ส

ารจากผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีงบประมาณ 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มุ่งมั่นให้บริการภายใต้
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อย่างต่อเนื่อง การดําเนินการของสํานักวิทยบริการฯ
ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทั้งต้านการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทีผ่ ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดําเนินการโดย
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ รั บ รางวั ล Thailand IPv6 Ready Award
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการรองรับ IPv6
นอกจากนี้ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ยั ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล และสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการ
และกิ จ กรรมต่ า งๆ ในรอบปี ง บประมาณ 2559 ที่ ผ่ า นมาจั ด ทํ า เป็ น รายงานประจํ า ปี ขึ้ น เพื่ อ
เผยแพร่ ใ ห้ ห น่ ว ยงาน
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบ
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ข อขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ทํ า งาน ตลอดจนข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานเป็ น อย่ า งดี ทํ า ให้ ร ายงานประจํ า ปี สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี
หวั ง ว่ า รายงานประจํ า ปี 2559 ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งๆขึ้นไป

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ
01 ประวัติ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
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ประวัติ ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ

2

ประวัติความเป็ นมา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2547 ตามโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่เพือ่ รองรับการเป็ นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึง่ เป็ นการรวมกันของ 2
สํานักเดิม คือ สํานักวิทยบริการ และสํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแบ่งส่วนงานภายใน
ออกเป็ น 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้
1. ศูนย์วทิ ยบริการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3. สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ

ปรัชญา
เป็ นศูนย์กลางการเรียนรูใ้ นการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
และบริการชุมชน

ปณิธาณ
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ การเป็ น
มหาวิทยาลัย e-University

วิสยั ทัศน์
ส่งเสริมการเป็ น e-University โดยมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการให้บริการอย่างเป็ นระบบตามแบบมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั ศึกษาบุคลากร
และชุมชน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงั คม
5. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงาน และผูใ้ ช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสือ่ การเรียนการสอนออนไลน์
7. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
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วัตถุประสงค์
1. เป็ นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และประชาชนในท้องถิน่
2. เป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจยั และแหล่งเรียนรูด้ า้ นสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมี
คุณภาพ
3. พัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการ และคอมพิวเตอร์ ให้มมี าตรฐานสูงขึน้
4. เพิม่ ศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้ และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม ทันสมัย
5. จัดหาจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลท้องถิน่ ของจังหวัด นครสวรรค์
อุทยั ธานี และชัยนาท
6. บุคลากรมีความรูค้ วามชํานาญมากยิง่ ขึน้ และเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ตงั ้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิ ี ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลสําหรับติ ดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1501 โทรสาร 0-5688-2244
เว็บไซต์ http://aritc.nsru.ac.th อีเมล์ officecenter@nsru.ac.th
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การแบงสวนราชการ
และการบริหารงาน

6

โครงสร้างการบริหารงาน
ตามโครงสร้างใหม่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งการบริหารงานออกเป็ น 3 หน่วยงาน
คือ ศูนย์วทิ ยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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จํานวนบุคลากร ประจําปี งบประมาณ 2559
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอตั ราบุคลากร ระดับผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั กิ าร ประจําปี 2559
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 43 คน จําแนกได้ดงั นี้

3

อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน (สายวิชาการ)
ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

1
4
25

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

6

พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
ลูกจ้างชัวคราว
่
(สายสนับสนุ น)

4
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ผูบ้ ริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล
ผูอ้ าํ นวยการ

นายชยันต์ นันทวงศ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ

นายภาสกร วรอาจ

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล

รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบริหาร

รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรฯ

นายภูรพิ ศั เหมือนทอง

นางสาวจริยา ทิพย์หทัย

นางกาญจนา สดับธรรม

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รักษาการหัวหน้าสํานักงานผูอ้ ํานวยการ
และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

รักษาการหัวหน้าศูนย์วทิ ยบริการ

รายงานประจําป 2559
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ิ การและเทคโนโลยี
ผูบ้ ริหารสํานักวิทยบร
สารสนเทศ
หัวหน้
ากลุ่มงาน

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

นางสาวกุลดา สวนสลา

นางสาวรุง่ นภา สาจิตร

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานวิชาการคอมพิวเตอร์

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานผลิตสือ่ การเรียนออนไลน์

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานบริหารและเลขานุการ

นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒนิ นท์

นางสาวสุณิสา อ่อนฉํ่า

นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานนโยบายและแผนงาน

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานประกันคุณภาพฯ

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรฯ

นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย

นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร

นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานวารสารและสิง่ พิมพ์ฯ

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานบริการและกิจกรรม

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ

นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานนวัตกรรมฯ
Annual Report 2016
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บุคลากรสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ

นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒนิ นท์

นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นางสาวรุง่ นภา สาจิตร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นางสาวไพรสุดา ปานพรม

นางสาวสุณสิ า อ่อนฉํ่า

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นักวิชาการศึกษา
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ิ หารสํานนัย์กเวทคโนโลยี
ิ ทยบริการและเทคโนโลยี
ผูบุบ้ ครลากรศู
สารสนเทศ
สารสนเทศและการสื
่อสาร

นางสาวกุลดา สวนสลา

นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางดวงพร สีระวัตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนภดล แข็งการนา

นายวิชชากร คูหาทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Annual Report 2016
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บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

นางสาวกชกร พิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอัญชลีพร แก้ววงษา

นายอาดัม จิกติ ศิลปิ น

เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

รายงานประจําป 2559
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ิ หารสํานนัย์กเวทคโนโลยี
ิ ทยบริการและเทคโนโลยี
ผูบุบ้ ครลากรศู
สารสนเทศ
สารสนเทศและการสื
่อสาร

นายสุวศิ าล ทับแสง

นายวิทยา สีระวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์

ั้
นายปิ ยพนธ์ ปนนาค

นายศักดิ ์ดา จตุพร

เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
ประจําศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
ประจําศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
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บุคลากรศูนย์วิทยบริการ

นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย

นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

นางสาวกัญญา สิงหบุตร

นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า

บรรณารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายงานประจําป 2559
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ผูบ้ ริหารสํานักบุวคิ ทลากรศู
ยบริการและเทคโนโลยี
นย์วิทยบริการ สารสนเทศ

นางสาววรรณี คณฑา

นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นางสาวบุสดี หมืน่ ขัน

นางสาวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นางสาวฉัตรดาว ชาติเชือ้

นางสาวรุง่ รัตน์ อินทรวิเศษ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
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บุคลากรศูนย์วิทยบริการ

นายพิเชษฐ อยูเ่ ย็น

นางสาวสุภคั ตรา พรมสีนอง

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
ประจําศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

นางสาวณัฐฐิดา มากหมู่
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

นายวีระศักดิ ์ ศรีผง

นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่

ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด

รายงานประจําป 2559
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03
งบประมาณ รายการครุภณ
ั ฑ
และแผนดําเนินงาน

20

รายงานงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร
ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับ
ที่

กิ จกรรม/โครงการ/กิ จกรรมย่อย

งบประมาณแผ่นดิ น
1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 จัดหาวงจรสือ่ สารและบริการอินเทอร์เน็ต
3 โครงการจัดประชุมวิชาการสํานักวิทยบริการฯ
4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การใช้งานซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ ์
ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
การจัดกิจกรรม บุ๊คส์ แอนส์ ไอที แฟร์’2015
5 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6 ครุภณ
ั ฑ์
7 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
พัฒนาบุคลากร (เดินทางไปราชการ)
ศึกษาดูงาน
จัดอบรม
8 บริหารจัดการสํานักงาน
จัดหาวัสดุสาํ นักงาน
จัดทํารายงานประจําปี
ค่าโทรศัพท์
9 เตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมเงิ นงบประมาณ
เงิ นนอกงบประมาณ
10 ประชาสัมพันธ์สาํ นักวิทยบริการฯ
11 บริการวิชาการศูนย์วทิ ยบริการ
12 เพิม่ ศักยภาพการให้บริการศูนย์วทิ ยบริการ
13 ครุภณ
ั ฑ์ศนู ย์วทิ ยบริการ
14 ปรับปรุงสํานักวิทยบริการ
15 จัดหาซอฟต์แวร์สาํ หรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างบทเรียน
Online
16 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
รายงานประจําป 2559
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งบประมาณ
(บาท)
72,000
3,000,000
87,000
2,000,000

1,500,000
700,000
500,000

722,900

30,000
8,611,900
139,900
93,900
88,000
518,500
92,000
99,000
126,000

21

ลําดับ
กิ จกรรม/โครงการ/กิ จกรรมย่อย
ที่
17 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 เพิม่ ศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 การอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและการจัดอบรมสัมนาด้านเทคโนโลยีสารนเทศ
20 ครุภณ
ั ฑ์ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ฐานข้อมูลออนไลน์สาํ หรับการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจยั
22 ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
23 บริหารจัดการระบบคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
24 เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยบุคลากร(เพิม่ เติม)
25 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
รวมเงิ นนอกงบประมาณ
รวมเงิ นที่ได้รบั จัดสรรทัง้ หมด
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งบประมาณ
(บาท)
200,000
395,000
212,000
50,000
270,000
39,144
80,000
1,108,656
5,000,000
4,012,100
12,624,000
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รายการครุภณ
ั ฑจัดหา
ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน

ราคาเงิ น
(บาท)

งบประมาณ

1

กล้อง DSLR

1 เครือ่ ง

39,900

รายได้

2

คอมพิวเตอร์พกพา (Note book)

1 เครือ่ ง

30,000

รายได้

3

เครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์

2 เครือ่ ง

70,000

รายได้

4

เครือ่ งสแกนเนอร์ขนาดเล็ก

4 เครือ่ ง

28,000

รายได้

5

เครือ่ งสแกนเนอร์ หน้า-หลังอัตโนมัติ

1 เครือ่ ง

30,000

รายได้

6

เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

1 เครือ่ ง

26,857

รายได้

7

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All in one แบบ
touch screen

1 เครือ่ ง

28,000

รายได้

8

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All in one แบบ
สําหรับประมวลผลทัวไป
่

1 เครือ่ ง

18,000

รายได้

9

เครือ่ งเล่นไฟล์วดี โี อความละเอียดสูง

1 เครือ่ ง

12,000

รายได้

10 ระบบเครือ่ งเสียงห้องประชุม

1 ระบบ

50,000

รายได้

11 LED TV ขนาด 42 นิ้ว

1 เครือ่ ง

23,000

รายได้

12 กล้อง IP Cameras ความละเอียดสูง

10 ตัว/1 ชุด

70,000

รายได้

13 กล้อง IP Cameras

8 ตัว/1 ชุด

44,000

รายได้

14 ไมโครโฟนไร้สาย

1 ชุด

19,500

รายได้

15 ขาตัง้ กล้อง

1 ชุด

6,000

รายได้

1 เครือ่ ง

10,000

รายได้

1 ตัว

13,000

รายได้

18 เครือ่ งเคลือบพลาสติกชนิดม้วน/เครือ่ ง
เคลือบ UV

1 เครือ่ ง

22,000

รายได้

19 เครือ่ งเข้าสันกาวอัตโนมัติ

1 เครือ่ ง

55,000

รายได้

20 จัดหาอุปกรณ์เพิม่ ประสิทธิภาพ Blade
Server

1 งาน

200,000

รายได้

21 ระบบยืมคืนอัตโนมัติ

1 เครือ่ ง

450,000

แผ่นดิน

1 ชุด

250,000

แผ่นดิน

16 เครือ่ งบันทึกวีดโี อแบบ HD
17 เลนส์กล้อง

22 ชุดผลิตสือ่ การเรียนการสอน
รายงานประจําป 2559
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ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน

23 ซอฟต์แวร์สาํ หรับการสร้างบทเรียน
online

ราคาเงิ น
(บาท)

งบประมาณ

1 ชุด

67,000

รายได้

24 เครือ่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์

1 เครือ่ ง

25,000

รายได้

25 Wireless Adapter สําหรับ
โปรเจคเตอร์

1 ชุด

25,000

รายได้

แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2560
สําหรับในปีงบประมาณ 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ ได้จดั เตรียมโครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ์สาํ นักวิทยบริการ
2. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ยบริการ
4. โครงการจัดหาวงจรสือ่ สารและบริการ
อินเทอร์เน็ต
5. โครงการครุภณ
ั ฑ์ศนู ย์วทิ ยบริการ
6. โครงการปรับปรุงศูนย์วทิ ยบริการ
7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
9. โครงการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
10. โครงการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการด้าน
เทศโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงการครุภณ
ั ฑ์ศนู ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
12. โครงการปรับปรุงห้องประชุม

13. โครงการส่งเสริมห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้
14. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ เติม
15. โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศจาก Application Alist Opac,
NSRU, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์
16. โครงการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
17. โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
18. โครงการบริหารจัดการสํานักงาน
19. โครงการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO
20. โครงการเงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยบุคลากร
(เพิม่ เติม)
21. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
22. เงินอุดหนุนประกันสังคม
23. ค่าสาธารณูปโภค
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04
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบงานคอมพิวเตอร

26

Campus
เครือข่ายดังนี้

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบั งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทัง้ การปรับปรุง Campus Network และ Wireless
เพื่อให้การบริการอย่างทัวถึ
่ ง โดยในปีน้ีได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการเชื่อมโยงเครือข่าย และขยายสัญญาณ

1. การติดตัง้ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (SMS Alarm) กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินระบบไฟฟ้าขัดข้อง ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2. การปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย
ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้

2

จุดบริการเครือข่ายไร้สายภายในศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
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05
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

30

การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

1

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มีการพัฒนา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
การปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทนั สมัยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้สะดวก รวดเร็ว
มากยิง่ ขึน้ โดยมีการจัดหมวดหมู่การบริการ ด้านต่างๆ สําหรับ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทัง้ ภายในภายนอก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์
และรายละเอียดต่างๆ ให้เป็ นปจั จุบนั
ในการจัดทําเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทัง้ นี้
เพือ่ รองรับการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ทห่ี ลากหลายมากขึน้
นอกจากนี้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสํานัก/คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://www.nsru.ac.th
ในส่วนของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ ได้มีการจัดหมวดหมู่ดงั ต่อไปนี้

I

http://www.nsru.ac.th/educationstuden | ข้อมูลสําหรับนักศึกษา
II

http://www.nsru.ac.th/education/personal | ข้อมูลสําหรับผูส้ นใจเข้าศึกษา
III
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http://www.nsru.ac.th/education/staff | ข้อมูลสําหรับบุคลากร
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU - MIS

ดาเนินการปรับปรุงและนาเข้าข้อมูลต่างในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU – MIS ให้มคี วาม
ถูกต้อง ทันสมัย อาทิเช่น ระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา ระบบหลักสูตร
ระบบวิจยั ระบบบริการวิชาการ สานัก/คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรรค์ และเชื่อ มโยงไปยัง เว็ บ ไซต์ ภ ายนอกที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การศึกษา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์

-

มีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
(NSRU e-Learning) โดยปรับ ปรุ ง ข้อ มูล ข่า วสารของระบบ รวมถึง
การปรับ ปรุง ข้อ มูล และรายละเอีย ดต่ า งๆ ภายใน เพื่อ ให้ท ัน สมัย
เป็ นปจั จุบนั และน่ าสนใจเข้าศึกษาค้นหาความรูม้ ากยิง่ ขึน้
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4

เว็บไซต์กองนโยบายและแผนงาน

มีการพัฒนา เว็บไซต์กองนโยบายและแผน เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ต่างๆ ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
ของเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ระบบจองชุดครุยวิทยฐานะ

มีการพัฒนา เว็บไซต์กองนโยบายและแผน เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ต่างๆ ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
ของเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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6

ระบบรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏี บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มีการพัฒนาระบบรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2559
ให้แก่นกั ศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าว เข้ารายงานตัว เพือ่ ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และสามารถจองพาหนะในการเดินทาง พร้อมทัง้ ทีพ่ กั

7

เว็บไซต์การประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5
พัฒนาเพือ่ เผยแพร่ ข่าวสาร กําหนดการ และรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุ ษย์

แห่ง
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ระบบตรวจสอบประกันคุณภาพภาษาต่างประเทศ

พัฒ นาขึ้น เพื่อ ให้ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ ตรวจสอบผลการสอบประกัน คุ ณ ภาพ
ด้า นภาษาต่างประเทศ และผลการเก็บชัวโมงการเรี
่
ยนรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศ

9

ระบบ NSRU Service

พัฒนาระบบ เพือ่ เป็ นระบบกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร กิจกรรม และภาพถ่าย
กับเว็บไซต์หน่วยงานหรือระบบสารสนเทศอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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9

ระบบ NSRU Service

เว็บไซต์การประชุมนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาเพือ่ เผยแพร่ ข่าวสาร กําหนดการ
และรับลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ บริการหนวยงานภายนอก
ตามคํา สังแต่
่ ง ตัง้ ของจัง หวัด นครสวรรค์ใ นการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 44
นครสวรรค์เกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ปากนํ้าโพเกมส์ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์กฬี าแห่งชาติ ครัง้ ที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ และเว็บไซต์กฬี าคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่
34 ปากนํ้าโพเกมส์ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ดงั กล่าว และสือ่ โซเชียล ต่างๆ ดังนี้

1

เว็บไซต์กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ปากนํ้าโพเกมส์

พัฒนาเว็บไซต์กฬี าแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ปากนํ้าโพเกมส์ เพือ่ เผ่ยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการจัดงาน สถานทีพ่ กั
สถานทีห่ รือตารางการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทแต่ละชนิด รวมถึงสิง่ อํานวยความสะดวก
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สํ า นั ก วิท ยบริก ารฯ ได้ ดํ า เนิ น
โครงการบริก ารวิ ช าการด้ า น
ห้ อ ง ส มุ ด แ ก่ สั ง ค ม ม า อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง โดยยึ ด แนวปฏิ บ ั ติ
ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของโรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นพีเ่ ลีย้ ง เพื่อให้เกิดการปฏิรปู และ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้เกิดคุณภาพ
ตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ โดยการจัดกิจกรรม
บริก ารวิช าการห้อ งสมุ ด กับ ชุ ม ชน และได้ดํา เนิ น การ
เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในชุมชนแต่ละพืน้ ที่ เพื่อแนะนํา
เชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการห้องสมุด ให้แก่ครู อาจารย์
บุ ค ลากร และนัก เรียนผู้ร บั ผิด ชอบงานห้องสมุดที่เ ข้า
ร่ว มโครงการ เพื่อ ส่ ง เสริม การจัด บริก ารห้อ งสมุ ด ใน
ฐานะแหล่งความรูเ้ พื่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมนิสยั รัก
การอ่าน ใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียนให้แก่สงั คมชุมชนอย่างกว้างขวาง

จัด การทรัพ ยากรสารสนเทศ และกิจ กรรมส่ง เสริม
การอ่ า น ห้อ งสมุ ด โรงเรีย นวัด มงคลสถิต ย์ หมู่ท่ี 4

บ้านบางตาหงาย ตําบลบางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 แนะนําเชิ ง
ปฏิบ ัติก ารด้า นการจัด การห้อ งสมุ ด ทางกายภาพ/
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ หมูท่ ่ี 1
บ้านคลองสองหน่อ ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ติ ด ตามผลการบริ ก าร
วิชาการด้านห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองนํ้าโจน หมูท่ ่ี 2 ตําบลแม่วงก์
และห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ หมูท่ ่ี 9 ตําบลแม่
วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่ง ในปี ง บประมาณ 2559 ได้จ ัด บริก ารวิช าการด้า น
ห้ อ งสมุ ด แก่ โ รงเรี ย น และห้ อ งสมุ ด ของหน่ ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 6 แห่ง และออกติดตาม
ผลการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี งบประมาณ 2558 จํานวน 5 แห่ง และดําเนินการ
ติดตามโดยการสอบถามและจัดส่งแบบสอบถาม จํานวน
1 แห่ง รวมทัง้ หมด 12 แห่ง ดังนี้
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 แนะนําเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ/การ
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วัน ที่ 4 มี น าคม 2559 ติ ด ต าม ผล การ บริ ก าร
วิ ช าการด้ า นห้ อ งสมุ ด และจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริม การอ่ า น
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังนํ้ าขาว หมู่ท่ี 1 ตําบลเขาชนกัน และ
โรงเรียนตลุกข่อยนํ้ า หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่พฒ
ั นา ตําบลเขาชนกัน
อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ติ ด ตามผลการบริ ก าร
วิชาการด้านห้องสมุด ห้องสมุดพุทธธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย หน่ วยวิทยบริการพิจติ ร วัดพฤกษะวันโชติ
การาม อํ า เภอตะพานหิ น จัง หวัด พิ จิ ต รและแนะนํ า เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด
สวนธารทิพย์ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
วันที่ 23 มีนาคม 2559 แนะนําเชิ งปฏิ บตั ิ ก ารด้า นการจัด การห้อ งสมุด ทางกายภาพ/การจัด การ
ทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนวิชาวดี อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 24-25 มีนาคม 2559 แนะนํ า เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารด้ า นการจัด การห้ อ งสมุด ทางกายภาพ/การจัด การ
ทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนอีมาดอีทราย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
วัน ที่ 14 มิ ถ นุ ายน 2559 แนะนํ า เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารด้ า นการจัด การห้ อ งสมุด ทางกายภาพ/การจัด การ
ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมแฟนพันธุแทศูนยวิทยบริการ
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็น ศู นย์ ร วมการให้บ ริ ก ารด้า นทรั พ ยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่ อ โสตทั ศ น์ ห รื อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ จั ด บริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตามที่ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการขยายพื้นที่และเพิ่มการให้บริการ
ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี แล้วนั้น ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้เข้าใช้
บริก ารจํ านวนน้อ ย เพื่อ เป็น การส่ งเสริม และกระตุ้ น โดยการ
ประชาสัมพันธ์งานบริการศูนย์วิทยบริการให้มากยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรให้ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมแฟนพั น ธุ์ (ศู น ย์ วิ ท ย
บริการ) ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการ และส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่าน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือ
วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และสื่อโสตทัศน์
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ด้วยเหตุผลและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิทยบริการจึงเห็นควรให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแฟน
พันธุ์แท้ (ศูนย์วิทยบริการ) ขึน้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถนําผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 10 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมดนตรีในสวน
กิจกรรมดนตรีในสวน จัดขึน้ โดยศูนย์วทิ ยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพือ่ ให้บริการแก่นกั ศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมทีส่ นับสนุ นการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพือ่ การศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัธยาศัยของนักศึกษา ซึง่ ทางศูนย์วทิ ยบริการได้กาํ หนดการจัดกิจกรรม “ดนตรี
ในสวน” ทุ ก วัน พุธ สัป ดาห์ท่ี 2 ของเดือ น ระหว่ า งเวลา 13.3014.30น.
การจัดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูจ้ ากเดิมภายในห้องสูพ่ น้ื ทีส่ เี ขียว
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจะอยูภ่ ายใต้บรรยากาศอันร่มรืน่ ของพรรณไม้
ซึง่ ผูเ้ รียนจะรูส้ กึ ผ่อนคลาย อีกทัง้ ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติทแ่ี วดล้อมโดยเป็ นสิง่ กระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างไม่หยุดนิ่งแต่ภายในเฉพาะพืน้ ทีท่ จ่ี าํ กัด
การจัดพืน้ ทีใ่ ห้บริการ Green Wireless จึงเป็ นการ
ตอบสนองแนวทางดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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โครงการ “ส่งเสริมการใช้เครือ่ งยืมอัตโนมัต ิ พัฒนางานการบริการยืม-คืน”
งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เป็ น
งานสําคัญอีกงานหนึ่งของงานบริการห้องสมุด ถือว่าเป็ น
บริการหลักของห้องสมุดทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งหมายถึง
การให้ผู้ใ ช้ห้อ งสมุ ด นํ า วัส ดุ ท่ีต นต้ อ งการใช้อ อกไปจาก
ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และต้องนํ ามาคืนใน
เวลาอันกําหนด หากไม่มาส่งตามเวลาก็จะต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการปรับหนังสือค้างส่งของห้องสมุด โดยทัวไปการ
่
ยืม หนั ง สือ ภายในศู น ย์วิท ยบริก าร นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งยืม
หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเคาน์ เตอร์งานบริการยืมคืน เป็ น
ส่วนใหญ่
กลุ่ ม งานบริก ารและกิ จ กรรม ส่ ว นของงาน
บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า คุม้ ทุน ให้นักศึกษา
และผูใ้ ช้บริการได้ใช้ทรัพยากรทีท่ นั ต่อความต้องการ จึงเห็น
ควรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self
Check) โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน เพื่อ
เป็ นการกระตุ้นให้ผใู้ ช้บริการใช้หนังสือมากขึน้ อ่านหนังสือ
มากขึ้ น และมี ค วามสะดวกในการยื ม -คื น ทรั พ ยากร
สารสนเทศมากขึน้
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การใหบริการสือ่ โสตทัศน ในรูปแบบ Edutainment

สํา นัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศมี
นโยบายในการเป็ นแหล่ ง ความรู้ ด้ า นการบริ ก าร
ทรัพ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จ ะ
สนับสนุ นและส่งเสริมงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จโดยได้
ดําเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายหลักความเร็วสูง ให้มคี วามสามารถในการ
รองรับการกระจายของสือ่ ต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วทิ ยบริการ
จึงได้มกี ารประยุกต์ใช้งานสือ่ โสตทัศน์เพือ่ การศึกษาให้

เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยผสมผสานในเรือ่ งของ “การศึกษา”
และ “ความบันเทิง” เข้าด้วยกันในรูปแบบ Edutainment เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นด้านวิชาการ ความรู้
และสาระบัน เทิง ควบคู่กนั ไปอีกทัง้ ยังช่ว ยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรีย นรู้ข องนักศึก ษาและให้ค วามรู้สึก
ผ่อนคลายในเวลาว่างของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การพัฒนางานบริการมัลติมเี ดีย

การพัฒนางานบริการสือ่ โสตทัศน์ สือ่ มัลติมเี ดีย โดยการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เสริมบริการ และปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ให้มคี วามเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล บริเวณ ชัน้ 7 ศูนย์วทิ ยบริการ ได้แก่ ห้องบริการโฮมเธียเตอร์ และห้อง
บริการมัลติมเี ดียรายบุคคล ซึง่ สามารถให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ซีดรี อม มัลติมเี ดีย วีซดี ี ดีวดี ี วีดิ
ทัศน์ เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การใหบริการสือ่ มัลติมีเดียออนไลน (Web Streaming)
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 52 รายการ
3. รายการวิชาการสาระความรูเ้ กีย่ วกับการศึกษา
เพือ่ มุง่ เน้นส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ นด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านสังคม ภาษา วัฒนธรรม ดนตรี ศาสนา
เกษตรกรรม เทคโนโลยี สุขภาพ อาหาร ฯลฯ
จํานวน 452 รายการ

การให้บริการสือ่ มัลติมเี ดียออนไลน์ เป็ นการแผร่
กระจายสัญญาณภาพและเสียงของสือ่ ประเภท Streaming
Video และ Audio ในรูปแบบ On Demand เพือ่ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการด้านวิชาการ ทักษะ ความรู้
และสาระบันเทิงด้านมัลติมเี ดียอย่างครบครัน ให้ทนั ต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอํานวยความ
สะดวกแก่ผเู้ ข้าใช้บริการ ให้สามารถเลือกรับชมรายการ
ต่าง ๆ ทีส่ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จาํ กัดจํานวนผูเ้ ข้าใช้
บริการ และสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ผ่าน
ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย

4. สารคดี ได้แก่ สารคดีบนั เทิง สารคดีเชิงวิชาการ
สารคดีเชิงภาพยนตร์ สารคดี Discovery สารคดี
N a t i o n a l G e o g r a p h i c สารคดี B B C
สารคดี Century สารคดีสอ่ งโลก ฯลฯ จํานวน 198
รายการ
5. รายการทีวยี อ้ นหลังทีน่ ่าสนใจ เช่น งานพระราช
พิธตี ่างๆ รายการกบนอกกะลา เป็ นต้น จํานวน 243
รายการ
6. สาระบันเทิงอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ คอนเสิรต์
ทอล์คโชว์ ซีรส่ี ์ เป็ นต้น จํานวน 405 รายการ

ปจั จุบนั มีการให้บริการสือ่ มัลติมเี ดียออนไลน์ทงั ้ หมด
จํานวน 1,411 รายการ โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมูบ่ นเว็บ
ดังนี้
1. สารคดีเกีย่ วกับในหลวง สารคดีเทิดพระเกียรติ พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระราช
ประเพณีตา่ งๆ ทีส่ าํ คัญของไทย จํานวน 61 รายการ
2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
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การให้บริการสัญญาณเคเบิ้ลทีวี
เป็ น ระบบการประยุ ก ต์ใ ช้ง านเคเบิ้ล ทีวี เพื่อ การเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ข่า วสารกิจ กรรมต่ า งๆ ภายใน
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ แก่ นัก ศึก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากร ในรูป แบบการถ่ า ยทอดสดให้ร บั ชมได้
ผ่ า นทางช่ อ งสัญ ญาณเคเบิ้ล ทีวีแ ละทางเว็บ เพจ (Web Streaming) มีจํ า นวน 2 ช่ อ งสัญ ญาณ ดัง นี้
- ช่องสัญญาณ UBC จํานวน 1 ช่อง
- ช่องสัญญาณของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 ช่อง

งานบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ให้บริการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนดก่อนทีจ่ ะออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ให้บริการด้านระบบเครือข่ายสือ่ สาร และให้คาํ ปรึกษาและแก้ปญั หา
ในการใช้งานระบบเครือข่าย รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทีเ่ กิด
ขึน้ กับระบบเครือข่าย

3

ให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ เพือ่
ใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยฯ

ให้บริการ Account แก่นกั ศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เพือ่ ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

5

4

ให้บริการลงทะเบียน Mac Address อุปกรณ์ทส่ี ามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi เพือ่ ให้ใช้งาน Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยเปิ ดรับลงทะเบียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันจันทร์

ให้บริการซ่อมบํารุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์และติดตัง้ ระบบ รวมถึงให้
คําปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รายงานประจําป 2559
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6

47

7

ให้บริการพืน้ ทีบ่ น Server แก่นกั ศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทไ่ี ม่มี Web Server เป็ นของตนเอง

ให้บริการห้องอินเทอร์เน็ต แก่นกั ศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการสืบค้นข้อมูล

9

8

ให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการจัดอบรม ให้แก่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน ภายนอก จํานวน
6 ห้อง ประกอบด้วย

การให้บริการห้องปฏิบตั ิ การคอมพิวเตอร์
1. Computer Laboratory 1
2. Computer Laboratory 2
3. Computer Laboratory 3
4. Computer Laboratory 4
5. Computer Training 1
6. Computer Training 2

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

30
30
42
45
42
30

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง

การให้บริการห้องประชุม/สัมมนา
1. ห้องประชุมพระบาง

รองรับจํานวนคน 300 คน

2. ห้องประชุมเล็ก

รองรับจํานวนคน 50 คน

3. ห้องประชุมราชพฤกษ์

รองรับจํานวนคน 20 คน
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07
การบริการวิชาการแกชมุ ชน

50

สถิติการใหบริการหองประชุ ม และหองปฏิบัติการคอมพิ วเตอร
ประจําปงบประมาณ 2559

ลําดับ
กิ จกรรม
ที่
1 สอบพนักงานราชการ

2

3

4

5

6

7

หน่ วยงาน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมประเมินพนักงาน สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมงบประมาณ ปี
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
2559
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
การสืบค้นข้อมูล และ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
การเขียนเอกสารอ้างอิง ภัฏนครสวรรค์
ในการเขียนรายงานทาง
วิชาการ
ประชุมคณะกรรมการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
บริหารสํานักวิทยบริการ วิทยบริการและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารสนเทศ
นครสวรรค์
การใช้งานเบือ้ งต้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
OS X การใช้งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
โปรแกรม Keynote การ
ใช้งานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
โปรแกรม iBook Authors

รายงานประจําป 2559

Annual Report 2016

ห้อง

วันที่

จํานวน
(คน)

ห้อง Computer
Training 1

1 ต.ค.
2558

28

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

6 ต.ค.
2558

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

7 ต.ค.
2558

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

8 ต.ค.
2558

10

ห้องประชุม
พระบาง

10 ต.ค.
2558

80

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

7 ต.ค.
2558

10

ห้อง Computer
Laboratory 3

14 ต.ค.
2558

40

51

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

8

ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

16 ต.ค.
2558

10

9

การฝึ กซ้อมบัณฑิตเพือ่
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
พระบาง

16 – 18
ต.ค. 2558

120

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมสํานักงาน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อบรมเตรียมความพร้อม กลุ่มงานวิชาการ สํานักวิทย
ก่อนสอบประกันคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีสารเทศ
คอมพิวเตอร์
ประชุมทบทวนแผน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
จัดทําแผนงบลงทุน ปี
วิทยบริการและเทคโนโลยี
2560-2562
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
การฝึ กสอน สอนบทบาท สาขาปรัชญาและศาสนา คณะ
สมมติรายวิชาอุดมการณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมการจัดโครงการ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
“การจัดทําคูม่ อื
วิทยบริการและเทคโนโลยี
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร” สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สอบพนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

20 ต.ค.
2558

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

21 ต.ค.
2558

10

ห้อง Computer
Training 1

22 ต.ค.
2558

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

28 ต.ค.
2558

10

ห้องประชุม
พระบาง

28 ต.ค.
2558

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

29 ต.ค.
2558

10

ห้อง Computer
Laboratory 4

30 ต.ค.
2558

10

ประชุมเรือ่ งกีฬา
นครสวรรค์เกมส์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

30 ต.ค.
2558

20

10

11

12

13

14

15

16
17

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ห้อง
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วันที่

จํานวน
(คน)

ลําดับ
ที่
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52

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

18

ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

19

20

21
22

23

24

25

26

หน่ วยงาน

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
การฝึ กสอนบทบาท
สาขาปรัชญาและศาสนา คณะ
สมมติรายวิชาอุดมการณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมการจัดทําแผน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
บริหารความเสีย่ ง
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปี งบประมาณ
นครสวรรค์
2559
อบรมการใช้โปรแกรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
illustrator
วิทยาการจัดการ
ประชุมติดตามการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
จัดเตรียมโครงการจัดทํา วิทยบริการและเทคโนโลยี
คูม่ อื ฯ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
โครงการอบรมการ
ศูนย์อาํ นวยการป้องกันและ
รายงานผลการ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ดําเนินงานป้องกันและ นครสวรรค์ (ศฮ.ปส.จ.นว)
แก้ไขปญั หายาเสพติด
ระบบสารสนเทศของ
สํานักงาน ป.ป.ส.
(NISPA)
ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อบรมสัมมนาเชิง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปฏิบตั กิ าร “การเขียน
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมแบบ Visual”
จัดกิจกรรมบายศรี
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
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วันที่

จํานวน
(คน)

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

2 พ.ย. 2558

10

ห้องประชุม
พระบาง

4 พ.ย. 2558

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

6 พ.ย. 2558

20

ห้อง Computer
Training 1
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

10 พ.ย.
2558
10 พ.ย.
2558

16

ห้อง Computer
Laboratory 4

10 พ.ย.
2558

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

12 พ.ย.
2558

10

ห้อง Computer
Training 1

14 พ.ย.
2558

50

ห้องประชุม
พระบาง

14 พ.ย.
2558

300

ห้อง

10

53

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

27

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการฯ
ครัง้ ที่ 10/2558

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

16 พ.ย.
2558

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

23 พ.ย.
2558

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

23 พ ย.
2558

20

ห้องประชุม
พระบาง

23 พ.ย. – 4
ธ.ค. 2558

300

อบรมเตรียมความพร้อม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้อง Computer
สู่ Microsoft Office Spe- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี Training 1
cialist (MOS)
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมเชิง
สํานักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ห้อง Computer
ปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการ
Laboratory 4

25 พ.ย. –
27 พ.ย.
2558

45

26 พ.ย.
2558

50

33

ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

27 พ.ย.
2558

10

34

ประชุมเรือ่ งกีฬา
นครสวรรค์เกมส์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

1 ธ.ค. 2558

20

28

29

30

31

32

หน่ วยงาน

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุม ระบบ MIS
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมเรือ่ งกีฬา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
นครสวรรค์เกมส์
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สอบปลายภาคนักศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ภาคปกติ ภาคเรียนที่
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1/2558
นครสวรรค์

จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic market : eMarket) และวิธปี ระกวด
ราคาอิเกทรอนิกส์
(Electronic bidding : ebidding)

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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54

ลําดับ
ที่
35

36
37

38

39
40

41

42

43

44

กิ จกรรม
ประชุมเรือ่ งกีฬา
นครสวรรค์เกมส์

หน่ วยงาน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อบรมผูต้ ดั สินและฝา่ ย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประมวลผลกีฬา
นครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมการใช้ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
งานโปรแกรมบันทึกและ นครสวรรค์
ประมวลผล จปฐ. ปี
2559
Audit Program ISO
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
9001:2008
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อบรมผูต้ ดั สินและฝา่ ย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประมวลผลกีฬา
นครสวรรค์
อบรมก่อนการสอบ
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
อบรมการออกแบบและ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อบรมการพัฒนา
กลุ่มผลิตสือ่ การเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ประจําปี 2559
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมทีมถ่ายภาพงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปากนํ้าโพเกมส์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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วันที่

จํานวน
(คน)

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

1 ธ.ค. 2558

20

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 1

2 – 6 ธ.ค.
2558
2 – 4 ธ.ค.
2558

300

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

3 ธ.ค. 2558

20

ห้องประชุม
พระบาง
ห้อง Computer
Laboratory 4

7 ธ.ค. 2558

100

24 ธ.ค.
2558

30

ห้อง Computer
Training 1

24 – 24 ธ.ค.
2558

40

ห้อง Computer
Training 1

6 - 7 ม.ค.
2559

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

8 ม.ค. 2559

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

11 ม.ค.
2559

20

ห้อง

150

55

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

45

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก ม.สงขลานครินทร์
เกีย่ วกับระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2008
ประชุมจัดงานห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

15 ม.ค.
2559

20

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมประเมินในการต่อ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สัญญาจ้างลูกจ้าง
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัวคราว
่
นครสวรรค์
การพัฒนาศักยภาพ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
นักศึกษาและการ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เสริมสร้างทักษะการ
ราชภัฏนครสวรรค์
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ประชุมตรวจรับงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมวิชาการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และ
นานาชาติ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
งานบทเรียนออนไลน์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
การเรียนการสอน
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะ
รายวิชาทางด้าน
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและการ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
สือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมเชิง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ปฏิบตั กิ ารพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศักยภาพทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

19 ม.ค.
2559

20

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

21 ม.ค.
2559

20

ห้องประชุม
พระบาง

24 ม.ค.
2559

120

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

25 ม.ค.
2559

20

ห้องประชุม
พระบาง

27 ม.ค.
2559

50

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

28 ม.ค.
2559

10

ห้อง Computer
Laboratory 4

28 ม.ค. –
21 เม.ย.
2559
29 ม.ค.
2559

30

30 - 31 ม.ค.
2559

220

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ห้อง

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

ห้อง Computer
Training 1
ห้อง Computer
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วันที่

จํานวน
(คน)

ลําดับ
ที่

15

รายงานประจําป 2559

56

ลําดับ
ที่

55

56

57

58

59

60

กิ จกรรม
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์
การจัดอบรมหัวข้อเรือ่ ง
“I Pro/I connect Lift”
ให้กบั พนักงาน FSE
อบรมการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่ สาร
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ด้านการทําบัญชีการเงิน

ถ่ายทําสือ่ ประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การสอบเพือ่ ขอรับ
ใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้า
ประกันชีวติ
สอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย

หน่ วยงาน

บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกัน
ชีวติ จํากัด

จํานวน
(คน)

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้องประชุม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช พระบาง
ภัฏนครสวรรค์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
ห้อง Computer
แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง Computer
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Laboratory 3

5 ก.พ.
2559

40

20 – 21
ก.พ. 2559

100

23 - 24
ก.พ. 2559

80

24 ก.พ.
2559

40

บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน)

ห้อง Computer
Laboratory 4

28 ก.พ.
2559

40

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานัก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง Computer
Laboratory 1

1 มี.ค. 2559

5

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

3 มี.ค. 2559

15

ห้องประชุม
พระบาง

5 มี.ค. 2559

100

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

8 มี.ค. 2559

15

ประชุมติดตามงาน
ห้องสมุดมนุ ษย์

62

การสัมมนาการบริหาร
การศึกษาแก่ นักศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ระดับ
ปริญญาโท รุน่ 16-17
ประชุมประเมินพนักงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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วันที่

Laboratory 4

61

63

ห้อง
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57

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

64

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การเรียนการสอนด้าน
มัลติมเี ดีย

65

66

การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารด้านการทํา
บัญชีการเงิน

67

ประชุมกรรมการบริหาร
สํานักวิทยบริการฯ
ครัง้ ที่ 3/2559
จัดสอบใบอนุ ญาต
หลักสูตรผูแ้ นะนําการ
ลงทุนปี 2559
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เทคนิคด้านการผสม
เครือ่ งดื่ม
การเรียนการสอนด้าน
มัลติมเี ดีย

68

69

70

71

แนะนําการใช้งานระบบ
Sharepoint LMS

72

การเรียนการสอน
วิชาการประเมินภาวะ
สุขภาพ
โครงการอบรม วาย. อี.
เอส. สําหรับนักศึกษา

73

หน่ วยงาน

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระบาง

13 มี.ค.
2559

300

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

ห้อง Computer
Laboratory 3

15 มี.ค.
2559

40

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

15 – 16
มี.ค. 2559

80

16 มี.ค.
2559

15

ห้อง Computer
Laboratory 4

19 มี.ค.
2559

40

สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการ
โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ธติ ยิ า ทองเกิน

ห้องประชุม
พระบาง

19 - 20
มี.ค. 2559

40

ห้อง Computer
Laboratory 3

22 มี.ค.
2559

40

ห้อง Computer
Training 1

22 มี.ค.
2559

40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง Computer
Training 1

24 มี.ค.
2559

36

ห้องประชุม
พระบาง

28 – 30
มี.ค. 2559

80

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สถาบันฝึ กอบรม สมาชิกบริษทั
หลักทรัพย์ไทย (ATI)
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58

ลําดับ
ที่
74

75

76

77

78

79

80

81

82

กิ จกรรม
การเรียนการสอนด้าน
มัลติมเี ดีย

หน่ วยงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แนะนําการใช้งานระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
Sharepoint LMS
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ประจําสํานักวิทยบริการฯ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครัง้ ที่ 1/2559
นครสวรรค์
ประชุมศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและการ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
สือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการจัดสัมมนาใน
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หัวข้อ “พรบ.ส่งเสริมและ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน
เทคโนโลยีอุตสากรรม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)”
ประชุมเตรียมงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
Books & IT Fair 2016 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
โครงการอบรมเชิง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ปฏิบตั กิ ารการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรูเ้ ทคนิคการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
งานและผลงานวิชาการที่
เกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
ด้านโปรแกรมลาเท็กซ์
รับรายงานตัวนักศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ภาคปกติ ลําดับตัว
ทะเบียน
สํารอง
โครงการอบรม “สืบสาน สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ คณะ
วัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ท้องถิน่ นครสวรรค์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ห้อง

วันที่

จํานวน
(คน)

ห้อง Computer
Laboratory 3

29 มี.ค.
2559

40

ห้อง Computer
Training 1

29 มี.ค.
2559

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

30 มี.ค.
2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

31 ม.ค.
2559

15

ห้องประชุม
พระบาง

1 เม.ย.
2559

120

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

1 เม.ย.
2559

15

ห้อง Computer
Laboratory 4

2 - 3 เม.ย.
2559

40

ห้องประชุม
พระบาง

8 เม.ย.
2559

200

ห้องประชุม
พระบาง

9 เม.ย.
2559

150

59

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

83

สัมมนาปลายภาคของ
นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู
ประชุมสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ

84

วันที่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ห้องประชุม
ภัฏนครสวรรค์
พระบาง

10 เม.ย.
2559

200

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

11 เม.ย.
2559

7

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

18 เม.ย.
2559

15

ห้องประชุม
พระบาง

23 เม.ย.
2559

250

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
ห้องประชุม
พระบาง

23 – 24
เม.ย. 2559

80

สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สัมมนาโครงการประกัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุม
คุณภาพระดับการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช พระบาง
ปฐมวัย
ภัฏนครสวรรค์

24 เม.ย.
2559

100

26 เม.ย.
2559

72

โครงการพัฒนาทักษะ
การเป็ นนักวิจยั แก่
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ประชุมติดตามและ
ประเมินความเสีย่ ง
ประจําปี 2559
การจัดการความรูเ้ พือ่
ประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ห้องประชุม
ภัฏนครสวรรค์
พระบาง

27 เม.ย.
2559

100

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

29 เม.ย.
2559

20

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

29 เม.ย.
2559

20

ประชุมติดตามงาน
Books & IT Fair 2016

86

โครงการสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
สาธารณสุขชุมชน
อบรมการเขียน
วิทยานิพนธ์
อิเลคทรอนิกส์

87

88

89

90

91

92

จํานวน
(คน)

ห้อง

85

หน่ วยงาน

สัมมนานักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา
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รายงานประจําป 2559

60

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

93

โครงการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
การผลิตสือ่ ภาษาอังกฤษ
สําหรับครูปฐมวัย
โครงการปจั ฉิมนิเทศ
นักศึกษา สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
โครงการปจั ฉิมนิเทศ
สาขาวิชาการตลาด

94

95

96

สอบนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4

97

โครงการอบรมสืบค้น
ข้อมูลการวิจยั ทางระบบ
สารสนเทศ
ประชุมฝา่ ยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

98

99

กิจกรรมการบริหารชีวติ
วิถพี ทุ ธ

100

โครงการกิจกรรมเสริม
ทักษะเพิม่ ศักยภาพเพือ่
ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการฯ
ครัง้ ที่ 4/2559
ประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร

101

102

รายงานประจําป 2559

หน่ วยงาน

ห้อง

วันที่

จํานวน
(คน)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ห้องประชุม
ภัฏนครสวรรค์
พระบาง

3 พ.ค.
2559

50

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
พระบาง

4 พ.ค.
2559

80

ห้องประชุม
พระบาง

10 พ.ค.
2559

500

ห้องประชุม
พระบาง

11 - 12
พ.ค. 2559

180

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ราชนครินทร์

ห้อง Computer
Laboratory 1

12 พ.ค.
2559

15

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

13 พ.ค.
2559

10

ห้องประชุม
พระบาง

13 - 14
พ.ค. 2559

50

ห้องประชุม
พระบาง

16 พ.ค.
2559

200

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

18 พ.ค.
2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

19 พ.ค.
2559

15
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ลําดับ
ที่
103

104

105

106

107

108

109

110

111

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

ประชุมศูนย์ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
งานสัมมนาเชิงวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
ด้านรัฐศาสตร์
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการพัฒนาศักยภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
นักศึกษา กิจกรรม
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พัฒนาศักยภาพ
นครสวรรค์
นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี
อบรมการเขียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์
ราชภัฏนครสวรรค์
อิเลคทรอนิกส์
ประชุมเตรียมความ
พร้อมกิจกรรม QA
สัญจร
กิจกรรม QA สัญจร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมกลุ่มงานพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและการ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
สือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมประเมินพนักงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ราชการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

26 พ.ค.
2559

15

ห้องประชุม
พระบาง

26 พ.ค.
2559

250

ห้องประชุม
พระบาง

28 พ.ค.
2559

200

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

28 – 29
พ.ค. 2559

80

3 มิ.ย. 2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

6 มิ.ย. 2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

7 มิ.ย. 2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

22 มิ.ย.
2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

22 มิ.ย.
2559

15
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ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

112

โครงการคูปองพัฒนาครู
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ ความคิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปญั หาด้วย
กระบวนการเรียนรูแ้ บบ
วิจยั เป็ นฐาน (BBL)
จัดสอบใบอนุ ญาต
หลักสูตรผูแ้ นะนําการ
ลงทุนปี 2559
จัดสอบใบอนุ ญาต
หลักสูตรผูแ้ นะนําการ
ลงทุนปี 2559
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
ประจําปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารโครงการ Microsoft Future Education Tool @ NSRU
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การผลิตสือ่ การสอน”
เพือ่ พัฒนาการสร้างสือ่
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
ประจําปีการศึกษา 2559
จัดสอบใบอนุ ญาต
หลักสูตรผูแ้ นะนําการ
ลงทุนปี 2559
การแจกเอกสารทําบัตร
นักศึกษา

113

114

115

116

117

118

119

120

121

วันที่

จํานวน
(คน)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ห้องประชุม
ภัฏนครสวรรค์
พระบาง

4 – 5 มิ.ย.
2559
11 – 12
มิ.ย. 2559
18 – 19
มิ.ย. 2559

100

สถาบันฝึ กอบรม สมาชิกบริษทั
หลักทรัพย์ไทย (ATI)

ห้อง Computer
Laboratory 4

18 มิ.ย.
2559

40

สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
(AIMC)

ห้อง Computer
Laboratory 4

25 มิ.ย.
2559

47

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระบาง

11 ก.ค.
2559

200

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

ห้อง Computer
Training 1

13 ก.ค.
2559

30

ห้อง Computer
Laboratory 3

21 - 22
ก.ค. 2559

40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระบาง

23 ก.ค.
2559

200

สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
(AIMC)

ห้อง Computer
Laboratory 4

23 - 24
ก.ค. 2559

100

โถงอาคาร 15 ชัน้
1

23 - 24
ก.ค. 2559

300

ห้องประชุม
พระบาง

24 ก.ค.
2559

300

หน่ วยงาน

สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงานประจําป 2559
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ห้อง
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ลําดับ
ที่
122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

การเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง

วันที่

จํานวน
(คน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เครือข่ายตลาดสีเขียว
คณะวิทยาการจัดการ
นครสวรรค์ : การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เชิงคุณค่าร่วมบูรณาสู่
ความยังยื
่ น
ประชุมระบบ NSRU
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
Service
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเรียนการสอน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ห้องเรียนพระบาง (ห้อง ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชุมเล็ก)
นครสวรรค์
การเรียนการสอน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
คอมพิวเตอร์
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมระบบเว็บไซต์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลงทะเบียนบัณฑิต
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ออกแบบสติก๊ เกอร์ LINE การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมสํานักงาน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
บริหารสํานักวิทยบริการ วิทยบริการและเทคโนโลยี
ฯ ครัง้ ที่ 5/2559
สารสนเทศ

ห้อง Computer
Laboratory 1

25 ก.ค.
2559

30

ห้องประชุม
พระบาง

29-30 ก.ค.
2559

80

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

1 ส.ค. 2559

10

ห้องประชุม
พระบาง

1 ส.ค. – 11
พ.ย. 2559

50

ห้อง Computer
Laboratory 4

1 ส.ค. – 11
พ.ย. 2559

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

1 ส.ค. 2559

10

ห้อง Computer
Training 1

3 - 5 ส.ค.
2559

16

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

5 ส.ค. 2559

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

6 ก.ค.
2559

10

ประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

8 ส.ค. 2559

15

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วันที่

จํานวน
(คน)

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4

8 ส.ค. 2559

80

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

10 ส.ค.
2559

10

คณะมนุ ษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
พระบาง

17 ส.ค.
2559

300

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

17 ส.ค.
2559

10

ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

132

การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE
QA Online)

กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

133

ประชุมระบบ MIS
NSRU กับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

134

โครงการกิจกรรม
อภิปรายเชิงวิชาการใน
หัวข้อ “นโยบายภาครัฐ
เกีย่ วกับการจัดการ
ปญั หายาเสพติดใน
ประเทศไทย”
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการ
ฯ ครัง้ ที่ 6/2559

135

ห้อง

136

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักสูตรการออกแบบสือ่ การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Infographics

ห้อง Computer
Training 1

18 - 20
ส.ค. 2559

16

137

ประชุมจัดทําแผน
งบประมาณสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปี งบประมาณ 2560

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

18 ส.ค.
2559

10

138

นําเสนองานวิจยั ISO
9001 : 2008

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

19 ส.ค.
2559

10

139

ประชุมจัดทําแผน
งบประมาณสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปี งบประมาณ 2560

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

19 ส.ค.
2559

10
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ลําดับ
กิ จกรรม
ที่
140 ประชุมสาขาดนตรี

141

142

143

144

145

146
147

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุ ษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การอบรมเชิงฏิบตั กิ าร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักสูตรการแก้ไขปญั หา การสือ่ สาร สํานักวิทยบริการ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิง
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุ ษย์
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิตผลงานดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชุมตรวจสอบภายใน สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตรวจประเมินประกัน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
คุณภาพ
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสอบลูกจ้างชัวคราว
่
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําศูนย์วทิ ยบริการ
ประชุมการจัดสรร
งบประมาณปี 2560

148

การเรียนการสอนด้าน
มัลติมเี ดีย

149

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ดา้ นการ
สร้างสรรค์ศลิ ปกรรม
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ
ครังที
้ ่ 2/2559

150

หน่ วยงาน

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

22 ส.ค.
2559

10

ห้อง Computer
Training 1

22 - 24
ส.ค. 2559

16

ห้อ Computer
Laboratory 3

22 - 23
ส.ค. 2559

40

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

23 ส.ค.
2559

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

24 ส.ค.
2559

10

25 ส.ค.
2559

77

29 ส.ค.
2559
30 ส.ค.
2559

15

30 ส.ค.
2559

30

30 ส.ค. –
12 ก.ย.
2559
31 ส.ค.
2559

100

ห้อง Computer
Laboratory 1
ห้อง Computer
Laboratory 4
ศูนย์วทิ ยบริการ สํานักวิทย
ห้องประชุม
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชพฤกษ์
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
ห้องประชุม
วิทยบริการและเทคโนโลยี
ราชพฤกษ์
สารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
ห้อง Computer
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
Laboratory 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะ
บริเวณโถง
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 15 ชัน้ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
ห้องประชุม
วิทยบริการและเทคโนโลยี
ราชพฤกษ์
สารสนเทศ
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ลําดับ
กิ จกรรม
ที่
151 กิจกรรม Hoom Room
สาขาวิชาสังคมวิทยา
(การพัฒนาชุมชน)
152
153

154
155

156
157

158

159
160
161

162

การอบรมใช้งานระบบ
NRMS
การอบรมตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Lightroom
การอบรมใช้งานระบบ
NRMS
การจัดทําแผนยกระดับ
คุณภาพเพือ่ พัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะ
ประชุมแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ
ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ ปี 2560
จัดสอบใบอนุ ญาต
หลักสูตรผูแ้ นะนําการ
ลงทุนปี 2559
ประชุมแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ
ประชุมแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ
ประชุมประเมินพนักงาน

การจัดฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมประยุกต์เพือ่
จัดเก็บและนําเข้าข้อมูล
การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ

รายงานประจําป 2559

หน่ วยงาน

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

สาขาวิชาสังคมวิทยา (การ
พัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขาวิชาการออกแบบ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม
พระบาง

31 ส.ค.
2559

299

ห้อง Computer
Training 1
ห้อง Computer
Laboratory 4

31 ส.ค.
2559
31 ส.ค.
2559

40

ห้อง Computer
Training 1
ห้องประชุม
พระบาง

2 ก.ย.
2559
4 ก.ย.
2559

40

กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันฝึ กอบรม สมาชิกบริษทั
หลักทรัพย์ไทย (ATI)

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

9 ก.ย.
2559
9 ก.ย.
2559

15

ห้อง Computer
Laboratory 4

10 ก.ย.
2559

40

กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี
กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริษทั ดาต้า มายนิ่ง จํากัด

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

12 ก.ย.
2559
13 ก.ย.
2559
14 ก.ย.
2559

15

ห้อง Computer
Laboratory 4

15-16 ก.ย.
2559

45
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300

15

15
15
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ลําดับ
ที่

กิ จกรรม

หน่ วยงาน

จํานวน
(คน)

ห้อง

วันที่

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

20 ก.ย.
2559

15

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

21 ก.ย.
2559

10

ห้องประชุม
ราชพฤกษ์
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์

21 ก.ย.
2559
30 ก.ย.
2559

10

แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในเขตเทศบาล
163

ประชุมทบทวน
งบประมาณ

164

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการฯ
ครังที
้ ่ 7/2559
นําเสนอภาพรวม
งบประมาณประจําปี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําศูนย์วทิ ยบริการ

165
166

สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี
ศูนย์วทิ ยบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3
1

โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ 2559 (IT Training 2016)
หลักสูตร

หลักสูตร เตรียมความ

พร้อมสู่ Microsoft Office
Specialist (MOS)
จัดขึน้ ระหว่างวันที ่ 25-27
พฤศจิกายน 2558 ผูเ้ ข้าร่วม
จํานวน 30 คน

2

หลักสูตร เทคโนโลยีระบบเปิ ด การศึกษาแบบเปิ ด เพือ่ รองรับการเรียนรูใ้ น

ศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึน้ วันที ่ 21 เมษายน 2559 ผูเ้ ข้าร่วมจํานวน 40 คน

รายงานประจําป 2559
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3

หลักสูตร การตัดภาพและสื่อ
วีดีโอแบบเปิด เพื่อสนับสนุน
โครงการระบบสื่อสาระ
ออนไลน์ ฯ
จัดขึน้ วันที ่ 29 สิงหาคม 2559
ผูเ้ ข้าร่วมจํานวน 45 คน
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08
การสนับสนุนงานวิชาการศึกษา
และงานวิจัย

72

การจั ดทําฐานขอมู ลเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย

h t t p : / / t d c . t h a i l i s . o r. t h

ารจัดทําเอกสารงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บั บ เต็ ม
ของอาจารย์ นั ก ศึก ษา และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ร วมทัง้ สิ้ น 1,164
รายการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจยั
วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก และบทความวารสารของ
สถาบัน อุ ด มศึก ษา ทัว่ ประเทศผ่ า นระบบเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 424,644 รายการโดยสามารถ
สืบค้นทาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่าน IP Address ของ
รายงานประจําป 2559
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มหาวิท ยาลัย /สถาบันอุ ด มศึกษาในสัง กัดสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวม 167 แห่ง ซึ่ง
สามารถใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกัน ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาห้องสมุดให้เป็ น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรูข้ องชุมชนท้องถิน่

73

Annual Report 2016

รายงานประจําป 2559

09
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558

76

ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สํา นั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทรัพ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
สนับสนุ นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจยั
และการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน โดยใช้ ร ะบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย ซึ่ง
จํา เป็ น ต้ อ งมีก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการได้มาของตัวบ่งชี้สาํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินการ

วัน เดือน ปี
3 ธันวาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
มีมติให้หน่วยงานสายสนับสนุนจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) ทีส่ ะท้อนภารกิจของหน่วยงาน

20 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) ทีส่ ะท้อนภารกิจของหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมดุสติ า อาคาร 14

18 กุมภาพันธ์ 2559

นําร่างตัวบ่งชีป้ ระจําปี การศึกษา 2558 นําเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ ครัง้ ที่ 2/2559 เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ

24 กุมภาพันธ์ 2559

นําร่างตัวบ่งชีป้ ระจําปี การศึกษา 2558 นําเสนอในทีป่ ระชุมพร้อมทัง้ รับฟงั การ
วิพากษ์ และรับฟงั ข้อเสนอแนะจากวิทยากร ซึง่ วิทยากรเสนอแนะให้ทางสํานักฯ
ทบทวนตัวบ่งชีอ้ กี ครัง้ ณ ห้องประชุมดุสติ า อาคาร 14

16 มีนาคม 2559

นําร่างตัวบ่งชีท้ ผ่ี า่ นการทบทวนใหม่ นําเสนอในทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ

30 มีนาคม 2559

นําร่างตัวบ่งชีป้ ระจําปี การศึกษา 2558 นําเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ

รายงานประจําป 2559
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ตัวบ่งชี้สาํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของสํานัก เพื่อ การกํากับ ติ ด ตามผลลัพธ์ต ามพัน ธกิ จ กลุ่ม สถาบัน และเอกลัก ษณ์
ของสํานัก
ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 1 การให้บ ริ ก ารระบบเครือ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ที่ม ีป ระสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 2 การดําเนิ น งานสอบประกัน คุณ ภาพด้านคอมพิ ว เตอร์
ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 3 การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารและการตัด สิ น ใจ
ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 4 การให้บ ริ ก ารห้อ งสมุด
ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 5 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บ ริ ก ารห้อ งสมุด

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2558
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของสํานักเพือ่ การกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสํานัก

5

ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 1
การให้บ ริก ารระบบเครือ ข่ายคอมพิว เตอร์ท่ีมีป ระสิท ธิภาพ

4

ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 2
การดํา เนิ นงานสอบประกันคุณ ภาพด้า นคอมพิว เตอร์

4

ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 3
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารและการตัดสิน ใจ

5

ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 4
การให้บ ริก ารห้อ งสมุด

4

ตัวบ่งชี้เพิ่ มเติ มที่ 5
ความพึงพอใจผู้ใ ช้บ ริก ารห้อ งสมุ ด

4

คะแนนเฉลี่ยรวม

4.33
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10
สถิตกิ ารใหบริการ

80

สถิติการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ประจําปี งบประมาณ 2559

ที่

เดือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวมทัง้ หมด

เปิ ด
สอบ
(ครัง้ )
17
13
9
12
14
17
11
12
15
15
10
17
162

จํานวน
ผูส้ มัคร
(คน)
588
427
277
424
509
532
317
405
534
467
291
515
5,286

ขาด เข้า
สอบ สอบ
(คน) (คน)
64
524
57
370
32
245
47
377
70
439
58
474
30
287
47
358
58
476
55
412
15
276
52
463
585 4,701

ร้อยละ สอบไม่
สอบผ่าน
ผูเ้ ข้า
ผ่าน
(คน)
สอบ
(คน)
89.11 % 229
295
86.65 % 144
226
88.44 % 119
126
88.91 % 159
218
86.24 % 180
259
89.09 % 204
270
90.53 % 132
155
88.39 % 163
195
89.13 % 195
281
88.22 % 197
215
94.84 % 120
156
89.90 % 204
259
88.93 % 2,046
2,655

ร้อยละ
ผูส้ อบ
ผ่าน
56.29 %
71.89 %
51.42 %
57.82 %
58.99 %
56.96 %
54.00 %
54.46 %
59.03 %
52.18 %
56.52 %
55.93 %
56.47 %

สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ
ประจําปี งบประมาณ 2559
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ภาษาไทย

ประเภท

รายการ

บทความ
หนังสือ
ไฟล์คอมพิวเตอร์
สือ่ โสตทัศน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
รวม

รายงานประจําป 2559

เล่ม

ภาษาอังกฤษ
รายการ

เล่ม

13,388
29
89,955 179,755 12,621 15,306
950
149
12,062
431
408
32
116,763 179,755 13,262 15,306
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อื่นๆ

จํานวนทัง้ หมด

(รายการ)

รายการ

เล่ม

1,466
1,319
2,785

14,883
103,895
1,099
12,493
3,637
440
136,447

196,380
196,380

81

สถิติผเู้ ข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559
บุคคลภายใน
(คน)

บุคคลภายนอก
(คน)

ตุลาคม 2558

11,020

101

พฤศจิกายน 2558

9,601

66

ธันวาคม 2558

5,110

34

มกราคม 2559

8,962

57

กุมภาพันธ์ 2559

6,003

47

มีนาคม 2559

10,439

89

เมษายน 2559

8,892

55

พฤษภาคม 2559

2,947

42

มิถุนายน 2559

1,518

29

กรกฎาคม 2559

3,173

54

สิงหาคม 2559

6,106

102

กันยายน 2559

5,436

90

79,207

766

เดือน

รวมทัง้ สิ้ น

สถิติการยืม - คืน (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559
เดือน

จํานวน
(คน)

จํานวน
(เล่ม)

ตุลาคม 58

2,451

4,544

พฤศจิ กายน58

1,825

3,476

ธันวาคม 58

829

1,759

มกราคม 59

1,910

3,545
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เดือน

จํานวน
(คน)

จํานวน
(เล่ม)

กุมภาพันธ์ 59

1,373

2,497

มีนาคม 59

2,159

4,078

เมษายน 59

1,243

2,503

พฤษภาคม 59

214

515

มิ ถนุ ายน 59

218

657

กรกฎาคม 59

421

918

สิ งหาคม 59

1,457

2,753

กันยายน 59

1,455

2,751

รวมทัง้ สิ้ น

15,555

29,996

สถิติการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559

รายงานประจําป 2559

เดือน

จํานวน
(คน)

ตุลาคม 58

2,318

พฤศจิ กายน58

2,512

ธันวาคม 58

2,807

มกราคม 59

2,705

กุมภาพันธ์ 59

2,223

มีนาคม 59

1,987

เมษายน 59

978

พฤษภาคม 59

591

มิ ถนุ ายน 59

439

กรกฎาคม 59

1,201

สิ งหาคม 59

3,116

กันยายน 59

2,512

รวมทัง้ สิ้ น

23,389
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สถิติการยืมสื่อโสตทัศน์ (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559

เดือน

จํานวน
(คน)

จํานวน
(รายการ)

ตุลาคม 58

391

445

พฤศจิ กายน58

277

333

ธันวาคม 58

178

225

มกราคม 59

250

390

กุมภาพันธ์ 59

226

258

มีนาคม 59

301

329

เมษายน 59

228

259

พฤษภาคม 59

58

72

มิ ถนุ ายน 59

ปิดปรับปรุง

กรกฎาคม 59

ปิดปรับปรุง

สิ งหาคม 59

ปิดปรับปรุง

กันยายน 59

ปิดปรับปรุง

รวมทัง้ สิ้ น

1,909

2,311

สถิติผเู้ ข้าใช้บริการ ชัน้ 7 (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559
เดือน

โฮมเธีย
เตอร์
(คน)

มัลติ มีเดีย
กลุ่มย่อย
(คน)

มัลติ มีเดีย
รายบุคคล
(คน)

ห้องคีตศิ ลป์
(คน)

ตุลาคม 58

914

1,448

103

1,894

พฤศจิ กายน58

626

1,141

54

1,417

ธันวาคม 58

405

566

36

888

มกราคม 59

518

1,073

52

1,366
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เดือน

โฮมเธีย
เตอร์
(คน)

มัลติ มีเดีย
กลุ่มย่อย
(คน)

มัลติ มีเดีย
รายบุคคล
(คน)

ห้องคีตศิ ลป์
(คน)

กุมภาพันธ์ 59

488

942

43

1,178

มีนาคม 59

891

1,349

60

1,785

เมษายน 59

537

1,045

47

1,342

พฤษภาคม 59

106

223

4

348

มิ ถนุ ายน 59

ปิดปรับปรุง

กรกฎาคม 59

ปิดปรับปรุง

สิ งหาคม 59

ปิดปรับปรุง

กันยายน 59

ปิดปรับปรุง

รวมทัง้ สิ้ น

4,485

7,787

399

10,218

สถิติผเู้ ข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต (อาคารบรรณราชนครินทร์)
ประจําปี งบประมาณ 2559

รายงานประจําป 2559

เดือน

จํานวน
(คน)

ตุลาคม 58

573

พฤศจิ กายน58

844

ธันวาคม 58

320

มกราคม 59

487

กุมภาพันธ์ 59

354

มีนาคม 59

508

เมษายน 59

208

พฤษภาคม 59

30

มิ ถนุ ายน 59

53
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เดือน

จํานวน
(คน)

กรกฎาคม 59

153

สิ งหาคม 59

616

กันยายน 59

458

รวมทัง้ สิ้ น

4,604

สถิติผเู้ ข้าใช้บริการยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ประจําปี งบประมาณ 2559

จํานวน

จํานวน

(คน)

(ชื่อเรื่อง)

ตุลาคม 58

1

5

พฤศจิ กายน58

10

38

ธันวาคม 58

10

70

มกราคม 59

14

38

กุมภาพันธ์ 59

5

14

มีนาคม 59

25

217

เมษายน 59

14

82

พฤษภาคม 59

5

49

มิ ถนุ ายน 59

5

11

กรกฎาคม 59

10

39

สิ งหาคม 59

13

47

กันยายน 59

8

45

รวมทัง้ สิ้ น

120

655

เดือน
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สถิติผเู้ ข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
ประจําปี งบประมาณ 2559

หมายเหตุ

เดือน

ผูเ้ ข้าใช้บริ การชัน้ 4
(คน)

ผูเ้ ข้าใช้บริ การ ชัน้ 5
(คน)

ตุลาคม 58

246

453

พฤศจิ กายน58

240

326

ธันวาคม 58

160

219

มกราคม 59

421

722

กุมภาพันธ์ 59

356

406

มีนาคม 59

558

433

เมษายน 59

319

353

พฤษภาคม 59

156

114

มิ ถนุ ายน 59

0

5

กรกฎาคม 59

52

174

สิ งหาคม 59

179

573

กันยายน 59

271

510

รวมทัง้ สิ้ น

2,958

4,288

- การให้บริ การ ชัน้ 4 คือ บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ วารสาร หนังสือ พิ ม พ์
- การให้บริ การ ชัน้ 5 คือ หนังสือ ทัวไป-ภาษาไทย
่
นวนิยาย เยาวชน หนังสืออ้างอิง วิจยั
วิทยานิพนธ์

รายงานสรุปการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประจําปี งบประมาณ 2559
งานบริ การ
งานแอคเคาท์ (Account)
งานลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สาย
รวมทัง้ สิ้ น
รายงานประจําป 2559
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นักศึกษา
6,316 (คน)
4,414 (เครือ่ ง)
10,730

บุคลากร
368 (คน)
546 (เครือ่ ง)
914

อุปกรณ์สาํ นักงาน
127
127

87
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งานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

90

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนือ่ งในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึน้ ปีใหม่
ประจําปี 2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

รายงานประจําป 2559
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พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการ เข้าร่วมพิธถี วายชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 และ พิธสี ดุดพี ระคุณแม่ เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจําปี 2559 ในพิธมี กี ารมอบเกียรติบตั รให้
บุคคลผูเ้ ป็ นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทยและใช้
เลขไทย ซึง่ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้าสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ ได้รบั เกียรติบตั รด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย

และนางสาวบุสดี หมื่นขัน เจ้าหน้ าที่บริหารงานทัวไป
่
ประจําศูนย์วทิ ยบริการ ได้รบั เกียรติบตั รด้านการใช้เลข
ไทย ขึ้ น รั บ มอบเกี ย รติ บ ั ต รจากท่ า นอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 11 สิงหาคม
2559

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย”

ผูบ้ ริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทําบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99
รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ 94 ปี ในวันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Annual Report 2016
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การพัฒนาบุคลากร

94

1

โครงการ การจัดการความรู

เรื่อง การทําคูมือปฏิบัติงานและงานวิจัย

เมือ่ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมโครงการ
“การจัดการความรู้ เรือ่ ง การทําคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและงานวิจยั ” ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
Computer Training 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 2)

2

o¤Ã§¡ÒÃ "eµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃoÁÊÙ Microsoft Office Specialist (MOS)

สํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด อบรมโครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2559 (IT Training 2016) หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่ Microsoft Office
Specialist (MOS) " ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ Computer Training 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

รายงานประจําป 2559
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95

โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MIS)
และการจัดกิจกรรมของหองสมุด

โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหาร (MIS) และการจัดกิจกรรมของ
ห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
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ความรวมมือกับหนวยงานอื่น

98

การสรางความรวมมือทางวิชาการ
สํ า นั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

ระดับภูมิภาค

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ตามโครงการความร่ว มมือ เครือข่า ยประกันคุ ณ ภาพ ภาคเหนือ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับอุปสรรค
ั
การศึกษาด้ า นห้ อ งสมุ ด ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ ปญหา และแนวทางในการจัดทําคูม่ อื การประกันคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ในเขต และรายงานประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างมี
ภาคเหนื อ โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร ส ร้ า ง ประสิทธิภาพ
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และบุคลากรทีร่ ั บ ผิ ด ชอบงานประกั น

รายงานประจําป 2559

Annual Report 2016

99

การสรางความรวมมือทางวิชาการ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated
System) ซึง่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย (ThaiLIS) ทีส่ งั กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีสมาชิก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 167 แห่งได้แก่ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 แห่ง มหาวิทยาลัย ในกํากับของ
รัฐ 18 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง
มหาวิทยาลัยเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ อีก 88 แห่ง
เพือ่ ให้การจัดบริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย

ระดับประเทศ

คอมพิวเตอร์ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการใช้
ทรัพ ยากรร่ ว มกัน ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้ อ ย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย มี โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้ เ ค รื อ ข่ า ย
ดั ง กล่ า ว ได้แก่ การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ การสืบค้น (reference database online) ฐานข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) การพัฒนาระบบจัดเก็บ
และให้บ ริก ารฐานข้อ มูล เอกสารในรู ป อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Digital Collection)
และการพัฒนาฐานข้อมูล
สหบรรณานุ กรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Union
catalog)
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การอบรม ประชุม สัมมนา

102

การสงเสริมบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับ
ที่

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

1

โครงการ “การศึกษาแบบเปิดเพือ่
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ภายใต้แผน
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม”

8–9
ตุลาคม
2558

โรงแรม วินเซอร์
สวีทส์
กรุงเทพมหานคร

2

โครงการ “Smart Society, Smart
Security สร้างเมืองให้ปลอดภัย
ด้วยนํ้าใจและเทคโนโลยี”

15
ตุลาคม
2558

ศูนย์แสดงสินค้าและ นายสุวศิ าล ทับแสง
การประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง 10 – 11 ห้องปฏิบตั กิ าร
“การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย พฤศจิกายน คอมพิวเตอร์ อาคาร
ให้รองรับ IPV6”
2558
29มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
จันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร

4

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพิเศษ เรือ่ ง
“Data Analytics with Pentaho
BI, R, and Hadoop : From
Business Intelligence to Data
Science”

5

การสัมมนา เรือ่ ง “Innovative ICT
20
โรงแรมสยาม เคมปินส 1.นายวิทยา สีระวัตร
-Building Better Connected Ed- พฤศจิกายน กี้ กรุงเทพมหานคร 2.นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
ucation”
2558
3.นางสาวกุลดา สวนสลา

6

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เครือข่าย
ห้องสมุดแห่งประเทศ” ครัง้ ที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนา
การศึกษา
รายงานประจําป 2559

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
1.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.นางสาวกุลดา สวนสลา
4.นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
5.นางสาวณัฐธิดา มากหมู่

1.นายสุวศิ าล ทับแสง
ั้
2.นายปิยพนธ์ ปนนาค

9 – 14 ห้อง Orchid ชัน้ 11 นายชยันต์ นันทวงศ์
พฤศจิกายน โรงแรม Jasmine Ex2558
ecutive Suites
สุขมุ วิท 23
กรุงเทพมหานคร

29
พฤศจิกายน
-2
ธันวาคม
2559

7
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20 – 22
มกราคม
2559

อาคาร 11 ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดสกลนคร

1.ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
2.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
3.นางกาญจนา สดับธรรม
4.นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
5.นางสาวฉัตรดาว ชาติเชือ้
6.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย

อาคารเรียนรวม 1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

1.นายภูรพิ ศั เหมือนทอง
2.นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
3.นางสาวรุง่ รัตน์ อินทรวิเศษ
4.นางสาวกัญญา สิงหบุตร

103

ลําดับ
ที่

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

ครัง้ ที่ 32 (WUNCA 32)

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครราชสีมา 5.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
6.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
7.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
8.นางสาววรรณี คณฑา
9.นายสุวศิ าล ทับแสง
10.นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ
11.นางสาวกุลดา สวนสลา

8

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การ
บริหารจัดการด้านการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ”

7–8
มกราคม
2559

ห้องประชุมผาซ่อน นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
แก้ว ชัน้ 1 อาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

9

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนากร
ศึกษา ครัง้ ที่ 32(WUNCA 32)”

19 – 21
มกราคม
2559

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

10

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การสืบค้น

8–9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
กุมภาพันธ์
2.นางสาวรุง่ รัตน์ อินทรวิเศษ
2559
3.นายวุฒชิ ยั ทองชืน่

11

โครงการประชุม PULINET
วิชาการ เรือ่ ง Growing Green
Library for ALL (Growing GLA)

15 – 19 โรงแรมลี การ์เด้น
กุมภาพันธ์ พลาซ่า
2559
จังหวัดสงขลา

12

โครงการสัมมนาเครือข่ายสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ “การเชื่อมต่อใช้งาน
ทรัยพากรอิเล็กทรอนิกส์ (ARIT
e-Book Consortium)

15
มกราคม
2559

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

1.ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
2.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล

13

การอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด
การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร”

23
มกราคม
2559

โรงแรมบ้านสวน
รีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์

1.นางสาวไพรสุดา ปานพรม
2.นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

นายภาสกร วรอาจ

1.นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
2.นางสาวฉัตรดาว ชาติเชือ้
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ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

14

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนากร
ศึกษา ครัง้ ที่ 32(WUNCA 32)”
เพือ่ เข้ารับรางวัล

20
มกราคม
2559

15

โครงการศึกษาดูงานระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MIS)
และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานประจําป 2559

สถานที่
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

2–4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ และมหาวิทยาลัย
2559
ราชภัฏเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

Annual Report 2016

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
1.นายประยุทธ สุระเสนา
2.ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล

1. ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
2. ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
3. ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
4. นายภาสกร วรอาจ
5. นางกาญจนา สดับธรรม
6. นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
7. นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
8. นายภูรพิ ศั เหมือนทอง
9.น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒนิ นท์
10.นางสาวสุภคั ตรา พรมสีนอง
11.นางสาวรุง่ นภา สาจิตร
12.นางสาวไพรสุดา ปานพรม
13.นางสาวสุณสิ า อ่อนฉํ่า
14.นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
15.นางสาวกุลดา สวนสลา
16.นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ
17.นายนภดล แข็งการนา
18.นายวิชชากร คูหาทอง
19.นางสาวดวงพร ดีนุช
20.นายวิทยา สีระวัตร
21.นางสาวกชกร พิเดช
22.นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
23.นางสาววรรณี คณฑา
24.นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ
25.นางสาวรุง่ รัตน์ อินทรวิเศษ
26.น.ส.ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
27.นางสาวฉัตรดาว ชาติเชือ้
28.นายพิเชษฐ อยูเ่ ย็น
29.นางสาวกัญญา สิงหบุตร
30.นางสางปรางทิพย์ พึงไชย
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สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
31.น.ส.รมย์นลิน แตงนวลจันทร์
32.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
33.นายวีระศักดิ ์ ศรีผง
34.นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
35.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
36.นางสาวบุสดี หมืน่ ขัน
37.นายศักดิ ์ จตุพร
38.นายสุวศิ าล ทับแสง
39.นางอัญชลีพร แก้ววงษา
40.นายอาดัม จิกติ ศิลปิน
41.นางสาวณัฐฐิดา มากหมู่
ั้
42.นายปิ ยพนธ์ ปนนาค
43.นางสาวจารุนีย์ มหาวิลยั
44.นางมะลิ เพียรจันทร์
45.นายณัฐดนัย ยามปลอด
46.นางสมพงษ์ เผือกจีน
47.นายชยันต์ นันทวงศ์

16

ประชุมประจําปีเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ ารพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน

23 – 24 อาคารบรรณราช
กุมภาพันธ์ นครินทร์
2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

17

โครงการ PSRU BOOK FAIR
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปี พ.ศ. 2559 และโครงการ กุมภาพันธ์ พิบลู สงคราม
สัมมนาทางวิชาการ
2559
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

18

การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)

1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
2.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
3.นางกาญจนา สดับธรรม
4.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
5.นางสาวสุณสิ า อ่อนฉํ่า
1.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2.นางกาญจนา สดับธรรม
3.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
4.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
5.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
6.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
7.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร

15 – 15 อําเภอลาดยาว
นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ
กุมภาพันธ์ โกรกพระ , พยุหะคีรี
และ 1 – 11 ชุมตาบง และตากฟ้า
มีนาคม 2559
Annual Report 2016
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ประชุม/สัมมนา

19

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

18
โรงเรียนวัดมงคล
กุมภาพันธ์ สถิตย์
2559
อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์

1.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
2.นางกาญจนา สดับธรรม
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นางสาวกัญญา สิงหบุตร
5.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

20

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

19
โรงเรียนวัดคลอง
กุมภาพันธ์ สองหน่อ
2559
อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์

1.นางกาญจนา สดับธรรม
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นางสาวกัญญา สิงหบุตร
5.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

21

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

3–4
มีนาคม
2559

โรงเรียนวัดบ้าน
คลองนํ้าโจน,
โรงเรียนบ้านเขาแม่
กระทู,้ โรงเรียนบ้าน
วังนํ้าขาว และ
โรงเรียนตลุกข่อยนํ้า
อําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์

1.นางกาญจนา สดับธรรม
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
4.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร

22

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

23
มีนาคม
2559

โรงเรียนวัดวิชาวดี
อําเภอเมือง
นครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

1.นางกาญจนา สดับธรรม
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นางสาวกัญญา สิงหบุตร
5.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

23

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

17 – 18
มีนาคม
2559

ห้องสมุดสวนธาร 1.นางกาญจนา สดับธรรม
ทิพย์ อําเภอตะพาน 2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
หิน จังหวัดพิจติ ร 3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
5.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

24

โครงการบริการวิชาการศูนย์วทิ ย
บริการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สงั คม “จัดอบรม
แนะนําการจัดการห้องสมุด”

24 – 25
มีนาคม
2559

โรงเรียนอีมาดอี
ทราย, โรงเรียนบ้าน
ใหม่คลองอังวะ
อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี

รายงานประจําป 2559

วัน/เดือน/ปี
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สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

1.นางกาญจนา สดับธรรม
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
5.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
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บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

25

ประชุมและฝึกอบรมเรือ่ ง “การใช้ 29 กุมภาพันธ์
งานโปรแกรม UC Connexion
ถึง
Client และการสืบค้นฐานข้อมูล
1 มีนาคม
สหบรรณานุ กรม (UCTAL
2559
OPAC) สําหรับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา”

สํานักงาน
1.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
คณะกรรมการ
2.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
อุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เพือ่ เข้าร่วมประชุม
และฝึ กอบรม

26

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร
สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยี
สารสนเทศ)

21 – 24
มีนาคม
2559

โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
โคราช จังหวัด
นครราชสีมา

27

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS)

22
มีนาคม
2559

ห้องประชุม
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
ศาสตราจารย์วจิ ติ ร
ศรีสอ้าน ชัน้ 5
อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

28

การฝึกอบรมการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การ
สืบค้น

30
มีนาคม
2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
จังหวัดพิษณุโลก
2.นางสาวภัทราพร วงน้อย
3.นางสาวฉัตรดาว ชาติเชือ้

29

การอบรม หลักสูตร Data Center
Management

24 – 25
มีนาคม
2559

โรงแรมศิรปิ นั นา
วิลล่ารีสอร์ท
จังหวัดเชียงใหม่

30

การอบรมสัมมนาทางวิชาการ
โครงการ Education ICT Forum
2016

27 – 28
เมษายน
2559

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ นายภูรพิ ศั เหมือนทอง
ราชการและคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

31

การเข้ารับทราบเทคนิควิธกี าร
เขียนบทความ งานวิจยั

26
เมษายน
2559

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

1.นายภูรพิ ศั เหมือนทอง
2.นายชยันต์ นันทวงศ์

1.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น
2.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
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ลําดับ
ที่

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
1.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
2.นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
3.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
4.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

32

การจัดการห้องสมุดและการใช้
โปรแกรมห้องสมุด

14
มิถุนายน
2559

โรงเรียนบ้านทุง่ ท่า
เสา อําเภอบรรพต
พิสยั จังหวัด
นครสวรรค์

33

โครงการบริการวิชาการและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจําปี
งบประมาณ 2559

23 – 24
มิถุนายน
2559

อาคารสํานักงาน
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
อธิการบดีและศูนย์
วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา
กรุงเทพมหานคร

34

โครงการพัฒนากําลังคนทางด้าน
ดิจทิ ลั เพือ่ สร้างธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Tech Startup)

23
มิถุนายน
2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร นายภาสกร วรอาจ
จังหวัดพิษณุโลก

35

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือ่
พัฒนาการศึกษา และจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ครัง้ ที่ 33 (33rd WUNCA)

13 – 15 อาคารจามจุรี 10
กรกฎาคม จุฬาลงกรณ์
2559
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

36

การประชุม เรือ่ ง อ่านเพือ่ แม่
(Read for Mom)

22
โรงแรมปรินซ์พาเลช 1.นางกาญจนา สดับธรรม
กรกฎาคม มหานาค
2.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
2559
กรุงเทพมหานคร

37

ประชุมระดมความคิดเห็น
“โครงการประเมินมูลคาทรัพย์สนิ
ทางปญั หา”

7
โรงแรมเดอะพารา ดิ 1.นายชยันต์ นันทวงศ์
กรกฎาคม โซ เจเค ดีไซน์
2.นายนภดล แข็งการนา
2559
นครสวรรค์
3.นายวิชชากร คูหาทอง
จังหวัดนครสวรรค์

38

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
เขียนหนังสือราชการและหนังสือ
โต้ตอบเพือ่ ประสานงานทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ”

21 – 23 สํานักบริการวิชาการ 1.นางสาวรุง่ นภา สาจิตร
กรกฎาคม มหาวิทยาลัยบูรภา 2.นางสาวกุลดา สวนสลา
2559
จังหวัดชลบุรี
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1.ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
2.นายภูรพิ ศั เหมือนทอง
3.นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
4.นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย
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ลําดับ
ที่

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

39

โครงการประชุมวิชาการ เรือ่ ง
Online Information and
Education Conference 2016

8–9
กันยายน
2559

ห้องประชุมรักตะ 1.นางกาญจนา สดับธรรม
กนิษฐ มหาวิทยาลัย 2.นางสาวณัฐฐิดา มากหมู่
สวนดุสติ
กรุงเทพมหานคร

40

ประชุมชีแ้ จง “การจัดทําข้อมูล
ตามมาตรฐานข้อมูลกลาง
อุดมศึกษา ปี การศึกษา 2559”

2
สิงหาคม
2559

ห้องแกรนด์บอลรูม 1.นายชยันต์ นันทวงศ์
ชัน้ 4 โรงแรมมิรา 2.นายวิชชากร คูหาทอง
เคล แกรนด์
คอนเวนชัน่
กรุงเทพมหานคร

41

การนําเสนอบทความวิจยั และเข้า
ร่วมรับฟงั การนําเสนอบทความใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 1

25 – 26
สิงหาคม
2559

อาคาร 14 หอสมุด
อนุสรณ์ 1 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

42

การสัมมนา Dell Future Ready
Tour 2016 เทรนด์เทคโนโลยีท่ี
พลิกโฉมองค์กรสูย่ คุ Digital
Organization

30
สิงหาคม
2559

ห้องบอลล์รมู ศูนย์ 1.นายศักดิ ์ดา จตุพร
การประชุมแห่งชาติ 2.นายวิชชากร คูหาทอง
สิรกิ ติ ิ ์
3.นายอาดัม จิกติ ศิลปิ น
กรุงเทพมหานคร

43

การสัมมนาวิชาการ Why does
your Data Center Need World
Standard?

25
สิงหาคม
2559

โรงแรม Grande
Centre Point
Terminal 21
กรุงเทพมหานคร

1.นายวิทยา สีระวัตร
ั้
2.นายปิยพนธ์ ปนนาค

44

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“การใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัตบิ น Web-based
Application”

19
สิงหาคม
2559

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพมหานคร

1.นายสุภรัตน์ กรุดฉํ่า
2.นางสาวนิตยา ทวีศกั ดิ ์วนาไพร
3.นางสาวรุง่ รัตน์ อินทรวิเศษ
4.นายวุฒชิ ยั ทองชื่น

45

การสัมมนาวิชชาการเรือ่ ง “Digital
Education ก้าวใหม่ของการศึกษา
ไทย”

1–2
กันยายน
2559

ห้องประชุม Convention Hall A, B
ชัน้ 1 โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร

นางสาวจริยา ทิพย์หทัย

1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
2.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
3.น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒนิ นท์
4.นางสาววิภารัตน์ อ่อนลออ
5.นางสาวรุง่ นภา สาจิตร
6.นางสาวไพรสุดา ปานพรม
7.นางสาวสุณสิ า อ่อนฉํ่า
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ลําดับ
ที่
46

หัวข้อการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี

การเข้าร่วมงาน iPV6 ประจําปี
2559

รายงานประจําป 2559
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23
กันยายน
2559

สถานที่
ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3
โรงแรมมิราเคิล
กรุงเทพมหานคร

บุคคลที่เข้าร่วมประชุม
1.ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล
2.น.ส. สุณสิ า อ่อนฉํ่า

111

ภาคผนวก
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ป

ระชุมจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง ปีงบประมาณ 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่ จัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง ประจําปี งบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2558

ก

ารจัดอบรมโครงการ “การจัดการความรู้ เรือ่ ง การทําคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและงานวิจยั ” ให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบตั กิ าร Computer
Training 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 2)
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กิ

จกรรมตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ในแต่ละกลุม่ งานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนของศูนย์วทิ ยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ เพือ่ เป็ นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระหว่างวันที่ 18-20
พฤศจิกายน 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารบรรณราชนครินทร์

ก

ารตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ประจําปี 2558 ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูต้ รวจติดตาม จากบริษทั ไอเอ็นทีแอล เซิรท์ แจแซนซ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) และ
อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ต้

อนรับทีม Internal Auditor จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนของสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร และศูนย์วทิ ยบริการ วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2559 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง

านประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนา
การศึกษา ครัง้ ที่ 32" (WUNCA 32nd) โดยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝา่ ยแผนและ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้ารับรางวัลในฐานะเป็ นสถาบันการศึกษาทีส่ ามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานทีร่ องรับ IPv6
ใน ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
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ารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนงานบริการห้องสมุด ซึง่ มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทีช่ ว่ ยสนับสนุ นงานด้านทรัพยากร
สารสนเทศ เมือ่ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 1/2559 ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมือ่ ที่ 30 มีนาคม 2559
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116

ารจัด ประชุ ม ติด ตามประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ย งประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 1)

ก

ารจัดประชุมเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ เรือ่ ง "การทําคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
และงานวิจยั ในการทํางานของบุคลากร" ประจําปีงบประมาณ 2559 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 1)
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117

จกรรมติดตามตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามกระบวนการระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO9001:2008 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม
พ.ศ.2559

ก

ารตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรม QA สัญจร) ในรอบ 9 เดือน โดยได้รบั
เกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ เป็ นประธานกรรมการในการเข้าตรวจเยีย่ มในครัง้ นี้ และให้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมือ่ วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชัน้ 1)
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ป

ระชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชัน้ 1)

ต

รวจประเมินผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2558
นําโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รตั นะ ยศเมธากุล ประธานกรรมการ อาจารย์กาญจนา ยลสิรธิ มั
กรรมการ และอาจารย์ภคั จิรา ศิรโิ สม กรรมการและเลขานุ การ ซึง่ การตรวจประเมินในครัง้ นี้ทาง
คณะกรรมการได้ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการดําเนินงานของสํานักฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป เมือ่ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
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ารจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 2/2559
และได้มกี ารมอบของทีร่ ะลึกให้แก่อาจารย์วลุลี โพธิรงั สิยากรณ์ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักวิทยบริการฯ ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการในครัง้ นี้ เมือ่ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขึน้ รับมอบเกียรติบตั รจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ในส่วนของการเป็ นหน่วยงานทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นและสร้างองค์ความรูใ้ ห้เกิดแก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในงาน "วันส่งเสริมวิชาการสูค่ ุณภาพการเรียนการสอน" ซึง่ สํานักวิทย
บริการฯ มีสว่ นร่วมในการออกบูธเกีย่ วกับการให้บริการในด้าน ICT และด้านห้องสมุด นอกจากนี้ยงั มีบธู
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทีน่ ่าสนใจอีกมากมาย จัดขึน้ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ผู้

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ จากคุณทรงพร
โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในฐานะเป็ นหน่วยงานทีม่ คี วาม
พร้อมในการให้บริการรองรับมาตรฐาน IPv6 ในวันศุกร์ท่ี 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์
(ชัน้ 3) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
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คณะผูจัดทํา
ผศ.ดร.จรรยา
รศ.ดร.ทินพันธุ
นายภาสกร
ดร.วรวิทย
นายชยันต
นายภูริพัศ
นางกาจนา
นางสาวจริยา

เหลียวตระกูล ประธานคณะกรรมการ
เนตรแพ
กรรมการ
วรอาจ
กรรมการ
พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ
นันทวงศ
กรรมการ
เหมือนทอง กรรมการ
สดับธรรม กรรมการ
ทิพยหทัย
กรรมการและเลขานุการ

คณะทํางาน
นางสาวกุลณัฏฐา
นางสาววิภารัตน
นางสาวรุงนภา
นางสาวไพรสุดา
นางสาวสุณิสา

ธัญรัฐวุฒินนท
ออนละออ
สาจิตร
ปานพรม
ออนฉ่ํา

บรรณาธิการอํานวยการ
ผศ.ดร.จรรยา

เหลียวตระกูล

บรรณาธิการ
นางสาวจริยา ทิพยหทัย

ออกแบบปก-รูปเลม
นางสาวสุณิสา ออนฉ่ํา

ขอมูล
บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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