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สารจากผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ขวบปีแรกหลังจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  พวกเราได้มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการให้บริการภายใต้พันธกิจของสำนักฯ  มาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุน 

การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับนโยบายสำคัญทั้งในระดับกระทรวง, 

สกอ. หรือแม้แต่สภามหาวิทยาลัย

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลักดันและก้าวสำเร็จสำหรับ  IPv6 และได้ดำเนินการร่างแนวนโยบาย และแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ  รวมถึงผลักดันลำดับ Webometrics  ส่วนในด้านทรัพยากรสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ในโครงการห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย  และโครงการจัดหาฐาน

ข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน

 ท้ังน้ี สำนักฯ ได้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมาจึงจัดทำเป็นรายงานประจำปี

ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน 

ของสำนักฯ ในปีต่อไป

 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี  ทำให้รายงานประจำปีสำเร็จลุล่วงด้วยดี  

หวังว่ารายงานประจำปี 2558  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล)
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	 1.พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสาร 

สนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาบุคลากร		

และชุมชน

	 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ	 	 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยฯ

	 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	ฯ

	 4 . ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ	

และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม	

	 5.ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วย 

งาน	และผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ

	 6.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

	 7.ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษา 

ด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

	 1.เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้าของนักศึกษา	 อาจารย์	 บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ 

ประชาชนในท้องถิ่น

	 2.เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและแหล่งเรียนรู้

ด้านสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษา	รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยได้ครอบคลุม	ครบถ้วน	และมีคุณภาพ

	 3 . พั ฒน าค ว า ม รู้ ค ว า ม ส าม า ร ถด้ า น วิ ช า ก า ร	

และคอมพิวเตอร์	ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

	 4 . เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้ 	

และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ทันสมัย

	 5 . จั ด ห า จั ด เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ฐ านข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 

ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด	

นครสวรรค์	อุทัยธานี		และชัยนาท

	 6 . บุ ค ล าก รมี ค ว าม รู้ ค ว า มช ำน าญมากยิ่ ง ขึ้ น	

และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

										สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้รับการ

จัดตั้งขึ้น	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2547	ตามโครงสร้างการ 

บริหารงานใหม่เพื ่อรองรับการเป็นหน่วยงานตาม	พ.ร.บ.	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ซ่ึงเป็นการรวมกันของ	2	สำนัก

เดิม		คือ	สำนักวิทยบริการ	และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ		โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น		3		หน่วยงานย่อย

ดังนี้	

	 1.		ศูนย์วิทยบริการ

	 2.		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 3.		สำนักงานผู้อำนวยการ

	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ในการพัฒนาทรัพยากร	

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

และบริการชุมชน

	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล	

และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ด ้วยตนเองเพื ่อการเป็น 

มหาวิทยาลัย	e-University

ชื่อหน่วยงาน

ข้อมูลที่อยู่

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา

ปณิธาณ

	 ส่งเสริมการเป็น	e-University	โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบมาตรฐานสากล

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	 เลขที่	398	หมู่	9	ถนนสวรรค์วิถี					 	 	

	 ตำบลนครสวรรค์ตก		อำเภอเมือง	

	 จังหวัดนครสวรรค์	60000

 โทรศัพท์ 0-5621-9100	ต่อ	1501

 โทรสาร		0-5688-2244 

 โฮมเพจ			http://aritc.nsru.ac.th

 อีเมล	์ 		OfficeCenter@nsru.ac.th

วิสัยทัศน์



การแบ่งส่วนราชการ
และการบริหารงาน



การแบ่งส่วนราชการ
และการบริหารงาน 02
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	 ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น	3	หน่วยงาน	คือ	

ศูนย์วิทยบริการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และสำนักงานผู้อำนวยการ	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารงาน
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ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หัวหน้ากลุ่มงาน
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  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอัตราบุคลากร ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการ ประจำปี 2558 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน จำแนกได้ดังนี้

  1. อาจารย์ ข้าราชการ (สายวิชาการ)  3   คน

  2. ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน)  1 คน

  3. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  4  คน

  4. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)       25  คน

  5. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)  4 คน

  6. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)  4 คน

 

จำนวนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
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บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ
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บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บุคลากรศูนย์วิทยบริการ
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บุคลากรศูนย์วิทยบริการ
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บุคลากรศูนย์วิทยบริการ



งบประมาณ รายการครุภัณฑ์
และแผนดำเนินงาน



งบประมาณ รายการครุภัณฑ์
และแผนดำเนินงาน 03
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ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ (บาท)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

1 เตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	สกอ.พศ.	2557 30,000

2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประจำปี	๒๕๕๘ 65,000

3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

-	การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

-	บำรุงกรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2,500,000

4 โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ

-	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

-	ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

-	การจัดกิจกรรม	บุ๊คส์	แอนส์	ไอที	แฟร์’2015

-	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,500,000

5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 25,000

6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 201,900

7 บริหารจัดการสำนักงาน

-	จัดหาวัสดุสำนักงาน

-	จัดทำรายงานประจำปี

-	ค่าโทรศัพท์

560,000

8 จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต 3,000,000

9 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน

-	พัฒนาบุคลากร	(เดินทางไปราชการ)

-	ศึกษาดูงาน

-	จัดอบรม

530,000

10 ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา	(งบกลาง) 4,647,000

รวมเงินงบประมาณ 13,058,900

เงินรายได้

11 ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ 241,500

12 เพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์วิทยบริการ 161,500

13 ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ 127,000

14 จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานผู้อำนวยการ 58,500

15 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะและประชาสัมพันธ์ 99,000

16 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 512,500

รวมเงินนอกงบประมาณ 1,200,000

รวมเงินทีได้รับจัดสรรทั้งหมด 14,258,900

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี 2558
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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ลำดับที่ รายการ จำนวน จำนวนเงิน 

(บาท)

งบประมาณ

1 เครื่องสแกนเนอร์	ยี่ห้อ	Cannon	DR-2020U 1	เครื่อง 26,000 รายได้

2 เครื่องอ่านบาร์โค๊ด	ยี่ห้อ	Symbol	รุ่น	LS2205 3	เครื่อง 15,000 รายได้

3 เครื่องสแกนนิ้วมือ	ยี่ห้อ	Ztaf	019	 1	เครื่อง 17,500 รายได้

4 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ	Gigabit	Switch	

ขนาด	24	port

10	ตัว 581,010 แผ่นดิน

5 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ	Gigabit	Switch	

ขนาด	48	port

2	ตัว 219,350 แผ่นดิน

6 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1	ชุด 26,857 รายได้

7 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับช่วยบริหารจัดการดูแลรักษาข้อมูล 

ของระบบสารสนเทศและเครือข่าย

1	ชุด 497,360 รายได้

8 อุปกรณ์ขยายสัญญาณเครื่อง	Router	ยี่ห้อ	Cisco	รุ่น	ASR	

1001

1	ชุด 0 -

9 ระบบรักษาความปลอดภัย	Firewall	ยี่ห้อ	Fortinet	รุ่น	Fort	

iGATE	1500D

1	ตัว 0 -

10 ระบบรักษาความปลอดภัย	Firewall	ยี่ห้อ	Fortinet	รุ่น	

Anakyzer	2000B

1	ตัว 0 -

11 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แบบ	Blade	Server	ยี่ห้อ	IBM	

Blade	Center	HS23E

1	เครื่อง 498,599 แผ่นดิน

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	Access	Point	ยี่ห้อ	

Cisco

1	ชุด 0 -

13 เครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานมัลติมีเดีย	iMAC	ยี่ห้อ	iMAC	

รุ่น	21.5	นิ้ว	จอภาพ	LED-backlit

42	ชุด 2,591,400 แผ่นดิน

14 โต๊ะวางทีวี 1	ชุด 16,480 รายได้

15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	ยี่ห้อ	BenQ 1	เครื่อง 20,000 รายได้

16 โทรทัศน์	LED	ยี่ห้อ	ซัมซุง	 1	เครื่อง 25,000 รายได้

17 เครื่องล้างสัญญาณและใส่สัญญาณแถบแม่เหล็ก 1	เครื่อง 31,030 รายได้

18 เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ	ยี่ห้อ	WISERF	รุ่น	W150-H 1	เครื่อง 445,000 แผ่นดิน

19 เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า	ยี่ห้อ	อิมิเน้นท์	ขนาด	25000	บีทียู 3	เครื่อง 108,900 รายได้

20 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	All	IN	One	ยี่ห้อ	Lenovo 1	เครื่อง 25,000 รายได้

รายการครุภัณฑ์จัดหา ประจำปี 2558



21

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

	 	 สำหรับในปีงบประมาณ	2559	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสารสนเทศได้จัดเตรียมโครงการและกิจ

กรรมต่าง	ๆ	ซึ่งครอบคลุมงานตามพันธกิจของหน่วยงาน	และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ	ที่สำคัญ	ดังนี้

	 	 1.	โครงการการจัดการความรู้	เรื่องการทำคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยในการทำงานของบุคลากร	 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 2.	โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 3.	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	“โดยการจัดอบรมแนะนำการจัดการห้องสมุด”

	 	 4.	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

	 	 5.	กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

	 	 6.	โครงการจัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต

	 	 7.	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์วิทยบริการ

	 	 8.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ

	 	 9.	โครงการปรับปรุงสำนักวิทยบริการ

	 	 10.	โครงการจัดประชุมวิชาการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 11.	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบสารสเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างบทเรียน	Online

	 	 12.	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

	 	 13.	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนาระบบสารสนเทศของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 14.	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 15.	โครงการการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร

	 	 16.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 17.	โครงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

	 	 18.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 19.	โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน

	 	 20.	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรก่อนเข้ารับการตรวจติดตามผล	

และประเมินรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001:2008

	 	 21.	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 22.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบงานคอมพิวเตอร์



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบงานคอมพิวเตอร์ 04
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งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุง	Campus	Network	และ	Wireless	Campus	เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง	

โดยในปีนี้	ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเครือข่าย	และขยายสัญญาณเครือข่ายดังนี้

	 -	การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายสำรองผ่านทางบริษัท	ทีโอที	จำกัด	(มหาชน)	เป็นความเร็ว	200/100	Mbps	

(เส้นทางหลักผ่านเครือข่าย	Uninet	โดยไม่จำกัดความเร็ว)

	 -	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื ่องปรับอากาศ	ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ณ	ศูนย์เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นห้องระบบที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด		มีระบบสำรองไฟฟ้าและระบบปรับอากาศที่สามารถ 

ควบคุมอุณหภูมิที่และความชื้นให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 -	การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง	โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		ระบบสำรองข้อมูล		 

อุปกรณ์กระจายภาระงานเชื่อมต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต		และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 -	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย		และขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี		อำเภอพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์

	 -	การขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	รวมถึงสัญญาณ	Wireless	ไปยังหอพักนักศึกษา	

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

	 -	เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย	

	 -	เพิ่มอุปกรณ์เฝ้าดูและเก็บข้อมูลจราจรในระบบเครือข่าย

	 -	จัดหาระบบเฝ้าดูและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย

ส่วนกลาง 131 จุด

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 71 จุด

แผนผังแสดงจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

โรงเรียนสาธิต 12 จุด

รวมทั้งสิ้น 214 จุด
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จำนวนจุดให้บริการงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย



การพัฒนาระบบสารสนเทศ



การพัฒนาระบบสารสนเทศ 05
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
	 ในปีงบประมาณ	 2558	 มีการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์

ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์ได้สะดวก	 รวดเร็ว	 มากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดหมวดหมู่ 

การบริการด้านต่างๆ	 สำหรับนักศึกษา	 อาจารย์และบุคลากรท้ัง 

ภายในภายนอก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 รวมท้ังมีการปรับ 

ปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์และรายละเอียดต่างๆ	ให้เป็นปัจจุบัน

	 ในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ท้ังน้ีเพ่ือรองรับการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ท่ีหลากหลายมากข้ึน	 

นอกจากน้ีเว็บเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีการ 

เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของสำนัก/คณะ	 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรรค์	 และเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับ 

การศึกษา	โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

http://www.nsru.ac.th
	 ในส่วนของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์	 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล	 หรือสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน 

การสอน	 การบริหารงานเพื่อการตัดสินใจ	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ให้แก่ผู้บริหาร	 อาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	

ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
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ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ระบบบริการการศึกษา
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ระบบห้องสมุด

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 มี ก ารพัฒนา เว็ บ ไซต์ สำนั กวิ ทยบริ การและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์	

ในส่วนข้อมูลพื้นฐาน	ประวัติ	 	 วิสัยทัศน์	ผู้บริหาร	บุคลากร	

ฐานข้อมูลออนไลน์	 ข้อมูลการให้บริการศูนย์เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ศูนย์วิทยบริการและสำนักงาน 

ผู้อำนวยการ	ให้มีความเป็นปัจจุบัน	รวมทั้งการเผยแพร่แบบ

ฟอร์มการให้บริการที่ผ่านการรองรับยมาตรฐาน	ISO	9001	:	

2008
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ระบบงานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
	 มีการพัฒนาเว็บไซต์งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 	 

โดยการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของงานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ได	้รวดเร็ว	

มากยิ่งขึ้น	 และปรับปรุงข้อมูลโครงการอบรมที่มีการเปิด 

โครงการอบรมใหม่ๆ	อยู่เสมอ	

http: / / i t t ra in ing.nsru.ac. th

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา NSRU-MIS
	 มีการดำเนินการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลต่างๆ	 

ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	NSRU	–	MIS	ให้มีความถูกต้อง	ทันสมัย	อาทิ	เช่น	

ระบบบุคลากร	 ระบบนักศึกษา	 ระบบหลักสูตร	 ระบบวิจัย	

ระบบบริการวิชาการ	เป็นต้น

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
                   e-Meeting

	 มีการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบการประชุมอิ เล็ก 

ทรอนิกส์	 e-Meeting	 โดยปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของระบบ	

รวมถึ ง ก า รปรั บปรุ ง ข้ อมู ล และรายละ เอี ยดต่ า งๆ 

รวมทั้งเพิ่มการให้บริการแก่ศูนย์วิทยบริการและสำนักงาน 

ผู้อำนวยการ	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

เพื่อลดการใช้กระดาษและลดเวลาในการจัดทำรูปเล่ม	

หรือเอกสารประกอบการประชุม		
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ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
	 มีการพัฒนา	เว็บไซต์สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์		

โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 

สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์	โดยมีความรวดเร็ว	ปลอดภัย	

และได้มีการปรับปรุงเผยแพร่ตารางสอบประกันคุณภาพ 

คอมพิวเตอร์	 ตลอดท้ังเดือนท่ีเปิดสอบเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ตรวจสอบวันสอบหรือวันว่างเพื่อการเตรียมตัวสอบในวันที่ 

นั กศึ กษาสมั ค ร เข้ า รั บก า รสอบประกั นคุณภาพด้ าน 

คอมพิวเตอร์	 	 รวมถึงประกาศล่วงหน้าให้นักศึกษาภาคปกติ	

และ	 ภาค	 กศ.บป.	 ทราบ	 เรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้ 

ทดสอบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบขอรับบัญชีเข้าใช้งาน e-Mail มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์์
	 มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข อ รั บ บั ญ ชี เ ข้ า ใ ช้  

งาน	 e-Mail	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ขึ้นมาเพื่อ	

อำนวยความสะดวกให้แก่	 อาจารย์	 นักศึกษา	 บุคลากร 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	รวมทั้งมีการ	Applica-

tion	ในการให้บริการต่างๆ	มากมาย
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการหน่วยงานภายนอก
	 ตามคำสั่งแต่งตั้งของจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 44	 นครสวรรค์เกมส์และกีฬา 

คนพิการแห่งชาติ	 ครั้งที่	 34	 ปากน้ำโพเกมส์	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต ์

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	44	นครสวรรค์เกมส์	และเว็บไซต์กีฬาคนพิการแห่งชาติ	ครั้งที่	34	ปากน้ำโพเกมส์	และดำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว	และสื่อโซเชียลต่างๆ

	 นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 ด้าน 

ที่ปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวให้แก่หน่วยงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	อำเภอเก้าเลี้ยว	จังหวัดนครสวรรค์

เว็บไซต์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์

w w w . n a k h o n s a w a n g a m e s 4 4 . c o m

	 พัฒนาเว็บไซต์งานกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	44	นครสวรรค์เกมส์	 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน	สถานที่พัก		สถานที่			หรือตาราง

การแข่งขัน	กีฬาแต่ละประเภทแต่ละชนิดสิ่งอำนวยความสะดวก	

“มิตรภาพยิ่งใหญ่

	 	 กว่าชัยชนะ”

เว็บไซต์เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น

ที่ปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	ให้แก่

หน่วยงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว	อำเภอเก้าเลี้ยว	จังหวัด

นครสวรรค์



การพัฒนางานบริการ



การพัฒนางานบริการ 06
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การพัฒนางานบริการ ศูนย์วิทยบริการ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านห้องสมุด

โครงก า ร จั ดบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แก่ ชุ ม ชนด้ า นห้ อ ง สมุ ด	
แก่หน่วยงานภายนอกได้แก่	การแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการ

จัดการห้องสมุด	การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	การใชเ้ทคโนโลยี
ในการจัดการห้องสมุด	โปรแกรม		OpenBiblio			ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ส	
ตามความร่วมมือทางวิชาการกับ	 สวทช.	 ให้แก่ครู	 นักเรียน	
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 ให้แก่ครู	
นักเรียน	 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ 
อ่าน	 การเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่าน	 และติดตามประเมินผลการ 
ดำเนินงานบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา	ซึ่งทางศูนย์วิทยบริการได ้
ดำเนินการให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่หน่วยงาน	
และโรงเรียน	จำนวนทั้งหมด	6	แห่ง	แบ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย	จำนวน	5	แห่ง	ได้แก่	
	 1.	ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้	กองพันทหารปืนใหญ่ที่	4	
ค่ายจิระประวัติ
	 2.	ห้องสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	หน่วยวิทยบริการพิจิตร
	 3.	ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนากลาง	อำเภอโกรกพระ	
จังหวัดนครสวรรค์
	 4.	ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด	
อำเภอสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี
	 5.	ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน	อำเภอแม่วงก์	
จังหวัดนครสวรรค์
	 และห้องสมุดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	
จำนวน	 1	 แห่ง	 ได้แก่	 ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา	 ศูนย์ภาษา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทั้ งนี้ เพื่ อสร้ าง เครือข่าย 
ความร่วมมือด้านวิชาการห้องสมุดให้กว้างขวางเพื่อพัฒนาการ 
บริหารจัดการห้องสมุดให้สอดคล้องกับความต้องการในการ 
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย	 ได้มาตรฐานของห้องสมุด	 เพื่อให้ห้อง 
สมุดที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพใน 

ลำดับต่อไป
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การบริการวิชาการสารสนเทศและแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด

	 	 แนะนำการใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ	ในวันปฐมนิเทศแก่นักศึกษาภาคปกติ		ภาค	กศ.บป.			

	 	 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(ปริญญาโท	และปริญญาเอก)

	 	 จัดอบรม	แนะนำการใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	(OPAC)	แก่นักศึกษา/	 	

	 	 บุคลากร	

	 	 จัดอบรม	แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	

	 	 และวิจัย	แก่นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไป

	 	 จัดอบรม	แนะนำการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	และการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ	แก่นักศึกษา	อาจารย์		

	 	 บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย	และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 จัดอบรม	แนะนำการบริหารจัดการห้องสมุด	การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	และการจัดการทรัพยากร 

	 	 สารสนเทศด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส	

ศูนย์วิทยบริการแนะนำการใช้สารสนเทศห้องสมุด	การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย	

ให้กับนักศึกษา	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และบุคคลทั่วไป	รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน 

(คน)

1 ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	

เพื่อการศึกษาวิจัย	

10	มกราคม	2558 นักศึกษาระดับ	(ปริญญาโท)	

สาขาบริหารการศึกษา	

96

2 ฝึกอบรม	การสืบค้นเอกสารและข้อมูล

งานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์	

28	กุมภาพันธ์	2558 -	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	

สาขาเคมี	

-	นักศึกษาระดับปริญญาโท	

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	

47

3 แนะนำการใช ้ฐานข ้อม ูลออนไลน ์	

และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการ	

ศึกษา	ค้นคว้า	วิจ ัยสำหรับบุคลากร

ภายนอกมหาวิทยาลัย

9	มิถุนายน	2558 นักศึกษาระดับ	ปวส.	สาขาพืช 

ศาสตร์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมฯ	

นครสวรรค์	

18

4 อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลวิจัยและการ 

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	ให้แก่นักศึกษา

ระดับปริญญาโท

6	กันยายน	2558 นักศึกษาระดับปริญญาโท	

สาขาบริหารการศึกษา	

24

5 อบรมการเลือกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย	

และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	

6	กันยายน	2558 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	

สาขาบริหารการศึกษา	

11

6 อบรมการสืบค้นข้อมูลการวิจัย	 12	กันยายน2558 นักศึกษาระดับ	ปริญญาโท	

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

22



38

 ให้บริการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก่อน 

ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางกลุ่มงาน 

วิชาการคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ใช้ทดสอบภาคปฏิบัติ 

จาก Microsoft Office2007 เป็น Microsoft Office 2013 เพื่อให้เกิด 

ความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

การพัฒนางานบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 ให้บริการด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร  และให้คำปรึกษา 

และแก้ปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่าย รวมถึงการตรวจสอบ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย

 ให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการ

จัดประชุม อบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 ให้บริการ Account แก่นักศึกษา 

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 ให้บริการลงทะเบียน Mac Address 

อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi 

เช่น โทรศัพท์มือถือ  โน๊ตบุ๊ต แท็บเล็ต ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ

ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยได้  

โดยเปิดรับให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์

 ให้บริการพื้นที่บน Server แก่นักศึกษา อาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ที่ไม่มี Web Server เป็นของตนเอง

 ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ  

รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ให้บริการห้องอินเทอร์เน็ต 

แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัย ในการสืบค้นข้อมูล

 ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการจัดอบรม ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

และหน่วยงาน ภายนอก จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย
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ให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ที่สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วย

1. Computer Laboratory 1 จำนวน 30  เครื่อง

2. Computer Laboratory 2 จำนวน 30  เครื่อง 

3. Computer Laboratory 3 จำนวน 42  เครื่อง

4. Computer Laboratory 4 จำนวน 45  เครื่อง

5. Computer Training 1  จำนวน 42  เครื่อง

6. Computer Training 2  จำนวน 30  เครื่อง

1. ห้องประชุมพระบาง  สามารถรองรับจำนวนคน 300  คน

2. ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 4)  สามารถรองรับจำนวนคน  50  คน

ให้บริการเช่าห้องประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. ห้องกรรมการเสนอราคา  จำนวน   1  ห้อง

2. ห้องประกวดราคา  จำนวน  33  ห้อง

Central Laboratory

 ให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการ

จัดประชุม อบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 ให้บริการ Account แก่นักศึกษา 

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ  

รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



การบริการวิชาการแก่ชุมชน



การบริการวิชาการแก่ชุมชน 07
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ายงานสถิติการให้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

1 สอบพนักงานมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

-	ห้อง	Computer	

Laboratory

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	2

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	3

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

-	ห้อง	Computer	

Training	1

1	ต.ค.	

2557

150

2 Thai	Commerce	Store	:	

สร้างเว็บไซต์สไตล์ธุรกิจผลิตภัณฑ์

บริษัท	พันธวณิช		จำกัด ห้อง	Computer	

Training	1

7-9	ต.ค.	

2557

40

3 ประชุมทบทวนแผนฯ สำนักงานผู้อำนวยการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 9	ต.ค.	

2557

10

4 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 13	ต.ค.	

2557

10

5 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15	ต.ค.	

2557

10

6 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

ประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานวิชาการ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

16	ต.ค.	

2557

40

7 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน

ระบบลงทะเบียนออนไลน์

สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ	(สสส.)

ห้อง	Computer	

Training	1

21–22	ต.ค.	

2557

40

8 สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน	

(ชดเชย)

สาขาวิชาต่างประเทศ ห้อง	Computer	

Laboratory	4

22	ต.ค.	

2557

40

9 โครงการอบรมสารสนเทศด้าน

ผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค	

เขต	10

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

26	-	30	

ต.ค.	2557

40

ร
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

10 การอบรมการพัฒนาระบบ

ด้วยภาษา	PHP

สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

27	-	31	

ต.ค.	2557

40

11 ประชุมทบทวนแผนฯ สำนักงานผู้อำนวยการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 30	ต.ค.	

2557

10

12 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4	พ.ย.	

2557

10

13 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 7	พ.ย.	

2557

10

14 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 12	พ.ย.	

2557

10

15 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 17	พ.ย.	

2557

10

16 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ	 สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18	พ.ย.	

2557

10

17 ประชุมโครงการออฟฟิศ

ซินโดรม

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18	พ.ย.	

2557

10

18 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 21	พ.ย.	

2557

15

19 สอบใบอนุญาตผู้แนะนำ

การลงทุน		ธนาคารกรุงไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ห้อง	Computer	

Laboratory	4

22,24	พ.ย.	

2557

200

20 ประชุมกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25	พ.ย.	

2557

20
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

21 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 27		พ.ย.	

2557

15

22 ประชุมโครงการศึกษาดูงาน

ของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 29	พ.ย.	

2557

20

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบงานบัญชี		3		มิติ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

1-9	ธ.ค.	

2557

50

24 โครงการฝึกอบรมการใช้งาน

โปรแกรมบันทึกผล	

และประมวลผล	จปฐ.	ปี	2558

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

1,	4,	8	ธ.ค.	

2557

140

25 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2	ธ.ค.	

2557

10

26 ประชุมสำนักงาน

สภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4	ธ.ค.	

2557

20

27 โครงการอบรมระบบ		EGP การประปาส่วนภูมิภาคเขต	10 ห้อง	Computer	

Laboratory	4

11-12	ธ.ค.	

2557

50

28 ประชุมคณะกรรมการประจำ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ		

ครั้งที่		2

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 24		ธ.ค.	

2557

20

29 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25		ธ.ค.	

2557

15

30 อบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อการประชาสัมพันธ์

ด้วยโปรแกรม		Photoshop

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

25-26		ธ.ค.	

2557

50

31 ประชุมประเมินต่อสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 9	ม.ค.	

2558

20
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

32 ประชุมการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 14		ม.ค.	

2558

20

33 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15		ม.ค.	

2558

15

34 จัดสอบรับใบอนุญาตตาม

มาตรฐานหลักสูตรของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ห้อง	Computer	

Laboratory	4

19-20	ม.ค.	

2558

100

35 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	

คณะมนุษยศาสตร	

และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมเล็ก 21		ม.ค.	

2558

36 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 24		ธ.ค.	

2558

20

37 การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

26		ม.ค.	

2558

50

38 ประชุมกลุ่มงานวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 28		ม.ค.	

2558

10

39 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 28		ม.ค.	

2558

10

40 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4		ก.พ.	

2558

15

41 ประชุมจัดเตรียมห้อง	

Press		Center

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4		ก.พ.	

2558

15



46

ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

42 อบรมการใช้ระบบ	MIS		 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

11		ก.พ.		

2558

40

43 การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต

เป็นนายหน้าประกันชีวิต	

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ห้อง	Computer	

Laboratory	4

15		ก.พ.		

2558

40

44 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

15		ก.พ.	

2558

20

45 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 16		ก.พ.	

2558

15

46 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18		ก.พ.	

2558

10

47 ประชุมกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ	และเทคโนโลยี

สารสนเทศ		ครั้งที่	2/2558

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18	พ.ย.	

2557

10

48 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 19		ก.พ.	

2558

10

49 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

19		ก.พ.	

2558

40

50 สอบพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มการเจ้าหน้าที่		

สำนักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

20		ก.พ.	

2558

30

51 ประชุมการจัดทำเว็บไซต์	

2	ภาษา

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 24		ม.ค.	

2558

10
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

52 การฝึกการใช้โปรแกรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	

(PMS	Online)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่		8

ห้อง	Computer	

Training	1

25		ก.พ.		

2558

40

53 สอบพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มการเจ้าหน้าที่		

สำนักงานอธิการบดี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

27		ก.พ.	

2558

27

54 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล	

อ้างอิงออนไลน์/

ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

กลุ่มงานบริการและกิจกรรม		

ศูนย์วิทยบริการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

28		ก.พ.	

2558

35

55 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3		มี.ค.	

2558

10

56 อบรมโครงการ		Google	Apps	

For	Education

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

11		มี.ค.		

2558

40

57 ประชุมชี้แจงการใช้

ระบบบัญชี		3		มิติ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 12		มี.ค.	

2558

10

58 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Laboratory	1

12		มี.ค.		

2558

40

59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	

การจัดทำรายงานสรุปผล

การทำงาน	ของระบบ

บำบัดน้ำเสีย(ทส.2)	

ทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม		

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

12		มี.ค.		

2558

40

60 สอบโครงงานคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา		

คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	1

13		มี.ค.		

2558

20
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

61 จัดสอบรับอนุญาตตาม

มาตรฐานหลักสูตรของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ห้อง	Computer	

Laboratory	4

14-15	มี.ค.	

2558

100

62 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 20		มี.ค.	

2558

10

63 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 23	มี.ค.	

2558

15

64 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25		มี.ค.	

2558

10

65 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อการวิจัยทางการศึกษา	

Microsoft		Excel		2010

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	

และสถิติ		คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

25-26		

มี.ค.		2558

40

66 ประชุมของบริษัทริโก้ สำนักวิทยบริการ	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 27	มี.ค.	

2558

15

67 ประชุมประเมินเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 30	มี.ค.	

2558

15

68 ประชุมกรรมการบริหารสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 31	มี.ค.	

2557

10

69 การใช้งานระบบ	

KKU-TQF-MIS

สำนักส่งเสริมวิชาการ	

และงานทะเบียนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	1

1	เม.ย.	

2558

80

70 การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

2-3	เม.ย.	

2558

40

71 การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

8-10	เม.ย.	

2558

40
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

72 สอบพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มการเจ้าหน้าที่		

สำนักงานอธิการบดี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	1

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

9		เม.ย.	

2558

30

73 การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

16-17	

เม.ย.	2558

40

74 ประชุมกรรมการบริหารสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 22	เม.ย.	

2557

10

75 การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

23-24	

เม.ย.	2558

40

76 อบรมเตรียมความพร้อมก่อน

การสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Laboratory	1

23	เม.ย.	

2558

40

77 ประชุมระบบ		MIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 23	เม.ย.	

2558

15

78 อบรมหลักสูตร	การใช้งาน	

Microsoft	Office	2013

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

27-30	

เม.ย.	2558

200

79 ถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

ห้อง	Computer	

Laboratory	3

1	พ.ค.	

2558

25

80 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1	พ.ค.	

2558

15
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

81 การใช้งานระบบ	

KKU-TQF-MIS

สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	1

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

6	พ.ค.	

2558

80

82 อบรมหลักสูตร	การใช้งาน	

Microsoft	Office	2013

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

6-	9	พ.ค.	

2558

200

83 ประชุมการทำบุญประจำปี

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 14	พ.ค.	

2557

10

84 ถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	3

16	พ.ค.	

2558

25

85 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 20		พ.ค.	

2558

10

86 จัดสอบรับใบอนุญาตตาม

มาตรฐานหลักสูตรของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ห้อง	Computer	

Laboratory	4

23-24	พ.ค.	

2558

100

87 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25	พ.ค.	

2558

15

88 การจัดทำระบบและกลไก

ระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 26-27	พ.ค.	

2558

80

89 โครงการให้คำปรึกษาทาง

วิชาการและการใช้ชีวิตให้กับ

นักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 28	พ.ค.	

2558

80

90 โครงการอบรมผู้ฝึกสอน	

และผู้ตัดสินกีฬา

สาขาวิชาพลศึกษา	

และนันทนาการ		คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 2-5	มิ.ย.	

2558

100
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91 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3	มิ.ย.	

2557

10

92 ประชุมทบทวนแผนการดำเนิน

งานโครงการระบบคุณภาพ

มาตรฐาน	ISO	9001:2008

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4	มิ.ย.	

2557

10

93 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 5	มิ.ย.	

2557

10

94 โครงการอบรมผู้ฝึกสอน

และผู้ตัดสินกีฬา

สาขาวิชาพลศึกษา	

และนันทนาการ		คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 8	มิ.ย.	

2558

100

95 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 10		มิ.ย.	

2558

10

96 โครงการอบรมผู้ฝึกสอน

และผู้ตัดสินกีฬา

สาขาวิชาพลศึกษา	

และนันทนาการ		คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 12	มิ.ย.	

2558

100

97 การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

บริษัท	ทีโอที	จำกัด	มหาชน ห้อง	Computer	

Training	1

16	มิ.ย.	

2558

30

98 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร	

“การพัฒนาระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง

อิเลคทรอนิกส์	(e-GP)	

ระยะที่	3”

สำนักงานคลัง

จังหวัดนครสวรรค์

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

-	ห้อง	Computer	

Training	1

16-18	มิ.ย.	

2558

130

100 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ		เรื่อง	

“การจัดการกากอุตสาหกรรม”

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

17-18	

มิ.ย.	2557

200

101 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18	มิ.ย.	

2557

10
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

102 ประชุมตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 18	มิ.ย.	

2557

10

103 การอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศในการเสริมสร้าง

กระบวนการปลูกจิตสำนึก

ทางการเมืองแก่เยาวชน

สาขาวิชารัฐศาสตร์		

คณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

22-23	มิ.ย.	

2558

80

104 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 23		มิ.ย.	

2558

10

105 สอบสวนนักศึกษาทุจริต กลุ่มงานวิชาการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 24		มิ.ย.	

2558

10

113 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 30		มิ.ย.	

2558

15

114 ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ		สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1	ก.ค.	

2558

10

115 ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 6	ก.ค.	

2557

10

116 การใช้งานโปรแกรม	

Adobe	Lightroom	เบื้องต้น

สาขาวิชาการออกแบบ		

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้อง	Computer	

Training	1

9	ก.ค.	

2558

40

117 ประชุมกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 14	ก.ค.	

2557

10

118 ประชุม		MIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15		ก.ค.	

2558

15
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วัน/เดือน/ปี จำนวน

(คน)

119 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

16	ก.ค.	

2558

40

120 อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต

ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท	ไทยซัมซุงประกันชีวิต	

จำกัด	(มหาชน)

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

19	ก.ค.	

2558

40

121 ประชุมคณะกรรมการภายนอก สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 22	ก.ค.	

2557

10

122 ประชุมระบบบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 15		ก.ค.	

2558

15

123 จัดสอบรับอนุญาตตาม

มาตรฐานหลักสูตรของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ห้อง	Computer	

Laboratory	4

25-26	ก.ค.	

2558

100

124 ประชุมระบบบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 28		ก.ค.	

2558

15

125 โครงการปฐมนิเทศ	

นักศึกษาชั้นปีที่	1	

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์		

ห้องประชุมพระบาง 28-29	ก.ค.	

2558

100

126 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ห้อง	Computer	

Training	1

6	-	7		ส.ค.	

2558

40

127 ประชุมทบทวนแผน	ปี	2558 สำนักงานผู้อำนวยการ	

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 11	ส.ค.	

2557

10

128 ประชุมตรวจสอบภายใน	

ปีงบประมาณ	2557

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 11	ส.ค.	

2557

10

129 โครงการจัดทำบรรณานุกรม

ด้วยโปรแกรม	Endnote

สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์	

และสารสนเทศศาสตร์		

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

13		ส.ค.	

2558

40
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนั/เดอืน/ปี จำนวน

(คน)

130 การใช้งานระบบฐานข้อมูล		

ภายในโครงการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลการประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา		เพื่อการประเมิน	

3	ระดับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร -	ห้อง	Computer	

Laboratory	1

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

15		ส.ค.	

2558

80

131 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

17-21		

ส.ค.	2558

40

132 อบรมการสร้างบทเรียน

ออนไลน์	(e-Learning)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

19-20		

ส.ค.	2558

40

133 ประชุมกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 20	ส.ค.	

2557

10

134 อบรมระบบ	e-Thesis บัณฑิตวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	1

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

21		ส.ค.	

2558

80

135 โครงการซัมเมอร์แคมป์ โรงเรียนสอนภาษาจีนตงฮั้ว ห้องประชุมพระบาง 22		ส.ค.	

2558

80

136 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน

การประกันคุณภาพ

กลุ่มงานมาตรฐาน		

สำนักอธิการบดี

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	1

-	ห้อง	Computer	

Laboratory	4

24		ส.ค.	

2558

80

137 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม	

Adobe	Photoshop	

ออกแบบปกหนังสือ

สาขาวิชาภาษาไทย		

คณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

25		ส.ค.	

2558

40
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนั/เดอืน/ปี จำนวน

(คน)

138 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง	Computer	

Training	1

26	ก.ค.	

2558

40

139 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บูรณาการการเรียนการสอนราย

วิชาการคิดและการแก้ปัญหา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติ		คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 26	ก.ค.	

2558

200

140 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 27		ก.ค.	

2558

15

141 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

2	ก.ย.	

2558

40

142 ประชุมกรรมการบริหารสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสาร

สนเทศ	

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2	ก.ย.	

2557

10

143 การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการตลาด		

คณะวิทยาการจัดการ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Laboratory	4

2-4	ก.ย.	

2558

40

144 อบรมหลักสูตร		“ความรู้

พื้นฐานการใช้งานระบบ

ปฏิบัติการ	Microsoft	Word	

และ	Microsoft	Excel”

สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครสวรรค์

ห้อง	Computer	

Training	1

3-4	ก.ย.	

2558

40

145 ประชุม	บริษัท	ออพติมั่ม		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 27		ก.ค.	

2558

15

146 ตรวจติดตามประเมิน

คุณภาพภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 8	ก.ย.	

2557

10

147 ประเมินพนักงานราชการ สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 11	ก.ย.	

2557

10
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ลำดับ 

ที่

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนั/เดอืน/ปี จำนวน

(คน)

148 โครงการอบรมนักศึกษาปีที่	1 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุมพระบาง 16	ก.ย.	

2558

100

149 ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพ

สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 11	ก.ย.	

2557

10

150 จัดสอบรับใบอนุญาตตาม

มาตรฐานหลักสูตรของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ห้อง	Computer	

Laboratory	4

19–20	ก.ย.	

2558

100

151 ตรวจประเมินประกันคุณภาพ สำนักงานผู้อำนวยการ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 11	ก.ย.	

2557

10

152 ประชุมศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 30		ก.ย.	

2558

15

การจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

หลักสูตร “อบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์” ประจำปีงบประมาณ 2557

รวมทั้งสิ้น 

99 คน
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การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และบุคคลทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 (IT Training 2015)

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 หลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Photoshop

จำนวน 

40 คน

วันที่ 11 มีนาคม 2558 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่

จำนวน 

40 คน

วันที่ 18 มีนาคม 2558 หลักสูตร การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

จำนวน 

40 คน
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้

และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานการให้บริการห้องเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

ที่

งาน/โครงการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน 

(ห้อง)

1 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 15	ต.ค.	57 สสจ.	จังหวัดนครสวรรค์ 6

2 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 27	ต.ค.	57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่	8 13

3 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 3	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 30

4 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 3	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 7

5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	

รวท.อท.ศอพท	จำนวน	1	โครงการ

13	พ.ย.	57 โรงงานวัตถุระเบิดนครสวรรค์ 3 

6 โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนให ้

เป็นศูนย์	ICT	ด้วยระบบโรงฉาย	3	มิติ	

จำนวน	1	โครงการ

20	พ.ย.	57 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์ 2 

7 โครงการประกวดราคา	จำนวน		2	โครงการ 20	พ.ย.	57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่	8 15

8 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 21	พ.ย.	57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่	8 12

9 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 21	พ.ย.	57 สำนักงานทางหลวงชนบทที่	8 5

10 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 24	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 30
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ลำดับ

ที่

งาน/โครงการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน 

(ห้อง)

11 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 25	พ.ย.	57 สทช	ที่	8	จังหวัดนครสวรรค์ 30

12 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 26	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 10

13 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 27	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 16

14 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 28	พ.ย.	57 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 6

15 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่	9-10	และ	หมู่	1-2

1	ธ.ค.	57 ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

16 โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว														

ชั้นประทวน

4	ธ.ค.	57 สถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์ 10

17 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 8	ธ.ค.	57 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 6

18 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 9	ธ.ค.	57 ที่ทำการปกครอง

อำเภอเมืองนครสวรรค์

8

19 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ 9	ธ.ค.	57 ที่ทำการปกครอง

อำเภอเมืองนครสวรรค์

3

20 โครงการจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์						

ทางหลวง	3329

11	ธ.ค.	57 แขวงการทางนครสวรรค์ที่	2 2

21 โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้า

15	ธ.ค.	57 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2

22 โครงการประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการ 

สาธารณสุข

15	ธ.ค.	57 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครสวรรค์

3

23 โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

24	ธ.ค.	57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2

24 โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา	

และเผยแพร่

25	ธ.ค.	57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2

25 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารที่พักอาศัย

26	ธ.ค.	57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3

26 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 29	ธ.ค.	57 ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

นครสวรรค์

18

27 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

4	ก.พ.	58 ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

นครสวรรค์

5

28 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 26	ก.พ.	58 ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง	

จังหวัดชัยนาท

3
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ลำดับ

ที่

งาน/โครงการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน 

(ห้อง)

29 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุง

อาคารเรียน	อาคาร	3	และอาคาร	5

18	มี.ค.	58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 8

30 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 23	มี.ค.	58 สสจ.	จังหวัดนครสวรรค์ 8

31 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 26	มี.ค.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 21

32 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 22	เม.ย.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 24

33 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 23	เม.ย.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 16

34 โครงการประกวดราคา	จำนวน	2	โครงการ 27	เม.ย.	58 สทช.	จังหวัดนครสวรรค์ 9

35 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 28	เม.ย.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 6

36 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุง 

อาคารปฏิบัติการ	(อาคารต้นน้ำ)

30	เม.ย.	58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5

37 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 8	พ.ค.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 9

38 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 21	พ.ค.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 4

39 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อ

ระบบ 

29	พ.ค.	58 ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

นครสวรรค์

3

40 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 8	มิ.ย.	58 สำนักงานทางหลวงนครสวรรค์ 12

41 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 9	ก.ค.	58 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นครสวรรค์

5

42 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 20	ก.ค.	58 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 11

43 โครงการประกวดราคา	จำนวน	1	โครงการ 24	ก.ค.	58 สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ 10

รวมทั้งสิ้น 421
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การสนับสนุนงานวิชาการศึกษา
และงานวิจัย



การสนับสนุนงานวิชาการศึกษา
และงานวิจัย 08
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	 การจัดทำเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของอาจารย์นักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รวมท้ังส้ิน	1,081	รายการซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัย	วิทยานิพนธ์		

หนังสือหายาก							และบทความ	วารสารของสถาบันอุดมศึกษา	ท่ัวประเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า	370,618		

รายการโดยสามารถ	สืบค้นทาง	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ผ่าน	IP	Address	ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนั

กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน	ๆ	ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	รวม				167				แห่ง	ซ่ึงสามารถใช้ทรั

พยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด				การศึกษาระดับอุดมศึกษา	

และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
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http://tdc.thailis.or.th



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557 0509



68

 ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		เป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ		การเรียนการสอน		การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน		โดยใช้

ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง		เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในปีการศึกษา	2557	การประกันคุณภาพภายในจะมีการดำเนินการระดับหลักสูตร	คณะ	และสถาบันโดยไม่มีการประเมิน	

ระดับสำนักโดยตรง	ดังน้ัน	ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จึงกำหนดตัวบ่งช้ีท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพข้ึนมาใหม่	

จำนวน		5	ตัวบ่งชี้		ได้แก่

	 ตัวบ่งชี้ที่		1	 การบริหารของสำนักเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ	กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนัก

	 ตัวบ่งชี้ที่		2	 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

	 ตัวบ่งชี้ที่		3	 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

	 ตัวบ่งชี้ที่		4	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

	 ตัวบ่งชี้ที่		5	 การประเมินด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008

	 สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน		แผนการปฏิบัติราชการประจำป ี

งบประมาณ		ซึ่งมุ่งสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น		และได้มีการเตรียมการดำเนินการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	เช่น		

แผนยุทธศาสตร์		แผนการจัดการความรู้	(KM)	แผนบริหารความเส่ียง		แผนพัฒนาบุคลากร		เป็นต้น	เพ่ือให้เห็นถึงการพัฒนาตาม	

ตัวบ่งชี้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง		และรองรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557

องค์ประกอบ/หน่วยงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1  

การบริหารของสำนักเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม 

พันธกิจ	กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนัก 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2  

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 2 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 3 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5  

การประเมินด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008 5 ดีมาก

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบรวม 4.00 ดี
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารของสำนักเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนัก

			1.	สำนักวิทยบริการฯ	มีแผนกลยุทธ์ที่มาจาก
ผลการวิเคราะห์	SWOT	อย่างชัดเจน	รวมท้ังแผน	
กลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถนำไปสู่แผนปฏิบัติ	
ราชการได้อย่างเด่นชัด
			2.	สำนักวิทยบริการฯ	มีการบริหารงานตามหลัก	
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน	และส่งผลต่อการ 
บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
			3.	การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนบูรณาการกับ
การบริหารงานได้อย่างเด่นชัด

จุดที่ควรพัฒนา
			แผนการบริหารความเสี่ยงควรมีการวิเคราะห์ประเด็นที่เสี่ยงต่อการ 
ดำเนินการตามพันธกิจที่ชัดเจน	และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
			1.	ระยะเวลาและการดำเนินการในการจัดการความเส่ียงควรดำเนินการ
ต้นปีงบประมาณ	และระบุในแผนให้ชัดเจน
			2.	การจัดการความรู้	(KM)	ควรดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย	สกอ.	

ตัวบ่งชี้ที่  2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

				มีการสำรวจความต้องการของชุมชน	และมีความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
				ควรมีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อสังคมอย่างเป็นระบบ	ซ่ึงจะส่งผลต่อการนำผลไปใช้ในการพัฒนาระบบ
ต่อไป	รวมถึงการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากร	ภายในและเผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวบ่งชี้ที่  3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา
				สำนักวิทยบริการฯ	ควรศึกษาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ	ที่ดีของ
กระบวนการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ	
และมีหลักฐานที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
				การรายงานผลการดำเนินงาน	ตัวบ่งชี้ที่	3	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	
ควรแยกประเด็นในแต่ละเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน	และเป็นไปตามลำดับ
พร้อมเอกสาร/หลักฐาน	ที่สอดคล้องของแต่ละเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่  4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

			มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ

ที่ชัดเจน	และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปบริหาร

จัดการองค์กร

-

ตัวบ่งชี้ที่  5 การประเมินด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

				มีระบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ	

คือ	ระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:2008	 

ซึ่งสามารถใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ	รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประกัน 

คุณภาพขององค์กร

-
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สถิติผู้เข้่ารับการทดสอบการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภท : นักศึกษาภาคปกติ

รวมทั้งสิ้น : 5,547 คน

ขาดสอบ : 627 คน

เข้าสอบ : 4,920 คน

สอบไม่ผ่าน : 2,228 คน

สอบผ่าน : 2,692 คน

สอบผ่าน : 54.71%

ประเภท : นักศึกษา กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น : 679 คน

ขาดสอบ : 112 คน

เข้าสอบ : 567 คน

สอบไม่ผ่าน : 273 คน

สอบผ่าน : 294 คน

สอบผ่าน : 51.85%

สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

ที่

ประเภทวัสดุ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ

(รายการ)

จำนวนทั้งหมด

รายการ เล่ม รายการ เล่ม รายการ เล่ม

1 บทความ 13,362 - 29 - 13,391 - -

2 หนังสือ 86,762 133,150 11,089 16,092 97,851 149,242 2,709

3 ไฟล์คอมพิวเตอร์ 948 - 149 - 1,097 - -

4 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 353 - 7 - 360 - -

5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2,811 - 569 - 3,380 - 1,716

6 สื่อโสตทัศน์ 10,397 - 307 - 10,704 - 364

รวมทั้งสิ้น 114,633 133,150 12,150 16,092 126,783 149,242 4,789
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น

213,775
คน

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 52,493 คน

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น

8,538
คน
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สถิติผู้เข้าใช้บริการยืม - คืนหนังสือ  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
19,405 คน

36,609 เล่ม

สถิติผู้เข้าใช้บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
27,040 คน

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการยืม - คืนสื่อโสตทัศน์  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
6,151 คน

3,331 รายการ
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สถิติผู้เข้าใช้บริการโฮมเธียร์เตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
6,565 คน

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
11,626 คน

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการมัลติมีเดีย รายบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
566 คน

 



76

สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องคีตศิลป์  ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
14,113 คน

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร ์และอินเทอร์เน็ต (ศูนย์วิทยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
6,598 คน

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการยืม - คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ประจำปีงบประมาณ 2558

รวมทั้งสิ้น
48 คน

184 เรื่อง
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สถิติการลงทะเบียนขอ Account ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ประจำปีงบประมาณ 2558

นักศึกษา

3,711
Account

บุคลากร

98
Account

สถิติการลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WiFi) ประจำปีงบประมาณ 2558

นักศึกษา

4,709
เครื่อง

บุคลากร

488
เครื่อง

อุปกรณ์สำนักงาน

29
เครื่อง



งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
 คณะผู ้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  

99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันศุกร์ที ่ 9 มกราคม 2558  

ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รดน้ำดำหัว” งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว” 

เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 

ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร 

และเพื่อเป็นศิริมงคล
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ทำบุญประจำปี 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 

2558 ณ โถงหน้าห้อง Computer Trainning 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 15)

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 
 พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙๙ รูป เน่ืองใน

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 93 ปี 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558



การพัฒนาบุคลากร
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โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน 

“Office Syndrome”
 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 มีการจัดกิจกรรมโครงการ ป้องกันโรคจากการทำงาน “Office Syndrome” 

ให้แก่บุคลากร สำนัก  วิทยบริการฯ โดยวิทยากรจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ  อาคาร บรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุดชั้น 8)
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“ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไป 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย
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“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนฯ และผลการดำเนินงาน”
ณ ห้องประชุมซองกาเลีย รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนฯ 

และผลการดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2558 

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน 

แผน และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และการจัด

ทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 รวมถึงกิจกรรม 

นำสู่ Happy Workplace ณ ห้องประชุมซองกาเลีย 

รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น



ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 13
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	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการความ

ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด	ของ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

8	แห่ง	ในเขตภาคเหนือ		โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการสร้าง 

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อให้ผู้บริหาร	

และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 

เขตภาคเหนือ	ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรค	ปัญหา	

และแนวทางในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ	และรายงาน

ประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค

การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านห้องสมุด 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

MOU เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้เข้า
ร่วมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย	และได้ทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือขึ้น	ประกอบด้วยสำนักวิทยบริการและ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เข้าร่วมจำนวน	
15	แห่ง	มีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	พัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์	
แห่งประเทศไทย
	 2.	พัฒนาความร่วมมือของห้องสมุดด้านวิชาการ	
การวิจัย	และการบริการวิชาการแก่สังคม
	 3.	พัฒนาห้องสมุดมนุษย์	(Human	Library)	และ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย	(Thailand	Human
	Library	Network)
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	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	

โครงการ	เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ภาคเหนือตอนล่าง 		กิจกรรมการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด		เพื่อการ	

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมีสมาชิกห้อง

สมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างจำนวน	15	แห่ง	ได้แก่		

มหาวิทยาลัยนเรศวร		จังหวัดพิษณุโลกและวิทยาเขตสารสนเทศ	

พะเยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		มหาวิทยาลัย

ภาคกลาง			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	จังหวัดตาก		วิทยาลัยชุมชน

ตาก		วิทยาลัยชุมชนพิจิตร		วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	และวิทยาลัยชุมชน

พิษณุโลก

	 เข้าร่วมเป็นสมาชิก	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย	(ThaiLIS-Thai	Library	Integrated	System)	

ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย	(ThaiLIS)	ที่สังกัด	สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	มีสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน	167	แห่งได้แก่	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ	12	แห่ง	มหาวิทยาลัย	

ในกำกับของรัฐ	18	แห่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	38	แห่ง	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีราชมงคล	9	แห่ง	มหาวิทยาลัยสงฆ์	2	แห่ง	

มหาวิทยาลัยเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ	อีก	88	แห่ง	เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มีความครบถ้วน	

สมบูรณ์	และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงการภายใต้เครือข่ายดังกล่าว	ได้แก่	

การจัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น	(reference	database	online)	ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Books)		

การพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการฐานข้อมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Collection)		และการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน	(Union	catalog)	

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ

ThaiLis



การอบรม ประชุม สัมมนา



การอบรม ประชุม สัมมนา 14
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การส่งเสริมบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคลากรที่เข้าร่วม

1 การประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาฐานข้อมูล	ASEN	Citation	

Index

27	–	29	

ตุลาคม	2557

โรงแรมฮอลิเดย์												

อินน์	รีสอร์ท	ภูเก็ต															

ไม้ขาวบีส	จังหวัดภูเก็ต

1.	นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

2.	นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

2 โครงการ	“การแลกเปลี่ยน	เรียนรู้		

การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย											

ราชภัฏทั่วประเทศ”

27	–	30	

ตุลาคม	2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏ														

สุราษฎร์ธานี	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.	นายภาสกร		วรอาจ

2.	นายภูริพัศ		เหมือนทอง 

3.	นางสาวกุลดา		สวนสลา

3 โครงการ“การบริการวิชาการแก่ชุมชน”	

เพื่อจัดทำห้องสมุดให้ชุมชน

31 

ตุลาคม	2557

ศูนย์การเรียนรู้กองพัน	

ทหารปืนใหญ่	ที่	4			

ค่ายจิระประวัติ						

จังหวัดนครสวรรค์

1.	นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

2.	นางกาญจนา	สดับธรรม

3.	นางสาวกัญญา	สิงหบุตร

4.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

5.	นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร

6.	นางสาววรรณี		คณฑา

4 การสัมมนา	“รายละเอียดคุณสมบัติท่ีดี	

และข้อกำหนดของ	License	แต่ละ

ประเภทและวิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์

ภายในองค์กร”

8

พฤศจิกายน	

2557

โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

จังหวัดนครสวรรค์

1.	นายธนภพ	ดุจเมืองแมน

2.	นายนภดล	แข็งการนา

3.	นางสาวณัฐณิชา	คงประกอบ

4.	นายวิชชากร		คูหาทอง

5.	นางสาวดวงพร		ดีนุช

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เร่ืองการบริหาร	

จัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็น 

ห้องสมุดสีเขียว”

20

พฤศจิกายน	

2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.	นางสาวรุ่งรัตน์		อินทรวิเศษ

2.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

6 การสัมมนา	“แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์	

เพื่อระบบจัดการเรียน	อีเลิร์นนิง	

อุดมศึกษา”

20	

พฤศจิกายน	

2557

โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวกุลดา	สวนสลา

7 โครงการบริการวิชาการ	“แนะนำการ	

จัดเก็บรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ฐานข ้อม ูลระบบห ้องสม ุดตาม

มาตรฐานการลงราย”

26	–	28	

พฤศจิกายน	

2557

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา	

ลงกรณราชวิทยาลัย	

หน่วยวิทยบริการพิจิตร	

วัดพฤกษะโชติการราม

1.นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

2.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

3.	นางสาวปรางทิพย์	พึงไชย

4.	นางสาวเก็จกาญจน์	เอี่ยมศรี

5.	นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

6.	นายวีระศักดิ์		ศรีผง
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคลากรที่เข้าร่วม

8 อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	จำนวน	

7	ฐานข้อมูล	ประจำปีงบประมาณ	2558

7	–	8								

ธันวาคม	2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(บางเขน)

1.	นางกัญญาณี	ศรีสวรรค์	สิงห์วี

2.	นางสาวณัฐฐิดา		มากหมู่

9 โครงการศึกษาดูงานและประชุม 

เชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยง

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ประจำปีงบประมาณ	

2558

17	–	19	

ธันวาคม	2557

มหาวิทยาลัยพะเยา	

จังหวัดพะเยา	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย

1.	ผศ.จรรยา	เหลียวตระกูล

2.	ผศ.ดร.ทินพันธุ์	เนตรแพ

3.	ดร.วรวิทย์	พัฒนาอิทธิกุล

4.	นายภาสกร	วรอาจ

5.	นางกาญจนา	สดับธรรม

6.	นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

7.	นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร

8.	นางสาวณัฐฐิดา	มากหมู่

9.	น.ส.ณัชชารีย์		ธัญรัฐวุฒินนท์

10.นางสาวสุภัคตรา	พรมสีนอง

11.นางสาวรุ่งนภา	สาจิตร

12.นางสาวไพรสุดา	ปานพรม

13.นางสาวสุณิสา	อ่อนฉ่ำ

14.นางสาววิภารัตน์	อ่อนละออ

15.นางสาวกุลดา	สวนสลา

16.นางสาวณัฐณิชา	คงประกอบ

17.นายนภดล	แข็งการนา

18.นายวิชชากร	คูหาทอง

19.นางสาวดวงพร		ดีนุช

20.นายวิทยา	สีระวัตร

21.นางสาวกชกร	พิเดช

22.นายสุมนฒ์	จิรพัฒนพร

23.นางสาววรรณี		คณฑา

24.นางสาวภคมน	เด่นประเสริฐ

25.นางสาวรุ่งรัตน์	อินทรวิเศษ

26.น.ส.ปรียพัศ	พัฒนะสุธาดล

27.นางสาวฉัตรดาว	ชาติเชื้อ

28.นายพิเชษฐ		อยู่เย็น

29.นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

30.นางสางปรางทิพย์	พึงไชย

31.น.ส.รมย์นลิน	แตงนวลจันทร์

32.นางสาวเก็จกาญจน์	เอ่ียมศรี

33.นายวีระศักดิ์		ศรีผง

34.นายสุภรัตน์	กรุดฉ่ำ
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคลากรที่เข้าร่วม

35.นางกัญญาณี	ศรีสวรรค์	สิงห์วี

36.นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

37.นายพิพัฒน์พงศ์	แทนเทือก

38.นายพันธ์ระวี	หมวดศรี

39.นายณัฐดนัย	ยามปลอด

40.นางสมพงษ์	เผือกจีน

41.นางสาวจารุนีย์	มหาวิลัย

42.นางมะลิ		เพียรจันทร์

43.นายภูริพัศ		เหมือนทอง

44.นายธนภพ	ดุจเมืองแมน

45.นางอัญชลีพร		แก้ววงษา

10 อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ	(OBEC	Lib)

26 

ธันวาคม	2557

โรงเรียนวัดนากลาง	

อำเภอโกรกพระ	

จังหวัดนครสวรรค์

1.นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

2.นางสาวเก็จกาญจน์	เอี่ยมศรี

3.นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	“การดำเนิน	

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา”	ครั้งที่	30

21	–	23

มกราคม	2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

ราชมงคลสุวรรณภูมิ											

ศูนย์หันตรา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.นายวิทยา		สีระวัตร

2.นายวิชชากร		คูหาทอง

12 ประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ	

PULINET	ครั้งที่	5	“กลยุทธ์การพัฒ

นาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่”

4	–	11

กุมภาพันธ์	

2558

โรงแรมโฆษะ	

จังหวัดขอนแก่น

1.	ผศ.จรรยา	เหลียวตระกูล

2.	ดร.วรวิทย์		พัฒนาอิทธิกุล

13 ประชุมและฝึกอบรม	เรื่อง	“แนวทาง

การปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็น

มาตรฐานในการดำเนินงานระบบ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม	และการ

ใช้งานโปรแกรม	UC	Connation	

Client”

29	–	30	

มกราคม	2558

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.นายสุภรัตน์	กรุดฉ่ำ

2.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

14 โครงการบริการวิชาการ	

“การจัดทำระบบห้องสมุด	

และการพัฒนาระบบการยืม-

คืนหนังสือ”

5

กุมภาพันธ์	2558

โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน

จังหวัดนครสวรรค์

1.นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

2.นายสุภรัตน์	กรุดฉ่ำ

3.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

15 โครงการบริการวิชาการ	

“การจัดทำระบบห้องสมุด	

และการพัฒนาระบบการยืม-

คืนหนังสือ”

4

กุมภาพันธ์	2558

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

จังหวัดอุทัยธานี

1.นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

2.นางสาวกัญญา	สิงหบุตร

3.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

4.นายณัฐนัย	พิลึก
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16 อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	จำนวน	

7	ฐานข้อมูล	ประจำปีงบประมาณ	

2558

25	–	26

กุมภาพันธ์	2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(บางเขน)

1.นางสาวเก็จกาญจน์	เอี่ยมศรี

2.นางสาวณัฐฐิดา	มากหมู่

17 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒ

นาบุคลากรเรื่อง	“การเรียนรู้ในโลก

ดิจิทัลและบทบาทห้องสมุดใหม่”

26

กุมภาพันธ์	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม	

(สวนทะเลแก้ว)	

จังหวัดพิษณุโลก

1.นางกาญจนา		สดับธรรม

2.น.ส.	รมย์นลิน	แตงนวลจันทร์

3.นางสาวปรางทิพย์	พึงไชย

18 อบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	

จำนวน	6	ฐานข้อมูล																				

ประจำปีงบประมาณ	2558

3	มีนาคม2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

1.นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

2.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

3.นางสาวกัญญา	สิงหบุตร

19 อบรมการเข้าใช้งานระบบจัดเก็บ

เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ์

(Thai	Digital	Collection)		

โครงการ	พัฒนาเครือข่ายห้องสมุด

ในประเทศไทย	(Thai	LIS)

19	–	20	

มีนาคม	2558

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.นางสาวกัญญา	สิงหบุตร

2.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

20 การสัมมนา	EGA	Roadshow	2015:	

e-Government	for	All	ครั้งที่																			

2/2558	“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	

เชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการเพื่อ

บริการประชาชน”

20	

มีนาคม	2558

โรงแรมเดอะ	พาราดิโซ

จังหวัดนครสวรรค์

1.	ผศ.จรรยา	เหลียวตระกูล

2.	นายภาสกร	วรอาจ

21 การสัมมนาหัวข้อ	“Technology	

Update”	ครั้งที่	1/2558

24	–	26	

มีนาคม	2558

โรงแรม	ทัชสตาร์	รีสอร์ท

อำเภอจอมทอง	

จังหวัดเชียงใหม่

1.	นายพิพัฒน์พงศ์	แทนเทือก

2.	นายสุวิศาล	ทับแสง

22 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บให้ติด

อันดับ	Webometrics	University	

ranking	Workshop	2015

27	–	28

มีนาคม	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ													

วไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายนภดล		แข็งการนา

23 รับบริจาคหนังสือ	

ตำรา	เล่มวิทยานิพนธ์		

และเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ	

จำนวน	1,900	เล่ม

4 

มิถุนายน	2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.นางสาวรุ่งรัตน์	อินทรวิเศษ

2.นางสาวนิตยา		ทวีศักด์ิวนาไพร

3.นายสุภรัตน์		กรุดฉ่ำ

4.นายวีระศักดิ์		ศรีผง

5.นายพิเชษฐ	อยู่เย็น

อบรมการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา	

Access	English	ของสำนักพิมพ์

16 

มิถุนายน	2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

2.นางสาวกัญญา		สิงหบุตร
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Knowledge	Transmission	และ

ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์	

Binumi

25 การเข้าร่วมกิจกรรม	Road	Show	

ในหัวข้อเรื่อง	“Fast	Forward	to	

Digital	Economy”

23 

มิถุนายน	2558

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์	

รีสอร์ท	แอนด์	สปา	

จังหวัดนครสวรรค์

นายสุวิศาล		ทับแสง

26 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“IPv6	

Implementation	and	

Infrastructure	รุ่นที่	2”

7	–	10	

กรกฎาคม	2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดชลบุรี

นายสุวิศาล		ทับแสง

27 การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรงาน

บริการห้องสมุดและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

3 

กรกฎาคม	2558

สถาบันบัณฑิต																

พัฒนบริหารศาสตร์	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.	นางกาญจนา	สดับธรรม

2.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย

28 การสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร

เคือเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษา	ประจำปีงบประมาณ	

2558

2 

กรกฎาคม	2558

โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว

จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวกุลดา		สวนสลา

29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การ	

ดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	

ครั้งที่	31	(WUNCA	31st)”

23 

กรกฎาคม	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดสงขลา

ดร.วรวิทย์	พัฒนาอิทธิกุล

30 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	การศึกษาไทย	

เพื่ออนาคต	“Smart	Education	for	

21st	Century	Leaning”

23	–	24

กรกฎาคม

2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.	นางกาญจนา	สดับธรรม

2.	นางสาวณัฐฐิดา	มากหมู่

31 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

“การดำเนิน	กิจกรรมบนระบบเครือ

ข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	

ครั้งที่	31	(WUNCA	31st)”

21	–	24

กรกฎาคม	

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดสงขลา

นายสุมนฒ์		จิรพัฒนพร

32 ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ	
การศึกษากับสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย	
ราชภัฏภาคเหนือ	จำนวน	8	แห่ง

28	–	29

กรกฎาคม	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก

1.	ผศ.ดร.ทินพันธุ์		เนตรแพ
2.	นางกาญจนา	สดับธรรม
3.	นางสาวจริยา		ทิพย์หทัย
4.	นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร
5.	นางสาวสุณิสา	อ่อนฉ่ำ

33 อบรมการพัฒนา	ios	Applications	

และ	Oracle	Technology	

ระดับมืออาชีพ	หลักสูตร	iPhone	&	

iPad	Application	Development	

Using	Swift	1

20	–	23

กรกฎาคม	2558

สถาบัน	iTraining	

by	Kajornsak	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายนภดล		แข็งการนา
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34 อบรมการพัฒนา	ios	Applications	

และ	oracle	Technology	

ระดับมืออาชีพ	หลักสูตร	iPhone	&	

iPad	Application	Development	

Using	Swift	2

24	–	29

กรกฎาคม	

2558

สถาบัน	iTraining	

by	Kajornsak	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายนภดล		แข็งการนา

35 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	Campus	

Network	Design	and	Operation	

4	–	7

สิงหาคม	2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

นายวิทยา		สีระวัตร

36 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้อ

งสมุดในประเทศ	(ThaiLIS)	ครั้งที่	

2/2558	ประจำปี	2558

14 

สิงหาคม	2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.	นางสาวกัญญา	สิงหบุตร

2.	นางสาวปรียพัศ	พัฒนะสุธาดล

3.	นางสาวภัทราพร		วงษ์น้อย

37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

“การทบทวนผลการดำเนินงาน	

ประจำปีงบประมาณ	2558	

และการจัดทำแผนการดำเนินงาน	

ประจำปีงบประมาณ	2559

28-30

สิงหาคม	2558

โรงแรม	เดอะฟอร์เรสต์															

รีสอร์ท	อำเภอไทรโยค	

และโรงแรมซองกาเลีย	

รีสอร์ท	อำเภอสังขละบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี

1.	ผศ.จรรยา	เหลียวตระกูล

2.	ผศ.ดร.ทินพันธุ์	เนตรแพ

3.	ดร.วรวิทย์	พัฒนาอิทธิกุล

4.	นายภาสกร	วรอาจ

5.	นายชยันต์		นันทวงศ์

6.	นายภูริพัศ		เหมือนทอง

7.	นางกาญจนา	สดับธรรม

8.	นางสาวจริยา	ทิพย์หทัย

9.	นางสาวรุ่งนภา	สาจิตร

10.	นางสาวไพรสุดา	ปานพรม

11.	นางสาวสุณิสา	อ่อนฉ่ำ

12.	นางสาววิภารัตน์	อ่อนลออ

13.	นางสาวกชกร	พิเดช

14.น.ส.กุลณัฏฐา		ธัญรัฐวุฒินนท์

15.	นางสาวกุลดา	สวนสลา

16.	นางสาวณัฐณิชา	คงประกอบ

17.	นายวิชชากร	คูหาทอง

18.	นายสุมนฒ์	จิรพัฒนพร

19.	นายสุวิศาล		ทับแสง

20.	นายนภดล	แข็งการนา

21.	นายปิยพนธ์		ปั้นนาค

22.	นายอาดัม		จิกิตศิลปิน

23.	นางสาววรรณี		คณฑา

24.นางสาวภคมน	เด่นประเสริฐ

25.นางสาวรุ่งรัตน์	อินทรวิเศษ

26.น.ส.ปรียพัศ	พัฒนะสุธาดล

27.นางสาวฉัตรดาว	ชาติเชื้อ
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28.นายพิเชษฐ		อยู่เย็น

29.	นางสาวสุภัคตรา		พรมสีนอง

30.	นางสางปรางทิพย์	พึงไชย

31.	น.ส.รมย์นลิน	แตงนวลจันทร์

32.	นางสาวบุสดี		หมื่นขัน

33.	นายวีระศักดิ์		ศรีผง

34.นายสุภรัตน์	กรุดฉ่ำ

35.	น.ส.นิตยา	ทวีศักดิ์วนาไพร

36.	นางสาวณัฐฐิดา	มากหมู่

37.	นางดวงพร		สีระวัตร

38.	นายวิทยา		สีระวัตร

39.	นางสาวภัทราพร		วงษ์น้อย

40.	นางสาวกัญญา		สิงหบุตร

41.	นายพันธ์ระวี		หมวดศรี

42.	นายณัฐดนัยภัทร		ยามปลอด

43.	นางสมพงษ์		เผือกจีน

44.	นางสาวมะลิ		เพียรจันทร์

45.	นางสาวจารุนีย์		มหาวิลัย

38 โครงการอบรมทางวิชาประจำปี	

2558	เรื่อง“การจัดการเอกสาร

และจดหมายเหตุ”

6-7

สิงหาคม	2558

สำนักหอสมุดแห่งชาติ	

กรุงเทพมหานคร

นางสาวภัทราพร		วงษ์น้อย

39 ประชุมวิชาการ	เรื่อง	“คิดใหม่	

ทำใหม่	บรรณารักษ์ยุคใหม่”	

ประจำปี	2558

2 

กันยายน	2558

โรงแรมปรินซ์		พาเลซ	

กรุงเทพมหานคร

1.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

2.	นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร

40 ประชุมโครงการ	เรื่อง	“จิตอาสารัก

การอ่านเพื่อผู้พิการทางสายตา”

25

สิงหาคม	2558

จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

41 อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กร	

หลักสูตร	“การประยุกต์เครือข่าย

มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน	

iPV6	รุ่นที่	1”

3-4	

กันยายน	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม	

สวนวังจันทร์

จังหวัดพิษณุโลก

นายภาสกร		วรอาจ

42 สัมมนา	“ห้องสมุดและวิชาชีพ

บรรณารักษ์ในประเทศญี่ปุ่น

และประเทศไทย”

3-4	

กันยายน	2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม	

สวนวังจันทร์

จังหวัดพิษณุโลก

1.	นางสาวปรางทิพย์		พึงไชย

2.	นางสาวนิตยา	ทวีศักด์ิวนาไพร

43 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

14-18	

กันยายน	2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ศูนย์รังสิต

นายสุมนฒ์		จิรพัฒนพร
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ลำดับ

ที่

หัวข้อการอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี สถานที่ บุคลากรที่เข้าร่วม

พิการทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา

44 โครงการสัมมนา	“การเพ่ิมประสิทธิภาพ	

การบริหารงานด้านการเงินการคลัง”	

หัวข้อ	“รู้จักก่อนใช้	e-Market	และ	

e-Bidding”

11 

กันยายน	2558

โรงแรมแกรนฮิลล์	

แอนด์สปา	

จังหวัดนครสวรรค์

1.น.ส.	กุลณัฏฐา	ธัญรัฐวุฒินนท์

2.นางสาววิภารัตน์		อ่อนลออ

3.	นางสาววรรณี		คณฑา

45 ประชุมพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษ

ณาของนักเรียน/นักศึกษา

4 

กันยายน	2558

สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	3	

จังหวัดนครสวรรค์

ผศ.จรรยา		เหลียวตระกูล

“ส่งเสริมการเป็น e-University 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้ บริการ

อย่างเป็นระบบตามแบบ  มาตรฐานสากล”





ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม/โครงการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558

พิธีเปิด “ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข” 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนงนุช จันทร์เพ็ญ 

ผจก.อาวุโส บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

สารสนเทศ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีเปิด

ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 โดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ร ันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

และเหล่าพันธมิตรธุรกิจประกันภัย ได้ร่วมกันบริจาคห้องสมุด 

อิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียท่ีทันสมัยสมบูรณ์แบบ ภายใต้ช่ือ “ห้องสมุด 

ดิจิตอลสร้างสุข” และได้มอบ iPad Mini จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้

นักศึกษาหรือผู้ที ่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ได้ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ หรืออ่านหนังสือดิจิตอลได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ” 
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ อาคารบรรณราชนครินทร์
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การตรวจติดตามคุณภาพภายใน “Internal Audit” 
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008  

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ 

อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก “สถาบันเรียนรู้เพ่ือปวงชน ศรช.” 
ซึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการงานบริการทั้งใน

ส่วนของศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 

โครงการป้องกันโรคจากการทำงาน “Office Syndrome” 
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน 

โรคจากการทำงาน “Office Syndrome” ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ 

โดยวิทยากรจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

(ห้องสมุดชั้น 8)  
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ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
เมื ่อวันที ่ 19 มกราคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ี

สารสนเทศ ได้ผ ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001:2008 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอล เซิร์ท แจแซนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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กิจกรรม “ดนตรีในสวน”
กิจกรรมดนตรีในสวน เป็นกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายให้แก่ 

นักศึกษา โดยกลุ่มนักดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดให้มีทุกวันพุธที่สองของเดือนบริเวณพื้นที่ 

Green Wireless หน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

“ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง” เนื่องในศุภวาระดิถีขึ ้นปีใหม่ 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป 

เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณ 

ลานหน้าพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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“สังสรรค์ปีใหม่ 2558” 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 

ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมพระบาง 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ “แผนบริหารความเส่ียง” 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื ่อว ันพุธที ่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

อาคาร เฉลิมพระเก ียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ช ั ้น 1) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการ “การจัดการความรู้ 1 กลุ่มงาน 1 องค์ความรู้”
เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การทำงานระหว่างกลุ่มงาน ภายในหน่วยงาน

เพื ่อให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

และเพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปได้อย่างราบรื ่น 

และมีประสิทธิภาพ จัดข้ึนระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for 
Education” หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย 
Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์แนวใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 

มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ช้ัน 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) 
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การจัดงาน “Books & IT Fair 2015 @NSRU” จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17-18 มีนาคม 2558 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

(ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยภายในงานมีการออกบูธหนังสือ และบูธไอที รวมถึงกิจกรรมภายในงานต่างๆ มากมาย 

อาทิ เช่น กิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “เทพรัตน์อักษรา 60 พรรษาบรมราชกุมารี โดย ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิต, กิจกรรม

ห้องสมุดมนุษย์, การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน eDLTV เพื่อใช้ในการเรียนการสอน”, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพ, การคัดเลือกและซื้อหนังสือจากร้านหนังสือและบูธไอที และกิจกรรมดนตรีในสวน

พิธีเปิดงาน “Books & IT Fair 2015 @NSRU”

กิจกรรมเสวนานักเขียน “เทพรัตน์อักษรา 60 พรรษาราชกุมารี“
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กิจกรรม  “ห้องสมุดมนุษย์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้งาน eDLTV เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน”



112

นิทรรศการ  “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

การคัดเลือก “หนังสือ“ จากร้านหนังสือ และ “บูธไอที“ 
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กิจกรรม “ดนตรีในสวน“

การตรวจติดตามภายใน “Internal Audit” ภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน ภายในสำนัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  ระหว่างวันที่ 30-31 

มีนาคม 2558 และวันท่ี 1 เมษายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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กิจกรรม รดน้ำเพ่ือขอพรเน่ืองใน “ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2558 
       บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม 

รดน้ำพื่อขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี

พ.ศ.2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ด้านหน้าอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร 

และเพื่อเป็นสิริมงคล 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์”        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ  สำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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 “ทำบุญประจำปี 2558” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดให้มีการทำบุญเล้ียงพระประจำปี 2558 ข่้ึนเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคล 

ภายในหน่วยงาน เมื ่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โถงหน้าห้อง 

ปฏิบัติการ Computer Trainning 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษาฯ (อาคาร 15) 

กิจกรรม “BIG CLEANING DAY 2015” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ ทั้งในส่วนของอาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
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ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันคล้าย 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 93 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 

15 สิงหาคม พ.ศ.2558

โครงการ “ล้านกล้ามหามงคล” 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 

ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เม ื ่อว ันพุธที ่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนฯ และผลการดำเนินงาน” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 รวมถึงกิจกรรมนำสู่ Happy Workplace ณ ห้องประชุมซองกาเลีย รีสออร์ท อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

“การตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557” 
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 

พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(อาคาร 15 ชั้น 1) 
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