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และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และบริการชุ มชน

สารจากผู้อ�ำนวยการ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ในปี 2560 ที่ ผ ่ า นมา ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานภายใต้พนั ธกิจของส�ำนัก
วิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ที่
ทุกหน่วยงานต้องให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มากขึ้น ซึ่งส�ำนักวิทยบริการฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ
และกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ท�ำงานและการให้บริการ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุดแก่สังคม การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
บุคลากร การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ในปี 2561 นี้ นอกจากเป็ น ปี แ ห่ ง การ
ฉลองครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพการจั ด การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 37
(37th WUNCA)" ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และนิ ท รรศการนานาชาติ (ย่ า นมั ท รี )
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้รวบรวม
ข้อมูล และน�ำเสนออยู่ในจดหมายข่าวฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ
ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของส�ำนักวิทย
บริการฯ ในทุกด้านเป็นอย่างดี ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

จดหมายข่าวออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2465 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจ�ำมณฑล
นครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียน
ฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัด
ตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัย
ครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทาน
ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบัน
ราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้ว 96 ปี

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร WUNCA
ครัง้ ที่ 37
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ไ ด้ ข อรั บ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)" โดยก�ำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมบนเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
2. เพื่อศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มสมาชิก
4. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software
5. เพื่ อ ร่ ว มฉลองเนื่ อ งในโอกาสมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ก ่ อ ตั้ ง
ครบรอบ 96 ปี
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ALIST Opac Application

โดย คุณสุภรัตน์ กรุดฉ�่ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ท่านเคยหรือไม่?? ทีม่ ายืมหนังสือทีห่ อสมุดแล้วลืมน�ำมาคืนจนเกินก�ำหนดส่ง หรืออยากรูว้ า่ มีคา่ ปรับหนังสือ

เกินก�ำหนดส่งหรือไม่ เท่าไร? หรือแม้กระทั่งอยากค้นหาหนังสือในหอสมุด ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือ แท็บเล็ต โดยที่
ไม่ต้องเดินเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นภายในหอสมุดซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ALIST Opac Application ช่วยท่านได้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มี ALIST Opac Application เพือ่ ให้บริการข้อมูลต่างๆ สามารถใช้งานได้ทงั้ บนระบบ iOS และ Android ซึง่ การตรวจ
สอบข้อมูลจะต้องท�ำการ Log in โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ Login ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯ
เมนูที่ให้บริการต่างๆ ดังนี้

ตรวจสอบค่าปรัับ
รายการทรัพยากรที่ก�ำลังยืม
รายการจองทรัพยากร

[Android]
goo.gl/Lq934X

ข้อความแจ้งเตือน
ประวัติการสืบค้น
ประวัติการยืม

ค้นหาทรัพยากร

ค้นหาทรัพยากรขั้นสูง

จัดการข้อมูลส่วนตัว

ยืมทรัพยากรต่อ

ตั้งค่า Library

[iOS]
goo.gl/ GJXC35
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แปลงภาพเอกสาร เป็นตัวอักษร (OCR)
					 ด้วย Google Docs
โดย คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
โปรแกรม OCR
• ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เนือ่ งจากไฟล์ขอ้ ความมีขนาดเล็ก
กว่าไฟล์ภาพมาก
• สะดวกในการปรับแต่งและ
แก้ ไ ขเอกสาร เนื่ อ งจากไฟล์
ข้อความสามารถปรับแต่งและ
แก้ไขได้ง่ายกว่าไฟล์ภาพ

G Suite เป็นแพ็คเกจของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งท�ำให้ผู้ใช้ในบริษัทหรือโรงเรียน
ท�ำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่ใช้อีเมล์และแชท แต่ยงั มีการประชุมทางวิดีโอ
โซเชียลมีเดีย การท�ำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ และอีกมากมาย เพียงลงชือ่ สมัครใช้บญ
ั ชี
G Suite โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้กับบริการต่างๆ ของ Google เมื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ
โดเมนแล้ว คุณและทีมงานจะเริ่มใช้ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และบริการหลักอื่นๆ ของ G Suite ได้
รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น Google+, Hangouts, Blogger เป็นต้น
OCR (โอซีอาร์) คืออะไร Optical character recognition หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OCR
(โอซีอาร์) : คือ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลา
พิมพ์งาน
ปัจจุบัน หลายท่านอยากคัดลอกข้อความในรูปภาพ แต่ไม่สามารถ copy ออกมาเป็นตัว
อักษรโดยง่ายๆ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมแปลงไฟล์จากไฟล์ภาพมาเป็นไฟล์ Word แต่ก็แปลงแล้ว
ยังได้ตัวอักษรเพี้ยนไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อความที่เป็นภาษาไทย โดยล่าสุดเราสามารถแปลง
ภาพ ให้กลายเป็นตัวอักษร ผ่านทาง Google Docs บน Google Drive โดยรองรับแปลงเป็นตัว
อักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทยได้ถูกต้อง 100% ด้วย
ขั้นตอนการ แปลงภาพ เป็นตัวอักษรบน Google Docs แนะน�ำเตรียมเอกสารที่ต้องการ
โดยการ ถ่ายรูปเอกสาร การสแกนเอกสาร หรือจับภาพหน้าจอให้ชดั ทีส่ ดุ โดยไฟล์ภาพ เป็นนามสกุล
.jpg หรือ .png จากนั้นน�ำไฟล์ มาอัปโหลดขึ้น Google Drive ของเรา ซึ่งได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์
http://drive.google.com หรือผ่านทางแอป Drive (Google Drive) บน iOS และ Android

เมื่ออัปโหลดรูปเสร็จแล้วให้ท�ำการ คลิกขวาที่รูป > เลือก เปิดด้วย > แล้วเลือก Google เอกสาร ดังรูปด้านบน จากนั้น
รอสักครู่ Google Docs จะเปิดขึ้นมา โดยมีภาพปกติด้านบน ของหน้าเอกสาร Google Docs และได้ท�ำการแปลงภาพเป็นตัวอักษร
ให้เราโดยอัตโนมัติโดยจะแสดงด้านล่างของภาพนั่นเอง ที่ส�ำคัญรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วย สามารถน�ำตัวอักษรที่ผ่านจากการ
แปลงภาพไปใช้งานได้เลย
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เป็น เจ้าภาพจัดประชุม

"WUNCA ครั้งที่ 37"

โดย คุณจริยา ทิพย์หทัย

ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ได้ รั บ เกี ย รติ
จากส�ำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร WUNCA ครัง้ ที่ 37 ทีก่ ำ� หนด
จะจัดขึ้นในระหว่าง วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ถือเป็นการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งสถาบันมาครบรอบ 96 ปี
WUNCA ย่อมาจาก Workshop on UniNet Network
and Computer Application เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้

หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให้
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and
Software รวมถึงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประชุมร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และ
อุทยั ธานี หัวข้อ OBEC UniNet to School ซึง่ คาดว่าจะมีผสู้ นใจเข้า
ร่วมโครงการฯ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวนกว่า 1,200 คน ส�ำหรับธีมการจัดงาน
ในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรมสู่ชุมชน Digital Learning for SMART Education
สั ญ ลั ก ษณ์ และมาสคอต ในการจั ด งานครั้ ง นี้ ได้ รั บ
เกียรติจาก อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�ำนวน 2 ท่าน ดังนี้

อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ใน
การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ใช้สัญลักษณ์ หัว เป็นรูปมังกรทอง สัตว์
มงคล น�ำโชค สื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ ตัวเป็นเลข 37 สื่อถึงการจัดงานครั้ง
ที่ 37 อยู่บนคลื่นน�้ำ 4 สาย สื่อถึง ต้นก�ำเนิดแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่เกิดจากการ
ไหลรวมกันของแม่น�้ำปิง วัง ยม และน่าน มีตัวอักษรสีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็น
สีประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนหางของตัวอักษร WUNCA มี
สัญลักษณ์ของเครือข่ายการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอันทันสมัย

รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ
มาสคอต (Mascot) การ์ตูนสัญลักษณ์รูปมังกร 2 ตัว มีชื่อว่า นายเมฆา และ
น้องวารี ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน เชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์วิเศษ
สัตว์แห่งเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง อ�ำนาจ และความยิ่ง
ใหญ่ โดยชือ่ เมฆา มีแนวคิดมาจาก เมฆ ซึง่ ชาวจีนเชือ่ ว่าลมหายใจของมังกร
มีลักษณะคล้ายกับเมฆ ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการใช้
ระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนก้อนเมฆ
หรือ Cloud Computing หรือ Cloud Storage ซึ่งใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วน วารี มีแนวคิดมาจากสายน�้ำแห่งชีวิต
ที่เป็นจุดก�ำเนิดของแม่น�้ำเจ้าพระยา มีการไหลรวมกันของแม่น�้ำปิง วัง ยม
และน่าน ที่ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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"รับมอบโล่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน
WUNCA ครั้งที่ 37"
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วั น ที่ 17 มกราคม 2561 ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ บั ญ ญั ติ ช� ำ นาญกิ จ อธิ ก ารบดี
อาจารย์ ป ระยุ ท ธ สุ ร ะเสนา รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร อาจารย์ พ งษ์ ศั ก ดิ์
ศิริโสม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 โดยมี ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ
ช�ำนาญกิจ อธิการบดี ได้ขึ้นรับมอบโล่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน (37th WUNCA) ครั้งต่อไป
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ต�ำบลย่านมัทรี อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ต่อมาในช่วงบ่ายร่วมเยีย่ มส�ำนักวิทยบริการ ศูนย์วจิ ยั และการศึกษาบรรพชีวนิ
วิทยา พิพธิ ภัณฑ์เห็ดทีม่ ฤี ทธิท์ างยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะ และในช่วงเย็นร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA
ครั้งที่ 36 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การจัดงาน "บุ๊คส์

แอนด์ ไอที แฟร์ 2018@NSRU"

ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดงาน "Books & IT Fair 2018@NSRU"
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยบูธจ�ำหน่ายสินค้าไอที บูธจ�ำหน่าย
หนังสือ กิจกรรมเสวนานักเขียน สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
ท�ำบุญประจ�ำปี 2561
วั น ที่ 5 มกราคม 2561 ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการท�ำบุญประจ�ำปี 2561 โดยมี
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ประธานในพิธี อาจารย์พงษ์ศักดิ์
ศิริโสม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และบุคลากรเข้าร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพือ่
ความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 80 พรรษา

ท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 9 มกราคม 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
ด้วยบุคลากรร่วมท�ำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และ
สามเณร 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณลาน
พระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดงานเลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ 2561 ให้แก่บคุ ลากร โดย
ภายในงานมีการจับฉลากแจกของรางวัล เพือ่ เป็นการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่บคุ ลากร ณ ห้องประชุมพระ
บาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์
วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่ โ รงเรี ย นหนองละมาน ต.ด่ า นช้ า ง
อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ เรือ่ ง บทบาทหน้าทีข่ องบรรณารักษ์
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัดการห้อง
สมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งพาศึกษาดูงานการจัดการ
ห้องสมุดให้แก่ยุวบรรณารักษ์ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 2
วั น ที่ 30 มกราคม 2561 เจ้ า หน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์
และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยบริการ ส�ำนักวิทยบริการฯ
ได้ออกพืน้ ทีบ่ ริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอุดมพัฒนา
ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ ในด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับครูและนักเรียนเพือ่ ช่วยดูแล
รับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1
วั น ที่ 23 มกราคม 2561 เจ้ า หน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์
และตัว แทนเจ้ า หน้ า ที่ ศูนย์วิท ยบริก าร ส�ำนัก วิท ยบริ ก ารฯ
ได้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
แก่ ชุ ม ชน พร้ อ มจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ โรงเรี ย น
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และโรงเรียน
วิชาวดี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3
วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เจ้ า หน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์
และตั วแทนเจ้ า หน้ า ที่ ศูนย์ วิท ยบริ ก าร ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ การฯ
ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านไร่
ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดย
แนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับครูและนักเรียนแกนน�ำ
ยุวบรรณารักษ์ของโรงเรียน
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37
วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน "การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (37th WUNCA)" ซึ่งก�ำหนดจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
โดยมีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝา่ ยสือ่ สารองค์กร
เป็นประธานในทีป่ ระชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดงานแต่ละ
ฝ่ายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
และตั วแทนเจ้ า หน้ า ที่ ศู นย์ วิท ยบริ ก าร ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ การฯ
ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านหนอง
แฟบ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยแนะน�ำเชิงปฏิบัติ
การด้ า นการจั ด การห้ อ งสมุ ด ทางกายภาพ และการจั ด การ
ทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส�ำนักวิทยบริการฯ โดย
ศูนย์วทิ ยบริการ ได้จดั โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก
Application : ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook
และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าใช้งาน
ระบบ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ณ
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ชั้น 5 มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ส�ำนักวิทยบริการฯ โดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจ�ำปี 2561 โดยมีอาจารย์พงษ์
ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด
โครงการ ณ ห้องปฏิบตั กิ าร Computer Training 1 ชัน้ 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15)

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาคุณภาพ
(Creative Positive Working)
วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการฯ โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ (Crea-tive Positive
Working)" แก่บุคคลภายนอก การจัดอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร
ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ อาจารย์พิพัฒศรันย์ โพธิ์บุญ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 (ชั้น
2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

โครงการอบรมการพัฒนาแอปพริเคชั่น
ส�ำหรับ ISO และ Android
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ส�ำหรับ IOS และ
Android ด้วย IONIC Framework" ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร
เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคาคเฉลิม
พระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15)
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
สรงน�้ำพระและรดน�้ำขอพรผู้บริหาร
วั น ที่ 11 เมษายน 2561 ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีสรงน�้ำพระ และรดน�้ำขอพรคณะผู้
บริหาร เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลเนือ่ งในประเพณีสงกรานต์ โดยได้
รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ช�ำนาญกิจ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีและกล่าวอวยพร
คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรส�ำนักวิทยบริการฯ ณ ลานหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การตรวจติดตามงานทางทีมตรวจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานกัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการจัดการความรู้
เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร และตัวแทน
บุ คลากรด้ า นงานบริ ก ารศู นย์ วิท ยบริ ก าร (หอสมุ ด ) ส� ำ นั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ "เรื่อง มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว" ณ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ นห้องสมุดสีเขียว และน�ำมาประยุกต์ หรือ
ปรับใช้กับศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพ
มาตรฐานภายใน (Internal Audit) เพื่อให้สอดคล้องตาม
กระบวนการของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่ง
เป็นการตรวจครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2561 โดยทีมบุคลากรทีผ่ า่ นการ
อบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจ (Auditor) ติดตามงานในส่วนงานต่างๆ
ในลักษณะสลับหน่วยงานในการตรวจติดตามงาน โดยในครั้ง
นี้ ทีมตรวจจากส�ำนักงาน เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ทีมตรวจจากศูนย์วิทยบริการเข้าตรวจติดตามงาน
ส�ำนักงาน และทีมตรวจจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจ
ติดตามงานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งในกระบวน
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อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Kahoot&Plickers"
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ Kahoot&Plickers" ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์
ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใน
ครัง้ นี้ ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชัน้
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

การพัฒนาบุคลากรส�ำนักวิทยบริการฯ
เพือ่ การใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับการปฏิบตั งิ าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การประยุกต์ใช้งาน Google Application
ส�ำหรับการเรียนการสอน"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงาน" ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วิทยากร อาจารย์
เอกวิ ท ย์ สิ ท ธิ ว ะ อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ พร้อมทัง้ มอบวุฒบิ ตั รให้แก่บคุ ลากรทีเ่ ข้า
รับการอบรมในครัง้ นี้ ณ ห้องปฏิบตั กิ าร Computer Training 1
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google
Application ส�ำหรับการเรียนการสอน" ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์
ส�ำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
"การใช้งานซอฟต์แวร์ส�ำหรับการปฏิบัติงาน" ให้แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย วิทยากร อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การฯ และอาจารย์จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อ�ำนวยการ ให้
เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติ
การ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การก�ำกับติดตาม
และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน
(QA สัญจร)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการก�ำกับติดตามและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA สัญจร) ส�ำนักวิทยบริการฯ
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1)

ส�ำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 37
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้
อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เดิน
ทางไปส�ำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ (ย่านมัทรี)
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ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อรับสัญญาณ NSRU WiFiWiFi
ส�ำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณ WiFi
ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองได้แล้วที่ URL: wifi.nsru.ac.th มีขั้นตอน ดังนี้...
1. ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ชื่อ NSRU@Register
2. เข้าเว็บไซต์ wifi.nsru.ac.th แล้ว Login ด้วย "NSRU Account"
3. เลือกเมนู "จัดการลงทะเบียนอุปกรณ์" โดยระบบจะดึงข้อมูลหมายเลข Mac Address
โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานเพียงแค่ "เลือกประเภท" และ "กรอกยี่ห้ออุปกรณ์"
4. รอด�ำเนินการ 1 วัน อุปกรณ์จึงจะสามารถรับสัญญาณ NSRU WiFi ได้

ระบบขอใช้งานยานพาหนะออนไลน์
https://etransport.nsru.ac.th
ส�ำหรับบุคลากรที่มีความประสงค์ขอใช้งานยานพาหนะ กลุ่มงานยานพาหนะ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://etransport.nsru.ac.th
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การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
3. Proquest Complete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาทีม่ ขี นาดใหญ่และดีทสี่ ดุ และครอบคลุมสาขา
QR ด้านล่าง หรือเข้าไปที่ aritc.nsru.ac.th/index_library.php
วิชาจ�ำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ�ำนวนวารสารที่
2 จ ะ พ บ กั บ ห น ้ า เ ว็ บ ข อ ง ห อ ส มุ ด แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย ์ มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และ
วิ ท ยบริ ก ารได้ แ ก่ ระบบสื บ ค้ น ทรั พ ยากรห้ อ งสมุ ด (OPAC) ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLis) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
4. ACM Digital Library
และฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่ง
พิมพ์ตอ่ เนือ่ ง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการทีจ่ ดั ท�ำโดย ACM
(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วย
ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
5. American Chemical
Society Journal (ACS)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้าน
3 การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อคลิกเข้าไป จะพบฐานข้อมูลที่มีให้ เคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม
เลือกใช้มากมาย ผู้ใช้สามารถคลิกที่รูปภาพ หรือ คลิกที่ URL ของ วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็น
ฐานข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้เข้าสู่หน้าบริการของแต่ละ ฐานข้อมูล ซึ่งความ ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
เหมาะสมในการเลือกใช้แต่ละฐานนั้น สามารถอ่านรายละเอียดบน
6. Emerald Insight
เว็บไซต์ได้ทันที
เป็นฐานข้อมูลที่มีบทความทางด้านการบริหารและการจัดการกว่า
300 ส�ำนักพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 2,500 เล่ม และกรณีศึกษาอีก
4 แต่ละฐานข้อมูลจะมีหน้าตาการใช้งานและเครื่องมือในการสืบค้น
กว่า 450 กรณี และยังรวมถึงงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ไม่ เ หมื อ นกั น ให้ ผู ้ ใช้ ง านคลิ ก เพื่ อ อ่ า นวิ ธี ก ารใช้ ง านเพิ่ ม เติ ม จาก
สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการขนส่งด้วย
ปุ่ม
ได้ในแต่ละฐานข้อมูล
7. Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง
หมายเหตุ : การสืบค้นฐานข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจากภาย
และอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
นอกมหาลัยจะไม่สามารถท�ำการสืบค้นได้ท�ำให้ผู้ใช้บริการฐาน
มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 –
ข้อมูลต้องใช้เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) จึงท�ำให้การสืบค้น
ปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถศึกษาได้ที่เกี่ยวกับการใช้งาน VPN
ได้ที่ http://noc.nsru.ac.th/vpn_service.php
8. ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
รายละเอียดโดยย่อของฐานข้อมูลต่างๆ
วารสารของส�ำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสาร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูขอ้ มูลย้อน
1. EBSCO Discovered Service
EBSCO Discovered Service by NSRU เป็นฐานข้อมูลทีค่ รอบคลุม หลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
สหสาขาวิชาทีม่ ขี นาดใหญ่และดีทสี่ ดุ โดยครอบคลุมสาขาวิชาจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
ของโลกฐานข้อมูลหนึง่ ประกอบด้วยจ�ำนวนวารสารทีม่ ขี อ้ มูลฉบับเต็มมากกว่า
8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887
2. Springer Link
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-5621-9100 ต่อ 1550
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
FB : @Library.NSRU
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ�ำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ย้อน
หลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน
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1 เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของมหาลั ย โดยสแกน

10 หลักสูตร

ขอเชิญอบรม

หลักสูตร
การใช้งาน G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร
การขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Prezi เพื่อสร้างการน�ำเสนอ
แบบ Animation
การใช้งาน SketchUp พื้นฐาน
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การใช้งานระบบปฏิบัติการ MacOS เบื้องต้น
การบริหารจัดการเรียนการสอน โดย Moodle
การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things
(IoT) ด้วย NETPIE
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016
ขั้นสูงเพื่อการจัดการงานส�ำนักงาน

วันที่
4-5 ส.ค. 2561
6-7 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561

ค่าลงทะเบียน
1,500
1,500
1,000

จ�ำนวนที่เปิดรับ
20
20
20

18-19 ส.ค. 2561
25-26 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
1-2 ก.ย. 2561
8-9 ก.ย. 2561
15-16 ก.ย. 2561

2,000
2,000
1,000
2,500
2,000
3,500

20
20
20
20
20
20

22-23 ก.ย. 2561

2,000

20
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ขอเชิ ญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (http://www.nsru.ac.th)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (https://e-meeting.nsru.ac.th)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (http://noc.nsru.ac.th)

ระบบยานพาหนะมหาวิทยาลัยฯ (https://etransport.nsru.ac.th)

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ข�ำนาญกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา่
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บรรณาธิการ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ
ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผศ.กันยา
อนุกูลธนากร
อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง
ผศ.ภัคจิรา
ศิริโสม
อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์
อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล
น.ส.จริยา
ทิพย์หทัย
นายสุภรัตน์ กรุดฉ�่ำ
นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร
น.ส.สุณิสา
อ่อนฉ�่ำ
จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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