร่วมมือในการบอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ประจำปี ๒๕๕๗”
๒๙ ฝึกอบรมในหลักสูตร “การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ประเมินราคาซอฟต์แวร์”

๒๗มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการ
๒๕๕๗
การอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

๓๐ ฝึกอบรมเรื่อง“การลงรายการ
บรรณานุกรมในรูปแบบ
AACR2/MARC21
และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการ
บรรณานุกรม”
๓๑ ประชุมหน่วยร่วมดำเนินโครงการ
สร้างเว็บไซต์และการใช้โซเซียล
เน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาส
ทางการตลาด (OTOP GO Online)

๓–๔
กรกฎาคม
๒๕๕๗

๙
กรกฎาคม
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
กรุงเทพมหานคร

นางสาวกุลดา  สวนสลา

๓๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การดำเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒๙”

๘ – ๑๐
กรกฎาคม
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

๑.  นายภาสกร  วรอาจ
๒.  นายเอกวิทย์  สิทธิวะ
๓.  นายภูริพัศ  เหมือนทอง

๒๗
มิถุนายน
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัย
๑. นายประยุทธ  สุระเสนา
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๒.  นายภาสกร  วรอาจ  
จังหวัดปทุมธานี
๓.  นายเอกวิทย์  สิทธิวะ
๔.  นายภัทร  ปานพรหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร
กรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร
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ลำดับ
หัวข้อการอบรม/
ที่
ประชุม/สัมมนา
๓๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การรักษาความปลอดภัยให้กับ
ระบบโดเมน (Domain Name
System Security Extensions:
DNSSEC)”

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๒๑ – ๒๓
กรกฎาคม
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นายภูริพัศ  เหมือนทอง
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กรุงเทพมหานคร

๓๔ ประชุม โครงการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
๓๕ สัมมนาเชิงวิชาการ “ALIST
Users Conference ครั้งที่ ๗”
ให้แก่บรรณรักษ์ โปรแกรมเมอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
๓๖ ประชุมชี้แจง เรื่อง“การจัดทำข้อมูล
ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗”
๓๗ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

๒๕
กรกฎาคม
๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล
วไลยลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ๑.  นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี
จังหวัดนครนายก
๒.  นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ
๓.  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย

๒๕
กรกฎาคม
๒๕๕๗
๒๖
สิงหาคม
๒๕๕๗

โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมท๊อปแลนด์
จังหวัดพิษณุโลก

๑.  นายภัทร  ปานพรหม
๒.  นายนภดล  แข็งการนา
๓.  นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ  
๑.  นายประยุทธ  สุระเสนา
๒.  นายภูริพัศ  เหมือนทอง  

๓๘ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๓๙ เข้าร่วมการอบรมวิทยากรโครงการ
การใช้ออนไลน์และโซเซียล
เน็ตเวิร์กเพื่อการสร้างโอกาส
ทางการตลาด (OTOP GO Online)
๔๐ สัมมนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งาน “Thailand Education
Summit ๒๐๑๔” by Google

๒๗
สิงหาคม
๒๕๕๗
๒๐
สิงหาคม
๒๕๕๗

โรงแรมท๊อปแลนด์
จังหวัดพิษณุโลก

๑.  นายภูริพัศ  เหมือนทอง
๒.  นางสาวกุลดา  สวนสลา

  กรุงเทพมหานคร

๑.  นางสาวกุลดา  สวนสลา
๒.  นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ

๕–๖
กันยายน
๒๕๕๗

โรงแรมเดอะสุโกศล   
กรุงเทพมหานคร

๖–๗
กันยายน
๒๕๕๗

โรงแรมไอบิส
กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

๑.  ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล
๒.  นายภาสกร  วรอาจ
๓.  นายภูริพัศ  เหมือนทอง
๔.  นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ
๑.  นายเอกวิทย์  สิทธิวะ
๒.  นางสาววรชนันท์  ชูทอง

๔๑ ประชุมโครงการ Google
WalkRally

70

วัน/เดือน/ปี
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๒๕
กรกฎาคม
๒๕๕๗

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง
ที่ตั้ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่ ๓๙๘ หมู่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร
๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๕๐๑ / ๐-๕๖๘๘-๒๒๔๔
โฮมเพจ
           http://aritc.nsru.ac.th
อีเมล์
OfficeCenter@nsru.ac.th

ประวัติความเป็นมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมกันของ ๒ สำนักเดิม
คือ สำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  ๓  หน่วยงานย่อย   ดงั นี้
๑.  ศูนย์วิทยบริการ
๒.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.  สำนักงานผู้อำนวยการ

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
และบริการชุมชน

ปณิธาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัย e-University

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง  พัฒนาทรัพยากรให้ล้ำหน้า  สนับสนุนบุคลากรให้ล้ำสมัยนำไอที
ให้ล้ำเวลา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จ  และมุ่งเน้นสู่ระบบมาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑.  พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา  บุคลากร  และชุมชน
๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ฯ
๔.  ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
๕.  ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑.  เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนในท้องถิ่น
๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓.  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
๔.  เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย
๕.  จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
อุทัยธานี  และชัยนาท
๖.  บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๓ หน่วยงาน คือ
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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อัตราบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอัตราบุคลากร ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน จำแนกได้ดังนี้
๑. อาจารย์ ข้าราชการ (สายวิชาการ)
๓   คน
๒. ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน)
๑
คน
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๔
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๒๓ คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๕
คน
๖. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๕
คน
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี ๒๕๕๗
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลำดับที่
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
๑ ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๓ การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ
      - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์
      - บำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ
      - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      - การพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติให้แก่บุคลากร
      - จัดสัมมนาโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด
      - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน
      - ค่าเบี้ยประชุม
      - จัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย
      - จัดกิจกรรม Book & IT Fair
๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการใช้งานซอฟแวร์
      - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
      - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
รวมเงินงบประมาณ
เงินรายได้
๕ ค่าจ้างชั่วคราว
๖ พัฒนาบทเรียนออนไลน์
๗ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
๘ บริหารจัดการสำนักงาน
- ค่าวัสดุ
- จัดหาครุภัณฑ์

งบประมาณ (บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๗,๒๐๐,๐๐๐
๑,๑๔๔,๘๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๒,๗๗๗,๙๐๐
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ลำดับที่

๙

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย
      - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      - โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
      - การประชุม/สัมมนา/เครือข่ายระหว่างประเทศ
      - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
      - จัดทำรายงานประจำปี
      - ค่าสาธารณูปโภค
สมทบประกันสังคม
รวมเงินนอกงบประมาณ
รวมเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี ๒๕๕๗
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งบประมาณ (บาท)

๕๗,๓๐๐
๗,๓๘๐,๐๐๐
๑๔,๕๘๐,๐๐๐

ลำดับที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๗x ๕๐x๙๑ ซม.
ชั้นโชว์วารสาร ๑ หน้า ๑ ช่วง
ระบบแสดงข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ One-Stop-Service
ระบบเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม ยี่ห้อ DIS
ระบบบริหารจัดการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo Z๔๐๐
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ยี่ห้อ Micro Soft
ซอฟต์การช่วยเหลือการสร้าง Chart ในการพัฒนา
Application
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น AR๒๕/FEE ๒๕
พรม ขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๘ เมตร
ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ
เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson
เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบบันทึกเวลา ยี่ห้อ HIP
เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเปิด-ปิดประตู ยี่ห้อ HIP
กล้อง IP CCTV ยี่ห้อ Aver รุ่น FB๒๐๒๗-๓
กล้อง IP CCTV ยี่ห้อ AVER รุ่น FC๑๓๒๐-P
กล้อง IP CCTV ยี่ห้อ AVER รุ่น SF๒๑๑๑H
ซอฟต์แวร์ระบบพิสูจน์สิทธิ์การเข้างานอินเตอร์เน็ต
เครื่องควบคุมการนำหนังสือเข้า ออกห้องสมุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช่อง ยี่ห้อ Cisco
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Cisco Systems
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Ciso System รุ่น ws-x๒๙๖๐
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

จำนวน
๑๐๐ ตัว
๑๖ อัน
๑ ระบบ
๑ ชุด
๒ ชุด
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๑ ระบบ
๒ เครื่อง
๔ เครื่อง
๑ ชุด
๑ เครื่อง
๑ งาน
๑ ชุด
๓ เครื่อง
๒ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๓ ชุด
๕ ชุด
๑ งาน
๑ ชุด
๒ ชุด
๙ ชุด
๓ ชุด
๑ เครื่อง

จำนวนเงิน งบประมาณ
(บาท)
๑๔๒,๐๐๐ เงินรายได้
๑๘๐,๔๘๐
บศ.บศ
๙๒๗,๐๐๐
บกศ
๑๙๙,๕๐๐
บกศ
๑๙๙,๘๗๖
บกศ
๖๕๓,๐๐๐
บกศ
๘๙๗,๐๐๐
บกศ
๒,๙๒๖,๙๘๕
บศ.บศ
๔๓,๐๐๐
บ.กศ
๕๖,๐๐๐
บ.กศ
๖๕,๐๐๐
บ.กศ
๓๗,๐๐๐
๗๖,๘๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๐,๒๐๐
๒๘,๐๐๐
๓๗,๐๐๐
๖๙,๘๐๐
๔๓,๒๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๙๙,๕๐๐
๓๔๕,๐๐๐
๕๙,๘๐๐
๑๐๔,๔๐๐
๕๙,๑๐๐
๕๘,๐๐๐

บศ.กศ
เงินรับฝาก
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
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ลำดับที่

รายการ

๒๗

ซอฟต์แวร์ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ยี่ห้อ Specxx
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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จำนวน
๑ ระบบ

จำนวนเงิน งบประมาณ
(บาท)
๑,๗๐๐,๐๐๐
บ.กศ
๙,๒๑๗,๖๔๑

โครงการ “วิทยบริการสัญจร”
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โครงการ “Books

& IT Fair 2014@NSRU”

“พิธีเปิดงาน”

- การเสวนานักเขียน		

“ประสบการณ์จริง สู่นิยายอิงประวัติศาสตร์และธรรมะ”

โดย คุณจุติมา แย้มศิริ
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- อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกการทำงานรูปแบบใหม่ไปกับ

						 “Microsoft Office 365”

						

- การเสวนานักเขียน

“ความฝัน มิตรภาพ และแรงบันดาลใจ” โดย ดร.วิษณุ บุญช่วย
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- เปิดประตูสู่อาเซียนด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ กับ

“speexx”

- การอบรมถ่ายภาพ

“Portrait in the garden”
by
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- การเสวนานักเขียน

“พกหัวใจห้องที่ห้า... ไปนั่งจิบกาแฟ (ยามบ่าย)”
				 โดย คุณอังคาร จันทาทิพย์ และ คุณจเด็จ กำจรเดช

โครงการศึกษาดูงาน

“ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing)”
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โครงการ

“พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย

หลักสูตรการใช้งาน Office
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2013

หลักสูตรออกแบบหนังสือและวารสารด้วย

Indesign CS6
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หลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับงาน KM

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้วย
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ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ  การเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
แบ่งออกเป็น  ๕ องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่  ๑   ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
องค์ประกอบที่  ๕   การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่  ๗   การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่  ๘   การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่  ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน  แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ  ซึ่งมุ่งสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น  และได้มีการเตรียมการดำเนินการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น  
แผนยุทธศาสตร์  แผนการจัดการความรู้ (KM) แผนบริหารความเสีย่ ง  แผนพัฒนาบุคลากร  เป็นต้น เพือ่ ให้เห็นถึงการพัฒนาตาม
ตัวบ่งชี้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และรองรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
องค์ประกอบ/หน่วยงาน
องค์ประกอบที่ ๑
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และแผนการดำเนินการ
องค์ประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘
การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑๐
พันธกิจของหน่วยงาน
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบรวม

๒๕๕๔
๕.๐๐

ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๕.๐๐

๒๕๕๖
๕.๐๐

๔.๖๗

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

-

๓.๐๐

-

๔.๘๓

๔.๓๘

๔.๘๓
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หมายเหตุ :
        ๑.  เกณฑ์การประเมินในแต่ละปีมีการปรับตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ  สกอ.
        ๒.  จำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
องค์ประกอบ

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
๑. มีกระบวนการจัดทำแผนทีเ่ ป็นระบบ ๑. ควรมี เ อกสารสรุ ป เพื ่ อ ตรวจสอบนอกเหนื อ จาก
ชัดเจน
รายงานการประชุม
๒. คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการ ๒. แผนปฏิบตั กิ ารควรมีรายการแสดงให้เห็นการดำเนินงาน
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของบุคลากร ทั้ง ๔ พันธกิจ
ทุกระดับ
๓. ควรมีการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงใน
การนำข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุง
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ
๑. มี ค ณะกรรมการประจำสำนั ก ฯ
คณะกรรมการบริหารสำนักฯ
ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งตามที ่
กฎหมายกำหนด
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๑. ควรให้ ค ณะกรรมการประจำสำนั ก ฯ ประเมิ น ผล
การบริ ห ารงาน เพื ่ อ ที ่ จะได้ นำผลการประเมิ น ไปเป็ น
ข้อพิจารณาในการปรับปรุงการบริหารงาน
๒. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ  
ควรนำมาใช้ในการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ
๓. ควรตั ้ ง คณะกรรมการจั ด ทำแผนระบบสารสนเทศ  
และผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
๔. ควรมีแผนระบบสารสนเทศประจำปีที่มีรายละเอียด
ชัดเจน
๕. ควรดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศตามแผนของปีนั้น
๖. ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัด
ทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๗. แบบประเมินความพึงพอใจและการรายงานผลความ
พึงพอใจ  ควรให้ครอบคลุมสมบูรณ์
๘. ต้องแสดงรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

องค์ประกอบ

จุดแข็ง

องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ
๑. มี ก ารดำเนิ น การตามแผน
กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และ Master Plan
๒๕๕๗-๒๕๕๘
๒. ได้มีการประชุมประจำเดือน
และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักวิทยบริการฯ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

๑. ต้องวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
กรอบแผนงบประมาณ
๒. การใช้ จ ่ า ยจั ด สรรงบประมาณ ควรจั ด ทำ
รายงานวิ เ คราะห์ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยทางการเงิ น ของ
แต่ละศูนย์ หรือหน่วยงานที่รับงบประมาณ

องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑. มีระบบและกลไกที ่ ด ี ใ นการ ๑. ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ ๙.๑ ข้ อ ที ่ ๗ สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารมี
ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะดำเนินการได้ ควรจัดทำในรอบ
การประเมินถัดไป
๒. การเขียนรายงานการประเมินบางข้อไม่ตรงกับ
ผลการดำเนิ น การจริ ง   ควรดำเนิ น การเขี ย น
รายงานให้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดั เตรียมจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งครอบคลุมงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่สำคัญดังนี้
๑.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒.  โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิศซินโดรม (Syndrome)
๓.  โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558
๔.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ
๕.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.  โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
๘.  โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์วิทยบริการ
๙.  โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ
๑๐.  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานผู้อำนวยการ
๑๒.  โครงการวิทยบริการสัญจร
๑๓.  โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ลอขสิทธิ์สำหรับ
ช่วยบริหารจัดการ
๑๔.  โครงการจัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
๑๕.  โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
๑๖.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

104

104

นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง

“การบริหารจัดการภายในสำนักงาน”
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุุลาคม ๒๕๕๖

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์”
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุุลาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
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กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” เมื่อวันที่ ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และอาคารบรรณราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการบริหารงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา”
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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งานสังสรรค์ปีใหม่ “สังสรรค์เฮฮารับปีม้า’๕๗”
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องใน “วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗”
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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งาน “28th WUNCA & CIT & UniNOMS 2014”
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

งาน

“บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2014”

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการพัฒนาทักษะ “การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)”
สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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“เครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด”

		 โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร
และห้องประชุมแก้วประพาฬ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าศึกษาดูงาน 				

		

“ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

“QA สัญจร”

				
กิจกรรม
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
					
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา
									
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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“ทำบุญประจำปี”

สำนักวิทยบริการฯ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด ชั้น ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศึกษาดูงาน “ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)”
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วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทนฃยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมวิชาการความรู้สารสนเทศและสร้างความร่วมมือด้าน “การจัดการห้องสมุด”
ให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียนจากโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม และโรงเรียนชุมชน บ้านคลองเคียน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการพิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการาม
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วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนตลุกข่อยน้ำ และโรงเรียนวัดเขาแม่กระทู้
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

“กิจกรรม ๕ส”

สำนักวิทยบริการฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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กิจกรรม “BIG CLEANING DAY” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และอาคารบรรณราชนครินทร์

จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้วย

“Google Apps for Education”

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องปฏิบัติการ Computer LAB ๔ ชั้น ๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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GAFE

ออกบูธ “Google Apps for Education”
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตรวจประเมิน “การประกันคุณภาพการศึกษา” ระดับคณะ/สำนัก
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วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 					
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

“Green Wireless”

พิธีเปิดพื้นที่
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์

สัมมนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งาน “Thailand Education Summit ๒๐๑๔”
by Google ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
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การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ “ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008”
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ อาคารบรรณราชนครินทร์
(ห้องสมุดชั้น ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจประเมิน “การประกันคุณภาพการศึกษา”
ระดับมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยีย่ มสำนักวิทยบริการฯ เมือ่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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