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      ในฐานะผูอำนวยการคนใหมที่เขามาสานงานเกาตองานใหม ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผานมา  ดิฉันตองขอขอบคุณ

สภามหาวิทยาลัยฯ  คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ผูบริหารหนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาที่ทุกคนที่ใหโอกาสและใหความรวมมือ  

สนับสนุนภารกิจตางๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ผานมาประสบผลสำเร็จดวยดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองขอขอบคุณบุคลากร

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลัง

      รายงานประจำป ๒๕๕๖ ฉบับนี้ จึงถือเปนฉบับที่รายงานผลทั้งในชวงการบริหารงานของอดีต ผอ.ประยุทธ สุระเสนา 

และของดิฉัน  อยางไรก็ตาม ตางดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯซึ่งสำนักวิทยบริการฯ เปนหนวยงานสนับสนุน

และเอื้ออำนวยสิ่งและเอื้ออำนวยสิ่งแวดลอมทางวิชาการ  ตลอดจนใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากแผนดำเนินงาน

ในรอบปที่ผานมา เราไดปฏิบัติงานตามแผนงานสำเร็จลุลวงดวยดี  ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมที่สำคัญในปนี้ประกอบไปดวย

      -  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในสวน Campus Network และ Wireless Campus

      -  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS, NSRU QA)

      -  การพัฒนางานบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) ทั้งศูนยวิทยบริการ และศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษายานมัทรี

      -  การบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งไดริเริ่มกิจกรรมบริการวิชาการสูชุมชนแบบบูรณาการดานหองสมุดสูโรงเรียน

ในในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ตลอดจนการจัดงาน “บุคส แอนด ไอที แฟร ๒๐๑๓” ซึ่งมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การถายภาพ และเสวนานักเขียนซีไรตแกบุคลากรและบุคคลภายนอก

      -  การพัฒนาศักยภาพองคกรและบุคลากร และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

      นอกจากนี้  ยังมีการสงเสริมและใหการสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) สำหรับอาจารย 

และฝกอบรมคอมพิวเตอร และการใชเครือขายสารสนเทศแกบุคลากร และบุคคลทั่วไปอยางตอเนื่อง

      รายงานประจำป ๒๕๕๖  จึงถือเปนการสรุปรวมภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบดำเนินการในรอบป

งบประมาณ  ๒๕๕๖   ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเปนปแรกของการดำรงตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                     (ผูชวยศาสตรจารยจรรยา  เหลียวตระกูล)

                                  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สารบัญ
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร�
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนางานบริการ
การบริการวิชาการแก�ชุมชน
การสนับสนุนงานวิชาการศึกษา และงานวิจัย
สถิติการให�บริการ
งานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
ความร�วมมือกับหน�วยงานอื่น
การอบรม ประชุม สัมมนา

ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ
การแบ�งส�วนราชการและการบริหารงาน ป� ๒๕๕๖
บุคลากร ประจำป� ๒๕๕๖
งบประมาณ ประจำป� ๒๕๕๖
รายการครุภัณฑ�จัดหา ประจำป� ๒๕๕๖
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ ๒๕๕๖
แผนดำเนินงาน ป� ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ประจำป� ๒๕๕๖
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งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุง	Campus	Network	และ	Wireless	Campus	เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง	

โดยในปีนี้	ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเครือข่าย	และขยายสัญญาณเครือข่ายดังนี้

	 -	การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายสำรองผ่านทางบริษัท	ทีโอที	จำกัด	(มหาชน)	เป็นความเร็ว	๒๐๐	Mbps	

(เส้นทางหลักผ่านเครือข่าย	Uninet	ด้วยความเร็ว	๑	Gbps)

	 -	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื ่องปรับอากาศ	ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ณ	ศูนย์เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นห้องระบบที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด		มีระบบสำรองไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สามารถ 

ควบคุมอุณหภูมิที่และความชื้นให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

	 -	การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง	โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		ระบบสำรองข้อมูล		 

อุปกรณ์กระจายภาระงานเชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต		และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 -	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย		และขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี		อำเภอพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์

	 -	การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	และการขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย	

ภายหลังจากเหตุอุทกภัยใหญ่	๒๕๕๔		ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
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หมายเลข อาคาร จำนวน 

(จุด)

๑ อาคาร	๑	คณะวิทยาการจัดการ ๕

๒ อาคาร	๒	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓

๓ อาคาร	๓	สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ๓

๔ อาคาร	๔	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔

๕ อาคาร	๗	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔

๖ ห้องประชุมร่มพะยอม ๑

๗ อาคาร	๙	คณะครุศาสตร์ ๕

๘ อาคาร	๑๐	คณะวิทยาการจัดการ ๔

๙ อาคาร	๑๑	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕

๑๐ อาคาร	๑๒	ศูนย์วิทยบริการ ๕

๑๑ อาคาร	๑๓	ศูนย์วิทยาศาสตร์ ๕

๑๒ อาคาร	๑๔	สำนักงานอธิการบดี ๙

๑๓ อาคาร	๑๕	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	และศูนย์ภาษา ๙

๑๔ อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ๒

๑๕ หอพักบุคลากรหญิงภายในมหาวิทยาลัย ๑

๑๖ หอพักนักศึกษาจีนหญิง ๒

๑๗ อาคารศิลปกรรม ๑

๑๘ อาคารปรัชญา ๑

๑๙ หอพักนักศึกษาจีนชาย ๑

๒๐ หอประชุมใหญ่ ๑

๒๑ โรงเรียนสาธิตประถม ๓

๒๒ โรงอาหาร ๑

๒๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓

๒๔ กองกิจการนักศึกษา ๑

๒๕ โรงแรมต้นน้ำ ๑

๒๖ หอพักเทวาพิทักษ์ ๖

๒๗ หอพักสุขาวดี ๔

๒๘ หอพักเทพธิดา ๓

จำนวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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หมายเลข อาคาร จำนวน 

(จุด)

๒๙ โรงเรียนสาธิตมัธยม ๒

	๓๐ อาคาร	๑	สาขาวิชารัฐศาสตร์	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๔

๓๑ อาคาร	๒	สาขานิติศาสตร์	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๒

๓๒ อาคาร	๓	สาขาวิชาดนตรี	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๒

๓๓ อาคาร	๔	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๓

๓๔ อาคาร	๕	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๑

๓๕ อาคาร	๗	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๑

๓๖ อาคาร	๘	ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมฯ	(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ๑

รวม ๑๐๙

สรุป	:	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนกลาง	 	 ๙๕	 จุด

	 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี	 	 	 	 ๑๔	 จุด

 รวมทั้งสิ้น     ๑๐๙	 จุด
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	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้กับ

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์	

เป็นต้น

ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 มีการปรับปรุงเมนูการใช้งานเพิ่มเติม	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	และมีการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	(ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร)

	 พัฒนาระบบบุคลากรและระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	(ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

	 จดัเตรยีมระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการประกนัคณุภาพการศกึษาซึง่ไดท้ำความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

เพื่อนำระบบมาใช้งานโดยการจัดเตรียม	Hardware	และการนำเข้าข้อมูลจากระบบบุคลากร	นักศึกษา	และหลักสูตรในระบบเดิม	

รวมทั้งการประสานงานกับผู้ใช้งานระบบ	 และบุคลากรในฝ่ายต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่น
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ระบบงานบัญชีเงินเดือน

	 มีการปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีเงินเดือนในส่วนที่ได้พัฒนาไว้แล้วและประสานงานกับผู้ใช้เพื่อติดตั้งและอบรมการใช้งาน
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ศูนย์วิทยบริการ

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ได้ดำเนินการพัฒนางานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยจัดแบ่งการให้บริการออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	การพัฒนางานบริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ	และการพัฒนา

งานบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รายละเอียดดังนี้

การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ

	 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศ	โดยการปรับปรุงส่วนงานบริการบริเวณชั้น	๑	

อาคารบรรณราชนครินทร์	ได้แก่	งานประชาสัมพันธ์	และงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	ดำเนินการจัดหาวัสดุ	

ครุภัณฑ์เสริมบริการ	มีระบบบัตรคิวที่ได้มาตรฐาน	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ	และพัฒนามุมส่งเสริมการอ่าน	

เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน	ให้ผู้มารับบริการสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ตามอัธยาศัย	มีการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือที่

น่าสนใจ	และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่จัดให้บริการในแต่ละชั้น
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

	 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก	นักเรียน	และเยาวชน	เนื่องในงานวันเด็กแห่ง

ชาติมาอย่างต่อเนื่อง	โดยการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก ่

เด็ก	และเยาวชนทุกระดับชั้น	มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ	และความรู้ทั่วไป	กิจกรรมการวาดภาพระบายสี	

การจัดแสดงสื่อโสตทัศน์	สื่อมัลติมีเดียโดยการจัดฉายภาพยนต์สำหรับเด็ก	และเยาวชน	ตลอดจนมีการแจกของรางวัล	

อาหาร	ขนม	และเครื่องดื่มฟรี	ให้แก่เด็กๆ	ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว	

รักษาวินัยใฝ่เรียนรู้	

เพิ่มพูนปัญญา	

นำพาไทยสู่อาเซียน

กิจกรรมห้องสมุดสัญจร

	 ศูนย์วิทยบริการได้จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจรไปยังบุคลากร	ผู้เกี่ยวข้องกับการมารับบริการของศูนย์วิทยบริการทั้ง

ภายใน	และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	โดยภายในมหาวิทยาลัยได้สัญจรไปยังคณาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ ์

การให้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการและแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ALIST	ในการประชุมอาจารย์ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	และภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจรเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านไปยังค่ายนักเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน	โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม	จังหวัดนครสวรรค์	
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กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ

	 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียน	และสถาบันการศึกษา 

ในพื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการห้องสมุดได้อย่างครบครัน	ทั้งในส่วนของการจัดหา 

โปรแกรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	จนถึงกระบวนการให้บริการแก่สมาชิก 

ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ในการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัต	ิ

OpenBiblio	รุ่น	myLib	ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดขนาดเล็ก	เพื่อช่วยอำนวยความ 

สะดวกให้กับบรรณารักษ์และสมาชิกห้องสมุด	รวมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยไม ่

เสียค่าใช้จ่าย	และศูนย์วิทยบริการยังได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ	

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปบริหาร 

จัดการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที ่

ทันสมัยในสังคม	ชุมชน	
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การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการจัดบริการ	e-Library

	 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภท	e-Books	เพื่อใช้ในการจัดบริการห้อง 

สมุดอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Library		ประกอบด้วยหนังสือวิชาการ	หนังสือทั่วไป	และวารสาร/นิตยสาร	จำนวนมากกว่า	๕๐๐	

ชื่อเรื่อง	โดยในระบบดังกล่าวจะทำการแบ่งแยกหมวดหมู่ของหนังสือไว้อย่างชัดเจน		อาทิ	หนังสือเบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป	

ปรัชญา			ศาสนา		สังคมศาสตร์	เป็นต้น	ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาตามความสนใจของผู้ใช้บริการ	โดยจะมีคำแนะนำการใช้งาน 

เป็นขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอ่านและทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 

ระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่จำกัดเวลา	และสถานท่ี	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี	URL:	http://elibrary.nsru.ac.th
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การบริการวิชาการสารสนเทศและแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด

	 แนะนำการใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ	ในวันปฐมนิเทศแก่นักศึกษาภาคปกติ		ภาค	กศ.บป.	

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	และปริญญาเอก)

	 จัดอบรม	แนะนำการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	(OPAC)	แก่นักศึกษา/บุคลากร	

	 จัดอบรม	แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย	

แก่นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป

	 จัดอบรม	แนะนำการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	และการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ	แก่นักศึกษา	อาจารย์	

บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย

	 จัดอบรม	แนะนำการบริหารจัดการห้องสมุด	การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส	

การบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย

	 ศูนย์วิทยบริการแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด	การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย	

ให้กับนักศึกษา	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และบุคคลทั่วไป	รายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ที่

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน	

(คน)

๑ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ

การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	

๒	พ.ย.	๒๕๕๕ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

๔๐

๒ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และ

สารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์	

๑๕	พ.ค.	๒๕๕๖ นักศึกษาระดับ	ปวส.	สาขาพืชศาสตร์	

จากวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ	นครสวรรค์	

๑๕

๓ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	และแนะ

นำการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด	

(Library	Tour)	ของศูนย์วิทยบริการ

๕	มิ.ย.	๒๕๕๖ นักศึกษาภาคปกติ	ระดับปริญญาตรี		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑,๐๐๐

๕๙๐

๔ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	และแนะ

นำการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด	

(Library	Tour)	ของศูนย์วิทยบริการ

๖	มิ.ย.	๒๕๕๖ นักศึกษาภาคปกติ	ระดับปริญญาตรี		

คณะวิทยาการจัดการ

๘๙๐

๕ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	และแนะ

นำการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุด	

(Library	Tour)	ของศูนย์วิทยบริการ	

๘	มิ.ย.	๒๕๕๖ นักศึกษาภาคปกติ	ระดับปริญญาตรี		

คณะครุศาสตร์

๘๐๐

๖ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อกา

รศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	

๒๓	มิ.ย.	๒๕๕๖ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน	

(คน)

๗ แนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุดแก่

นักศึกษาภาคปกติ	

๑๙	ส.ค.	๒๕๕๖	 นักศึกษาภาคปกติ	

ระดับปริญญาตรี	(๓	กลุ่ม)

๑๒๐

๘ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ

การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยแก่บุคคลทั่วไป

๒-๓	ก.ย.	๒๕๕๖ บุคคลทั่วไป ๔๐

๙ แนะนำการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ	

๔-๕	ก.ย.	๒๕๕๖ บุคคลทั่วไป ๔๐

รวมทั้งสิ้น ๓,๕๗๕

การให้บริการห้องสมุด	ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบริการห้องสมุด	ณ	ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี	โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์	วารสาร	และหนังสือพิมพ์	รวมทั้งจัดให้มีบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดของศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

กับศูนย์วิทยบริการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	และจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งาน	บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	และเมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	คณะบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ	ได้ดำเนินการย้าย

การให้บริการห้องสมุด	และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	จากชั้น	๒	อาคารรัฐศาสตร์	มาเป็นอาคาร	๙	ซึ่งเป็นอาคารเรียน	

๕	ชั้นที่จัดสร้างขึ้นใหม่	ตั้งอยู่ศูนย์กลางอาคารต่าง	ๆ	ของศูนย์การศึกษาย่านมัทรี	ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นห้อง

สมุดพร้อมจัดหาครุภัณฑ์เสริมบริการห้องสมุด	โดยจัดให้ชั้น	๕	เป็นส่วนงานห้องสมุด	ให้บริการหนังสือทั่วไป	หนังสืออ้างอิง	

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์	และชั้น	๔	ให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	ให้บริการอินเทอร์เน็ต	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ	ทั้งทางด้านการเรียนการสอน	สำหรับคณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการ
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การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ให้บริการอินเทอร์เน็ต	และคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งาน	จำนวน	๒๔	เครื่อง

	 ให้บริการ		จำนวน	๔๖	เครื่อง

	 ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	

และวิจัย	จำนวน	๑๒	เครื่อง		

	 ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด(OPAC)	

ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ	จำนวน	๑๓	เครื่อง		

	 จัดบริการเครื่องพิมพ์	จำนวน	๒	เครื่อง	สำหรับบริการ	พิมพ์งานสืบค้นในราคาประหยัดแก่นักศึกษา	

และผู้เข้าใช้บริการ	

การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์		และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

	 ศูนย์วิทยบริการจัดอบรม/แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์	(Reference	Database)	และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ	เช่น	e-Books,	e-Journals,	e-Theses,	e-Research			ซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ	

จำนวน	๑๓	ฐานข้อมูล	ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด

มหาวิทยาลัยไทย	(ThaiLIS)	ให้แก่นักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรเพื ่อการสืบค้นฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้	โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่	http://www.nsru.

ac.th/aritc/database.php	ผ่าน	IP	Address	ของมหาวิทยาลัย	และพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่

ประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลแต่มีข้อจำกัดด้าน	IP	address		ในการเข้าถึงข้อมูล	ให้สามารถเข้าใช้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม	(full	texts)	เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ	โดยมีช่องทางเลือกใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกถึง	๒	ช่องทาง	ดังนี้

 ทางเลือกที่	๑	โดยการล็อกอินผ่านรหัส	โดยใช้	User	Name:	NSRU123	และ	Password:	Library	

 ทางเลือกที่	๒	โดยการกำหนดค่า	Web	browser	เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ	proxy	server	

	 ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศที่ครบถ้วน	รวดเร็ว	และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

มีประสิทธิภาพ	โดยไม่จำกัดด้านเวลา	สถานท่ี	และจำนวนผู้เข้าใช้	เพ่ือจัดบริการวิชาการสารสนเทศให้แก่สังคม	ชุมชน	และบุคคล

ทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การให้บริการสื่อโสตทัศน์	ในรูปแบบ	Edutainment	

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีนโยบายในการเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการของมหาวิทยาลัย	และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ	โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายหลักความเร็วสูง	ให้มีความสามารถใน 

การรองรับการกระจายของสื่อต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์วิทยบริการจึงได้มี

การประยุกต์ใช้งานสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ	เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

โดยผสมผสานในเรื่องของ	“การศึกษา”	และ	“ความบันเทิง”	เข้าด้วยกันในรูปแบบ	Edutainment		เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน

ด้านวิชาการ	ความรู้	และสาระบันเทิงควบคู่กันไป	อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา	และให้ความรู้สึก

ผ่อนคลายในเวลาว่างของนักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

การพัฒนางานบริการมัลติมีเดีย	

	 การพัฒนางานบริการสื่อโสตทัศน์	สื่อมัลติมีเดีย	โดยการจัดหาครุภัณฑ์เสริมบริการ	และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการให้มี

ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้	บริเวณ	ชั้น	๗	ศูนย์วิทยบริการ	ซึ่งสามารถให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	เช่น	

ซีดีรอม	มัลติมีเดีย	วีซีดี	ดีวีดี	วีดิทัศน์	และปรับปรุงห้องให้บริการรับชมมัลติมีเดียรายกลุ่มพร้อมโสตทัศนูปกรณ์	และปรับปรุง

ห้องให้บริการคีตศิลป์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้	และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	

การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิ้ลทีวี	

	 เป็นระบบการประยุกต์ใช้งานเคเบิ้ลทีวี	เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	แก่นักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากร	ในรูปแบบการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ผ่านทางช่องสัญญาณเคเบิ้ลทีว	ี

และทางเว็บเพจ	(Web	Streaming)	เมื่อผ่านการถ่ายทอดสดจะบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกดูในภายหลังได้	และมีการจัดบริการ

ถ่ายทอดสัญญาณรายการสารคดี	วิชาการ	ภาพยนตร์ต่างๆ	ที่ออกอากาศตามตารางเวลา	ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านเคเบิ้ลทีวีได้

จำนวน	๒๑	ช่องสัญญาณ	ดังนี้	

	 	 ช่องสัญญาณ	UBC			 	 	 	 จำนวน	๙	ช่อง

	 	 ช่องสัญญาณดาวเทียม		 	 	 	 จำนวน	๘	ช่อง

	 	 ช่องสัญญาณของสำนักวิทยบริการฯ		 	 จำนวน	๒	ช่อง	

	 	 ช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยฯ		 	 	 จำนวน	๒	ช่อง
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การให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์	(Web	Streaming)

	 การให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์	เป็นการแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียงของสื่อประเภท	Streaming	Video	

และ	Audio		ในรูปแบบ	On	Demand	เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	ให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการด้านวิชาการ	ทักษะ	ความรู้	และสาระบันเทิงด้านมัลติมีเดียอย่างครบครัน	ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโน 

โลยีสารสนเทศ	และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	ให้สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆ	ที่สนใจได้ด้วยตนเอง	โดยไม่จำกัด

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	และสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย	

	 ปัจจุบันการให้บริการสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก	จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบ 

เว็บเพจให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขา	เพื่อการเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	โดยมีการจัดแบ่งหมวดหมู่สารสนเทศบนเว็บดังนี้	

	 สารคดีเกี่ยวกับในหลวง	สารคดีเทิดพระเกียรติ	พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช

ประเพณีต่าง	ๆ	ที่สำคัญของไทย

	 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่	ข่าวสาร	ข้อมูลด้านผลงานวิชาการของอาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	

ที่ได้รับการออกอากาศในระดับประเทศ	และระดับภูมิภาค

	 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่	กิจกรรมต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัย		

	 วิชาการ	สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษา	เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	ในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	ด้านสังคม	ภาษา	

วัฒนธรรม	ดนตรี	ศาสนา		เกษตรกรรม	เทคโนโลยี	สุขภาพ	อาหาร	ฯลฯ

	 สารคดี		ได้แก่	สารคดีบันเทิง	สารคดีเชิงวิชาการ	สารคดีเชิงภาพยนตร์	สารคดี	Discovery		สารคดี	National	Geo-

graphic	สารคดี	BBC	สารคดี	Century	สารคดีส่องโลก	ฯลฯ

	 รายการทีวีย้อนหลังที่น่าสนใจต่าง	ๆ	เช่น		งานพระราชพิธีต่างๆ	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์	เป็นต้น

	 สาระบันเทิงอื่น	ๆ	ตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน	หรือตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ		

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	และกิจกรรมบริการวิชาการ

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้จัดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	และกิจกรรมบริการวิชาการโดยการ

จัดงาน	บุ ๊คส์	แอนด์	ไอที	แฟร์	๒๐๑๓	(Books	&	IT	Fair	2013)	จัดให้มีขึ ้นระหว่างวันที ่	๒๗	–	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์	(ห้องสมุด)	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	เพื่อออกร้านจำหน่ายหนังสือ	และสื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของการเรียนรู้	ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป	มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ	และสามารถเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ

และตรงตามความต้องการใช้เข้าห้องสมุด	ร่วมเสวนากับนักเขียนชื่อดัง	การสัมมนาวิชาการด้าน	ITและห้องสมุด	โดยมีร้านค้า	

สำนักพิมพ์	และตัวแทนจำหน่ายหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	จำนวน	๓๑	ร้านค้า	และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษา	จำนวน	๕	ร้าน	ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการต่างๆ	ดังนี้

	 กิจกรรมเสวนากับนักเขียนจากบทละครดังทางชอง	๓	“จากตัวอักษรสู่ละครดัง...สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”	โดย	แพรณัฐ	

และ	ร่มแก้ว		ในวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุมแก้วประพาฬ	ชั้น	๘	อาคารบรรณราชนครินทร์

	 กิจกรรมเสวนา	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียน	“กายใจ	GEN	Y	สู่	Lifestyle	อาเซียน”	โดย	พญ.ชัญวลี		

ศรีสุโข		ในวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุมแก้วประพาฬ	ชั้น	๘	อาคารบรรณราชนครินทร์

	 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านไอที	“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วย	ICT”	โดยอาจารย์บุญเลิศ		

อรุณพิบูลย์		วิทยากรจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ	(สวทช.)		ในวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุมแก้วประพาฬ	ชั้น	๘	อาคารบรรณราชนครินทร์
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		 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ	“โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์	SPEEXX	online”	ในวันที่	๒๙	มิถุนายน	

๒๕๕๖	ณ	ฝ่ายสื่อโสตทัศน์	ชั้น	๗	อาคารบรรณราชนครินทร์

	 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม	e-Book	“ระบบห้องสมุด	I	love	library”	ในวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	

ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต	ชั้น	๕	อาคารบรรณราชนครินทร์

	 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับห้องสมุด	การใช้สารสนเทศ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	มุมหนังสืออาเซียน

	 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	การใช้ห้องสมุด	และกิจกรรมสมุดทำมือ	
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๑.		ให้บริการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		โดยนักศึกษา

ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ๒.		จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

และการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์	อาทิ	เช่น	

	 -		หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเครือข่าย

	 -		เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย	Photoshop

	 -		การจัดทำเนื้อหาระบบ	e-Learning	ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(eDLTV)

	 -		การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	HTML5
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 ๓.		ให้บริการด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร		และให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่าย	รวมถึงการ

ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย

 ๔.		ให้บริการ	ยืม	-	คืน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ	เพื่อใช้ในการจัดประชุม	อบรมสัมมนา	

ภายในมหาวิทยาลัยฯ	

 ๕.		ให้บริการ	Account	แก่นักศึกษา	อาจารย์	และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	เพื่อใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
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 ๖.		ให้บริการลงทะเบียน	Mac	Address	อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	(Wi-Fi)	เช่น	

โทรศัพท์มือถือ		โน๊ตบุ๊ต	แท็บเล็ต	ฯลฯ	เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	(Wi-Fi)	ภายในมหาวิทยาลัยได้

 ๗.		ให้บริการพื้นที่บน	Server	แก่นักศึกษา	อาจารย์	และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ที่ไม่มี	Web	

Server	เป็นของตนเอง

 ๘.		ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	และติดตั้งระบบ	รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ์

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



21

 ๙.		ให้บริการห้องอินเทอร์เน็ต	แก่นักศึกษา	อาจารย์	และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย	ในการสืบค้นข้อมูล

 ๑๐.		ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในการจัดอบรม	ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ	

และหน่วยงานภายนอก	จำนวน	๖	ห้อง	ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการ จำนวน	(เครื่อง)

๑ Computer	Laboratory	1 ๓๐

๒ Computer	Laboratory	2 ๓๐

๒ Computer	Laboratory	3 ๔๒

๔ Computer	Laboratory	4 ๔๕

๕ Computer	Training	1 ๕๒

๖ Computer	Training	2 ๓๐
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 ๑๑.		ให้บริการห้องประชุม/สัมมนา	ที่สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก	จำนวน	๒	ห้อง	ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวน	(คน)

๑ ห้องประชุมพระบาง	 ๓๐๐

๒ ห้องประชุมเล็ก	(ชั้น	๔) ๕๐

 ๑๒.		ให้บริการเช่าห้องประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Auction)

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวน	(ห้อง)

๑ ห้องกรรมการเสนอราคา ๑

๒ ประกวดราคา ๓๓
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การบริการวิชาการคอมพิวเตอร์

การให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์	เขต	๑

ห้องประชุมพระบาง

๕	-	๗	 

ต.ค.	๒๕๕๕

๒๐๐

๒ สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๘	

ต.ค.	๒๕๕๕

๑๕๐

๓ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	กศ.บป

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๑๓	

ต.ค.	๒๕๕๕

๔๐

๔ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๓	

ต.ค.	๒๕๕๕

๔๐

๕ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	กศ.บป

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๗	

ต.ค.	๒๕๕๕

๔๐

๖ ประชุมประจำเดือนสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๖	

พ.ย.	๒๕๕๕

๒๐

๗ ประชุมประจำเดือนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๘	

พ.ย.	๒๕๕๕

๒๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๘ อบรมระบบการเชื่อมเครือข่ายและแลก

เปลี่ยนข้อมูลในการบริหารวิกฤติการระดับ 

ชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๑๒	พ.ย.	

๒๕๕๕

๔๐

๙ อบรมการจัดซื้อ	จัดจ้าง	(e-Goverment	

Procurement	:	e-GP)

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ห้อง	Computer	Training	1

๒๘	พ.ย.	

๒๕๕๕

๔๐

๑๐ ประชุมสโมสรอาจารย์และข้าราชการ

พลเรือน

สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๒๘	

พ.ย.	๒๕๕๕

๒๐

๑๑ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบาง

๑	

ธ.ค.	๒๕๕๕

๒๐๐

๑๒ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา

ห้อง	Computer	Training	1

๑๔	

ธ.ค.	๒๕๕๕

๔๐

๑๓ งานเลี้ยงปีใหม่	สำนักวิทยบริการฯ	ปี	

๒๕๕๖

สำนักวิทยบริการฯ

ห้องประชุมพระบาง

๙	

ม.ค.	๒๕๕๖

๖๐

๑๔ อบรมวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบาง

๑๙	

ม.ค.	๒๕๕๖

๑๕๐

๑๕ อบรมการตกแต่งรูปภาพ	

และการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์

บริษัท	ซิตี้	วาไรตี้	จำกัด

ห้อง	Computer	Training	1

๒๓	

ม.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๑๖ อบรมการใช้งานโปรแกรม	3D	Max สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้อง	Computer	LAB	4

๒๓	-	๒๕	

ม.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๑๗ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๕	

ม.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๑๘ อบรมการสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย	

Joomla

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๘	–	๓๐	

ม.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๑๙ อบรมการสืบค้นห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๙	-	๓๐	

ม.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๒๐ อบรมการสืบค้นห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๕	-	๖	

ก.พ.	๒๕๕๖

๔๐

๒๑ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ 

ห้อง	Computer	Training	1

๘	

ก.พ.	๒๕๕๖

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๒๒ อบรมการสำรวจและเขียนแบบงานทาง

อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักทางหลวงชนบทที่	๘	

(นครสวรรค์)	

ห้อง	Computer	Training	1

๑๒	-	๑๕	

ก.พ.	๒๕๕๖

๔๐

๒๓ การอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน	

ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ห้อง	Computer	Training	1

๑๙	

ก.พ.	๒๕๕๖

๔๐

๒๔ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๐	

ก.พ.	๒๕๕๖

๔๐

๒๕ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบาง

๒๐	

ก.พ.	๒๕๕๖

๑๕๐

๒๖ สัมมนาเกี่ยวกับดนตรี	สาขาวิชาปฐมวัย	 สาขาวิชาปฐมวัย

ห้องประชุมพระบาง

๒๑	

ก.พ.	๒๕๕๖

๑๕๐

๒๗ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบ

ห้องประชุมพระบาง

๒๘	

ก.พ.	๒๕๕๖

๑๕๐

๒๘ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบ

ห้องประชุมพระบาง

๑	

มี.ค.	๒๕๕๖

๑๕๐

๒๙ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	

โปรแกรม	excel

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำกัด	(มหาชน)	

ห้อง	Computer	Training	1

๙	–	๑๐	

มี.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๓๐ อบรมการสำรวจและเขียนแบบงานทาง

อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักทางหลวงชนบทที	๘	

(นครสวรรค์)	

ห้อง	Computer	Training	1

๑๙	–	๒๒	

มี.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๓๑ สัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ	นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้อง

ประชุมพระบาง

๑๖	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๓๒ สัมมนาปลายภาคให้กับนักศึกษาที่ออกฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๑๘	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๓๓ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่	๔	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องประชุมพระบาง

๑๙	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๓๔ ติวสอบนักศึกษา	คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๑	–	๒๔	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๓๕ อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ	

CRIMES

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ห้อง	

Computer	LAB	1

๒๖	–	๒๙	

มี.ค.	๒๕๕๖

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๓๖ อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ	

CRIMES

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ห้อง	

Computer	LAB	2

๒๖	-๒๙	

มี.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๓๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	

สำหรับนักเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้อง

ประชุมพระบาง

๒๖	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๓๘ กรอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

สู่อาเซียน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๘	

มี.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๓๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	

สำหรับนักเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้อง

ประชุมพระบาง

๒๘	

มี.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๔๐ ประชุมหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๒๖	

เม.ย.	๒๕๕๖

๓๐

๔๑ อบรมพื้นฐานอาชีพการสร้างผลิต

ภัณฑ์ของที่ระลึก	ลงรักปักทองหรู	

สรรค์สร้างอยู่คู่แผ่นดิน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ห้องประชุมพระบาง

๑๐	–	๑๑	

พ.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๔๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	จากศูนย์คอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักวิทยบริการฯ

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๑๑	

พ.ค.	๒๕๕๖

๕๐

๔๓ อบรม	elearning สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๑๔	–	๑๗	

พ.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๔๔ สัมมนาวิชาการ	พัฒนาภาวะการเป็นครู คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๑๘	–	๑๙	

พ.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๔๕ รับรายงานตัวนักศึกษารอบสอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ห้องประชุมพระบาง

๒๓	

พ.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๔๖ ปฐมนิเทศนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องประชุมพระบาง

๓	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๔๗ ปฐมนิเทศนักศึกษา	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้อง

ประชุมพระบาง

๓	-	๗	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๔๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	การจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ห้อง	Computer	Training	1

๔	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๔๙ การจองรายวิชาเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่	

๑	คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๔	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๕๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

การศึกษารายกรณี	สำหรับนักศึกษาปฏิบัติ

การวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๘	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๕๑ โครงการคอมพิวเตอร์ทั่วไทย	

โครงข่ายทั่วถึง	Be	Amazing

บริษัท	อินเทล	ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	

(ประเทศไทย)	จํากัด

ห้องประชุมพระบาง

๑๑	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๒๐๐

๕๒ ประชุมนักศึกษา	สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ห้องประชุมพระบาง

๑๒	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๒๐๐

๕๓ สัมมนาหาทางออกประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องประชุมพระบาง

๑๗	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๕๔ อบรม	nrpm สำนักวิจัยและพัฒนา

ห้อง	Computer	Training	1

๑๙	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๕๕ อบรมโปรแกรม	

การปฏิบัติการทดสอบเสมือนฟิสิกซ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง	Computer	Training	1

๒๐	–	๒๑	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๕๖ สอบขอรับใบอนุญาตเป็นหน้าประกันวินาศ

ภัยให้กับพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท	ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	

จำกัด

ห้อง	Computer	Training	1

๒๒	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๕๗ อบรมทางไกลระบบประกันคุณภาพ

การศึกษากับ	ม.เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๕	-	๒๖	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๕๘ อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการแต่ง

วรรณกรรมเยาวชน	ให้กับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๒๕	–	๒๖	

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๕๙ การจัดอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมด้านสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

ห้องประชุมพระบาง

๒๗		

มิ.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๖๐ การมอบทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ห้องประชุมพระบาง

	๓	

ก.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๖๑ อบรมคอมพิวเตอร์	นักศึกษา	

สาขาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๖	–	๗	

ก.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๖๒ อบรมการออกเลขทะเบียนโรงงาน สำนักงานจังหวัดนครสวรรค ์

ห้อง	Computer	Training	1

๑๐	

ก.ค.	๒๕๕๖

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๖๓ ฝ่ายฝึกซ้อม	ใช้ห้องฝึกซ้อมรับปริญญา กองพัฒนานักศึกษา

ห้องประชุมพระบาง

๑๐	–	๑๔	

ก.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๖๔ อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการลดการใช้

พลังงานในภาครัฐ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๖

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการลดการ

ใช้พลังงานในภาครัฐ	ปีงบประมาณ	

๒๕๕๖

๑๘	–	๑๙	

ก.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ

สาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องป

ระชุมพระบาง

๒๐	

ก.ค.	๒๕๕๖

๑๕๐

๖๖ อบรมคอมพิวเตอร์	นักศึกษา	

สาขาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๑	ก.ค.	

๒๕๕๖

๔๐

๖๗ อบรมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๔	–	๒๕	

ก.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๖๘ อบรมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติด้วยโปรแกรม	R	สำหรับครูผู้สอนฯ

สำนักวิจัยและพัฒนา

ห้อง	Computer	Training	1

๒๔	-๒๕	

ก.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๖๙ ประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

คนใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง

๒๗	

ก.ค.	๒๕๕๖

๑๐๐

๗๐ อบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	Computer	Laboratory	4

๒๙	–	๓๐	

ก.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๗๑ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ปีที่	๔	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้องประชุมพระบาง

๓๑	

ก.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๗๒ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๑	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๗๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	สู่การประยุกต์ใช้

สำนักงานอัตโนมัติยุคปัจจุปัน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบาง

๓	–	๔	

ส.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๗๔ อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการออก

กำลังกายของนักเรียน	ที่มีนำหนักเกิน

เกณฑ์ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องประชุมพระบาง

๖	

ส.ค.	๒๕๕๖

๒๐๐

๗๕ การอบรมซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๘	–	๙	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐
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๗๖ อบรมการทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องประชุมพระบาง

๑๖	–	๑๗	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๗๗ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการ

บริหารทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	(TQF)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ห้อง	Computer	Training	1

๑๘	

ส.ค.	๒๕๕๖

๓๐๐

๗๘ เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย	

Photoshop

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๑๙	–	๒๐	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๗๙ อบรมสอบประกันคุณภาพ

ด้านคอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๒	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๘๐ อบรมการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะครุศาสตร์

ห้อง	Computer	Training	1

๒๔	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๘๑ อบรมโปรแกรม	R คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง	Computer	Training	1

๒๔	–	๒๕	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๘๒ การจัดทำเนื้อหาระบบ	e-Learning	

ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	

(eDlTV)

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๖	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๘๓ บริการวิชาการเพื่อก้าวสู่การพัฒนา	

เศรษฐกิจ	ของ	จังหวัดนครสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	ประชุมพระบาง

๒๖	

ส.ค.	๒๕๕๖

๑๐๐

๘๔ การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	HTML5 สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๗	–	๒๙	

ส.ค.	๒๕๕๖

๔๐

๘๕ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

และการอ้างอิงเชิงวิชาการ

คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๒	–	๓	

ก.ย.	๒๕๕๖

๒๐๐

๘๖ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

และการอ้างอิงเชิงวิชาการ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒	–	๓	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๘๗ การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ	OpenBiblio	รุ่น	myLib

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๔	-	๕	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๘๘ อบรมการผลิตนวัตกรรมการศึกษาด้วยการ

สร้างหนังสือสำหรับเด็ก

คณะครุศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๖	

ก.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๘๙ สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการนโยบายรับ

จำนำข้าวของภาครัฐ	คณะรัฐศาสตร์	รุ่น	

๓๑

คณะมนุษยศาสตร์

ห้องประชุมพระบาง

๘	

ก.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๙๐ อบรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต คณะครุศาสตร์

ห้อง	Computer	Training	1

๗	–	๘	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๑ อบรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต คณะครุศาสตร์

ห้อง	Computer	Training	1

๑๔	–๑๕	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๒ โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ	

โดยใช้ความรู้	ในสถาบันอุดมศึกษาฯ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ห้อง	Computer	Training	1

๑๖	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๓ แนะนำการใช้งานโปรแกรม	Speexx สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๑๗	–	๑๘	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๔ สัมมนา	พรบ.นิรโทษกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบาง

๑๗	

ก.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๙๕ แสดงผลงานทางดนตรี	

ความรักและกาลเวลา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องประชุมพระบาง

๑๘	

ก.ย.	๒๕๕๖

๓๐๐

๙๖ อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	

(e-Office)	ของคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้อง	Computer	LAB	1

๑๘	-	๑๙	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๗ อบรมไมโครซอฟออฟฟิศ คณะครุศาสตร์

ห้อง	Computer	Training	1

๒๑	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๙๘ ประชุมเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน สำนักวิทยบริการฯ

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๒๓	

ก.ย.	๒๕๕๖

๑๐

๙๙ แนะนำการใช้งานโปรแกรม	Speexx สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๔	–	๒๕	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๑๐๐ อบรมสอบประกันคุณภาพด้าน

คอมพิวเตอร์	ภาค	ปกติ

สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	Training	1

๒๖	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐

๑๐๑ ประชุมเรื่อง	Network สำนักวิทยบริการฯ

ห้องประชุมราชพฤกษ์

๒๖	

ก.ย.	๒๕๕๖

๔๐
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ลำดับ

ที่

กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ วัน	เดือน	ปี จำนวน

(คน)

๑๐๒ การพัฒนาระบบ	mis	nsru สำนักวิทยบริการฯ

ห้อง	Computer	LAB๔

๒๗	ก.ย.	

๒๕๕๖

๔๐

๑๐๓ อบรมไมโครซอฟออฟฟิศ คณะครุศาสตร์

ห้อง	Computer	LAB๔

๒๗	ก.ย.	

๒๕๕๖

๔๐

๑๐๔ อบรม	เรื่อง	การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา	

php

คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง	Computer	Training	๑

๒๘	ก.ย.	

๒๕๕๖

๔๐

รวม ๑๒,๑๘๐
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การจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

ลำดับ

ที่

วัน	เดือน	ปี หลักสูตร ประเภทนักศึกษา จำนวน

(คน)

๑ ๖	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๘	

๒ ๗	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๑๘

๓ ๘	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๗

๔ ๑๘	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาค	กศ.บป. ๑๕

๕ ๒๗	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๓๒

๖ ๒๙	พ.ย.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๓๕

๗ ๑๒	ธ.ค.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๓๗

๘ ๒๖	ธ.ค.	๒๕๕๕ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๕

๙ ๒๓	ม.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๔

๑๐ ๒๕	ม.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๒	

๑๑ ๘	ก.พ.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๑๒	

๑๒ ๑๐	ก.พ.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาค	กศ.บป. ๒๙	

๑๓ ๑๓	ก.พ.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๐	

๑๔ ๒๗	ก.พ.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๘	

๑๕ ๑๘	มี.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๓๕

๑๖ ๒๓	มี.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาค	กศ.บป. ๕

๑๗ ๒๘	มี.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๐

๑๘ ๙	ก.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๓

๑๙ ๒๒	ส.ค.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๗

๒๐ ๒๖	ก.ย.	๒๕๕๖ อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ๒๖

รวม ๒๔๐
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ลำดับ

ที่

วัน	เดือน	ปี หลักสูตร จำนวน

(คน)

๑ ๘	–	๙	

ส.ค.	๒๕๕๖

การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๔๐

๒ ๑๙	–	๒๐	

ส.ค.	๒๕๕๖

เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย	Photoshop ๔๐

๓ ๒๖	

ส.ค.	๒๕๕๖

การจัดทำเนื้อหาระบบ	e-Learning	

ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(eDlTV)

๔๐

๔ ๒๘	–	๓๐	

ส.ค.	๒๕๕๖

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	HTML5 ๔๐

๕ ๒	-๓	

ก.ย.	๒๕๕๖

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงเชิงวิชาการ ๔๐

๖ ๔	-	๕	

ก.ย.	๒๕๕๖

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	OpenBiblio	รุ่น	myLib ๔๐

รวม ๒๔๐

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์	และบุคคลทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประจำปี	๒๕๕๖	(it	training	2013)
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รายงานการใช้ห้องเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Auction)		

ประจำปีงบประมาณ		๒๕๕๖

ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ วัน	เดือน	ปี หน่วยงาน จำนวน

(ห้อง)

๑ งานประมูลสร้างอาคารเรียน ๑๗	

ธ.ค.	๒๕๕๕

โรงเรียนสังธ์บุญธรรม ๔

๒ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘	

ธ.ค.	๒๕๕๕

สำนักงานทหารชนบทที่	๒ ๓

๓ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๘

ม.ค.	๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	๑๐ ๓

๔ โครงการขุดลอกคลองพร้อมคาคคอนกรีต ๒๕

ม.ค.๒๕๕๖

ที่ทำการปกครองเมืองนครสวรรค์ ๓

๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสติก

คอนกรีต

๒๕

ม.ค.๒๕๕๖

ที่ทำการปกครองเมืองนครสวรรค์ ๓

๖ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ	

สปช.๑๐๕/๒๙	ขนาด	๒	ชั้น	๔	ห้องเรียน	

ใต้ถุนโล่ง

๒๘

ม.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านวัดชุมพร ๓

๗ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาด	๓๐,๐๐๐	BTU

๔

ก.พ.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔

๘ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาด	๑๓,๐๐๐	BTU

๔

ก.พ.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔

๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร

๖

ก.พ.	๒๕๕๖

ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี ๓

๑๐ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	

จำนวน	๑	รายการ

๑๘

ก.พ.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓

๑๑ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย

ชุมแสงถึงบางไซ	หมู่ที่	๑	ตำบลที่	๑	

อำเภอชุมเสง	จังหวัดนครสวรรค์

๑

มี.ค.	๒๕๕๖

ที่ว่าการอำเภอชุมแสง ๑๓

๑๒ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบ

อาคารหอพักนักศึกษา	จำนวน	๑	โครงการ

๗

มี.ค.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔

๑๓ โครงการประกวดราคาซื้อระบบ ๒๖

มี.ค.	๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	๑๐ ๒
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ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ วัน	เดือน	ปี หน่วยงาน จำนวน

(ห้อง)

๑๔ โครงการขุดลอกคลองตาแวน	หมู่	๗	

บ้านวังประเทือง	ไป	หมู่	๑๑	บ้านหนองโรง	

ตำบลหนองกรด	อำเภอเมือง	

จังหวัดนครสวรรค์

๒๘

มี.ค.	๒๕๕๖

ที่ทำการปกครอง

อำเภอเมืองนครสวรรค์

๗	ห้อง

๑๕ โครงการวางท่อประปา ๒๓

เม.ย.	๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	๑๐ ๔	ห้อง

๑๖ โครงการวางท่อประปา	จำนวน	๑	โครงการ ๒๓

เม.ย.	๒๕๕๖

การประปาส่วนภูมิภาค	เขต	๑๐ ๔	ห้อง

๑๗ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์และการแพทย์	

จำนวน	๑	รายการ

๒๕

เม.ย.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒	ห้อง

๑๘ โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐

พ.ค.	๒๕๕๖

ชลประทานนครสวรรค์ ๒๒	ห้อง

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน ๑๔

พ.ค.	๒๕๕๖

สำนักงานทางหลวงชนบทที่	๘ ๖	ห้อง

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ๑๔

พ.ค.	๒๕๕๖

สำนักทางหลวงชนบทที่	๘ ๖	ห้อง

๒๑ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

๒๓

พ.ค.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒	ห้อง

๒๒ โครงการประมูลสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๕

มิ.ย.	๒๕๕๖

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ๒	ห้อง

๒๓ โครงการขุดสระน้ำ ๒

ก.ค.	๒๕๕๖

ชลประทานนครสวรรค์ ๑๒	ห้อง

๒๔ โครงการจ้างก่อสร้างอาคาเรียน	แบบ	๒๑๖	

ปรับปรุง

๔

ก.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง ๖	ห้อง

๒๕ โครงการสร้างอาคารเรียน ๑๖

ก.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนหนองบัว ๕	ห้อง

๒๖ โครงการก่อสร้างอาคาร ๒๙

ก.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนวัดบางม่วง ๑๓	ห้อง

๒๗ โครงการก่อสร้างอาคาร ๒๙

ก.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนบางแขยง ๑๕	ห้อง

๒๘ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๘

ส.ค.	๒๕๕๖

สำนักงานทางหลวงชนบทที่	๘ ๖	ห้อง
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ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ วัน	เดือน	ปี หน่วยงาน จำนวน

(ห้อง)

๒๙ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๒๒

ส.ค.	๒๕๕๖

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ๔

๓๐ โครงการก่อสร้าง ๒๖

ส.ค.	๒๕๕๖

โรงเรียนวัดวังยาง ๑๐

๓๑ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	 ๓๐

ส.ค.	๒๕๕๖

สำนักทางหลวงชนบทที่	๘ ๘

๓๒ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

จำนวน	๑	รายการ

๒๐

ก.ย.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๒

๓๓ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๒๔

ก.ย.	๒๕๕๖

สำนักงานเขตชนบท ๖

๓๔ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕

ก.ย.	๒๕๕๖

สำนักงานเขตชนบท ๖

๓๕ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	 ๒๕

ก.ย.	๒๕๕๖

สำนักงานเขตชนบท ๖

๓๖ โครงการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗

ก.ย.	๒๕๕๖

สำนักงานเขตชนบท ๒

รวม ๒๐๘
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	 ตามท่ีสำนักวิทยบริการฯ	 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	 (ThaiLIS)	 ซ่ึงเป็นเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน	 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล 

เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (ThaiLIS	 Digital	 Collection	 หรือ	 TDC)	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	 (e-Research)

จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

	 วิทยานิพนธ์	 	 (e-Thesis)	 ของอาจารย์	 นักศึกษา	 และบุคลากร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 รวมทั้งสิ้น	 ๕๘๘	

รายการ	 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัย	 วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของสถาบันอุดมศึกษา	 ท่ัวประเทศผ่านระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ได้มากกว่า	๑๔๙,๐๒๑	รายการ	โดยสามารถสืบค้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ผ่าน	IP	Address	ของมหาวิทยาลัย/ 

สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและหนว่ยงานอืน่	ๆ 	ทีส่นใจเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว	รวม	๙๖	แหง่	 

ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา	และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
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สถิติผู้เข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน ผู้สมัครสอบ	

(คน)

ขาดสอบ	

(คน)

เข้าสอบ	

(คน)

สอบไม่ผ่าน	

(คน)

สอบผ่าน	

(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๘๒๐ ๑๑๔ ๗๐๖ ๔๑๐ ๒๙๖

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๕๑๑ ๕๓ ๔๕๘ ๒๒๑ ๒๓๗

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๖๑๖ ๖๘ ๕๔๘ ๒๕๙ ๒๘๙

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๗๔๗ ๙๔ ๖๕๓ ๓๕๙ ๒๙๔

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๕๘๙ ๗๖ ๕๑๓ ๒๕๘ ๒๕๕

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๗๘๙ ๘๕ ๗๐๔ ๓๒๗ ๓๗๗

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๓๕๘ ๔๒ ๓๑๖ ๑๗๗ ๑๓๙

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๑๘๒ ๒๔ ๑๕๘ ๘๘ ๗๐

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๔๐๘ ๖๑ ๓๔๗ ๒๐๗ ๑๔๐

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๖๐๓ ๗๖ ๕๒๗ ๓๒๐ ๒๐๗

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๖๕๖ ๘๘ ๕๖๘ ๓๒๐ ๒๔๘

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๗๕๙ ๗๘ ๖๘๑ ๓๔๒ ๓๓๙

รวม ๗,๐๓๘ ๘๕๙ ๖,๑๗๙ ๓,๒๘๘ ๒,๘๙๑

หมายเหตุ		:	กรณีนักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรก	จะต้องมาเข้ารับการทดสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน
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แผนภูมิแสดงสถิติผู้เข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ		ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๑๐,๒๐๙

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๒๓,๑๒๕

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๑๖,๖๘๒

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๑๙,๓๔๖

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๑๘,๘๖๘

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๑๑,๗๘๖

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๔,๙๖๗

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๔,๗๘๕

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๒๗,๗๖๐	

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๒๑,๙๑๕

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๑๗,๘๐๙

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๑๙,๐๙๕	

รวม ๑๙๖,๓๔๗

กราฟแสดงสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ		ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติผู้เข้าใช้บริการยืม	-	คืนหนังสือ	และทรัพยากรสารสนเทศ		ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน) จำนวน	(เล่ม)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๗๖๐ ๑,๔๘๑

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๓,๗๒๒ ๖,๖๘๒

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๒,๘๑๔ ๓,๙๘๘

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๒,๗๓๗ ๓,๗๖๓

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๒,๓๑๐ ๓,๐๘๘

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๘๖๒ ๑,๖๔๑

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๓๓๘ ๑,๐๙๓

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๔๒๗ ๑,๐๓๔

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๒,๘๓๑ ๔,๓๒๖

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๓,๕๘๑ ๕,๑๘๑

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๓,๕๗๘ ๕,๑๔๘

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๒,๓๗๖ ๔,๔๙๗

รวม ๒๖,๓๓๖ ๔๑,๙๒๒

กราฟแสดงสถิติิผู้เข้าใช้บริการยืม	-	คืนหนังสือ	และทรัพยากรสารสนเทศ		ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติผู้ใช้บริการ	ยืม	-	คืน	สื่อโสตทัศน์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(เรื่อง)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๘๑

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๖๒

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๔๗

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๕๖

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๗๖

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๗๔

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๕๔

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๔๕

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ *

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ *

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ *

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๔๐๙

รวม ๙๐๔

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการ	ยืม	-	คืน	สื่อโสตทัศน์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

หมายเหตุ	:	* ปิดปรับปรุง



43
สถิติผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๖๙๐

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๘๕๐

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๘๙๐

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๙๒๐

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๑,๒๓๗

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๘๕๖

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๕๒๓

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๔๒๐

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๑,๗๕๐

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๒,๖๗๐

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๒,๕๑๔

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๒,๗๓๒

รวม ๑๖,๐๕๒

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติผู้ใช้บริการโฮมเธียร์เตอร์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๐

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ *

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ *

๔ มกราคม	๒๕๕๖ *

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ *

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ *

๗ เมษายน	๒๕๕๖ *

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ *

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๑,๑๖๖

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๑,๓๙๔

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๒๔๐

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๓๘๙

รวม ๓,๑๘๙

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการโฮมเธียร์เตอร์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

หมายเหตุ	:	* ปิดปรับปรุง



45
สถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย	กลุ่มย่อย	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๖๕

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ *

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ *

๔ มกราคม	๒๕๕๖ *

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ *

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ *

๗ เมษายน	๒๕๕๖ *

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ *

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ *

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๘๒

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๑,๕๖๕

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๑,๓๔๐

รวม ๓,๐๕๒

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย	กลุ่มย่อย	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

หมายเหตุ	:	* ปิดปรับปรุง
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สถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย	รายบุคคล	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๐

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ *

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ *

๔ มกราคม	๒๕๕๖ *

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ *

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ *

๗ เมษายน	๒๕๕๖ *

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ *

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๑๔๑

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๔๔

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๕๕

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๒๖

รวม ๒๖๖

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย	รายบุคคล	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

หมายเหตุ	:	* ปิดปรับปรุง
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สถิติผู้ใช้บริการห้องคีตศิลป์	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๔๒

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ *

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ *

๔ มกราคม	๒๕๕๖ *

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ *

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ *

๗ เมษายน	๒๕๕๖ *

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ *

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ *

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ *

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ *

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ *

รวม ๔๒

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการห้องคีตศิลป์		ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

หมายเหตุ	:	* ปิดปรับปรุง
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สถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และ	Web	streaming	ศูนย์วิทยบริการ	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๖๒๓

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๕,๐๑๒

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๔,๖๖๙

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๔,๕๖๗

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๔,๓๙๙

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๑,๙๒๑

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๑,๕๔๗

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๑,๓๒๖

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๔,๐๑๒

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๓,๗๖๒

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๓,๓๓๕

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๓,๔๖๘

รวม ๓๘,๖๔๑

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และ	Web	streaming	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ ตุลาคม	๒๕๕๕ ๑,๓๓๖		

๒ พฤศจิกายน	๒๕๕๕ ๒,๐๓๔		

๓ ธันวาคม	๒๕๕๕ ๑,๙๐๔		

๔ มกราคม	๒๕๕๖ ๒,๔๐๒		

๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๖ ๑,๔๖๗		

๖ มีนาคม	๒๕๕๖ ๑,๔๓๒		

๗ เมษายน	๒๕๕๖ ๓๑๗		

๘ พฤษภาคม	๒๕๕๖ ๓๒๔		

๙ มิถุนายน	๒๕๕๖ ๑,๒๓๔		

๑๐ กรกฎาคม	๒๕๕๖ ๑,๘๔๖		

๑๑ สิงหาคม	๒๕๕๖ ๑,๘๒๐		

๑๒ กันยายน	๒๕๕๖ ๒,๓๗๘		

รวม ๑๘,๔๙๔

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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สถิติการลงทะเบียนขอ	Account	ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ลำดับ เดือน จำนวน	(คน)

๑ นักศึกษา ๖๒๓

๒ บุคลากร ๕,๐๒๒

รวม ๕,๖๓๕

แผนภูมิแสดงสถิติผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และ	Web	streaming	ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๒๕๕๖

	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์	จำนวน	๙๙	รูป	เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๒๕๕๖		เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญูฯ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

กิจกรรมทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปี	๒๕๕๖

	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักฯ	

เพื่อความเป็นศิริมงคล	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๖	ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์	ชั้น	๘	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
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กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 

แด่พระสงฆ์	จำนวน	๙๙	รูป	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		เมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	

บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญูฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพองค์กร	และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	

ISO	9001:2008”

	 ในระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๐		พฤศจิกายน		๒๕๕๕			คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		

ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ISO	

9001:2008”			ณ	โรงแรมอวตาร	รีสอร์ท	จังหวัดอุทัยธานี		โดยมี	ผศ.นพนันท์	สุขสมบูรณ์	เป็นวิทยากร	ในการจัดประชุมในครั้งนี้

 การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โดยส่งเสริม	

สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	ความสามารถด้านวิชาการ	วิชาชีพ	ทักษะ	ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	

และเสริมสร้างประสบการณ์		ดังนี้
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การศึกษาดูงาน	ณ	มหาวิทยาลัยยอนเซ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)

	 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่าง

ประเทศ		ณ	มหาวิทยาลัยยอนเซ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	ระหว่างวันที่		๑๘	–	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๖		โดยเป็นการ

ศึกษาดูงานระบบการทำงานของห้องสมุด	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ซึ่งถือเป็น 

การเปิดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นอย่างมาก



55

การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ	

	 			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการในส่วนงานต่าง	ๆ		ให้มีจิตใจ

ในการให้บริการ	(Service	Mind)		โดยการจัดอบรมหลักสูตร	“ยิ้มแย้มแจ่มใส	ใส่ใจบริการ”	วิทยากรโดย	อาจารย์กาญจนา	

สดับธรรม	อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	

ณ	ห้องประชุมบุษย์น้ำเพชร	ชั้น	๘	อาคารบรรณราชนครินทร์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
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สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ	เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง			กิจกรรมการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด		เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมีสมาชิกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างจำนวน	๑๕	แห่ง	ได้แก	่มหาวิทยาลัยนเรศวร	

จังหวัดพิษณุโลกและวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		

มหาวิทยาลัยภาคกลาง			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	จังหวัดพิษณุโลก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

จังหวัดตาก		วิทยาลัยชุมชนตาก		วิทยาลัยชุมชนพิจิตร		วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี		และวิทยาลัยชุมชนพิษณุโลก

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ

	 เข้าร่วมเป็นสมาชิก	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย	(ThaiLIS-Thai	Library	Integrated	System)	

ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย	(ThaiLIS)	ที่สังกัด	สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	มีสมาชิกได้แก่	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ	๒๔	แห่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	๔๑	แห่ง	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	๙	แห่ง	มหาวิทยาลัยสงฆ์	๒	แห่ง	และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	เพ่ือให้การจัดบริการสารสนเทศผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	มีความครบถ้วน	สมบูรณ์	และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงการ

ภายใต้เครือข่ายดังกล่าว	ได้แก่	การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น	(reference	database	online)	ฐานข้อมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Books)		การพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการฐานข้อมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Collection)		

และการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน	(Union	catalog)	

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการความ

ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด	ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

๘	แห่ง	ในเขตภาคเหนือ		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้ผู้บริหาร	

และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคเหนือ	ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรค	ปัญหา	และแนวทางในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพและ

รายงานประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 การส่งเสริมบุคลากรไปอบรม		ประชุม		สัมมนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

ประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๖

ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๑ สัมมนาหัวข้อ	The	next	Genera-

tion	“Data	Center”

๑๙	-	๒๐	ต.ค.	

๒๕๕๕

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

	และทัชสตาร์	รีสอร์ท	

จังหวัดเชียงใหม่

๑.	นายวิฑูร		สนธิปักษ์

๒.	นายสุวิศาล	ทับแสง

๒ สัมมนาทางวิชาการด้านเทคโน

โลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอ

ร์NETDAY	๒๐๑๒	หัวข้อหลัก	

“คำนวณเหยียบเมฆบน	IPv6”

๒๔	–	๒๖	ต.ค.	

๒๕๕๕

นายสุวิศาล	ทับแสง

๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Inno-

vation	Management	:	What’s	

now	&	What’s	next”

๘	–	๙	ต.ค.	

๒๕๕๕

โรงแรมปทุมวัน	พริ้นเซส	

กรุงเทพมหานคร

ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

เรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพองค์กร	

และการจัดทำระบบบริหารคุณ

ภาพตามมาตรฐานสากล	ISO	

9001:2008”

๑๙	–	๒๐	พ.ย.	

๒๕๕๕

โรงแรมอวตาร	รีสอร์ท	

จังหวัดอุทัยธานี

๑.	นายประยุทธ		สุระเสนา

๒.	ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

๓.	นางกาญจนา		ยลสิริธัม

๔.	นายพงษ์ศักดิ์		ศิริโสม

๕.	นายสมพร		พูลพงษ์

๖.	ดร.วรวิทย์		พัฒนาอิทธิกุล

๗.	นายธนพัฒน์		วัฒนชัยธรรม

๘.	นางภัคจิรา		ศิริโสม

๙.	นายวิฑูร		สนธิปักษ์

๑๐.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๑๑.	นางวัฒนาพร		วัฒนชัยธรรม
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๑๒.	นายภาสกร		วรอาจ

๑๓.	นางกาญจนา		สดับธรรม

๑๔.	นายเอกวิทย์		สิทธิวะ

๑๕.	นายภัทร		ปานพรหม

๑๖.	นางสาววิภารัตน์		อ่อนละออ

๑๗.	นางสาวรุ่งนภา		สาจิตร

๑๘.	นางสาวสุณิสา		อ่อนฉ่ำ

๑๙.	นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๒๐.	นางสาวสุภัคตรา	บัวเกิด

๒๑.	นางอรวรรณ		แท่งทอง

๒๒.	นายธนภพ		ดุจเมืองแมน

๒๓.	นางสาวกุลดา		สวนสลา

๒๔.	นางสาวรุ่งรัตน์		อินทรวิเศษ

๒๕.	นายสุวิศาล		ทับแสง

๒๖.	นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๒๗.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

๒๘.	นางสาวนิสรา		ส้มแก้ว

๒๙.	นางสาวรมย์นลิน		แตงนวลจันทร์

๓๐.	นางสาวฉัตรดาว		ชาติเชื้อ

๓๑.	นางสาวอัณณ์		เด่นประเสริฐ

๓๒.	นายวีรศักดิ์			ศรีผง

๓๓.	นายพิเชฐ		อยู่เย็น

๓๔.	นางสาวดวงพร		ดีนุช

๓๕.	นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

๓๖.	นางสาวกุลรภัส		เทียมฑิพร

๓๗.	นางสาวอัญชลี		ลำเจียก

๓๘.	นางสาวณัชชารีย์		ธัญรัฐวุฒินนท์

๓๙.	นายสุมนฒ์		จิรพัฒนพร

๔๐.	นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๔๑.	นางสาววรรณี		คณฑา

๔๒.	นางสาวณฐธนพร		พัฒนะสุธาดล



59

ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๔๓.	นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

๔๔.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๕ จัดการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำปี	๒๕๕๕

๒๑	พ.ย.	

๒๕๕๕	

กระทรวงการต่าง 

ประเทศ	กรุงเทพฯ

ดร.วรวิทย์			พัฒนาอิทธิกุล

๖ จัดการสัมมนา	หัวข้อ	IBM	Pure-

Flex	Live	in	Acition

๓๐	พ.ย. 

๒๕๕๕	–	 

๑	ธ.ค.๒๕๕๕

บริษัท	ลานนาคอม	

จำกัด	

จังหวัดเชียงใหม่

๑.	นายพงษ์ศักดิ์		ศิริโสม

๒.	นายธนพัฒน์		วัฒนชัยธรรม

๓.	นายสุวิศาล		ทับแสง

๗ ประชุมโครงการเครือข่ายประกัน

คุณภาพด้านห้องสมุด	สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค 

เหนือ	จำนวน	๘	แห่ง	ครั้งที่	๓

๑๘	–	๒๒	 

ม.ค.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงราย

๑.		นายสมพร		พูลพงษ์

๒.		ดร.วรวิทย์		พัฒนาอิทธิกุล

๓.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๔.		นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบ	 

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

การศึกษา	ครั้งที่	๒๖	(WUN-

CA26th	&	CIT2013)”

๒๓	–	๒๕	 

ม.ค.		๒๕๕๖	

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ	

จังหวัดสกลนคร

๑.		นายวิฑูร		สนธิปักษ์

๒.		นายภาสกร		วรอาจ

๓.		นายสุวิศาล		ทับแสง

๙ อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	

รวมจำนวน	๗	ฐานข้อมูล

๖	–	๗		 

ก.พ.	๒๕๕๖

สำนักหอสมุด	

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

(บางเขน)

๑.		นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๒.		นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๑๐ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ระดับสูง	ในหัวข้อ	“บริหารตน	

บริหารคน	บริหารงาน	สร้างดุลย

ภาพแห่งชีวิตด้วยดุลยธรรม”

๑๕	–	๑๗	ม.ค.	

๒๕๕๖

จังหวัดลำปาง-ลำพูน-

เชียงใหม่

นายประยุทธ		สุระเสนา

๑๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“การซ่อมและอนุรักษ์สื่อ 

สิ่งพิมพ์”

๒๕	ม.ค.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บันฑิต	กรุงเทพฯ

๑.	นางสาวรุ่งรัตน์		อินทรวิเศษ

๒.	นางสาวอัณณ์		เด่นประเสริฐ

๑๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การ	

Manage	และ	Configure	

อุปกรณ์	Network	Layer	4	/	

Firewall	โดย	WatchGuard

๑๓	–	๑๕	

ก.พ.	๒๕๕๖

โรงแรม	อิมพีเรียล	

แม่ปิง	จังหวัดเชียงใหม่

นายนันธวัช		นุนารถ
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๑๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	 

“การจัดเก็บข้อมูลรายการ 

วัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์	

โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม

ในรูปอิเล็กทรอนิกส์	(Thai	Digi-

tal		Collection)”

๑๔	–	๑๕	

ก.พ.	๒๕๕๖

สำนักงานคณะ 

กรรมการการอุดม 

ศึกษา	กรุงเทพฯ

๑.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๒.		นางสาวรมย์นลิน		แตงนวลจันทร์

๑๔ อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเ

ล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน	

๕	ฐานข้อมูล

๒๑	ก.พ.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๒.		นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

๓.		นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๑๕ สัมมนา	หัวข้อ	IBM	Smarter	

Analytics

๒๖	ก.พ.	

๒๕๕๖

โรงแรมแคนทารี่	ฮิลล์	

จังหวัดเชียงใหม่

๑.		นายธนพัฒน์		วัฒนชัยธรรม

๒.		นางวัฒนาพร		วัฒนชัยธรรม

๓.		นายภัทร		ปานพรหม

๑๖ อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ 

ซอฟต์แวร์ในหัวข้อเรื่อง	“Quic 

Test		Professional	for	 

Beginner”

๒๗	–	๒๙		

มี.ค.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จังหวัดเชียงใหม่

๑.		นายภัทร	ปานหรพม

๒.		นางสาวดวงพร		ดีนุช

๓.		นางสาวสุภัคตรา		พรมสีนอง

๑๗ ประชุมทางวิชาการ	ประจำปี	

๒๕๕๖	เรื่อง	“สู่ความเป็นสากล 

ของห้องสมุดและวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตร์และสารสน 

เทศศาสตร์ในประเทศไทย	 

(Internationalization	of	 

Libraries	and	Librarians	in	

Thailand)”	

๑๑	–	๑๒		

มี.ค.	๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี	จังหวัด 

อุบลราชธานี

๑.		ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

๒.		ดร.วรวิทย์		พัฒนาอิทธิกุล

๓.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๑๘ ประชุมและมอบนโยบายสำหรับ 

การจัดสรรงบประมาณดำเนิน 

การติดตามประเมินผลการดำเนิน

งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาค 

เหนือตอนล่าง	(เครือข่าย	B)

๘	มี.ค.	๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก

๑.		นายธนพัฒน์		วัฒนชัยธรรม

๒.		นางวัฒนาพร		วัฒนชัยธรรม

๓.		นายภัทร		ปานพรหม

๔.		นายสุวิศาล		ทับแสง
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๑๙ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเหนือตอนล่าง

๑๒	มี.ค.	

๒๕๕๖

โรงแรมอมรินทร์	

ลากูน	

จังหวัดพิษณุโลก

๑.		นายธนพัฒน์		วัฒนชัยธรรม

๒.		นายเอกวิทย์		สิทธิวะ

๒๐ สัมมนา	“ก้าวทันเทคโนโลยีกับ 

เอชพีสมาร์ทโซลูชั่น”

๒๐	มี.ค.	

๒๕๕๖

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์	

รีสอร์ท	แอนด์	สปา 

จังหวัดนครสวรรค์

นายสุวิศาล		ทับแสง

๒๑ สัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่	๕	

ประจำปี	๒๕๕๖

๒๒	มี.ค.	

๒๕๕๖

ห้องรอยัล	จูมิลี่บอลรูม 

อาคารอิมแพคซาเลน 

เจอร์		เมืองทองธานี

๑.		นายเอกวิทย์		สิทธิวะ

๒.		นางสาววรดนู		ชูทอง

๒๒ อบรมวิชาการเรื่อง	เทคนิคการ 

สร้างชุมชนออนไลน์สู่ความเป็น 

เลิศเพื่องานบริการห้องสมุด

๕		เม.ย.	

๒๕๕๖

ศูนย์การประชุมแห่ง 

ชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

๑.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๒.		นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๒๓ สัมมนาในหัวข้อ	“สายสัญญาณ...

ที่เหนือกว่ามาตรฐานสากล”

๒๓	เม.ย.	

๒๕๕๖

โรงแรมเจ้าพระยา 

ปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพฯ

๑.		นายเอกวิทย์		สิทธิวะ

๒.		นายสุวิศาล		ทับแสง

๒๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

เครือข่ายประกันคุณภาพด้าน 

ห้องสมุด	

๒๕	–	๒๖	

เม.ย.	๒๕๕๖	

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุตรดิตถ์

๑.		ดร.วรวิทย์			พัฒนาอิทธิกุล

๒.		นางกาญจนา		สดับธรรม

๓.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๔.		นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๒๕ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา 

ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

หัวข้อ	“เติมความรู้เตรียมเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน”

๙	–	๑๐	 

เม.ย.	๒๕๕๖

โรงแรมอโมร่า	

จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๒๖ สัมมนาหัวข้อ	

“การเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทำงานกับ	CAT	TELECOM“

๒๔	เม.ย.	

๒๕๕๖

โรงแรมเดอะพาราดิโซ	

เจ	เค	ดีไซน์	

จังหวัดนครสวรรค์

๑.	นายสุวิศาล		ทับแสง

๒.	นายธนภพ		ดุจเมืองแมน

๒๗ เข้าร่วมงานมหกรรมโซลูชั่นไอที	

“Dell	Solutions	Tour	2012”

๓	พ.ค.	๒๕๕๖ ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ์	

กรุงเทพฯ

นายสุวิศาล		ทับแสง
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๒๘ สัมมนา	

“แลกเปลี่ยนประสบการณ์	

:	การเผยแพร่	eDLTV	

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น	

ระยะที่	๒”

๒	พ.ค.	๒๕๕๖	 กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

กรุงเทพฯ

๑.	นายสุมนฒ์		จิรพัฒนพร

๒.	นายสุวิศาล		ทับแสง

๒๙ ฝึกอบรม	“การลงรายการบรรณา 

นุกรมวารสารตามมาตรฐาน	

MARC	๒๑”

๑๖	–	๑๗	

พ.ค.	๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรม 

การการอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ

๑.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๒.	นางสาวฉัตรดาว		ชาติเชื้อ

๓๐ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ	

เรื่อง	Online	Information	

and	Education	Conference	

๒๐๑๓

๑๗	พ.ค.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต	กรุงเทพฯ

นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๓๑ สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง	

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(ALIST)	

ครั้งที่	๖

๒๓		พ.ค.	

๒๕๕๖

โรงแรมริเวอร์แคว	

จังหวัดกาญจนบุรี	

๑.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๒.	นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๓.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

๔.	นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๕.	นางสาวรุ่งรัตน์		อินทรวิเศษ

๖.	นางสาวรมย์นลิน		แตงนวลจันทร์

๗.	นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

๓๒ สัมมนาเผยแพร่ความรู้		ในหัวข้อ	

“The	Best	Library	User	 

Experience”

๔	มิ.ย.	๒๕๕๖	 โรงแรมมารวยการ์เด้น		

กรุงเทพฯ

๑.		ดร.วรวิทย์	พัฒนาอิทธิกุล

๒.		นางกาญจนา	สดับธรรม

๓.		นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

๔.		นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

๓๓ ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ	

INET	Bangkok	๒๐๑๓

๗	–	๘	มิ.ย.	

๒๕๕๖	

ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ์	

กรุงเทพฯ

ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

๓๔	 ศึกษาดูงาน	และประชุม 

เชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม	๕ส.

๑๕	–	๑๖		

มิ.ย.	๒๕๕๖

ท่าอากาศยานสุวรรณ- 

ภูมิ	

บริษัทท่าอากาศยาน 

ไทย	จำกัด	กรุงเทพฯ	

และจังหวัดชลบุรี

๑.	ผศ.จรรยา	เหลียวตระกูล

๒.	นายวรวิทย์		พัฒนาอิทธิกุล

๓.	นายภาสกร		วรอาจ	

๔.	นายวราวุธ		วัชรสรณ์

๕.	นางกาญจนา		สดับธรรม
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๖.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๗.	นายภูริพัศ		เหมือนทอง	

๘.	นายเอกวิทย์		สิทธิวะ

๙.	นางสาวมัทธนา		นาคยา

๑๐.	นายพันธ์ระวี		หมวดศรี

๑๑.	นายสุมนฒ์		จิรพัฒนพร

๑๒.	นายภัทร		ปานพรหม

๑๓.	นางสาววิภารัตน์		อ่อนลออ

๑๔.	นางสาวสุณิสา		อ่อนฉ่ำ

๑๕.	นางสาวสุภัคตรา	พรมสีนอง

๑๖.	นางสาวณัชชารีย์		ธัญรัฐวุฒินนท์

๑๗.	นางสาวกชกร		พิเดช

๑๘.	นายวราวุฒิ		บัวเทศ

๑๙.	นางสาวกุลดา		สวนสลา

๒๐.	นายสุวิศาล		ทับแสง

๒๑.	นางสาวรุ่งรัตน์		อินทรวิเศษ

๒๒.	นายธนภพ		ดุจเมืองแมน

๒๓.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

๒๔.	นางสาวรุ่งนภา		สาจิตร

๒๕.	นางสาวปรางค์ทิพย์		พึงไชย

๒๖.	นางสาวนิสรา		ส้มแก้ว

๒๗.	นางสาวรมย์นลิน		แตงนวลจันทร์

๒๘.	นายวีระศักดิ์			ศรีผง

๒๙.	นางสาวอัณณ์		เด่นประเสริฐ

๓๐.	นางสาวฉัตรดาว		ชาติเชื้อ

๓๑.	นายพิเชฐ		อยู่เย็น

๓๒.	นางสาวดวงพร		ดีนุช

๓๓.	นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

๓๔.	นางอัญชลี		แก้ววงษา

๓๕.	นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๓๖.	นางสาววรรณี		คณฑา
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๓๗.	นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๓๘.	นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

๓๙.	นางสาวเก็จกาญจน์		เอี่ยมศรี

๓๕ ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล	

Emerald	Management	๑๗๕

๑๘		มิ.ย.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑.		นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๒.		นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๓.		นายสุภรัตน์				กรุดฉ่ำ

๓๖ ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบค้น	(e-Books	on	EBSCOhost)

๑๔	มิ.ย.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑.		นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๒.		นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๓.		นายสุภรัตน์				กรุดฉ่ำ

๓๗ อบรมวิชาการ	เรื่อง	เทคนิคการ 

ดำเนินงานห้องสมุดเพื่อก้าวสู ่

ประชาคมอาเซียนและการจัด 

เกมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

อย่างสร้างสรรค์

๒๒	มิ.ย.	

๒๕๕๖

หอสมุดแห่งชาติ	

ถ.สามเสน	กรุงเทพฯ

๑.		นางสาวปรียพัศ		พัฒนะสุธาดล

๒.		นางสาวนิตยา		ทวีศักดิ์วนาไพร

๓๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ 

พัฒนาการศึกษา	ครั้งที่	๒๗	

(27th		WUNCA)”

๑๕	–	๑๗	ก.ค.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยมหิดล	

วิทยาเขตกาญจนบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี

๑.		นางกาญจนา		สดับธรรม

๒.		นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๓.		นายภูริพัศ		เหมือนทอง

๔.		นายภัทร		ปานพรหม

๕.		นางสาวกุลดา		สวนสลา

๓๙ สัมมนา	ProQuest	Content	

Day	2013

๑๙	ก.ค.	

๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์		กรุงเทพฯ

๑.		นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๒.		นางสาวเก็จกาญจน์		คุ้มพวง

๔๐ สัมมนาทางวิชาการ	 

เรื่อง	สารสนเทศชุมชนสู ่

ประชาคมอาเซียน 

๒		ส.ค.	

๒๕๕๖	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุตรดิตถ์	 

จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๔๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 

“การซ่อมและอนุรักษ์สื่อ 

สิ่งพิมพ์”

๙		ส.ค.	

๒๕๕๖	

มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิต	กรุงเทพฯ

๑.	นางสาววรรณี		คณฑา

๒.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

๔๒ สัมมนาทางวิชาการเรื่องการ 

พัฒนาสู่การเรียนรู้เพื่อการบริการ 

ห้องสมุด

๑๙	–	๒๐	ส.ค.	

๒๕๕๖	

มหาวิทยาลัยบูรพา	

จังหวัดชลบุรี

๑.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

๒.	นางสาวรมย์นลิน		แตงนวลจันทร์
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/

ประชุม/สัมมนา

วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคคลที่เข้าร่วมประชุม

๔๓ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการ 

ศึกษาจังหวัดนครสวรรค์	

ประจำปี	๒๕๕๖

๒๙	–	๓๐	 

ส.ค.	๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษานครสวรรค์	

เขต	๑

นายเอกวิทย์		สิทธิวะ
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ชื่อหน่วยงาน

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ที่ตั้ง

 ที่ตั้ง	 	 	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 	 	 	 เลขที่	๓๙๘	หมู่	๙	ถนนสวรรค์วิถี	ตำบลนครสวรรค์ตก

	 	 	 	 อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๐๐๐

 โทรศัพท์/โทรสาร	 ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐	ต่อ	๑๕๐๑	/	๐-๕๖๘๘-๒๒๔๔

 โฮมเพจ		 											http://aritc.nsru.ac.th

 อีเมล	์ 	 	 officecenter@nsru.ac.th

ประวัติความเป็นมา

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับการจัดตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 กันยายน	 ๒๕๔๗	 ตามโครงสร้างการ 

บริหารงานใหม่เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานตาม	 พ.ร.บ.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ซึ่งเป็นการรวมกันของ	 ๒	 สำนักเดิม	 

คอื	สำนกัวทิยบรกิารและสำนกัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ							โดยมกีารแบง่สว่นงานภายในออกเปน็		๓		หนว่ยงานยอ่ย			ดงันี	้

	 ๑.		ศูนย์วิทยบริการ

	 ๒.		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 ๓.		สำนักงานผู้อำนวยการ

ปรัชญา

	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	

และบริการชุมชน

ปณิธาน

	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล	และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการเป็น 

มหาวิทยาลัย	e-University
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วิสัยทัศน์

	 ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง		พัฒนาทรัพยากรให้ล้ำหน้า		สนับสนุนบุคลากรให้ล้ำสมัยนำไอท ี

ให้ล้ำเวลา		มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ	แบบเบ็ดเสร็จ		และมุ่งเน้นสู่ระบบมาตรฐานสากล

พันธกิจ

	 ๑.		พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา		บุคลากร		และชุมชน

	 ๒.		พัฒนาระบบสารสนเทศ		เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ

	 ๓.		พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	ฯ

	 ๔.		ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม	

	 ๕.		ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ

	 ๖.		ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

	 ๗.		ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

	 ๑.		เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา	อาจารย์	บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ 

ประชาชนในท้องถิ่น

	 ๒.		เป็นศูนย์กลางการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และแหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ	ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

สารสนเทศของนักศึกษา	รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ครอบคลุม	ครบถ้วน	และมีคุณภาพ

	 ๓.		พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์	ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

	 ๔.		เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ทันสมัย

	 ๕.		จัดหา	จัดเก็บ	รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	และข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์	

อุทัยธานี		และชัยนาท

	 ๖.		บุคลากรมีความรู้	ความชำนาญมากยิ่งขึ้น	และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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	 ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น	๓	หน่วยงาน	คือ	

ศูนย์วิทยบริการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และสำนักงานผู้อำนวยการ	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 อตัราบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีอัตราบุคลากร	ระดับผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติการ	ประจำปี	๒๕๕๖	

รวมทั้งสิ้นจำนวน	๔๐	คน	จำแนกได้ดังนี้

	 ๑.	อาจารย์	ข้าราชการ	(สายวิชาการ)	 	 ๓			 คน

	 ๒.	ข้าราชการพลเรือน	(สายสนับสนุน)	 	 ๑	 คน

	 ๓.	ลูกจ้างประจำ	(สายสนับสนุน)	 	 	 ๑	 คน

	 ๔.	พนักงานมหาวิทยาลัย	(สายวิชาการ)	 	 ๕		 คน

	 ๕.	พนักงานมหาวิทยาลัย	(สายสนับสนุน)	 	 ๒๔		 คน

	 ๖.	พนักงานราชการ	(สายสนับสนุน)	 	 ๔	 คน

	 ๗.	ลูกจ้างชั่วคราว	(สายสนับสนุน)		 	 ๓	 คน
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี	๒๕๕๖

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ	(บาท)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

๑ การพัฒนาสำนักวิทยบริการ

			-	ค่าพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลและบริการสารสนเทศ

			-	จัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

			-	วัสดุสำนักงาน,	วัสดุคอมพิวเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์

			-	พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมประกันคุณภาพ

			-	การเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมิน	ตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	

2008

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒ ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓ การพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ

			-	การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์	

			-	การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการใช้งานซอฟแวร์	

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมเงินงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินรายได้

๔ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำรองและกู้คืนข้อมูล ๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๖ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๗ การพัฒนากิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ

			-	การพัฒนากิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ

			-	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

๑๙๐,๐๐๐.๐๐

๘ จัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๙ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติและบริการวิชาการ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐



84

ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ	(บาท)

๑๐ บริหารจัดการสำนักงาน

			-	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

			-	ค่าซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

			-	ค่าวัสดุสำนักงาน		

			-	ค่าเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน

			-	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

			-	ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

			-	ศึกษาดูงานต่างประเทศ

			-	จัดอบรมสัมมนา

			-	การประชุมสัมมนาเครือข่ายระหว่างประเทศ

๑,๙๓๘,๘๐๐.๐๐

๑๑ ค่าจ้างชั่วคราว ๗๒๐,๐๐๐.๐๐

**รายการครุภัณฑ์	ที่ดิน	และสิ่งก่อสร้าง

๑๒ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๓ จัดหาครุภัณฑ์และพัฒนางานบริการส่วนงานศูนย์วิทยบริการ

			-	ชุดโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ

			-	ฝาปิดด้านข้างสำหรับชั้นวางหนังสือ

			-	เครื่องดูดฝุ่น

			-	รถเข็นหนังสือจัมโบ้

			-	เคาน์เตอร์ให้บริการขนาดเล็ก

			-	ชุดโซฟาสำหรับงานอินเทอร์เน็ต

			-	เครื่องสแกนเนอร์

			-	เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

๕๗๔,๐๐๐.๐๐

๑๔ จัดหาครุภัณฑ์และพัฒนางานบริการมัลติมีเดีย

			-	เครื่องเล่นดีวีดี

			-	ชุดโซฟาสำหรับงานบริการกลุ่มย่อย

			-	LCD	ทีวี	ขนาดไม่น้อยกว่า

			-	เครื่องเล่นคาราโอเกะ

			-	เครื่องเสียงห้องโฮมเธียเตอร์

๒๙๘,๐๐๐.๐๐

๑๕ จัดหาครุภัณฑ์เสริมบริการห้องสมุด	ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

			-	ชั้นหนังสือประกบไม้แบบ	๒	ด้าน	๑	ช่วง

			-	ชั้นหนังสือประกบไม้แบบ	๒	ด้าน	๒	ช่วง

			-	โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือแบบรายกลุ่ม

๒๔๖,๐๐๐.๐๐
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ	(บาท)

๑๖ จัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการส่วนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

			-	อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

			-	อุปกรณ์ระบบการให้บริการ	One-Stop-Service

			-	เครื่องฉายภาพ	LCD	Projector

			-	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

			-	เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

			-	เก้าอี้สำหรับบริการทั่วไป

			-	พัดลมแขวนผนังพร้อมติดตั้ง

๘๗๙,๐๐๐.๐๐

๑๗ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมเงินนอกงบประมาณ ๑๑,๘๙๕,๘๐๐.๐๐

รวมเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๑๘,๓๙๕,๘๐๐.๐๐

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี	๒๕๕๖
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ลำดับที่ รายการ จำนวน เงินงบประมาณ เงินรายได้ จำนวนเงิน	

(บาท)

๑ โทรทัศน์สี ๔	เครื่อง - ๙๘,๘๐๐ ๙๘,๘๐๐

๒ โต๊ะกลาง ๑	ตัว - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

๓ โต๊ะกลางเป็นโต๊ะไม้ ๒	ตัว - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๔ โต๊ะกลางเป็นโต๊ะไม้ ๒	ตัว - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๕ โต๊ะกลางเป็นโต๊ะไม้ ๔	ตัว - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

๖ เก้าอี้ล้อเลื่อน ๗	ตัว - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

๗ เคาน์เตอร์ ๑	ชุด - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๘ กล้องวงจรปิด ๑	ชุด - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

๙ ชุดโซฟา	แบบ	L-Shape	 ๑	ชุด - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑๐ ชุดโซฟาพร้อมสตูล ๑	ชุด - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑๑ ชุดโซฟา ๑	ชุด - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑๒ ชุดโซฟาหนัง ๑	ชุด - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๓ ชุดโซฟา	แบบ	L-Shape	 ๔	ชุด - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

๑๔ ระบบประตูอัตโนมัติ ๑	ชุด - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๕ เก้าอี้ล้อเลื่อน ๗	ตัว - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

๑๖ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ๔	เครื่อง - ๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐

๑๗ เครื่องสแกนเนอร์ ๒	เครื่อง - ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

๑๘ เครื่องเล่นคาราโอเกะ ๒	เครื่อง - ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐

๑๙ ชั้นวางหนังสือ	๒	ด้าน	๑	ช่วง ๕	ชุด - ๔๘,๗๓๑ ๔๘,๗๓๑

๒๐ ชั้นวางหนังสือ	๒	ด้าน	๒	ช่วง ๕	ชุด - ๖๗,๔๗๔ ๖๗,๔๗๔

๒๑ ฝาปิดด้านข้างสำหรับชั้นวาง ๖๐	ชุด - ๑๙๘,๐๕๙ ๑๙๘,๐๕๙

๒๒ โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ ๑๐	ชุด - ๗๘,๑๔๐ ๗๘,๑๔๐

๒๓ โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ ๒๐	ชุด - ๑๕๗,๕๙๖ ๑๕๗,๕๙๖

๒๔ ชุดเครื่องเสียง ๑	ชุด - ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐
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ลำดับที่ รายการ จำนวน เงินงบประมาณ เงินรายได้ จำนวนเงิน	

(บาท)

๒๕ โซฟาสำหรับงานอินเทอร์เน็ต ๑	ชุด - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๖ เครื่องเล่นดีวีดี ๔	เครื่อง - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒๗ เก้าอี้ห้องประชุม ๑๐๐	ตัว - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๒๘ รถเข็ญหนังสือ ๓	คัน - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐

๒๙ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ๔	เครื่อง - ๗๑,๖๐๐ ๗๑,๖๐๐

๓๐ ชุดรับแขก ๑	ชุด - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๓๑ ชุดรับแขก ๑	ชุด - ๑๕,๒๔๐ ๑๕,๒๔๐

๓๒ ชุดรับแขกแมส ๒	ชุด - ๓๔,๓๒๐ ๓๔,๓๒๐

๓๓ เครื่องดูดฝุ่น ๑	เครื่อง - ๖,๙๗๐ ๖,๙๗๐

๓๔ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ๕	เครื่อง - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐

๓๕ เคาน์เตอร์ ๑	ชุด - ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - ๑,๘๒๙,๕๓๐ ๑,๘๒๙,๕๓๐
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 โครงการและกิจกรรมที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๕๖

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การเพิ่มศักยภาพองค์กรและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล	ISO	9001:2008”		ณ	โรงแรมอวตาร	รีสอร์ท	จังหวัดอุทัยธานี	
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โครงการ	บุ๊คส์	แอนด์	ไอที	แฟร์	2013

เสวนานักเขียน	“จากตัวอักษรสู่ละครดัง...สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”	พบกับ	“ณารา	ร่มแก้ว	ซ่อนกลิ่น	แพรณัฐ”

Microsoft	Maximize	Benefit	and	Microsoft	Office365
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สัมมนาด้าน	IT	“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วย	ICT”

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม	e-Book	“ระบบห้องสมุด	I	Love	Library”

เสวนานักเขียน	“กายใจ	GEN	Y	สู่	Lifestyle	อาเซียน”
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โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประจำปี	๒๕๕๖

หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเครือข่าย

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงเชิงวิชาการ

เทคนิคการออกแบบและตกแต่งภาพด้วย	Photoshop
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การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย	HTML5

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	OpenBiblio	รุ่น	mylib

การจัดทำเนื้อหาระบบ	e-Learning	ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	(eDLTV)
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การใช้งาน	OnlineDatabase
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 ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		 

เป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		

การเรียนการสอน		การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน		โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร ์

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการ

ศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง		เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา		ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการรายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา		

แบ่งออกเป็น		๕	องค์ประกอบ		ดังต่อไปนี้

	 องค์ประกอบที่		๑	 ปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์		วัตถุประสงค์	และแผนดำเนินการ

	 องค์ประกอบที่		๗	 การบริหารและการจัดการ

	 องค์ประกอบที่		๘	 การเงินและงบประมาณ

	 องค์ประกอบที่		๙	 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

	 องค์ประกอบที่		๑๐	 พันธกิจของหน่วยงาน 

	 สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน		แผนการปฏิบัติราชการประจำป ี

งบประมาณ		ซึ่งมุ่งสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น		และได้มีการเตรียมการดำเนินการจัดทำแผนงานท่ีเก่ียวข้อง

ต่าง	ๆ	เช่น		แผนยุทธศาสตร์		แผนการจัดการความรู้	(KM)	แผนบริหารความเสี่ยง		แผนพัฒนาบุคลากร		เป็นต้น		

เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาตาม 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕

องค์ประกอบ/หน่วยงาน ปีการศึกษา

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

องค์ประกอบที่	๑	 

ปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค ์

และแผนการดำเนินการ

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

องค์ประกอบที่	๗  

การบริหารและการจัดการ

๔.๖๗ ๔.๖๗ ๕.๐๐

องค์ประกอบที่	๘  

การเงินและงบประมาณ

๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

องค์ประกอบที่	๙	 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐

องค์ประกอบที่	๑๐	 

พันธกิจของหน่วยงาน

- - ๓.๐๐

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบรวม ๔.๕๐ ๔.๘๓ ๔.๓๘
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หมายเหตุ	:

								๑.		เกณฑ์การประเมินในแต่ละปีมีการปรับตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ		สกอ.

								๒.		จำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๕๕

องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่		๑		ปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์		วัตถุประสงค์	และแผนดำเนินการ

					๑.	แผนกลยุทธ ์ประจำปี	๒๕๕๖-๒๕๖๐	 

ได้มีการกำหนดกลยุทธ์มาตรการตัวชี ้วัดที ่อิง 

ตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท	(ICT	

Master	Plan)	ทำให ้การบร ิหารจ ัดการ 

ผู ้บริหารในทุกระดับชั ้น	ผู ้ปฏิบัติไม่ชัดเจนใน 

เรื่องของการวัดผลตามตัวชี้วัด	จึงอาจทำให้การ 

บริหารจัดการมุ่งสู่เป้าหมายไม่ประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบที่		๗		การบริหารและการจัดการ

					๑ . 	ม ีการประเม ินความ	

พึงพอใจการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลได้ครอบคลุมทุก 

องค์ประกอบทั้ง	๑๐	ด้าน		โดย									

บุคลากรภายในหน่วยงานและม ี

การจัดทำรายงานการประเมิน 

ผู้บริหารทั้งรายบุคคลและทีมงาน

						๒. 	 	ม ีการพ ัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มี

ประโยชน์	และความสำคัญต่อ

การบริหารงานที่ครอบคลุมด้าน

การเร ียนการสอน	การว ิจ ัย	

การบริหารจัดการ	และการเงิน	 

และม ีการจ ัดทำระบบการ 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช ้

ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

ต่างๆ	ผ่านหน้าเว็บไซต์	

					๑.	มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ 

ปรับปรุงการบริหารงานแต่ยังไม่ปรากฏรายงาน 

หรือการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

						๒.	ควรมีความเชื่อมโยงกับผลการประเมิน 

การใช้ระบบสารสนเทศ	หรือผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้รับบริการ		
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องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่		๗		การบริหารและการจัดการ

						๓.	 	การวิเคราะห์และระบ ุ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อ 

จัดหาแผนบริหารความเสี่ยงมีการ

ดำเนินการที่ละเอียด	เป็นขั้นตอน

และนำสู่การปฏิบัติได้จริง

						๓.	การนำผลการประเมินและติดตาม 

ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุงและ 

พัฒนายังไม่ปรากฏหลักฐานการรายงานผลการ 

บริหารความเสี่ยงและการนำข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการมาใช้ในการพัฒนาระบบการ 

บริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

องค์ประกอบที่		๘		การเงินและงบประมาณ

							๑.	จากผลการประเมิน	 	 รอบ	 ๑๒	 	 เดือน	

ยังมีงบประมาณเหลือจำนวน	๑.๒	 ล้านบาท	 	 ใน

เรื่องค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต		

ควรมีการวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายให้ใกล้ 

เคียงกับการจ่ายจริง

องค์ประกอบที่		๙		ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

							๑.	มี หลั กฐานที่ ส ามารถ 

ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์งานด้าน	

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ของทางสำนักวิทยบริการฯ	ทำให้

สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

หลักฐาน

							๒.	มีคณะกรรมการที่รับผิด	

ชอบการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในตามองค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน

							๓.	มี ก า รบ ริ ห า รอ งค์ ก ร	

มีระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโดย 

กระบวนการคุณภาพ	PDCA

							๑.		ควรสนับสนุนทุนงบประมาณให้บุคลาก

รในหน่วยงานได้ทำวิจัยด้านการประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาแล้วในปีถัด

ไป

								๒ . 	ควรม ี ก าร เผยแพร ่ ก ิ จกรรม	 	

โครงการของหน่วยงาน	สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่สาธารณชนโดยสรุป

เล่มหรือสรุปผลโครงการไปให้หน่วยงานอื่นๆ	

ได้นำไปใช้ประโยชน์

								๓.	ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน	

คุณภาพการศึกษา		โดยเฉพาะนักศึกษา		ผู ้ใช้

บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน

เข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในกระบวนการประก ัน	 

คุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม		เช่น		การมี

ส่วนร่วมเป็นกรรมการ	(SAR)		หรือมีส่วนร่วมใน

การดำเนินกิจกรรม	โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะ	

กรรมการ



97

องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่		๙		ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

							๔.	ควรมีการติดตามประเมินผลการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือนำไปพัฒนาการทำกิจกรรม/โครงการ	

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่		๑๐	พันธกิจของหน่วยงาน

						๑.	 ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ	 

มี ท รั พ ย า ก รท า ง ด้ า น ร ะบบ 

สารสน เทศที่ ดี แ ละ เพี ย งพอ 

ต่อการให้บริการด้ านบริการ 

สารสนเทศ

						๒.	 มี งบประมาณที่ เพี ย ง 

พอต่อการดำเนินการบริการของ 

สำนักวิทยบริการฯ	

								๑.	ควรมีการประเมินผลการบริหารของ

สำนักวิทยบริการฯ	ให้ครอบคลุมบริการต่างๆ	

ของสำนักวิทยบริการฯ	

									๒.	ควรจ ัดทำแผนการบร ิการให  ้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

									๓.	ควรมีการประเมินผลการประเมินงาน

ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร	(ฝึกอบรม)

									๔.	ควรมีการประเมินผลของโครงการ

ให ้ครอบคล ุมท ุกหล ักส ูตรเพ ื ่อท ี ่จะทำการ

ประเมินผลในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่	๓-๕	ได้

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๕๕
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	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้เตรียมจัดทำโครงการ	และกิจกรรมต่าง	ๆ	

ซึ่งครอบคลุมงานตามพันธกิจของหน่วยงาน	และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ	ที่สำคัญดังนี้

	 ๑.	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	(e-Learning)	สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 ๒.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ๓.	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศเวอร์ชั่นใหม่

	 ๔.	โครงการจัดหาระบบพิสูจน์สิทธิ์	การเข้าใช้งาน	Internet

	 ๕.	โครงการจัดหาฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

	 ๖.	โครงการปรับปรุงประตูสำนักงานและทางเข้าออกห้องสุขาอาคารบรรณราชนครินทร์

	 ๗.	โครงการปรับปรุงส่วนสำนักงานศูนย์วิทยบริการฯ	บรรณราชนครินทร์

	 ๘.	โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

	 ๙.	โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน	(ISO	9001:2008)	เพื่อผลักดันการมีที่ปรึกษา,	ผู้เชี่ยวชาญและพร้อมรับ		

	 				การประเมิน

	 ๑๐.	โครงการการประชุม/สัมมนาเครือข่ายระหว่างประเทศ

	 ๑๑.	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

	 ๑๒.	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบห้องอัตโนมัติให้แก่บุคลากร

	 ๑๓.	โครงการสัมมนาโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ๑๔.	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ

	 ๑๕.	โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย	ให้กับอาจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป

	 ๑๖.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	และกิจกรรมบริการวิชาการ

	 ๑๗.	โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

“การพัฒนาศักยภาพองค์กร	และการจัดทำระบบบริหาร 

คุณภาพตามมาตรฐานสากล	ISO	9001:2008”

ระหว่างวันที่	๑๙	–	๒๐	พ.ย.	๒๕๕๕

ณ	โรงแรมอวตาร	รีสอร์ท	จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	๕	ส

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๕
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งานเลี้ยงปีใหม่	๒๕๕๖

วันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๖

ณ	ห้องประชุมพระบาง	 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา

กิจกรรมวันเด็ก	ประจำปี	๒๕๕๖

วันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๖ 

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ประชุมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ	จำนวน	๘	แห่ง	

ครั้งที่	๓

วันที่	๑๘	-	๒๒	มกราคม	๒๕๕๖ 

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“การซ่อมและอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์”

วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๕๖

ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	กรุงเทพมหานคร
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อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้น	รวมจำนวน	๗	ฐานข้อมูล

ระหว่างวันที่	๖	–	๗		กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

ณ	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(บางเขน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	

โรงเรียนสหนครสวรรค์พาณิชยการ

วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๖

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์
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อบรมวิชาการเรื่อง	เทคนิคการสร้างชุมชนออนไลน์

สู่ความเป็นเลิศเพื่องานบริการห้องสมุด

วันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๖

ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพมหานคร

ประชุมทางวิชาการ	ประจำปี	๒๕๕๖	เรื่อง	“สู่ความเป็นสากลของ

ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน

ประเทศไทย	(Internationalization	of	Libraries	and	

Librarians	in	Thailand)”		

ระหว่างวันที่	๑๑-๑๒	มีนาคม	๒๕๕๖

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรม	“วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๕๖

ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ

ด้านห้องสมุด		

วันที่	๒๕	-	๒๖	เมษายน	๒๕๕๖

ณ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖

จัดอบรมหลักสูตร	e-Learning	ประจำปี	๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที่	๑๔-๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖ 

ณ	ห้อง	Training	1	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ	 

เรื่อง	Online	Information	and	

Education	Conference	2013

วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		กรุงเทพมหานคร

ฝึกอบรม	“การลงรายการบรรณานุกรมวารสาร

ตามมาตรฐาน	MARC	21”

ระหว่างวันที่	๑๖	–	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖

ณ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง	

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(ALIST)	ครั้งที่	๖

วันที่	๒๓		พฤษภาคม	๒๕๕๖

ณ	โรงแรมริเวอร์แคว	จังหวัดกาญจนบุรี	

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 

เรื่อง	“การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	 

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่อาเซียน	 

และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา	 

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ปี	๒๕๕๖” 

วันที่	๒๗-๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖

ณ	โรงแรมลองบีชการ์เด้น	โฮเต็ล	แอนด์	สปา	จังหวัดชลบุรี
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แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 

ชั้นปีที่	๑

วันที่	๕		มิถุนายน	๒๕๕๖

ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา

แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ 

ศูนย์วิทยบริการให้แก่นักศึกษา 

ชั้นปีที่	๑

วันที่	๕		มิถุนายน	๒๕๕๖

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์	
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กิจกรรม	๕	ส

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๖

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อการสืบค้น	(e-Books	on	EBSCOhost) 

วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖

ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก
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ศึกษาดูงาน	และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรม	๕ส.

ระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๖		มิถุนายน	๒๕๕๖

ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จำกัด	กรุงเทพมหานคร		และจังหวัดชลบุรี

อบรมวิชาการ	เรื่อง	เทคนิคการดำเนินงานห้องสมุด 

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดเกมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์

ระหว่างวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๖

ณ	หอสมุดแห่งชาติ	ถ.สามเสน	กรุงเทพมหานคร
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การจัดงาน	“บุ๊คส์	แอนด์	ไอที	แฟร์	2013@NSRU”

ระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๖ 

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์	(ห้องสมุด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร๕์

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕

วันที่	๙		กรกฎาคม	๒๕๕๖

ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การดำเนินกิจกรรมบนระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ครั้งที่	๒๗	

(27th		WUNCA)”

ระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖

ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

วิทยาเขตกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

สัมมนา	ProQuest	Content	Day	๒๐๑๓

วันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖

ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาทางวิชาการ	

เรื่อง	สารสนเทศชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่	๒		สิงหาคม	๒๕๕๖	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมในหัวข้อ	“ยิ้มแย้มแจ่มใส	ใส่ใจบริการ“

วันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	

ณ	อาคารบรรณราชนครินทร์
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กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำ	ส่งเสริมการอ่าน

วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๖

ณ	ห้องสายน้ำปิง	โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการ

บริการห้องสมุด

ระหว่างวันที่	๑๙	–	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๖		

ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี
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กษีณาลัย๕๖
	 ผศ.ดร.บัญญัติ	ชำนาญกิจ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์	

คณะผู ้บริหารและบุคลากร		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ	แก่คุณนิสรา	ส้มแก้ว	บุคลากร

ประจำศูนย์วิทยบริการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่เกษียณ

คุณนิสรา ส้มแก้ว

อายุราชการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	และมอบโล่ห์สดุดีในฐานะผู้เป็นแบบอย่างความประพฤติที่ดีในการปฏิบัติงาน	พร้อมมอบของ

ท่ีระลึกเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ	เม่ือวันเสาร์	ท่ี	๒๘		กันยายน	๒๕๕๖	ณ	ห้องร่มพะยอม	(๘๑๒)	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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