ป ร ะ จํา เ ดื อ น ม ก ร า ค ม - มี น า ค ม 2 5 6 4 | ป ที 5 ฉ บั บ ที 1

จดหมายข่ า ว

สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
0-5621-9100 ต่อ 1501 (สํ านักงาน)

http://aritc.nsru.ac.th

@NSRUARITC

ประจําเดือน เมษายน 2564

NSRU TRAINING

http://training.nsru.ac.th

ลงทะเบียน

ขั นตอนการสอบ

Content:
ประมวลภาพกิจกรรม......................หน้า 2

บทความ........................................หน้า 28

Digital Literacy Baseline.............หน้า 40
PAGE

01

ประชุ ม หารื อ การออกแบบ
ระบบฐานข้ อ มู ล ทางด้ า น
การวิ จั ย และบริ ก าร
วิ ช าการ
7 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน

การประชุมหารือ เรือง การออกแบบ และจัดทําฐานข้อมูล
ทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการภายใต้ตัวชีวัดการ
ประกันคุณภาพการศึ กษา ทีจะทําร่วมกับสถาบันวิจัย

และพั ฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนา อาจารย์อธิกัญญ์
แพรต่วน รองผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง

ทัง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื อแลกเปลียนข้อมูล
และหาแนวทางในการพั ฒนาระบบดังกล่าวต่อไป

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PAGE

02

e-Asset

Web Application

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

"การใช้ ง านระบบ E-ASSET"
13 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีฝายพั ฒนาระบบ
สารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานครุภัณฑ์ของสํ านักวิทย
บริการ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ

บริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application"
(e-Asset) ให้แก่เจ้าหน้าทีพั สดุของหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในมหาวิทยาลัย ซึงเปนระบบใหม่ทีทางฝายพั ฒนา

ระบบสารสนเทศ พั ฒนาขึนมาเพื ออํานวยความสะดวก
ในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามครุภัณฑ์ในทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิ วเตอร์ LAB 3 ชัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

PAGE

03

NSRU QA
Database

การเชื อมโยงข้ อ มู ล
สารสนเทศด้ า นหลั ก สู ตร
14 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีฝายพั ฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม

หารือเกียวกับการเชือมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสู ตร
เพื อการประกันคุณภาพการศึ กษา และการประยุกต์ใช้
ข้อมูลในด้านต่างๆ ทีเกียวข้อง ร่วมกับสํ านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และกลุ่มงานมาตรฐาน

การศึ กษา สํ านักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ให้เกียรติ
เปนประธานการประชุมในครังนี โดยมีรายละเอียดเกียว

กับการพั ฒนาระบบสารสนเทศทีสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดุสิตา
ชัน 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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NRIIS API
Application Programming
Interface

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

"การใช้ ง านระบบ E-ASSET"
15 มกราคม 2564

เจ้าหน้าทีฝายพั ฒนาระบบสารสนเทศ สํ านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื อ

หารือแนวทางการพั ฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพั ฒนา ทีใช้ในการแสดงผลงาน
วิจัย โดยเชือมโยงกับระบบ NRIIS Application

Programming Interface (API) หรือ ระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ของสํ านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยทีฝายพั ฒนาระบบ

สารสนเทศทําหน้าทีในการพั ฒนาเครืองมือในการเรียก
ข้อมูล หรือส่ งข้อมูล ผ่าน NRIIS API ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและพั ฒนา อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ชัน 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ย กระดั บ
คุ ณ ภาพชุ ม ชนและการศึ ก ษา
(EDUCATION AND COMMUNITY
IMPROVEMENT CENTER : ECI CENTER)
20 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ

นายเกษม รัตนพรหม ผู้อํานวยการ โรงเรียนวังบ่อวิทยา
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื อหารือแนวทาง
การจัดทําโครงการพั ฒนาศู นย์ยกระดับคุณภาพชุมชน
และการศึ กษา (Education and Community

Improvement Center : ECI Center) ซึงเปนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
โรงเรียนมัธยมศึ กษาในเขตพื นทีบริการ การประชุมใน
ครังนีเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการ และ

แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับ

แอพพลิเคชันทีสนับสนุนด้านการเรียน การสอนของครูใน
โรงเรียนพื นทีห่างไกลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุค
สมัยปจจุบันมากยิงขึน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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e-Asset

Web Application

แนะนํา การใช้ ง านระบบ
E-ASSET
20 มกราคม 2564

นายมนัสชนก กาละภักดี และนายสุ ภรัตน์ กรุดฉํา

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึงเปนทีมงานพั ฒนาระบบครุภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Asset) ได้มีการแนะนําการใช้งาน

ระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Asset) เพิ มเติมให้แก่
เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบงานพั สดุ สั งกัดกองกลาง

สํ านักงานอธิการบดี เพื อเปนการสร้างความเข้าใจ

และวิธีการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ของหน่วยงานหลังจากทีได้นําระบบครุภัณฑ์ไปใช้

ณ อาคาร 14 ชัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ย กระดั บ
คุ ณ ภาพชุ ม ชนและการศึ ก ษา
(EDUCATION AND COMMUNITY
IMPROVEMENT CENTER : ECI CENTER)
21 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ

ตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึ กษาในเขตพื นทีบริการ โดยมีผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี เปน

ประธานการประชุมในการจัดทําโครงการพั ฒนาศู นย์ยก
ระดับคุณภาพชุมชนและการศึ กษา (Education and

Community Improvement Center : ECI Center)

ซึงเปนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมศึ กษาในเขตพื นทีบริการ

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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NSRU QA
Database

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ที สนั บ สนุ น ด้ า นการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
21 มกราคม 2564

ทีมพั ฒนาระบบสารสนเทศ สํ านักวิทยบริการและเทคโน
โลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับนายจิณณวัฒน์ สุ วรรณ์

นักวิชาการศึ กษา กลุ่มงานมาตรฐานการศึ กษา สํ านักงาน
อธิการบดี เรือง การพั ฒนาระบบสารสนเทศทีสนับสนุน
ด้านการประกันคุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย

การประชุมครังนีเปนการหารือเกียวกับการเชือมโยง

ข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสู ตรเพื อการประกันคุณภาพ
การศึ กษา และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ

ทีเกียวข้องกับการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม

กลุ่มย่อย ชัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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ECI Center
Education and

Community Improvement
Center

โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ย กระดั บ
คุ ณ ภาพชุ ม ชนและการศึ ก ษา
(EDUCATION AND COMMUNITY
IMPROVEMENT CENTER : ECI CENTER)
22 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ECI Center วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื อหารือแนวทาง

การจัดทําโครงการพั ฒนาศู นย์ยกระดับคุณภาพชุมชน
และการศึ กษา (Education and Community

Improvement Center : ECI Center) ซึงเปนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
โรงเรียนมัธยมศึ กษาในเขตพื นทีบริการ การประชุมใน
ครังนีเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการ และ

แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับ
แอพพลิเคชันทีสนับสนุนด้านการเรียน การสอนของ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื อให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีในยุคสมัยปจจุบันมากยิงขึน ณ ห้องประชุม

ราชพฤกษ์ ชัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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e-Asset

Web Application

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

"การใช้ ง านระบบ E-ASSET"
27 มกราคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีฝายพั ฒนา

ระบบสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานครุภัณฑ์ของสํ านัก

วิทยบริการ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ
บริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application"

(e-Asset) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการครุภัณฑ์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ซึงเปนระบบใหม่ทีทางฝายพั ฒนา

ระบบสารสนเทศ พั ฒนาขึนมาเพื ออํานวยความสะดวก
ในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามครุภัณฑ์ในทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิ วเตอร์ LAB 3 ชัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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NSRU MIS
Database

ประชุ ม หารื อ เกี ยวกั บ ข้ อ มู ล
บุ ค ลากรในระบบ NSRU MIS
4 กุมภาพั นธ์ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการสํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานการ

ประชุมหารือเกียวกับข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยในระบบ
NSRU MIS ร่วมกับนายมงคล แพทองคํา ผู้อํานวยการ

สํ านักงานอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกองกลาง และ
กลุ่มงานมาตรฐานการศึ กษา เพื อนําข้อมูลมาประกอบ

การพั ฒนาระบบฐานข้อมูลเพื อการประกันคุณภาพการ

ศึ กษาด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุ ม ทางไกล VIDEO
CONFERENCE ร่ ว มกั บ
ประธานเครื อ ข่ า ยสํ า นั ก วิ ท ย
บริ ก าร ฯ
4 กุมภาพั นธ์ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการสํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ
ประธานเครือข่ายสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง

เพื อหารือเกียวกับการจัดงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครังที 11 ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึงในป 2564 สํ านักวิทย
บริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับเปนเจ้าภาพ
จัดงานทีจะมีขึนในวันที 24-25 กุมภาพั นธ์ 2564 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

PAGE

13

SERVICE
ARITC

แนะนํา งานบริ ก าร
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
6 กุมภาพั นธ์ 2564

บุคลากรจากสํ านักวิทยบริการฯให้บริการความรู้

และการเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ และทรัพยากร

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื อสนับสนุนการศึ กษาใน
ระดับบัณฑิตศึ กษา รุ่น 22 จํานวน 4 ห้อง ณ อาคาร 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุ ม หารื อ
การดํา เนิ น งานโครงการ ECI
CENTER ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
การอาชี พ จ.นครสวรรค์
9 กุมภาพั นธ์ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน ได้เดินทางไป
ร่วมประชุมหารือการดําเนินงานโครงการ ECI Center
ร่วมนางสาววารี ชีวะเจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัย

การอาชีพนครสวรรค์ พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื อหารือแนวทางการจัดทําโครงการพั ฒนาศู นย์ยก

ระดับคุณภาพชุมชนและการศึ กษา (Education and

Community Improvement Center : ECI Center)

ซึงเปนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับโรงเรียนมัธยมศึ กษาในเขตพื นทีบริการ
พร้อมเยียมชมสถานทีเพื อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ณ ห้องผู้อํานวยการ ชัน 2 อาคารอํานวยการ วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
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คณะผู้ บ ริ ห ารร่ ว มแต่ ง กาย
ตามเทศกาลตรุ ษ จี น
11 กุมภาพั นธ์ 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากรสํ านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายภาพหมู่ โดยการ
แต่งกายตามเทศกาลตรุษจีนด้วยการสวมเสื อแดง
หรือชุดจีนประยุกต์ เพื อเปนการอนุรักษ์ รักษา

ขนบประเพณีต่าง ๆ สื บสานวัฒนธรรม รวมทัง

รับเทศกาลประเพณีแห่เจ้าพ่ อ เจ้าแม่เมืองปากนําโพ

ณ โถงกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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ARITC
On tour
นั ก ศึ ก ษา ชั นปที 2
คณะครุ ศ าสตร์ เข้ า ดู ง าน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ฯ
11 กุมภาพั นธ์ 2564

นักศึ กษาสาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ชันปที 2 เข้าดูงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และห้องสมุดของสํ านักวิทยบริการฯ ในกิจกรรม ARITC
on Tour โดยมีเจ้าหน้าทีศู นย์วิทยบริการ และเจ้าหน้าที

ศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากรบรรยายและพา
เยียมชมสถานที พร้อมทังให้คําแนะนําการเข้าใช้บริการ
งานด้านต่าง ๆ เช่น

1.การใช้งานระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

2.การใช้งานระบบสารสนเทศสํ าหรับนักศึ กษา

3.แนะนําการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิ วเตอร์
4.การเข้าใช้งานหอสมุด

5.การสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์

หากอาจารย์ท่านใดสนใจนํานักศึ กษาเข้าศึ กษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดของสํ านักวิทย

บริการฯ สามารถสํ ารองวัน และเวลาในการเข้าศึ กษาดู
งานได้ที bit.ly/ARTIContour
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Digital
Literacy

การประชุ ม คณะกรรมการ
ดํา เนิ น งานส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
และทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล
15 กุมภาพั นธ์ 2564

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการ ได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานส่ งเสริมสมรรถนะ

และทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝายสื อสาร
องค์กรและกิจการพิ เศษ เปนประธานการประชุม

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

และตัวแทนคณบดีทัง 5 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื อรับฟง
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษา
ด้านดิจิทัล ประจําปการศึ กษา 2562 และเพื อพิ จารณา
แนวทางเสริมให้แก่นักศึ กษา ด้วยหลักสู ตรการเข้าใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) สํ าหรับพลเมืองไทยที

มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสํ านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชัน 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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นั ก ศึ ก ษา ชั นปที 2
คณะครุ ศ าสตร์ เข้ า ดู ง าน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ฯ
19 กุมภาพั นธ์ 2564

นักศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื อการศึ กษา

คณะครุศาสตร์ชันปที 2 เข้าดูงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุดของสํ านักวิทยบริการฯ

ในกิจกรรม ARITC on Tour โดยมีเจ้าหน้าทีศู นย์

วิทยบริการ และเจ้าหน้าทีศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนวิทยากรบรรยายและพาเยียมชมสถานที พร้อมทังให้
คําแนะนําการเข้าใช้บริการงานด้านต่าง ๆ เช่น

1.การใช้งานระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

2.การใช้งานระบบสารสนเทศสํ าหรับนักศึ กษา

3.แนะนําการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิ วเตอร์
4.การเข้าใช้งานหอสมุด

5.การสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์

หากอาจารย์ท่านใดสนใจนํานักศึ กษาเข้าศึ กษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดของสํ านักวิทย

บริการฯ สามารถสํ ารองวัน และเวลาในการเข้าศึ กษาดู
งานได้ที bit.ly/ARTIContour
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ประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ า ย

สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เขตภาคเหนื อ 8 แห่ ง ครั งที 11
24-25 กุมภาพั นธ์ 2564
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเปนเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ
เครือข่ายสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครังที 11 ระหว่าง

วันที 24-25 กุมภาพั นธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระบาง ชัน 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปรานี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เปนประธานในพิ ธีเปด ซึงการจัดการ

ประชุมในครังนี จัดขึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื อเปนการประชุม
แลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงาน การพั ฒนาคุณภาพการให้

บริการและงานบริการวิชาการของเครือข่ายสํ านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ให้มีคุณภาพ การเสวนาวิชาการเรือง "ความท้าทายของห้อง
สมุดกับการให้บริการบนเส้ นทางสี เขียว เพื อการพั ฒนาที
ยังยืน" วิทยากร โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานฯ เครือข่าย
ห้องสมุดสี เขียว และการนําเสนอผลงานวิจัย และผลงาน

วิชาการ 3 กลุ่ม งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม งานบริหารสํ านักงาน และงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
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กิ จ กรรมทํา บุ ญ
ประจํา ป 2564
1 มีนาคม 2564

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด

กิจกรรมทําบุญประจําป 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ให้เกียรติเปนประธานในพิ ธี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึงการจัด
กิจกรรมทําบุญในครังนี ถือเปนประเพณีทีจัดขึนทุกป

เพื อความเปนสิ ริมงคล ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชัน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ECI

center

ลงพื นที โรงเรี ย นวั ง บ่ อ วิ ท ยา
2 มีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ศักดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการสํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรอง

ผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าทีฝายทีรับผิดชอบ ได้ลงพื นที

โรงเรียนวังบ่อวิทยา อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เพื อประชุมหารือการจัดโครงการพั ฒนาศู นย์ยกระดับ
คุณภาพชุมชนและการศึ กษา (Edducation and

Community Improvement Center: ECI Center)
เพื อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับ

แอปพลิเคชันทีสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้ครู
ผู้สอนของโรงเรียนร่วมกับนายเกษม รัตนพรหม

ผู้อํานวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา รวมทังเยียมชมสถาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ สภาพแวดล้อม สิ งสนับสนุน
การเรียนการสอนเพื อเก็บเปนข้อมูลในการออกบริการ
วิชาการครังต่อ ๆ ไป

PAGE

23

Digital
Literacy

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

"การสอบออนไลน์ หลักสู ตร
การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL
LITERACY) สํ าหรับพลเมืองไทย"
3 มีนาคม 2564

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม
"การจัดการสอบออนไลน์ หลักสู ตร การเข้าใจดิจิทัล

(Digital Literacy) สํ าหรับพลเมืองไทย" ได้รับเกียรติ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รอง

อธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ เปน

ประธานเปดการอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์
ศั กดิ ศิ ริโสม ผู้อํานวยการสํ านักวิทยบริการ ฯ กล่าว

รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครังนี ให้แก่
บุคลากรทีเกียวข้อง และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึ กษาของทุกคณะ เพื อนําแนวทางไปจัด

อบรมให้กับนักศึ กษาต่อไป วิทยากรบรรยายให้ความรู้

โดยนายสุ มนฒ์ จิรพั ฒนพร และนางดวงพร สี ระวัตร

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ กลุ่มงานวิชาการคอมพิ วเตอร์
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ LAB3 อาคาร 15 ชัน 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ลงพื นที บริ ก ารวิ ช าการด้ า น
ห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3-4 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าทีบรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ และเจ้า

หน้าทีบริหารงานทัวไป สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื นที

บริการวิชาการด้านห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื อจัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

(OpenBiblio) เดินสายสั ญญานอินเทอร์เน็ต (LAN)

และการการจัดอบรม e-Book ให้แก่ ครู โรงเรียนบ้าน
สมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
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โรงเรี ย นอนุ บ าลแม่ ว งก์
เข้ า ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้
ห้ อ งสมุ ด สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ฯ
11 มีนาคม 2564

คณะครู และนักเรียนระดับชันมัธยมศึ กษาปที 1 – 2

จากโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) ได้ เข้า
ศึ กษาแหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดสํ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อํานวยการสํ านักวิทย

บริการ ฯ (ฝายทรัพยากรสารสนเทศ) พร้อมด้วยเจ้า
หน้าทีฝายงานทีเกียวข้องให้การต้อนรับ และพาเดิน
เยียมชมงานบริการด้านต่าง ๆ ของศู นย์วิทยบริการ

(หอสมุด) อาทิ เช่น บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้อง
มัลติมีเดีย งานบริการสื อโสตทัศน์ ห้องคาราโอเกะ

เปนต้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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ECI

Center

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เกียวกับแอปพลิเคชันที
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
20-21 มีนาคม 2564

สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพั ฒนาศู นย์ยกระดับ
คุณภาพชุมชนและการศึ กษา (Education and

Community Improvement Center: ECI Center)
เพื อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับ

แอปพลิเคชันทีสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

ให้ครูผู้สอนของโรงเรียนวังบ่อวิทยา ระหว่างวันที

20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ณ ห้อง

ปฏิบัติการ Computer วิทยากร นายสุ มนฒ์ จิรพั ฒนพร
และนายกษิ ดิส ประมวลกมล บุคลากรสํ านักวิทยบริการ
และเทคโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาศั กยภาพบุคลากร
จากงานประจําสู่งานวิจัย

Routine to Research
โดย นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้าสํ านักงานผู้อํานวยการ

การพัฒนาศั กยภาพบุคลากรจากงานประจํา
สู่ งานวิจัย (R2R) และสู่ เวทีการนําเสนอผลงานวิชาการ
การพั ฒนาบุคลากรถือเปนหัวใจสํ าคัญของการพั ฒนา
องค์กร เนืองจากปจจัยด้านบุคลากร หรืออัตรากําลัง
เปนปจจัยหนึงทีสํ าคัญในการบ่งชีความสํ าเร็จในการทํางาน
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิงในหน่วยงานทีมี
เปาหมายในการพั ฒนาองค์ความรู้ และพั ฒนาบุคลากร
ให้ก้าวขึนสู่ ตําแหน่งทางวิชาชีพทีสู งขึน โดยการพั ฒนา
ป 2559 หัวข้อวิจัย “ทัศนคติของบุคลากร
ต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 สํ านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
โดย นางสาวสุ ณิสา อ่อนฉํา
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
และนางสาวจริยา ทิพย์หทัย นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2559 ณ อาคาร 14
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรี
และบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ใน Proceedings การวิจย
ั เพือพัฒนาอย่างยังยืน
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ พั ฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความ
ชํานาญการในสาขาทีเกียวข้อง และมีเปาประสงค์
ในการพั ฒนาบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนให้มี
ความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพรวมทังมีศักยภาพ
เชิงบริหารจัดการ เพื อทีจะสามารถใช้ศักยภาพ
ของบุคลากรได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ

ป 2560 หัวข้อวิจย
ั “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
ใหม่ ทีมีตอ
่ กิจกรรมการปฐมนิเทศของศูนย์วท
ิ ยบริการ
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
โดย นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล และนางสาวฉัตรดาวชาติ
เชือ นําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครังที 7 ระหว่างวันที 11–12 มกราคม
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และบทความวิจย
ั ได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์
เผยแพร่ใน PULINET Journal Vol. 5, No. 1,
January - April 2018

ป 2560 หัวข้อวิจย
ั “การใช้และความ
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์
ประจําหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์”
โดย นางสาวบุสดี หมืนขัน นางสาวจริยา
ทิพย์หทัย และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทน
ิ พันธุ์
เนตรแพนําเสนอในการประชุมวิชาการทีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) ประจําป พ.ศ. 2560
การวิจย
ั สหวิทยาการ เมือวันที 24 - 25
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี
ปรินเซส อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และบทความวิจย
ั ได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ใน Proceedings รวมบทความวิจย
ั
หัวข้อ การวิจย
ั สหวิทยาการ (Interdisciplinary
Research)

ป 2562 “การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงส่วนขยายบนสมาร์ทโฟนกับการสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์”
โดย นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นําเสนอในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจํา
งานวิจย
ั สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สํ าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครังที 4 หัวข้อ
"พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อด
ุ มศึกษายังยืน” จัดโดย ทีประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับนิดา้ เมือวันพฤหัสบดีที 12-วันศุกร์ที 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมจีระ บุญมาก ชัน 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
และได้รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที 2 การนําเสนอแบบ Oral Presentation กลุม
่ 1 การพัฒนางานประจํา
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ป 2564
การนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการเครือข่ายสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง
ครังที 11 เมือวันที 24 - 25 กุมภาพั นธ์ 2564
ณ สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีบุคลากรจากสํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนําเสนอ
ผลงานจํานวน 5 เรือง ได้แก่

ป 2563
การนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการเครือข่ายสํ านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง
ครังที 10 เมือวันที 20 – 21 กุมภาพั นธ์
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี
บุคลากรจากศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร สํ านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนําเสนอ
ผลงานวิชาการจํานวน 2 เรือง ได้รับรางวัล
การนําเสนอผลงานดีเด่น ทัง 2 ท่าน ดังนี
กลุ่ม 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม ได้แก่ นายวิชชากร
คูหาทอง จากผลงาน "การพั ฒนาระบบ
การสอบประกันคุณภาพการศึ กษาด้าน
คอมพิ วเตอร์ผ่านเว็บไซต์"
กลุ่ม 2 งานบริหารสํ านักงาน ได้แก่
นายนภดล แข็งการนา จากผลงาน
"การพั ฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สํ าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์"
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“การใช้ตารางเลขผู้แต่งหนังสื อภาษาไทยสํ าเร็จรูป
ออนไลน์” โดย นายกษิ ดิศ ประมวลกมล นางสาว
กาญจนา อยู่ประยงค์ และนางสาวนิตยา ทวีศักดิ
วนาไพร
“การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
New Normal (Book 2 Go)” โดย นายสุ ภรัตน์
กรุดฉํา และนายกษิ ดิศ ประมวลกมล
“การพั ฒนาระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติ
การคอมพิ วเตอร์ออนไลน์ สํ าหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์” โดย นายมนัสชนก กาละภักดี
“การพั ฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์” โดย นางสาวบุษรินทร์ งิวราย
“การพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื อการติดตาม
เอกสารการจัดซือ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบ
ประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสํ านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์” โดย นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ ชร

รางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่น

บทความวิชาการทังหมด ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ใน Proceedings การประชุมวิชาการเครือข่าย สํ านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครังที 11 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทีนํา
เสนอมาดังกล่าวข้างต้น นับเปนอีกหนึงความสํ าเร็จ
ของการพั ฒนาบุคลากร สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแผน
พั ฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านโครงการพั ฒนา
และเพิ มศั กยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทีได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนือง สมําเสมอ โดยการจัดอบรม
การจัดการความรู้ และส่ งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้วิธีการทํางาน ประสบการณ์การ
ทํางาน และสร้างสรรค์แนวปฏิบัติงานทีดีในเรือง
ทีเกียวข้อง สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เปนการพั ฒนางานประจําสู่ งานวิจัย
(R2R) หรือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื อพั ฒนาชุมชน
ท้องถิน หรือเปนแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอืนได้
และนอกจากจะมีการสร้างสรรค์ผลงานทีดีแล้วบุคลากร
ยังสามารถสร้างบุคลิกภาพทีดีในการนําเสนอผลงาน
วิชาการ มีความเปนผู้นํา และใช้ภาษาในการสื อสาร
ให้ผู้ฟงเข้าใจและเกิดความประทับใจได้
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กลุ่ม 1 งานห้องสมุด ได้แก่ นายสุ ภรัตน์
กรุดฉํา และนายกษิ ดิศ ประมวลกมล
จากผลงาน “การให้ บริการยืมทรัพยากร
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ในรูปแบบปกติใหม่”
กลุ่ม 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม ได้แก่ นายมนัสชนก กาละภักดี
จากผลงาน “การพั ฒนาระบบจองห้อง
ประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์
ออนไลน์สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์”
กลุ่ม 3 งานบริหารสํ านักงาน ได้แก่
นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ ชร จากผลงาน “การ
พั ฒนาระบบสารสนเทศเพื อการติดตาม
เอกสารการจัดซือจัดจ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”

จะเห็นได้ว่า การพั ฒนาบุคลากรจําเปนทีจะต้องได้รับ
การพั ฒนาอย่างต่อเนืองเพื อให้มีความคิดสร้างสรรค์
และสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ เปนการนําศั กยภาพของ
แต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเปนการนําเอาความรู้
ความสามารถทีมีอยู่หรือพั ฒนาศั กยภาพให้มี
สมรรถนะสู งขึนเพื อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ให้บุคลากร
มีการพั ฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เปนผู้มี
ทักษะหลายด้าน มีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่
(New skills) สามารถประยุกต์ใช้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม อันจะนําไปสู่ การทํางานแบบมืออาชีพ
ทํางานได้หลากหลายหน้าที มีความยืดหยุ่น มีการ
ปรับตัว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การพั ฒนา
ศั กยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพั ฒนาและปรับ
ให้มีความเหมาะสมกับยุคดิจิทัล ทีเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทสํ าคัญทําให้การดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ
และให้บริการทีรวดเร็ว ทีมีการเปลียนแปลงไปตลอด
เวลา มีการพั ฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน รวมถึง
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเปนเรืองทีจะต้อง
มีการพั ฒนาอย่างต่อเนือง เพื อนําไปใช้ในการทํางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนันจึงมีความจําเปนที
บุคลากรจะต้องได้รับพั ฒนาสมรรถนะหลัก
เพื อพั ฒนาและเพิ มศั กยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยอาศั ยการจัดการความรู้เปนเครืองมือ
สํ าคัญในการพั ฒนาบุคลากรในองค์กร เพื อการ
พั ฒนาคน พั ฒนางาน และพั ฒนาองค์กร ขับเคลือน
องค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุค
สั งคมฐานความรู้
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ระบบ

Personal Website
เปนเว็บไซต์ทีพัฒนาขึนมาใช้เผยแพร่ขอ
้ มูลส่วนตัวของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีขอ
้ มูลตามหัวข้อเรืองดังนี
โดย นางสาวกุลดา สวนสลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ

ระบบ Personal Website
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สอบถามข้อมูลเพิมเติ ม

"กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ"
0-5621-9100 ต่ อ

1506

จัดทําโดย
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501)

http://aritc.nsru.ac.th

@NSRUARITC

