สารจาก... ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และบริการชุมชน   ซึ่งในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการและกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการท�ำงานและการให้บริการ   ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดหาครุภัณฑ์ การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015  การเป็นเจ้าภาพจัดงาน “37th WUNCA” การบริการวิชาการแก่สงั คม  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ซึง่ ทุกโครงการและกิจกรรมทีไ่ ด้ดำ� เนินการจนประสบผลส�ำเร็จ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามพันธกิจนัน้ ต้องขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกโครง การ ผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนักวิทยบริการฯ ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในทุกด้านเป็นอย่างดี  
ท�ำให้การปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี  
รายละเอี ย ดของทุ ก โครงการและกิ จ กรรมที่ ผ ่ า นมานั้ น ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล และสรุ ป ผล
การด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 จัดท�ำเป็นรายงานประจ�ำปีขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้
รับทราบ หวังว่ารายงานประจ�ำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจ

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ
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ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน พ.ศ. 2547
ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพือ่ รองรับการเป็นหน่วยงาน
ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2547 ซึง่ เป็น
การรวมกั น ของ 2 สำ � นั ก เดิ ม    คื อ สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และสำ � นั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ  
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  3  หน่วยงานย่อย ดังนี้
1. ศูนย์วิทยบริการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน

ปณิธาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐาน
สากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัย e-University

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศ
ในการให้บริการตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
    สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตาม
    พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
    สารสนเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
5. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของ
   นักศึกษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์

การบริหารงาน

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

คณะกรรมการประจำ�สำ�นัก

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

ศูนย์วิทยบริการ

- กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

- กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ

- กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

- กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- กลุ่มงานคลังและพัสดุ

- กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

- กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

- กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

- กลุ่มงานประกันคุณภาพ

- กลุ่มงานบริการและกิจกรรม

- กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์

  และประชาสัมพันธ์

- กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

จำ�นวนบุคลากร
พนักง�นร�ชก�ร,
6

อ�จ�รย์, 8
ข้�ร�ชก�รพล
เรือน, 1

“

ในปีงบประมาณ 2561  สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี จำ � นวนบุ ค ลากร
รวมทั้งสิ้น 44 คน   โดยแบ่งเป็น อาจารย์ 8 คน  
ข้าราชการพลเรือน 1 คน  พนักงานราชการ 6 คน  
และพนักงานมหาวิทยาลัย 29 คน

”

พนักง�น
มห�วิทย�ลัย 29

2

คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำ�นวยการ

ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

น.ส.จีรพรรณ เทียนทอง

ผศ.กันยา อนุกูลธนากร

นายภูริพัศ เหมือนทอง

น.ส.จริยา ทิพย์หทัย

นายดนุวัศ อิสรานนทกุล

นายชยันต์ นันทวงศ์

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร

รักษาการหัวหน้าสำ�นักงานฯ

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

3

รองผู้อำ�นวยการ
่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ�

น.ส.รุ่งนภา สาจิตร

น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์

น.ส.ภัทราพร วงษ์น้อย

น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

น.ส.ปรางทิพย์ พึงไชย

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ�

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์

4

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวารสาร
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

นายสุวิศาล ทับแสง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

หัวหน้ากลุ่มงาน

น.ส.กุลดา สวนสลา

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อ
การเรียนออนไลน์

นายวิชชากร คูหาทอง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล

รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานการให้บริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

บุคลากร | สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

น.ส.รุ่งนภา สาจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร

น.ส.ไพรสุดา ปานพรม

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุณสิ า อ่อนฉ�ำ่

น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

5

บุคลากร | ศูนย์วิทยบริการ

น.ส.ภัทราพร วงษ์น้อย

น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

น.ส.ปรางทิพย์ พึงไชย

น.ส.กาญจนา อยู่ประยงค์

น.ส.กัญญา สิงหบุตร
บรรณารักษ์

น.ส.บุสดี หมื่นขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุภัคตรา พรมสีนอง

น.ส.วรรณี คณฑา

น.ส.ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6

บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร | ศูนย์วิทยบริการ

น.ส.ฉัตรดาว ชาติเชื้อ

น.ส.รุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ

นายพิเชษฐ อยู่เย็น

น.ส.รมย์นลิน แตงนวลจันทร์

นายวีระศักดิ์ ศรีผง

นายกษิดิศ ประมวลกมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ�

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.ภคมน เด่นประเสริฐ
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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บุคลากร | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุวิศาล ทับแสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวิชชากร คูหาทอง

น.ส.กุลดา สวนสลา

นายนภดล แข็งการนา

นางดวงพร สีระวัตร

นายวิทยา สีระวัตร

นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

นายอาดัม จิกิตศิลปิน

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

8

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางอัญชลีพร แก้ววงษา

นายศักดิ์ดา จตุพร

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

9

งบประมาณ

ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
ลำ�ดับ
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย
ที่
งบประมาณแผ่นดิน
1 จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
2 ครุภัณฑ์
    - Wireless Access Point ห้องปฏิบัติการ
    - ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
    - ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์
    - ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์
    - ระบบการเรียนการสอนทางไกล
    - ระบบห้องจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการฯ
    - ระบบให้บริการเครื่องแม่ข่าย (Cloud Computing)
3 พัฒนาสำ�นักวิทยบริการ
    - การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
    - การใช้สิทธิระบบศูนย์ข้อมูลสำ�รอง
4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
    - ค่าบำ�รุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
    - การจัดกิจกรรม บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018
    - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
5 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
    - พัฒนาบุคลากร (เดินทางไปราชการ)
    - พัฒนาบุคลากร (อบรม)
6 วัสดุสำ�นักงาน
- วัสดุสำ�นักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
    - จัดทำ�รายงานประจำ�ปี
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการตรวจฯ
รวมเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8 ประชุมคณะกรรมการประจำ�สำ�นักฯ
9 ประชาสัมพันธ์สำ�นักวิทยบริการฯ
10 ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
    - ขาตั้งกล้อง

10

งบประมาณ(บาท)
3,000,000
7,485,600

1,500,000
2,000,000

400,000

400,000
30,000
14,815,600
38,200
70,000
71,500

ลำ�ดับ
กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย
ที่
เงินนอกงบประมาณ
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop)
    - ชุดโต๊ะทำ�งานผู้บริหาร
    - เครื่องพิมพ์ (Laser Printer)
11 บริการวิชาการแก่ชุมชน
12 ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one Computer)
    - เครื่องพิมพ์ (All in one Printer)
    - เครื่องพิมพ์ระบบหัวเข็ม
    - เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
    - เครื่องให้คะแนนความพึงพอใจแบบปุ่มสัมผัส
    - รถเข็น
    - เครื่องเล่นบลูเรย์
    - โซฟา
    - บอร์ดอะคริลิค
    - เครื่องปรับอากาศ
    - เบาะรองนั่งสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม
    - โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ
13 ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
    - กิจกรรม Library in My Mind
    - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
    - กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ
    - กิจกรรมรณรงค์ไม่ยืมเกินกำ�หนด เกินจริงปรับจริง
    - กิจกรรม Lucky Gift
    - กิจกรรมบริการให้ยืมนะ..กระเป๋าให้ยืม
    - กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์
    - กิจกรรม Library Free Point
    - อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
14 ปรับปรุงห้องจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและวารสาร
15 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
    - เงินอุดหนุนการสร้างบทเรียน
    - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
16 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - หลักสูตรการสร้างภาพเสมือนจริง
    - หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน
    - หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ(บาท)

44,500
722,950

62,750

9,750
118,700
123,700

รายงานครุภัณฑ์จัดหา
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายการ

จำ�นวน

Wireless Access Point ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์
ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ระบบห้องจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการฯ
ระบบให้บริการเครื่องแม่ข่าย (Cloud Computing)
ขาตั้งกล้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop)
ชุดโต๊ะทำ�งานผู้บริหาร
เครื่องพิมพ์แบบ (Laser Printer)
เครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one Computer)
เครื่องพิมพ์ (All in one Printer)
เครืองพิมพ์ระบบหัวเข็ม
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด
เครื่องให้คะแนนความพึงพอใจแบบปุ่มสัมผัส
รถเข็น
เครื่องเล่นบลูเรย์
โซฟา
บอร์ดอะคริลิค
เครื่องปรับอากาศ
เบาะรองนั่งสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม
โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ
ชุดประชุมทางไกล (Video Conferencing System)
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop)
เครื่องพิมพ์ (Laser Printer)
กล้องถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา
เครื่องโปรเจคเตอร์
ปรับปรุงห้องทำ�งานฯ

86 ชุด
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
3 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
6 เครื่อง
3 คัน
4 เครื่อง
12 ตัว
4 อัน
10 เครื่อง
24 ตัว
6 ตัว
1 ชุด
1 ระบบ
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 งาน
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ราคา
(บาท)
1,933,276.00
945,000.00
945,000.00
888,160.00
556,400.00
914,000.00
870,600.00
        5,000.00
54,000.00
8,500.00
4,000.00
51,160.00
19,960.00
        8,500.00
18,000.00
       36,000.00
10,500.00
14,360.00
       19,080.00
12,000.00
     475,000.00
36,960.00
15,540.00
124,300.00
362,409.00
25,000
8,000
31,000
28,000
44,500.00

งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ
สัมมนาเทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
โลกออนไลน์แบบ realtime เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรบน social media และงาน
สัมมนา “Smart  Network  for Education”
โครงการบริการแก่สังคม ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อแนะนำ�การจัดการห้องสมุดแก่ชุมชน
การปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรห้องสมุด
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการห้องสมุดด้วยโปรแกรม
OpenBiblio
นำ�เสนอผลงานบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
ปอมท.ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
(Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 8
ระดับนานาชาติ
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้างพื้น
ฐานอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 4
ประชุมเครือข่ายสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
ครั้งที่ 8
ประชุมวิชาการประจำ�ปี 2561 (TK Forum 2018)
หัวข้อ “Creating Better Library: The Unfinished
Knowledge”

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

บริษัท ลานนาคอม จำ�กัด

11 - 12
ตุลาคม 2560

โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่  
โรงเรียนวัดสะนำ�

22 - 24
พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

23 – 25
พฤศจิกายน 2560
7–8
ธันวาคม 2560

สำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

13  
ธันวาคม  2560
25 – 26
มกราคม 2561
24  
มกราคม  2561

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

30 – 31
มกราคม 2561

สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
หน่วยงานภายในสำ�นักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

15  
กุมภาพันธ์  2561

13

หัวข้อ

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น จำ�นวน 8 ฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561
สัมมนาเครือข่ายสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย
ครั้งที่ 7  เรื่อง “การบริหารและการบริการสำ�นัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0”
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การให้บริการ LINE BOT
สำ�หรับหอสมุด รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำ�หรับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกได้รับทราบ
ถึงแนวทางปฏิบัติในการลงรายการสหบรรณานุกรมให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐาน
ข้อมูลสหบรรณานุกรม
อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น (ออนไลน์) ประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 3 ฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS)

สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำ�กัด

13 – 14
กุมภาพันธ์ 2561

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

15 – 17
กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วม
กับบริษัทวันซอฟต์ แอนด์ โอเอ จำ�กัด
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

19 – 20
กุมภาพันธ์ 2561
19 – 20
กุมภาพันธ์ 2561

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท EBSCO

21  
มีนาคม  2561

สัมมนา หัวข้อ The Future of Hybrid IT Made
Simple
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำ�ปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์
ดิจิทัลสำ�หรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการ
สอนและการประเมินผล “Digital  
Strategies for Higher Education: Enhancing
Teaching, Learning and Assessment”
อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018

บริษัท ลานนาคอม จำ�กัด

26 – 28
มีนาคม 2561
29 – 30
มีนาคม 2561

สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย (ATCI)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การทำ�รายการระเบียบในระดับสหบรรณานุกรม
การอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยวิจัย
(UC Level) และการดำ�เนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล นวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สหบรรณานุกรม
วลัยลักษณ์

25 – 26
เมษายน 2561
26 – 27
เมษายน 2561

หัวข้อ

หน่วยงานที่จัด

โครงการจัดการความรู้สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
ห้องสมุดสีเขียว
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล”

วัน เดือน ปี

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
สัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาที่ประเทศ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)
สิงคโปร์”
จำ�กัด
จัดการบรรยายและเสวนาเรื่อง “Smart  Library: การ สำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
บริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย
4.0”
อบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระ
วิชาชีพบรรณารักษ์”รุ่นที่ 4
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

8
พฤษภาคม 2561

ประชุม “EBSCO Annual Conferences 2018”

บริษัท EBSCO

ฝึกอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมและลงรายการข้อมูล
ในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS)

สำ�นักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา สำ�นักงานคณะ
กรรมการ
การอุดมศึกษา

3
สิงหาคม 2561
17
สิงหาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจง
แนวทางการจัดทำ�ข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูล
กลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการ
ศึกษาของรัฐบาล
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง
“การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำ�คัญของ
องค์กร”

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

25  
กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

31
สิงหาคม 2561

สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนในอนาคต”

14 – 15
มิถุนายน 2561
9 – 21
มิถุนายน 2561
5
กรกฎาคม 2561
6–7
สิงหาคม 2561

14  
กันยายน 2561

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

เครือข่ายสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
8 แห่ง ครั้งที่ 8
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ได้ ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ (MOU) ร่ ว มกั บ สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
8 แห่ง เพื่อให้การดำ�เนินงานภายใต้พันธกิจของสำ�นักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสนั บ สนุ น พั น กิ จ
ของมหาวิท ยาลั ย เกิดประสิท ธิภาพ และประสิทธิ ผ ลเชิ ง
คุณภาพ จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษา
ของกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ และสร้างแรงผลักดันความคิด
สร้างสรรคให้เกิดผล
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2560  โดยมี ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
กรรมการ และดร.สมพร พูลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของสำ�นักวิทยบริการฯ นอกจากนี้ ทางสำ�นักวิทยบริการฯ ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ตัวแทนครูโรงเรียนในเครือข่ายการจัดบริการวิชาการ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมตอบสัมภาษณ์เพือ่ รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะใน
การได้รับบริการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำ�มาปรับปรุงงานบริการของสำ�นักฯ ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของสำ�นักเพื่อการกำ�กับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำ�นัก
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 1
การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2
การดำ�เนินงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 3
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 4
การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อศูนย์วิทยบริการ
คะแนนเฉลี่ยรวม (29/6)

ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ดำ�เนินงาน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

ดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ดีมาก

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ดีมาก

4.5
คะแนน

4.10
คะแนน

4

ดี

4.83

ดีมาก
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ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

สำ � นั ก วิ ท วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
จากบริษัท Jasanz Intlcert เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ศูนย์วิทยบริการ
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การเป็นเจ้าภาพจัดงาน "37th WUNCA"
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้า ภาพจั ดการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ "การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา" ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี
ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประธาน
ในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  กล่าวรายงาน และได้รับ
เกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในในนามจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ประยุทธ
สุ ร ะเสนา  รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ กล่ า วต้ อ นรั บ
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเจ้าภาพการจัดงาน
WUNCA ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มาร่วมรับมอบโล่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
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กิจกรรมการบรรยาย/อภิปรายและกิจกรรม Workshop

บูธแสดงอุปกรณ์ด้านไอที
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บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 12)
ชั้น 1

ชั้น 2

- บริการห้องคีตศิลป์
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมสัญญาณดาวเทียม
  CATV SYSTEM

- บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการเอกสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
- โถงจัดนิทรรศการ/หนังสือใหม่
- บริการตรวจสิ่งของ
- ห้องประชุมนพเก้า

ชั้น 8

- ห้องประชุม/สัมมนา 
อาคารหอสมุดหลังเก่า (อาคาร 8)

ชั้น 1

- บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000-349
- ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มย่อย

- บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
- บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
             ฉบับเย็บเล่ม
ชั้น 3
- บริการกฤตภาค/จุลสาร
- บริการหนังสือทั่วไป หมวด 350-649
- หนังสือเยาวชน/นวนิยาย/เรื่องสั้น
- ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มย่อย
ชั้น 2
- ห้องบริการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
- ห้องจดหมายเหตุ
- สำ�นักงานศูนย์วิทยบริการ
ชั้น 4
- บริการหนังสือทั่วไป หมวด 650-999
อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (อาคาร 11)
- ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ชั้น 2
ชั้น 5
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
- บริการห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น  
- บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์
             และ Web Streamming
- บริการหนังสืออ้างอิง - บริการยืม - คืน ทรัพยากร
- ห้องบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
             สารสนเทศ
ชั้น 6

ชั้น 7

- บริการหนังสืออ้างอิง
- บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
- บริการหนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ์
- บริการโฮมเธียร์เตอร์
- บริการชมวีดีโอกลุ่มย่อย
- บริการทีวีรายบุคคล
- บริการมัลติมีเดียรายบุคคล
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จำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดซื้อ-จัดหา ในปีงบประมาณ 2561
ประเภท

ภาษาไทย
(จำ�นวน)
บทความ
ไม่ได้จัดซื้อ
หนังสือ
995 ชื่อเรื่อง
(1,195 เล่ม)
ไฟล์คอมพิวเตอร์
ไม่ได้จัดซื้อ
สื่อโสตทัศน์
188 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 331 ชื่อเรื่อง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
99 ชื่อเรื่อง
(8,353 ฉบับ)

ภาษาต่างประเทศ
(จำ�นวน)

รวม

200 ชื่อเรื่อง
(200 เล่ม)

1,195 ชื่อเรื่อง
(1,395 เล่ม)

409 รายการ
22  ชื่อเรื่อง

597 รายการ
353 ชื่อเรื่อง
101 ชื่อเรื่อง
(8,353 ฉบับ)

3 ชื่อเรื่อง

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2561
บุคคลภายใน
(จำ�นวนคน)
124,091
4,271
128,362

สถานที่
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อ.เมืองนครสวรรค์)
อาคาร 11 (ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี)
รวมทั้งสิ้น

บุคคลภายนอก
(จำ�นวนคน)
913
913

สถิติการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2561
จำ�นวน
(คน)
13,198
378
1,439
15,015

ประเภท
หนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อโสตทัศน์
รวมทั้งสิ้น
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จำ�นวน
(รายการ)
25,863
518
1,551
27,932

การบริการวิชาการแก่สังคม
      โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดการห้องสมุดให้แก่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน       (ยุวบรรณารักษ์)
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดของโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการ ตลอด
จนสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านห้องสมุดกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และ
สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
     โครงการนี้ยังมีการจัดกิจรรมการแนะนำ�การจัดการห้องสมุดแก่ชุมชนเชิงรุก โดย
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการห้องสมุดด้วยโปรแกรม OpenBiblio ซึ่งได้รับความร่วมมือ
ทางวิชาการจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชวี ติ ตามแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และอีกทัง้ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำ�เนินงานของ
โรงเรียนทีไ่ ด้จดั กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่ า่ นมาตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานทีต่ า่ งๆ ดังนี้

เขตพื้นที่ อำ�เภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
22 พ.ย. 60
โรงเรียนคลองอังวะ
23 พ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
24 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดสระนำ�
23 มี.ค. 61
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
22 มี.ค. 61
โรงเรียนบ้านสมอทอง
เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (ต่างอำ�เภอ)
22 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
30 ม.ค. 61
โรงเรียนอุดมพัฒนา
7 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
13 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดใหม่ ตำ�บลน้ำ�ทรง
20 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (อำ�เภอเมือง)
15 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
8 ธ.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์
23 ม.ค. 61
โรงเรียนวิชาวดี
23 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหนองปลิง
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในปีงบประมาณ 2561 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์วทิ ยบริการได้จดั “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”
ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการต่างๆ ของ
ศูนย์วิทยบริการเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำ� ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี ระบบฐาน
ข้อมูล รวมถึงระบบการเข้ารับบริการเกี่ยวกับห้องสมุด ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรม
    อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Appication ALIST Opac, NSRU
e-Library, SrangSook และฐานข้อมูล
ออนไลน์

    ครอบครัวนักอ่าน

    ส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ

    อ่านได้ อ่านดี

ช่วงเวลา
ธันวาคม 2560
(จำ�นวน 2 ครั้ง)
กุมภาพันธ์ 2561
(จำ�นวน 2 ครั้ง)
กรกฎาคม 2561
(จำ�นวน 1 ครั้ง)

ลักษณะของกิจกรรม
จัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Application ALIST, OPAC, NSRU                   
e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Application ALIST,
Opac, NSRU e-Library, SrangSook และฐาน
ข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
1 – 30 ธ.ค.60
เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้มีผู้มาใช้บริการและยืม
ทรัพยาการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการเพิ่ม
มากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ�กระเป๋า
ผ้าหรือกระเป๋าที่สามารถใส่หนังสือได้ครั้งละ
หลาย ๆ เล่มมาบริจาค เพื่อส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการ
ในการยืมหนังสือกับศูนย์วิทยบริการอย่างน้อย 4
เล่ม จึงจะสามารถขอยืมกระเป๋าผ้าใส่ทรัพยากร
สนเทศนำ�กลับบ้านได้ และเมื่อคืนทรัพยากรสาร
สนเทศจะต้องใส่กระเป๋าผ้าส่งคืนเมื่อถึงกำ�หนด
5 – 9 ก.พ.61
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
(self check) เพื่อกระตุ้น/ส่งเสริม/สนับสนุนให้
ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และมีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการอ่านหนังสือมาก
ขึ้นและยังเป็นการนำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการอีกด้วย
12 ก.พ.– 12 มี.ค. 61 กิจกรรม “อ่านได้ อ่านดี ” เป็นกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษา 
อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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กิจกรรม

ช่วงเวลา

ลักษณะของกิจกรรม
ภายในศูนย์วิทยบริการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบคำ�ถามประจำ�สัปดาห์ ๆ ละ 1 คำ�ถาม ซึ่งเป็น
คำ�ถามเกี่ยวกับหนังสือแนะนำ�ประจำ�เดือนและ
ระเบียบการเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ โดย
ตอบคำ�ถามแล้วใส่กล่องร่วมสนุก ณ จุดบริการ
ยืม - คืน  ในทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการจับสลาก เพื่อ
หาผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษจากผู้บริหารสำ�นักวิทย
บริการฯ
    ห้องสมุดมนุษย์
15 -28 ก.พ.61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต ซึ่งคือบุคคลที่ต้องการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือ
สร้างแรงบันดาลใจผ่านการสนทนาให้กับผู้สนใจ
หรือผู้ใช้บริการ
    กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มิ.ย. – ก.ค. 61 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการและการเข้า
ใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรกลุ่มงาน
บริการและกิจกรรมเป็นวิทยากรในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ประจำ�ปีของมหาวิทยาลัยหรือของ
แต่ละคณะในปีการศึกษา 2561
    Library Free Point
16 ก.ค.– 21 พ.ย. 61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
(ย่านมัทรี) สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้
มากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ที่มี
ประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสะสมตาม
เงื่อนไข ดังนี้
นักศึกษาทุกระดับชั้นปีและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ที่มีประวัติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 รายการ
สามารถใช้สิทธิ์การยืมได้ไม่เกิน 10 เล่ม นาน 10
วัน (เดิมยืมได้ 6 เล่ม นาน 7 วัน)
         สำ�หรับสมาชิกประเภทอาจารย์ที่มี
ประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศสะสมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า100 รายการ สามารถใช้สิทธิ์การยืมได้
ไม่เกิน 30 เล่ม นาน 70 วัน(เดิมยืมได้ไม่เกิน 20
เล่ม นาน 60 วัน)
    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “Library in My 16 ก.ค. – 30 พ.ย. 61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจิตอาสา 
Mind” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และบุคคล
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทำ�ความดีถวาย
ภายนอก ที่สนใจร่วมกิจกรรมทำ�ความดีถวาย

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ลักษณะของกิจกรรม
ในหลวงรัชกาลที่ 10 น้อมรำ�ลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบของ
การรับบริจาคหนังสือ โดยมีศูนย์วิทยบริการเป็น
สื่อกลางนำ�ไปบริจาคให้แก่โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา – มัธยมศึกษา ที่อยู่ห่างไกลในจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง หรือโรงเรียน
การปรั
เส้นกทางเชื
มโยงเครื�อนัข่กาวิยสํ
ารองผ่
ในเครืบอปรุ
ข่างยบริ
ารชุม่อชนของสำ
ทยบริ
การานทาง
บริและเทคโนโลยี
ษัท ทีโอที จํากัสดารสนเทศ
(มหาชน) ความเร็
ให้ได้รับวหนั300/150
งสือดีมี Mbps
(เส้นทางหลักผ่านเครือข่าย Uninet ความเร็ว 1/1 Gbps)
ประโยชน์ไว้ใช้เพื่อการศึกษา
16 ก.ค. – 30 พ.ย. 61 เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มความรู้ในเรื่องของ
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อกระตุ้น/ส่ง
เสริม/สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการมีความตระหนักถึง
การทำ�ตามระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
และการเสียค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ กรณีที่
นำ�ทรัพยากรสารสนเทศมาคืนเกินกำ�หนดและ
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศมาคืนตามกำ�หนดเวลา

1

    เกินจริง ปรับจริง
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ภาพประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสามารถ
สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่  URL: http://comqa.nsru.ac.th

2. งานบริการวิชาการ
จัดฝึกอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียด  ผ่านทางเว็บไซต์ที่ URL:
http://ittraining.nsru.ac.th

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้บริการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

4. งานบริการ Account
เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  สามารถขอใช้บริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ที่ URL: http://noc.nsru.ac.th

5. บริการ e-Mail
ให้บริการ NSRU Mail สำ�หรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย สามารถขอใช้งาน    ผ่านทางเว็บไซต์ที่  URL:
http://gafe.nsru.ac.th

6. งานบริการพื้นที่บน Server
ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ไม่มีพื้นที่ Web Server  เป็นของตนเอง ซึ่งสามารถกรอกแบบ
ฟอร์มเพื่อขอใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ

7. งานบริการให้ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประชุม
อบรม  สัมมนา สามารถกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ได้ที่
เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

8. งานบริการซ่อมบำ�รุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

9. งานให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ให้บริการห้องอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูล    
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

10. งานบริการให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�บทเรียนออนไลน์
(e-Learning)  ให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย   
สามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่  URL: http://elearning.nsru.ac.th

11. ให้บริการห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้แก่ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อใช้ในการประชุม/
อบรม/สัมมนา สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้อง หรือกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ

								
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 6 ห้อง
								1. Computer Laboratory 1 จำ�นวน 30  เครื่อง
								2. Computer Laboratory 2 จำ�นวน 30  เครื่อง  
								3. Computer Laboratory 3 จำ�นวน 42  เครื่อง
								4. Computer Laboratory 4 จำ�นวน 45  เครื่อง
								5. Computer Training 1
จำ�นวน 42  เครื่อง
								6. Computer Training 2
จำ�นวน 30  เครื่อง

ห้องประชุม/สัมมนา จำ�นวน 3 ห้อง
1. ห้องประชุมพระบาง
2. ห้องประชุมเล็ก
3. ห้องประชุมราชพฤกษ์

รองรับจำ�นวนคน 300 คน
รองรับจำ�นวนคน 50 คน
รองรับจำ�นวนคน 20 คน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้พัฒนาระบบ และเว็บไซต์ตามแผน
พัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 และตามความต้องการของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ดังนี้

1 ระบบติดตามการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ | http://ap.nsru.ac.th
ระบบพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามขั้นตอนการขอตำ�แหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2 ระบบ Personal Web Site
เว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานส่วนตัว องค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่
สไลด์การสอน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
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3 ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย | http://wifi.nsru.ac.th
ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกให้กับบุคลากร
และนักศึกษา

4 บริการสอบถามข้อมูลด้วย Chat Bot
ระบบตอบคำ�ถามอัตโนมัติผ่านโปรแกรม LINE เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการติดต่อสอบถามข้อสงสัยในการบริการของสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ระบบบริการวิชาการ | http://mis.nsru.ac.th
ระบบบันทึกข้อมูลการบริการวิชาการ

6 ระบบงานวิจัย | http://mis.nsru.ac.th
ระบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7 ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ | http://etransport.nsru.ac.th
ระบบจองรถ และออกแบบฟอร์มการจองรถออนไลน์ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการขอใช้งานรถของมหาวิทยาลัย

8 ระบบรายงานตัวบัณฑิต | http://www.nsru.ac.th/graduate
ระบบรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และสามารถจองที่พักและจองรถ

9 ระบบจองชุดครุยสำ�หรับบัณฑิต | http://www.nsru.ac.th/gown
ระบบจองชุดครุย สำ�หรับนักศึกษาที่ต้องการตัดชุดครุยเพื่อใช้ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร

10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับ-ส่งเอกสาร คำ�สั่ง ประกาศ ผ่านทางออนไลน์

11 ระบบเรียนออนไลน์ e-Learning | http://lms.nsru.ac.th
ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

12 เว็บไซต์ 37TH WUNCA | http://www.wunca.uni.net.th/wunca37
เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการการดำ�เนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37

13 37TH WUNCA Application

แอปพลิเคชันสำ�หรับการเข้าร่วมการอบรม การตอบแบบสอบถาม
การเช็คชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการการดำ�เนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37
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การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นที่บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อำ�เภอเมือง

ปีงบประมาณ 2561

อำ�เภอพยุหะคีรี

1. การเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ
- อำ�เภอเมือง
79 จุด
  - อำ�เภอพยุหะคีรี
93 จุด

รวม 172 จุด
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2. การจัดทำ�ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทร)ี
3. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร (ย่านมัทรี) ประกอบไปด้วย
     
3.1 งานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายเพิ่มเติม
     
3.2 งานติดตั้งเครือข่ายไร้สาย
     
3.3 งานติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย fiber optic
     
3.4 งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (data center)
4. การปรับปรุงอุปกรณ์ขยายเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการได้รับการจัดสรรความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
เติมขนาด 1 Gbps รวมกับขนาดความเร็วเดิม 1 Gbps เป็น 2 Gbps จากสำ�นักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา (Uninet)
6. การเปิดบริการเครือข่าย eduroam ร่วมกับสำ�นักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
7. การขยายสัญญาการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Network firewall) ให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
8. การขยายสัญญาการบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (Data center)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องควบคุม ดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานและบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีฯ ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม โดยในปีงบประมาณ
2561 ที่ผ่านมาสำ�นักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว “การพัฒนาสือ่ สามมิตเิ สมือนจริง Augmented Reality (AR)”
ทำ�ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมล้วนดำ�เนินไปอย่างรวดเร็ว เพือ่ ยกระดับการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บนระบบเครือข่าย มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณ สู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึน้ ส่งผลให้คณ
ุ ลักษณะเด็กเปลีย่ น
ไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้า
หมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าว
ไปสูป่ ระเทศรายได้สงู โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
การศึกษาจึงเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมกำ�ลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไก
สำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในลำ�ดับต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถนำ�เอาระบบความ
จริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้ผู้ใช้
และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน จากเหตุผลดัง
กล่าวสำ�นักวิทยบริการฯ จึงได้จดั ทำ�โครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
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2. VR App: Development for Education and Learning
การเรียนการสอนในปัจจุปัน มีผู้บรรยายอยู่หน้าชั้น คง
ไม่ใช่วิธีการเรียนในอุดมคติของทุกคน ในขณะที่การนำ�เสนอผ่าน
โปรแกรม PowerPoint และมีภาพเคลื่อนไหวก็อาจทำ�ให้น่าสน
ใจยิ่งขึ้นได้บ้าง แต่การนำ�เทคโนโลยี VR เข้ามาใช้งาน จัดได้ว่า
เป็นการเรียนรูแ้ ห่งยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริง การฝึกอบรมผ่านโลก
เสมือนจริงของ VR นี้ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการจำ�ลองสถานการณ์
ที่ยากจะทำ�ได้ในชีวิตจริง เช่น การเข้าไปจัดฝึกอบรมในพื้นที่จริง
สถานการณ์จริง อาจทำ�ให้เกิดอันตรายได้ นั่นจึงเป็นข้อจำ�กัดใน
การจัดฝึกที่สำ�คัญทำ�ให้โอกาสในการจัดฝึกอบรมในสถานการณ์
จริงบนพื้นที่ปฏิบัติการจริงจึงทำ�ได้ยากขึ้นไปอีก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  สามารถนำ�เอาระบบ
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริง
ให้ผู้ใช้และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน สำ�นัก
วิทยบริการฯ จึงได้จัดทำ�โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “VR App
Development for Education and Learning” เพื่อให้การ
บริการวิชาการของสำ�นักวิทยบริการฯ เป็นไปได้อย่างราบรืน่ และ
มีประสิทธิภาพ

3. Creative Positive Working
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ได้ผเู้ รียนทีม่ ลี กั ษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น
ว่าด้วยทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย Reading (การอ่าน),
Writing (การเขียน) และ Arithmetic (การคิดคานวณ) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication (การสือ่ สาร), Collaboration
(การร่วมมือ) และ Creativity (การคิดสร้างสรรค์)รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และ
ทักษะด้านสารสนเทศสือ่ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูด้ า้ นการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ซึง่ เป็นกระบวนการทางปัญญาในการสร้างสิง่ ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงสิง่ ต่าง
ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มพูนทักษะการคิด ทักษะในการทางานร่วม
กับผู้อื่น สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และการประยุกต์สู่นวัตกรรม รวมถึงทักษะการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ จึงได้จัดทำ�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ (Creative Positive Working)” เพื่อ
ให้บุคลากรทางด้านการศึกษา สามารถนำ�แนวคิดไปปรับใช้ และมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ได้
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4. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot & Plickers
Kahoot & Plickers เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งคำ � ถามออนไลน์
แ บ บ ฟ รี ไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ส า ม า ร ถ ใช้ ง า น ไ ด้ ผ่ า น S m a r t p h o n e
ที่ทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา  เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเท่านั้น และ
ลำ�ดับของผู้เข้ารวมแข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบคำ�ถามและเกมเสร็จสิ้น
นอกจากนั้น ยังมีวิธีการใช้งานที่ง่าย
และสะดวกหากพูดถึงการนำ�มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการเรียนการสอน อาจจะใช้
Kahoot & Plickers มาเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินการสอนของครู
น่าจะทำ�ให้บรรยากาศในการเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำ�โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ Kahoot & Plickers” เพือ่ ให้บคุ ลากรทางด้านการศึกษา สามารถนำ�ความรูแ้ ละทักษะไปปรับใช้กบั วิธกี ารจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถิติการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
1 งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษา
นักศึกษา

สมัครสอบ

เข้าสอบ

ขาดสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

(จำ�นวนคน)

(จำ�นวนคน)

(จำ�นวนคน)

(จำ�นวนคน)

(จำ�นวนคน)

(ผู้สอบผ่าน)

ภาคปกติ

4890

4340

550

2759

1547

63.57

ภาค กศ.บป.

549

461

14

292

155

63.34

2 งานบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)
NSRU Account

Mac Address

นักศึกษา

2,640

3,946

บุคคลภายใน

52

478

บุคคลภายนอก

77

-

ประเภท

(จำ�นวน)

(จำ�นวน)

3 งานให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมสัมมนา
จำ�นวน

ห้อง

(ครั้ง)

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1

45

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 2

21

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 1

48

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 2

ใช้สอบประกันคุณภาพคอมฯ

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 3

80

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 4

77

    ห้องประชุมพระบาง

59

    ห้องเรียนพระบาง

25
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2561
การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560

การตรวจประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
- วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560

อบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application Alist, OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ WUNCA ครั้งที่ 37
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
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ทำ�บุญประจำ�ปี 2561 สำ�นักวิทยบริการฯ
วันที่ 5 มกราคม 2561

ทำ�บุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 9 มกราคม 2561

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “37th WUNCA”
วันที่ 17 มกราคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำ�ปี 2561
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

38

พิธีสรงน้ำ�พระ และรดน้ำ�ขอพรผู้บริหาร
วันที่ 11 เมษายน 2561

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำ�หรับการเรียนการสอน
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

39

การพัฒนาบุคลากรสำ�นักวิทยบริการฯ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำ�หรับการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำ�หรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานศูนย์ ICT
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

40

ทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์และสามเณร ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 15 สิงหาคม2561

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำ�เนินงาน และจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปี 2562
วันที่ 6 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564”
วันที่ 13 กันยายน 2561
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คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2561
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้จัดทำ�
		
นายพงษ์ศักดิ์		ศิริโสม			ประธานกรรมการ
			นางสาวจีรพรรณ
เทียนทอง		กรรมการ
			นายภูริพัศ		เหมือนทอง		กรรมการ
			ผศ.กันยา		อนุกูลธนากร		กรรมการ
			ผศ.ภัคจิรา		ศิริโสม			กรรมการ
			นายดนุวัศ		อิสรานนทกุล		กรรมการ
			นายชยันต์
นันทวงศ์		กรรมการ
			นางสาวจริยา
ทิพย์หทัย		กรรมการและเลขานุการ
			นางสาวกุลณัฏฐา	ธัญรัฐวุฒินนท์		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			นางสาวสุณิสา		อ่อนฉ่ำ�			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

คณะทำ�งาน

			นางวิภารัตน์		 ศรีเพ็ชร 		
			นางสาวรุ่งนภา		สาจิตร
			นางสาวสุณิสา		อ่อนฉ่ำ�
			นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

ออกแบบ และจัดรูปเล่ม

นายพงษ์ศักดิ์

ศิริโสม

บรรณาธิการ
นางสาวจริยา ทิพย์หทัย

ข้อมูล

นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ�

บุคลากรสำ�นักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย
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