


ส ารจากผูอ้าํนวยการสาํนักวิทยบริการ 
          และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มุ่งมั่นให้บริการภายใต้
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อย่างต่อเน่ือง  การดําเนินการของสํานักวิทยบรกิารฯ 
ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทั้งต้านการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทีผ่่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดําเนินการโดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award 
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการรองรับ IPv6  
 นอกจากน้ี สํานักวิทยบริการฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาจัดทําเป็นรายงานประจําปีขึ้นเพ่ือ
เผยแพร่ให้หน่วยงาน 
และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบ    
 ท้ายที่สุดน้ีขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ทํางาน ตลอดจนข้อมูลการดําเนินงานเป็นอย่างดี ทําให้รายงานประจําปีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
หวังว่ารายงานประจําปี 2559 ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลสมัฤทธ์ิย่ิงๆขึ้นไป 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จรรยา  เหลยีวตระกลู) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ประวติัความเป็นมา 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ เมือ่วนัที ่ 16 กนัยายน 2547 ตามโครงสรา้งการ

บรหิารงานใหมเ่พือ่รองรบัการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ซึง่เป็นการรวมกนัของ 2 

สาํนกัเดมิ  คอื สาํนกัวทิยบรกิาร และสาํนกัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมกีารแบ่งสว่นงานภายใน

ออกเป็น  3  หน่วยงานยอ่ย ดงัน้ี  

 1.  ศนูยว์ทิยบรกิาร 

 2.  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 3.  สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

        ปรชัญา 

 เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูใ้นการพฒันาทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั

และบรกิารชุมชน 

        ปณิธาณ 

 มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการใหบ้รกิารระดบัมาตรฐานสากล และสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่การเป็น 

มหาวทิยาลยั e-University 

 วิสยัทศัน์ 

 สง่เสรมิการเป็น e-University โดยมุง่สูค่วามเป็นเลศิในการใหบ้รกิารอยา่งเป็นระบบตามแบบมาตรฐานสากล 

 พนัธกิจ 

 1. พฒันาศกัยภาพดา้นงานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศกึษาบุคลากร  

และชุมชน 

 2. พฒันาระบบสารสนเทศ  เพือ่ดาํเนินงานตามภารกจิของมหาวทิยาลยัฯ 

 3. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  

 4. ใหบ้รกิารวชิาการดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สงัคม  

 5. ใหบ้รกิารระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยแก่หน่วยงาน และผูใ้ชบ้รกิารของมหาวทิยาลยัฯ 

 6. สง่เสรมิสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติสือ่การเรยีนการสอนออนไลน์ 

 7. สง่เสรมิสนบัสนุนการประกนัคุณภาพของนกัศกึษาดา้นความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
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 วตัถปุระสงค ์

 1. เป็นศนูยร์วมทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ของนกัศกึษา อาจารย ์บุคลากรในมหาวทิยาลยั 

และประชาชนในทอ้งถิน่ 

 2. เป็นศนูยก์ลางการศกึษาคน้ควา้วจิยัและแหล่งเรยีนรูด้า้นสารสนเทศระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศของนกัศกึษา รวมถงึการใหบ้รกิารดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัไดค้รอบคลุม ครบถว้น และมี

คุณภาพ 

 3. พฒันาความรูค้วามสามารถดา้นวชิาการ และคอมพวิเตอร ์ใหม้มีาตรฐานสงูขึน้ 

 4. เพิม่ศกัยภาพในการถ่ายทอดวชิาการความรู ้และพฒันาดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทนัสมยั 

 5. จดัหาจดัเกบ็รวบรวมฐานขอ้มลูเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมประเพณ ีและขอ้มลูทอ้งถิน่ของจงัหวดั นครสวรรค ์

อุทยัธานี  และชยันาท 

 6. บุคลากรมคีวามรูค้วามชาํนาญมากยิง่ขึน้ และเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

 ท่ีตัง้ 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 เลขที ่398 หมู ่9 ถนนสวรรคว์ถิ ี ตําบลนครสวรรคต์ก  อาํเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์60000 

   ข้อมลูสาํหรบัติดต่อ 

 หมายเลขโทรศพัท ์0-5621-9100 ต่อ 1501   โทรสาร 0-5688-2244 

 เวบ็ไซต ์http://aritc.nsru.ac.th  อเีมล ์officecenter@nsru.ac.th 



 



 

02 
การแบงสวนราชการ  

และการบรหิารงาน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 ตามโครงสรา้งใหมข่องสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้บ่งการบรหิารงานออกเป็น 3 หน่วยงาน 

คอื ศนูยว์ทิยบรกิาร ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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จาํนวนบคุลากร ประจาํปีงบประมาณ 2559 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มอีตัราบุคลากร ระดบัผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตักิาร ประจาํปี 2559  

รวมทัง้สิน้ จาํนวน 43 คน จาํแนกไดด้งัน้ี 

   

อาจารย ์ขา้ราชการพลเรอืน (สายวชิาการ)  

ขา้ราชการพลเรอืน (สายสนบัสนุน) 

พนกังานมหาวทิยาลยั (สายสนบัสนุน) 

พนกังานมหาวทิยาลยั (สายวชิาการ) 

พนกังานราชการ (สายสนบัสนุน) 

ลกูจา้งชัว่คราว (สายสนบัสนุน) 

3 
1 

4 

25 

6 
4 
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอ้าํนวยการ 

ผศ.ดร.จรรยา เหลยีวตระกลู 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 

นายชยนัต ์นนัทวงศ ์

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

นายภาสกร วรอาจ 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิาร 

รศ.ดร.ทนิพนัธุ ์เนตรแพ 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยทรพัยากรฯ 

ดร.วรวทิย ์พฒันาอทิธกุิล 

รกัษาการหวัหน้าศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

นายภรูพิศั เหมอืนทอง 
รกัษาการหวัหน้าสาํนักงานผูอ้ํานวยการ  

และรกัษาการหวัหน้ากลุ่มงานคลงัและพสัดุ 

นางสาวจรยิา ทพิยห์ทยั 

รกัษาการหวัหน้าศนูยว์ทิยบรกิาร 

นางกาญจนา สดบัธรรม 
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหน้ากลุ่มงาน 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานวชิาการคอมพวิเตอร ์

นายสมุนฒ ์จริพฒันพร 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานผลติสือ่การเรยีนออนไลน์ 

นางสาวกุลดา สวนสลา 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานบรหิารและเลขานุการ 

นางสาวรุง่นภา สาจติร 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานนโยบายและแผนงาน 

นางสาวกุลณฏัฐา ธญัรฐัวฒุนินท ์

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานประกนัคณุภาพฯ 

นางสาวสณิุสา อ่อนฉ่ํา 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพฒันาทรพัยากรฯ 

นางสาวภทัราพร วงษ์น้อย 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานวารสารและสิง่พมิพฯ์ 

นางสาวปรางทพิย ์พงึไชย 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานบรกิารและกจิกรรม 

นางสาวนิตยา ทวศีกัดิว์นาไพร 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานวเิคราะหท์รพัยากรฯ 

นายวฒุชิยั ทองชื่น 

รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานนวตักรรมฯ 

นายสภุรตัน์ กรุดฉ่ํา 
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บคุลากรสาํนักงานผูอ้าํนวยการ 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวกุลณฏัฐา ธญัรฐัวฒุนินท ์

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาววภิารตัน์ ออ่นละออ 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวไพรสดุา ปานพรม 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวรุง่นภา สาจติร 

นกัวชิาการศกึษา 

นางสาวสณุสิา ออ่นฉ่ํา 
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นางสาวกุลดา สวนสลา 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นางสาวณฐัณชิา คงประกอบ 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นายนภดล แขง็การนา 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นางดวงพร สรีะวตัร 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นายวชิชากร คหูาทอง 
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บคุลากรศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร ์

นางอญัชลพีร แกว้วงษา 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นายสมุนฒ ์จริพฒันพร 
นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นางสาวกชกร พเิดช 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นายอาดมั จกิติศลิปิน 
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

นายสวุศิาล ทบัแสง 

เจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร ์

นายวทิยา สรีะวตัร 

เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร ์

นายปิยพนธ ์ป ัน้นาค 

เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร ์

นายศกัดิด์า จตุพร 

ประจาํศนูยก์ารศกึษายา่นมทัร ี ประจาํศนูยก์ารศกึษายา่นมทัร ี
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บคุลากรศนูยวิ์ทยบริการ 

บรรณารกัษ์ 

นางสาวปรางทพิย ์  พงึไชย  

บรรณารกัษ์  

นายวุฒชิยั   ทองชื่น  

บรรณารกัษ์  

นางสาวกญัญา   สงิหบุตร  

บรรณารกัษ์ 

นางสาวนิตยา   ทวศีกัดิว์นาไพร  

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 

นายสภุรตัน์   กรดุฉ่ํา  

บรรณารกัษ์  

นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย  
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรศนูยวิ์ทยบริการ 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  

นางสาววรรณ ี  คณฑา  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  

นางสาวฉตัรดาว   ชาตเิชือ้  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  

นางสาวบุสด ี  หมืน่ขนั  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  

นางสาวปรยีพศั   พฒันะสธุาดล  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวรุง่รตัน์   อนิทรวเิศษ  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป  

นางสาวรมยน์ลนิ  แตงนวลจนัทร ์ 
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Annual Report 2016 รายงานประจําป 2559 

บคุลากรศนูยวิ์ทยบริการ 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นายพเิชษฐ   อยูเ่ยน็  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวสภุคัตรา   พรมสนีอง  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นายวรีะศกัดิ ์  ศรผีง  

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางสาวณฐัฐดิา   มากหมู ่ 

ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ  

นางสาวภคมน เดน่ประเสรฐิ 

ประจาํศนูยก์ารศกึษายา่นมทัร ี
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03 
งบประมาณ รายการครุภณัฑ 

และแผนดาํเนินงาน 
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รายงานงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร   
ประจําปงบประมาณ 2559 

ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณแผน่ดิน   
1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 72,000 
2 จดัหาวงจรสือ่สารและบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 3,000,000 
3 โครงการจดัประชุมวชิาการสาํนกัวทิยบรกิารฯ 87,000 
4 โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 
การใชง้านซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ ์
คา่บาํรงุรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
การจดักจิกรรม บุ๊คส ์แอนส ์ไอท ีแฟร’์2015 

2,000,000 

5 โครงการพฒันาสาํนกัวทิยบรกิาร 
จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 

1,500,000 

6 ครภุณัฑ ์ 700,000 
7 พฒันาบุคลากรและศกึษาดงูาน 

พฒันาบุคลากร (เดนิทางไปราชการ) 
ศกึษาดงูาน 
จดัอบรม 

500,000 

8 บรหิารจดัการสาํนกังาน 
จดัหาวสัดุสาํนกังาน 
จดัทาํรายงานประจาํปี 
คา่โทรศพัท ์

722,900 

9 เตรยีมความพรอ้มรบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 30,000 
รวมเงินงบประมาณ 8,611,900 

เงินนอกงบประมาณ   
10 ประชาสมัพนัธส์าํนกัวทิยบรกิารฯ 139,900 
11 บรกิารวชิาการศนูยว์ทิยบรกิาร 93,900 
12 เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารศนูยว์ทิยบรกิาร 88,000 
13 ครภุณัฑศ์นูยว์ทิยบรกิาร 518,500 
14 ปรบัปรงุสาํนกัวทิยบรกิาร 92,000 
15 จดัหาซอฟตแ์วรส์าํหรบัการพฒันาระบบสารสนเทศและสรา้งบทเรยีน 

Online 
99,000 

16 การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ 126,000 



 21 

รายงานประจําป 2559 Annual Report 2016 

17 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะการพฒันาระบบสารสนเทศของบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

200,000 

18 เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 395,000 
19 การอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้านระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัใหแ้ก่บุคลากรและการจดัอบรมสมันาดา้นเทคโนโลยสีารนเทศ 
212,000 

20 ครภุณัฑศ์นูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 50,000 
21 ฐานขอ้มลูออนไลน์สาํหรบัการใหบ้รกิารสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการ

วจิยั 
270,000 

22 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั 39,144 
23 บรหิารจดัการระบบคุณภาพภายในสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
80,000 

24 เงนิอุดหนุนคา่ใชจ้า่ยบุคลากร(เพิม่เตมิ) 1,108,656 
25 พฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 5,000,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 4,012,100 
รวมเงินท่ีได้รบัจดัสรรทัง้หมด 12,624,000 

ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย 
งบประมาณ 

(บาท) 
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รายการครุภณัฑจัดหา 
ประจําปงบประมาณ 2559 

ลาํดบั
ท่ี 

รายการ จาํนวน ราคาเงิน 
(บาท) 

งบประมาณ 

1 กลอ้ง DSLR 1 เครือ่ง 39,900 รายได ้

2 คอมพวิเตอรพ์กพา (Note book) 1 เครือ่ง 30,000 รายได ้

3 เครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร ์ 2 เครือ่ง 70,000 รายได ้

4 เครือ่งสแกนเนอรข์นาดเลก็ 4 เครือ่ง 28,000 รายได ้

5 เครือ่งสแกนเนอร ์หน้า-หลงัอตัโนมตั ิ 1 เครือ่ง 30,000 รายได ้

6 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 1 เครือ่ง 26,857 รายได ้

7 เครือ่งคอมพวิเตอร ์All in one แบบ 
touch screen 

1 เครือ่ง 28,000 รายได ้

8 เครือ่งคอมพวิเตอร ์All in one แบบ
สาํหรบัประมวลผลทัว่ไป 

1 เครือ่ง 18,000 รายได ้

9 เครือ่งเล่นไฟลว์ดีโีอความละเอยีดสงู 1 เครือ่ง 12,000 รายได ้

10 ระบบเครือ่งเสยีงหอ้งประชุม 1 ระบบ 50,000 รายได ้

11 LED TV ขนาด 42 น้ิว 1 เครือ่ง 23,000 รายได ้

12 กลอ้ง IP Cameras ความละเอยีดสงู 10 ตวั/1 ชุด 70,000 รายได ้

13 กลอ้ง IP Cameras 8 ตวั/1 ชุด 44,000 รายได ้

14 ไมโครโฟนไรส้าย 1 ชุด 19,500 รายได ้

15 ขาตัง้กลอ้ง 1 ชุด 6,000 รายได ้

16 เครือ่งบนัทกึวดีโีอแบบ HD 1 เครือ่ง 10,000 รายได ้

17 เลนสก์ลอ้ง 1 ตวั 13,000 รายได ้

18 เครือ่งเคลอืบพลาสตกิชนิดมว้น/เครือ่ง
เคลอืบ UV 

1 เครือ่ง 22,000 รายได ้

19 เครือ่งเขา้สนักาวอตัโนมตั ิ 1 เครือ่ง 55,000 รายได ้

20 จดัหาอุปกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพ Blade 
Server 

1 งาน 200,000 รายได ้

21 ระบบยมืคนือตัโนมตั ิ 1 เครือ่ง 450,000 แผน่ดนิ 

22 ชุดผลติสือ่การเรยีนการสอน 1 ชุด 250,000 แผน่ดนิ 
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ลาํดบั
ท่ี 

รายการ จาํนวน ราคาเงิน 
(บาท) 

งบประมาณ 

23 ซอฟตแ์วรส์าํหรบัการสรา้งบทเรยีน 
online 

1 ชุด 67,000 รายได ้

24 เครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร ์ 1 เครือ่ง 25,000 รายได ้

25 Wireless Adapter สาํหรบั
โปรเจคเตอร ์

1 ชุด 25,000 รายได ้

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ 2560 

สาํหรบัในปีงบประมาณ 2560 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสเทศ ไดจ้ดัเตรยีมโครงการ และกจิกรรม

ต่าง ๆ ซึง่ครอบคลุมงานตามพนัธกจิของหน่วยงาน และสนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยัฯ ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. โครงการประชาสมัพนัธส์าํนกัวทิยบรกิาร  
2. โครงการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลย ี 
    สารสนเทศ      
3. โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิยบรกิาร  
4. โครงการจดัหาวงจรสือ่สารและบรกิาร 
    อนิเทอรเ์น็ต      
5. โครงการครภุณัฑศ์นูยว์ทิยบรกิาร  
6. โครงการปรบัปรงุศนูยว์ทิยบรกิาร   
7. โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. โครงการพฒันาสาํนกัวทิยบรกิาร 
9. โครงการการพฒันาบทเรยีนออนไลน์  
10. โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้น 
      เทศโนโลยสีารสนเทศ    
11. โครงการครภุณัฑศ์นูยเ์ทคโนโลย ี
      สารสนเทศ    
12. โครงการปรบัปรงุหอ้งประชุม  

   

 13. โครงการสง่เสรมิหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้  
 14. โครงการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพิม่เตมิ
 15. โครงการอบรมการสบืคน้ทรพัยากร 
              สารสนเทศจาก Application Alist Opac,    
              NSRU, SrangSook และฐานขอ้มลูออนไลน์ 
 16. โครงการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั
 17. โครงการพฒันาบุคลากรและศกึษาดงูาน 
 18. โครงการบรหิารจดัการสาํนกังาน  
 19. โครงการบรหิารจดัการระบบคุณภาพ ISO
 20. โครงการเงนิอุดหนุนคา่ใชจ้า่ยบุคลากร  
             (เพิม่เตมิ)      
 21. โครงการเตรยีมความพรอ้มรบัการประกนั 
              คุณภาพการศกึษา    
 22. เงนิอุดหนุนประกนัสงัคม 
 23. คา่สาธารณูปโภค     



 



 

04 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และระบบงานคอมพิวเตอร 
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 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บังบประมาณสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรม์าอย่างต่อเน่ืองทัง้การปรบัปรุง Campus Network และ Wireless 

Campus เพื่อใหก้ารบรกิารอย่างทัว่ถงึ โดยในปีน้ีไดม้กีารเปลีย่นแปลงการเชื่อมโยงเครอืขา่ย และขยายสญัญาณ

เครอืขา่ยดงัน้ี 

1. การตดิตัง้ระบบแจง้เตอืนอตัโนมตั ิ(SMS Alarm) กรณ ี

เกดิเหตุฉุกเฉินระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง ณ หอ้งควบคุมระบบเครอืขา่ย 

คอมพวิเตอร ์ 

2. การปรบัปรงุอุปกรณ์ป้องกนัการบุกรกุในระบบเครอืขา่ย 

ใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2 จดุบริการเครือข่ายไร้สายภายในศนูยก์ารศึกษาย่านมทัรี 
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รายงานประจ าปี 2559  



 



 

05 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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 มกีารพฒันา เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์โดย
การปรบัปรุงรปูแบบของเวบ็ไซต์ใหท้นัสมยัสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ขา่วสารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ไดส้ะดวก รวดเรว็ 
มากยิง่ขึน้ โดยมกีารจดัหมวดหมู่การบรกิาร ดา้นต่างๆ สําหรบั
นกัศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากรทัง้ภายในภายนอก มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มูลภายในเว็บไซต์
และรายละเอยีดต่างๆ ใหเ้ป็นปจัจุบนั 
 ในการจดัทาํเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ทัง้น้ี
เพือ่รองรบัการเขา้ใชง้านจากอุปกรณ์ทีห่ลากหลายมากขึน้ 
 นอกจากน้ีเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ มกีาร
เชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องสาํนกั/คณะ ภายในมหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์ และเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการศกึษา โดยผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

 

http://www.nsru.ac.th 
ในส่วนของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรรค ์ได้มีการจดัหมวดหมู่ดงัต่อไปน้ี 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 

1   เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

http://www.nsru.ac.th/educationstuden | ข้อมลูสาํหรบันักศึกษา 

http://www.nsru.ac.th/education/personal | ข้อมลูสาํหรบัผูส้นใจเข้าศึกษา 

http://www.nsru.ac.th/education/staff | ข้อมลูสาํหรบับคุลากร 

I 

II 

III 
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รายงานประจ าปี 2559  

   ด าเนินการปรบัปรุงและน าเข้าขอ้มูลต่างในระบบสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารและการประกนัคุณภาพการศึกษา NSRU – MIS ให้มคีวาม
ถูกต้อง ทนัสมยั อาทเิช่น ระบบบุคลากร ระบบนักศกึษา ระบบหลกัสูตร 
ระบบวจิยั ระบบบรกิารวชิาการ ส านัก/คณะ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรรค์ และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษา โดยผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกนัคณุภาพการศึกษา NSRU - MIS 

 มกีารพฒันา  ปรบัปรุงรูปแบบของเว็บไซต์บทเรยีนออนไลน์ 
(NSRU e-Learning) โดยปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของระบบ รวมถึง 
การปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ภายใน เพื่อให้ทันสมัย 
เป็นปจัจบุนั และน่าสนใจเขา้ศกึษาคน้หาความรูม้ากยิง่ขึน้  

เวบ็ไซตบ์ทเรียนออนไลน์ -  3 
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4 
       มกีารพฒันา เวบ็ไซต์กองนโยบายและแผน  เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ต่างๆ ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน  
ของเวบ็ไซตก์องนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

เวบ็ไซตก์องนโยบายและแผนงาน 
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5 ระบบจองชดุครยุวิทยฐานะ 

     มกีารพฒันา เวบ็ไซต์กองนโยบายและแผน  เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ต่างๆ ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน  
ของเวบ็ไซตก์องนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
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      พฒันาเพือ่เผยแพร ่ขา่วสาร กาํหนดการ และรบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มการประชุมเครอืขา่ยหอ้งสมดุมนุษย์
แหง่

6 ระบบรายงานตวับณัฑิต มหาบณัฑิต ดษุฏีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

       มกีารพฒันาระบบรายงานตวับณัฑติ มหาบณัฑติ ดุษฏบีณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 2559  
ใหแ้ก่นกัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษาดงักลา่ว เขา้รายงานตวั เพือ่ยนืยนัการเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร  
และสามารถจองพาหนะในการเดนิทาง พรอ้มทัง้ทีพ่กั  

7 เวบ็ไซตก์ารประชมุเครอืข่ายห้องสมดุมนุษยแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 5  
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     พฒันาขึ้นเพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตรวจสอบผลการสอบประกันคุณภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศ และผลการเกบ็ชัว่โมงการเรยีนรูด้า้นภาษาต่างประเทศ 

8 ระบบตรวจสอบประกนัคณุภาพภาษาต่างประเทศ 

       พฒันาระบบ เพือ่เป็นระบบกลางในการเชื่อมต่อขอ้มลูสารสนเทศ ขา่วสาร กจิกรรม และภาพถ่าย  
กบัเวบ็ไซตห์น่วยงานหรอืระบบสารสนเทศอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

9 ระบบ NSRU Service 
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       เวบ็ไซตก์ารประชุมนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ พฒันาเพือ่เผยแพร ่ ขา่วสาร กาํหนดการ  
และรบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มการประชุมนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 

9 ระบบ NSRU Service 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการหนวยงานภายนอก 

    ตามคําสัง่แต่งตัง้ของจังหวัดนครสวรรค์ในการจดัการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิ ครัง้ที ่ 44 
นครสวรรคเ์กมส ์และกฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่34 ปากน้ําโพเกมส ์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาเวบ็ไซตก์ฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่ 44 นครสวรรคเ์กมส ์และเวบ็ไซตก์ฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่
34 ปากน้ําโพเกมส ์และดาํเนินการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตด์งักล่าว และสือ่โซเชยีล ต่างๆ ดงัน้ี 

 

             พฒันาเวบ็ไซตก์ฬีาแหง่ชาต ิ ครัง้ที ่ 34 ปากน้ําโพเกมส ์ เพือ่เผย่แพรข่อ้มลูขา่วสารการจดังาน สถานทีพ่กั 

สถานทีห่รอืตารางการแขง่ขนักฬีาแต่ละประเภทแต่ละชนิด รวมถงึสิง่อาํนวยความสะดวก 

1 เวบ็ไซตกี์ฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 34 ปากน้ําโพเกมส ์ 



 



 

06 
การพัฒนางานบริการ 



 40 

 

Annual Report 2016 รายงานประจําป 2559 

สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการด้าน
ห้อ ง สมุ ด แ ก่ สัง คมมาอย่ า ง
ต่อ เ น่ือง  โดยยึดแนวปฏิบัติ

ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายการ
สร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมี
สถาบนัอุดมศกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูและ
พฒันาระบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้กดิคุณภาพ 
ตามพนัธกจิของสาํนักวทิยบรกิารฯ โดยการจดักจิกรรม
บริการวิชาการห้องสมุดกับชุมชน และได้ดําเนินการ
เชื่อมโยงกบัสถานศกึษาในชุมชนแต่ละพืน้ที ่เพื่อแนะนํา
เชงิปฏบิตักิารดา้นการจดัการหอ้งสมดุ ใหแ้ก่คร ูอาจารย ์
บุคลากร และนักเรียนผู้รบัผิดชอบงานห้องสมุดที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการจัดบริการห้องสมุดใน
ฐานะแหล่งความรูเ้พื่อการเรยีนรู ้และสรา้งเสรมินิสยัรกั
การอ่าน ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีนใหแ้ก่สงัคมชุมชนอย่างกวา้งขวาง 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุดแก่โรงเรียน และห้องสมุดของหน่วยงาน
ภายนอกมหาวทิยาลยั จํานวน 6 แห่ง และออกตดิตาม
ผลการดําเนินงานหอ้งสมุดโรงเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 5 แห่ง และดําเนินการ
ตดิตามโดยการสอบถามและจดัสง่แบบสอบถาม จาํนวน 
1 แหง่ รวมทัง้หมด 12 แหง่ ดงัน้ี   
  วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์ 2559  แนะนําเชิง
ปฏบิตักิารดา้นการจดัการหอ้งสมดุทางกายภาพ/การ

จัดการทรพัยากรสารสนเทศ และกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ หมู่ที่ 4  

บา้นบางตาหงาย ตําบลบางตาหงาย อาํเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์

 วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์ 2559  แนะนําเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ/
การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ และกจิกรรมสง่เสรมิ
การอา่น หอ้งสมดุโรงเรยีนวดัคลองสองหน่อ หมูท่ี ่ 1 
บา้นคลองสองหน่อ ตําบลตาสงั อาํเภอบรรพตพสิยั  
จงัหวดันครสวรรค ์

 วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ติดตามผลการบริการ
วชิาการด้านหอ้งสมุด และจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
หอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นคลองน้ําโจน หมูท่ี ่2 ตําบลแมว่งก ์ 
และหอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นเขาแมก่ระทู ้หมูท่ี ่9 ตําบลแม่
วงก ์อาํเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค ์
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 วันท่ี  4 มีนาคม 2559 ติ ดต ามผลการบริการ
วิชาการด้านห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
หอ้งสมุดโรงเรยีนบา้นวงัน้ําขาว หมู่ที ่1 ตําบลเขาชนกนั และ
โรงเรยีนตลุกขอ่ยน้ํา หมู่ที ่4 บา้นใหม่พฒันา ตําบลเขาชนกนั 
อาํเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค ์
 วนัท่ี 17-18 มีนาคม 2559 ติดตามผลการบริการ
วชิาการดา้นหอ้งสมดุ หอ้งสมดุพทุธธรรม มหาวทิยาลยัจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั หน่วยวทิยบรกิารพจิติร วดัพฤกษะวนัโชติ
การาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรและแนะนําเชิง
ปฏบิตักิารดา้นการจดัการหอ้งสมุดทางกายภาพ การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ และกจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน หอ้งสมุด
สวนธารทพิย ์อาํเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 แนะนําเชิงปฏิบตัิการด้านการจดัการห้องสมดุทางกายภาพ/การจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ และกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น โรงเรยีนวชิาวด ีอาํเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์

 วนัท่ี 24-25 มีนาคม 2559 แนะนําเชิงปฏิบตัิการด้านการจดัการห้องสมุดทางกายภาพ/การจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ และกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น หอ้งสมดุโรงเรยีนอมีาดอทีราย อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอุทยัธานี  

 วนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 แนะนําเชิงปฏิบตัิ การด้านการจดัการห้องสมุดทางกายภาพ/การจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ และการจดัการทรพัยากรสารสนเทศดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งสมุดเฉลมิพระเกยีรติ

ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านทรัพยากร

สารสนเทศทุกรูปแบบ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

สื่อโสตทัศน์หรือสื่อมัลติมีเดียเพ่ือจัดบริการให้แก่ นักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ตามที่  ศูน ย์ วิทยบริการสํ า นัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการขยายพ้ืนที่และเพ่ิมการให้บริการ 
ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี แล้วน้ัน ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้เข้าใช้
บริการจํานวนน้อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นโดยการ
ประชาสัมพันธ์งานบริการศูนย์วิทยบริการให้มากยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแฟนพันธ์ุ (ศูนย์วิทย
บริการ) ขึ้นเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบขั้นตอนการเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการ และส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่าน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และสื่อโสตทัศน์  

 
 

กิจกรรมแฟนพันธุแทศูนยวิทยบริการ  
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 ด้วยเหตุผลและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิทยบริการจึงเห็นควรให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแฟน
พันธ์ุแท้ (ศูนย์วิทยบริการ) ขึน้ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานบริการศูนย์วิทยบริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวน้ีสามารถนําผลท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการให้มีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 เมื่อว ันจันทรท์ี่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 10 ศนูย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์ 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวนัจันทรท์ี่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงอาหาร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
 

    กิจกรรมดนตรีในสวน 

 กจิกรรมดนตรใีนสวน   จดัขึน้โดยศนูยว์ทิยบรกิาร     สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ รว่มกบั สาขาวชิา
ดนตร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ เพือ่ใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา และบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในการจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอา่น กจิกรรมทีส่นบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั และเพือ่การศกึษาคน้ควา้ผา่นเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศตามอธัยาศยัของนกัศกึษา ซึง่ทางศนูยว์ทิยบรกิารไดก้าํหนดการจดักจิกรรม “ดนตรี
ในสวน” ทุกวันพุธ สปัดาห์ที่ 2 ของเดือน ระหว่างเวลา 13.30-
14.30น.  
 การจดัพืน้ทีก่ารเรยีนรูจ้ากเดมิภายในหอ้งสูพ่ืน้ทีส่เีขยีว  
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะอยูภ่ายใตบ้รรยากาศอนัรม่รืน่ของพรรณไม ้
ซึง่ผูเ้รยีนจะรูส้กึผอ่นคลาย อกีทัง้ ยงัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญั 
ของทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่วดลอ้มโดยเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งไมห่ยดุน่ิงแต่ภายในเฉพาะพืน้ทีท่ีจ่าํกดั  
การจดัพืน้ทีใ่หบ้รกิาร Green Wireless จงึเป็นการ
ตอบสนองแนวทางดงักล่าวใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ  
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โครงการ “ส่งเสรมิการใชเ้ครือ่งยมือตัโนมตั ิพฒันางานการบรกิารยมื-คนื” 

                งานบรกิารยมื-คนื ทรพัยากรสารสนเทศ เป็น

งานสําคญัอกีงานหน่ึงของงานบรกิารหอ้งสมุด   ถือว่าเป็น

บรกิารหลกัของหอ้งสมุดทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งหมายถงึ 

การให้ผู้ใช้ห้องสมุดนําวัสดุที่ตนต้องการใช้ออกไปจาก

หอ้งสมุดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และต้องนํามาคนืใน

เวลาอนักําหนด หากไม่มาส่งตามเวลาก็จะต้องปฏบิตัิตาม

ระเบยีบการปรบัหนังสอืคา้งส่งของหอ้งสมุด โดยทัว่ไปการ

ยืมหนังสือภายในศูนย์วิทยบริการ นักศึกษาจะต้องยืม

หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอร์งานบริการยืมคืน เป็น

สว่นใหญ่  

                กลุ่มงานบริการและกิจกรรม ส่วนของงาน

บรกิารยมื-คนื ทรพัยากรสารสนเทศ  ไดเ้ลง็เหน็ถงึประโยชน์

ของการใชท้รพัยากรใหเ้กดิความคุม้ค่า คุม้ทุน ใหน้ักศกึษา

และผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชท้รพัยากรทีท่นัต่อความตอ้งการ จงึเหน็

ควรที่จะจดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้เครื่องยมือตัโนมตัิ (Self 

Check) โดยการจดักจิกรรมต่างๆ เป็นประจําทุกเดอืน เพื่อ

เป็นการกระตุ้นใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชห้นังสอืมากขึน้ อ่านหนังสอื

มากขึ้น  และมีความสะดวกในการยืม -คืนทรัพยากร

สารสนเทศมากขึน้    
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
นโยบายในการเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการ
ทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
สนบัสนุนและสง่เสรมิงานวชิาการของมหาวทิยาลยั และ
มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็โดยได้
ดาํเนินการพฒันาระบบโครงสรา้งเทคโนโลยสีารสนเทศ
เครอืขา่ยหลกัความเรว็สงู ใหม้คีวามสามารถในการ
รองรบัการกระจายของสือ่ต่าง ๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
งานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยว์ทิยบรกิาร
จงึไดม้กีารประยกุตใ์ชง้านสือ่โสตทศัน์เพือ่การศกึษาให้

เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ชว่ยสนบัสนุนการจดัการศกึษา
ของมหาวทิยาลยัโดยผสมผสานในเรือ่งของ “การศกึษา” 
และ “ความบนัเทงิ” เขา้ดว้ยกนัในรปูแบบ Edutain-
ment  เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นดา้นวชิาการ ความรู ้
และสาระบนัเทิงควบคู่กนัไปอีกทัง้ยงัช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาและให้ความรู้สึก
ผอ่นคลายในเวลาวา่งของนกัศกึษา อาจารย ์และบุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

การใหบรกิารสือ่โสตทศัน ในรปูแบบ Edutainment 

 การพฒันางานบรกิารสือ่โสตทศัน์ สือ่มลัตมิเีดยี โดยการจดัหาครภุณัฑเ์สรมิบรกิาร และปรบัปรงุพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ใหม้คีวามเหมาะสมและไดม้าตรฐานสากล บรเิวณ ชัน้ 7 ศนูยว์ทิยบรกิาร ไดแ้ก่ หอ้งบรกิารโฮมเธยีเตอร ์และหอ้ง
บรกิารมลัตมิเีดยีรายบุคคล ซึง่สามารถใหบ้รกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ เชน่ ซดีรีอม มลัตมิเีดยี วซีดี ีดวีดี ีวดีิ
ทศัน์ เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

การพฒันางานบรกิารมลัตมิเีดยี 
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 การใหบ้รกิารสือ่มลัตมิเีดยีออนไลน์ เป็นการแผร ่

กระจายสญัญาณภาพและเสยีงของสือ่ประเภท Streaming 

Video และ Audio ในรปูแบบ On Demand เพือ่สนบัสนุน

การจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดา้นวชิาการ ทกัษะ ความรู ้

และสาระบนัเทงิดา้นมลัตมิเีดยีอยา่งครบครนั ใหท้นัต่อ

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร ใหส้ามารถเลอืกรบัชมรายการ

ต่าง ๆ ทีส่นใจไดด้ว้ยตนเอง โดยไมจ่าํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ใช้

บรกิาร และสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผา่น

ระบบอนิทราเน็ตของมหาวทิยาลยั 

 ปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารสือ่มลัตมิเีดยีออนไลน์ทัง้หมด 

จาํนวน 1,411 รายการ โดยมกีารจดัแบ่งหมวดหมูบ่นเวบ็

ดงัน้ี 

1. สารคดเีกีย่วกบัในหลวง สารคดเีทดิพระเกยีรต ิพระราช

กรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและพระราช

ประเพณต่ีาง  ๆทีส่าํคญัของไทย  จาํนวน 61 รายการ 

2.ประชาสมัพนัธ ์ เผยแพร ่ ขา่วสาร กจิกรรมต่าง  ๆ

ภายในมหาวทิยาลยั จาํนวน  52 รายการ 

3.  รายการวชิาการสาระความรูเ้กีย่วกบัการศกึษา 

เพือ่มุง่เน้นสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 

ดา้นสงัคม ภาษา วฒันธรรม ดนตร ี ศาสนา 

เกษตรกรรม เทคโนโลย ี สขุภาพ อาหาร ฯลฯ  

จาํนวน 452 รายการ 

4.  สารคด ี ไดแ้ก่ สารคดบีนัเทงิ สารคดเีชงิวชิาการ 

สารคดเีชงิภาพยนตร ์ สารคด ี Discovery สารคด ี

N a t i o n a l  Geo g r a p h i c  สารคด ี B BC  

สารคด ี Century สารคดสีอ่งโลก ฯลฯ จาํนวน 198 

รายการ 

5. รายการทวียีอ้นหลงัทีน่่าสนใจ เชน่ งานพระราช

พธิต่ีางๆ รายการกบนอกกะลา เป็นตน้ จาํนวน 243 

รายการ 

6.  สาระบนัเทงิอื่น ๆ เชน่ ภาพยนตร ์ คอนเสริต์ 

ทอลค์โชว ์ซรีีส่ ์ เป็นตน้ จาํนวน 405 รายการ 

 

การใหบรกิารสือ่มัลตมิีเดยีออนไลน (Web Streaming) 
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การให้บริการสญัญาณเคเบ้ิลทีวี 

 เป็นระบบการประยุกต์ใช้งานเคเบิ้ลทีวี เพื่อการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในรูปแบบการถ่ายทอดสดให้รบัชมได้

ผ่านทางช่องสญัญาณเคเบิ้ลทีวีและทางเว็บเพจ (Web Streaming)  มีจํานวน 2 ช่องสญัญาณ ดังน้ี 

- ชอ่งสญัญาณ UBC จาํนวน 1 ชอ่ง  

- ชอ่งสญัญาณของสาํนกัวทิยบรกิารฯ จาํนวน 1 ชอ่ง  

ใหบ้รกิารสอบประกนัคุณภาพดา้นคอมพวิเตอรแ์ก่นกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคโ์ดยนกัศกึษาตอ้งผา่นเกณฑท์ี่

กาํหนดก่อนทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
1 

2 ใหบ้รกิารดา้นระบบเครอืขา่ยสือ่สาร  และใหค้าํปรกึษาและแกป้ญัหา

ในการใชง้านระบบเครอืขา่ย รวมถงึการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิ

ขึน้กบัระบบเครอืขา่ย 

3 ใหบ้รกิาร ยมื - คนื อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ก่หน่วยงานต่างๆ เพือ่ 

ใชใ้นการจดัประชุม อบรมสมัมนาภายในมหาวทิยาลยัฯ  

ใหบ้รกิาร Account แก่นกัศกึษา อาจารย ์และเจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยั 

ราชภฏันครสวรรค ์เพือ่ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตภายในมหาวทิยาลยัฯ 4 
ใหบ้รกิารลงทะเบยีน Mac Address อุปกรณ์ทีส่ามารถเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย Wi-Fi เพือ่ใหใ้ชง้าน Wi-Fi ภายใน
มหาวทิยาลยัฯ ได ้โดยเปิดรบัลงทะเบยีนในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์
และวนัจนัทร ์

5 
6 ใหบ้รกิารซ่อมบาํรงุเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละตดิตัง้ระบบ รวมถงึให้

คาํปรกึษาแนะนําเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

งานบรกิารศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การให้บริการห้องประชมุ/สมัมนา 

1. หอ้งประชุมพระบาง  รองรบัจาํนวนคน 300 คน 

2. หอ้งประชุมเลก็   รองรบัจาํนวนคน 50 คน 

3. หอ้งประชุมราชพฤกษ ์  รองรบัจาํนวนคน 20 คน 

7 ใหบ้รกิารพืน้ทีบ่น Server แก่นกัศกึษา อาจารย ์และเจา้หน้าทีข่อง

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท์ีไ่มม่ ีWeb Server เป็นของตนเอง 

8 ใหบ้รกิารหอ้งอนิเทอรเ์น็ต แก่นกัศกึษา อาจารย ์และเจา้หน้าที่

ของมหาวทิยาลยัฯ ในการสบืคน้ขอ้มลู 

9 ใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นการจดัอบรม ใหแ้ก่

หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัฯ และหน่วยงาน ภายนอก จาํนวน 

6 หอ้ง ประกอบดว้ย 

การให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์

1. Computer Laboratory 1 จาํนวน 30  เครือ่ง 

2. Computer Laboratory 2 จาํนวน 30  เครือ่ง  

3. Computer Laboratory 3 จาํนวน 42  เครือ่ง 

4. Computer Laboratory 4 จาํนวน 45  เครือ่ง 

5. Computer Training 1  จาํนวน 42  เครือ่ง 

6. Computer Training 2  จาํนวน 30  เครือ่ง 



 



 

07 
การบรกิารวชิาการแกชมุชน 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

1 สอบพนกังานราชการ สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

1 ต.ค. 
2558 

28 

2 ประชุมประเมนิพนกังาน สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

6 ต.ค. 
2558 

10 

3 ประชุมงบประมาณ ปี 
2559 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

7 ต.ค. 
2558 

10 

4 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

8 ต.ค. 
2558 

10 

5 การสบืคน้ขอ้มลู และ 
การเขยีนเอกสารอา้งองิ
ในการเขยีนรายงานทาง
วชิาการ 

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

10 ต.ค. 
2558 

80 

6 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

7 ต.ค. 
2558 

10 

7 การใชง้านเบือ้งตน้
เกีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร 
OS X การใชง้าน
เบือ้งตน้เกีย่วกบั
โปรแกรม Keynote  การ
ใชง้านเบือ้งตน้เกีย่วกบั
โปรแกรม iBook Au-
thors 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 
  

14 ต.ค. 
2558 

40 

สถิติการใหบริการหองประชุม และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประจําปงบประมาณ 2559 
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8 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

16 ต.ค. 
2558 

10 

9 การฝึกซอ้มบณัฑติเพือ่
เขา้รบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ หอ้งประชุม 
พระบาง 

16 – 18 
ต.ค. 2558 

120 

10 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

20 ต.ค. 
2558 

10 

11 ประชุมสาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

21 ต.ค. 
2558 

10 

12 อบรมเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนสอบประกนัคุณภาพ
คอมพวิเตอร ์

กลุ่มงานวชิาการ สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารเทศ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

22 ต.ค. 
2558 

40 

13 ประชุมทบทวนแผน
จดัทาํแผนงบลงทุน ปี 
2560-2562 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

28 ต.ค. 
2558 

10 

14 การฝึกสอน สอนบทบาท
สมมตริายวชิาอุดมการณ์ 

สาขาปรชัญาและศาสนา  คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

28 ต.ค. 
2558 

40 

15 ประชุมการจดัโครงการ 
“การจดัทาํคูม่อื
ปฏบิตังิานของบุคลากร” 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

29 ต.ค. 
2558 

10 

16 สอบพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

30 ต.ค. 
2558 

10 

ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

17 ประชุมเรือ่งกฬีา
นครสวรรคเ์กมส ์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

30 ต.ค. 
2558 

20 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

18 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

2 พ.ย. 2558 10 

19 การฝึกสอนบทบาท
สมมตริายวชิาอุดมการณ์ 

สาขาปรชัญาและศาสนา  คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

4 พ.ย. 2558 40 

20 ประชุมการจดัทาํแผน
บรหิารความเสีย่ง 
ประจาํปีงบประมาณ 
2559 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

6 พ.ย. 2558 20 

21 อบรมการใชโ้ปรแกรม 
illustrator 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ คณะ
วทิยาการจดัการ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

10 พ.ย. 
2558 

16 

22 ประชุมตดิตามการ
จดัเตรยีมโครงการจดัทาํ
คูม่อืฯ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

10 พ.ย. 
2558 

10 

23 โครงการอบรมการ
รายงานผลการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ระบบสารสนเทศของ
สาํนกังาน ป.ป.ส. 
(NISPA) 

ศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดั
นครสวรรค ์(ศฮ.ปส.จ.นว) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

10 พ.ย. 
2558 

40 

24 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

12 พ.ย. 
2558 

10 

25 อบรมสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร “การเขยีน
โปรแกรมแบบ Visual” 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ 
คณะวทิยาการจดัการ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

14 พ.ย. 
2558 

50 

26 จดักจิกรรมบายศร ี สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
คณะครศุาสตร ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

14 พ.ย. 
2558 

300 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

27 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ   
ครัง้ที ่10/2558 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

16 พ.ย. 
2558 

10 

28 ประชุม ระบบ MIS กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

23 พ.ย. 
2558 

10 

29 ประชุมเรือ่งกฬีา
นครสวรรคเ์กมส ์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

23 พ ย. 
2558 

20 

30 สอบปลายภาคนกัศกึษา
ภาคปกต ิภาคเรยีนที ่ 
1/2558 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

23 พ.ย. – 4 
ธ.ค. 2558 

300 

31 อบรมเตรยีมความพรอ้ม
สู ่Microsoft Office Spe-
cialist (MOS) 

กลุ่มงานวชิาการคอมพวิเตอร ์ 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

25 พ.ย. – 
27 พ.ย. 
2558 

45 

32 โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารหลกัสตูรการ
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
วธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic market : e-
Market)  และวธิปีระกวด
ราคาอเิกทรอนิกส ์
(Electronic bidding : e-
bidding) 

สาํนกังานคลงัจงัหวดันครสวรรค ์ หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

26 พ.ย. 
2558 

50 

33 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

27 พ.ย. 
2558 

10 

34 ประชุมเรือ่งกฬีา
นครสวรรคเ์กมส ์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

1 ธ.ค. 2558 20 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

35 ประชุมเรือ่งกฬีา
นครสวรรคเ์กมส ์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

1 ธ.ค. 2558 20 

36 อบรมผูต้ดัสนิและฝา่ย
ประมวลผลกฬีา 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 

2 – 6 ธ.ค.  
2558 

300 

37 โครงการฝึกอบรมการใช้
งานโปรแกรมบนัทกึและ
ประมวลผล จปฐ. ปี 
2559 

สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 

2 – 4 ธ.ค.  
2558 

150 

38 Audit Program ISO 
9001:2008 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

3 ธ.ค. 2558 20 

39 อบรมผูต้ดัสนิและฝา่ย
ประมวลผลกฬีา 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

7 ธ.ค.  2558 100 

40 อบรมก่อนการสอบ
ประกนัคุณภาพ
คอมพวิเตอร ์

กลุ่มงานวชิาการคอมพวิเตอร ์ 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

24 ธ.ค. 
2558 

30 

41 อบรมการออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บั
นกัศกึษา 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  
คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

24 – 24 ธ.ค. 
2558 

40 

42 อบรมการพฒันา
บทเรยีนออนไลน์
ประจาํปี 2559 

กลุ่มผลติสือ่การเรยีนออนไลน์  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

6 - 7 ม.ค. 
2559 

40 

43 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

8 ม.ค. 2559 10 

44 ประชุมทมีถ่ายภาพงาน
ปากน้ําโพเกมส ์

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

11 ม.ค. 
2559 

20 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน 
(คน) 

45 ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน
จาก ม.สงขลานครนิทร ์
เกีย่วกบัระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

15 ม.ค. 
2559 

20 

46 ประชุมจดังานหอ้งสมดุ
มนุษยแ์หง่ประเทศไทย 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

19 ม.ค. 
2559 

20 

47 ประชุมประเมนิในการต่อ
สญัญาจา้งลกูจา้ง
ชัว่คราว 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

21 ม.ค. 
2559 

20 

48 การพฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษาและการ
เสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ คณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

24 ม.ค. 
2559 

120 

49 ประชุมตรวจรบังาน สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

25 ม.ค. 
2559 

20 

50 ประชุมวชิาการ
นานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

27 ม.ค. 
2559 

50 

51 งานบทเรยีนออนไลน์ กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

28 ม.ค. 
2559 

10 

52 การเรยีนการสอน
รายวชิาทางดา้น
ศลิปกรรม 

สาขาวชิาศลิปกรรม คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

28 ม.ค. – 
21 เม.ย. 
2559 

30 

53 ประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

29 ม.ค. 
2559 

15 

54 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารพฒันา
ศกัยภาพทาง 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 
หอ้ง Computer  

30 - 31 ม.ค. 
2559 

220 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

 คอมพวิเตอรแ์ละ
ภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาสาธารณสขุ
ศาสตร ์

 Laboratory 4   

55 การจดัอบรมหวัขอ้เรือ่ง 
“I Pro/I connect Lift” 
ใหก้บัพนกังาน FSE 

บรษิทั  กรงุไทย-แอกซ่า ประกนั
ชวีติ จาํกดั 

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

5 ก.พ. 
2559 

40 

56 อบรมการพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษเพือ่
การสือ่สาร 

สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

20 – 21 
ก.พ. 2559 

100 

57 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ดา้นการทาํบญัชกีารเงนิ 

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ เขต 3 นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

23 - 24 
ก.พ. 2559 

80 

58 ถ่ายทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์
คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

24 ก.พ. 
2559 

40 

59 การสอบเพือ่ขอรบั
ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกนัชวีติ 

บรษิทั ไทยประกนัชวีติ  จาํกดั  
(มหาชน) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

28 ก.พ. 
2559 

40 

60 สอบพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

กลุ่มการเจา้หน้าที ่สาํนกั
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
  

1 ม.ีค. 2559 5 

61 ประชุมตดิตามงาน
หอ้งสมดุมนุษย ์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

3 ม.ีค. 2559 15 

62 การสมัมนาการบรหิาร
การศกึษาแก่ นกัศกึษา
สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา  ระดบั
ปรญิญาโท  รุน่ 16-17 

บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

5 ม.ีค. 2559 100 

63 ประชุมประเมนิพนกังาน สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

8 ม.ีค. 2559 15 



 57 

รายงานประจําป 2559 Annual Report 2016 

ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

64 อบรมพฒันาบุคลกิภาพ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

13 ม.ีค. 
2559 

300 

65 การเรยีนการสอนดา้น
มลัตมิเีดยี 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

15 ม.ีค. 
2559 

40 

66 การประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการทาํ
บญัชกีารเงนิ 

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ เขต 3 นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

15 – 16 
ม.ีค. 2559 

80 

67 ประชุมกรรมการบรหิาร
สาํนกัวทิยบรกิารฯ 
ครัง้ที ่ 3/2559 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

16 ม.ีค. 
2559 

15 

68 จดัสอบใบอนุญาต
หลกัสตูรผูแ้นะนําการ
ลงทุนปี 2559 

สถาบนัฝึกอบรม สมาชกิบรษิทั
หลกัทรพัยไ์ทย (ATI) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

19  ม.ีค. 
2559 

40 

69 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เทคนิคดา้นการผสม
เครือ่งดื่ม 

สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม  คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

19 - 20 
ม.ีค. 2559 

40 

70 การเรยีนการสอนดา้น
มลัตมิเีดยี 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

22 ม.ีค. 
2559 

40 

71 แนะนําการใชง้านระบบ  
Sharepoint  LMS 

อาจารยธ์ติยิา  ทองเกนิ หอ้ง Computer 
Training 1 

22 ม.ีค. 
2559 

40 

72 การเรยีนการสอน
วชิาการประเมนิภาวะ
สขุภาพ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

24 ม.ีค. 
2559 

36 

73 โครงการอบรม วาย. อ.ี 
เอส. สาํหรบันกัศกึษา 

หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิฯ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

28 – 30 
ม.ีค. 2559 

80 
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(คน) 

74 การเรยีนการสอนดา้น
มลัตมิเีดยี 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

29 ม.ีค. 
2559 

40 

75 แนะนําการใชง้านระบบ  
Sharepoint  LMS 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

29 ม.ีค. 
2559 

40 

76 ประชุมคณะกรรมการ
ประจาํสาํนกัวทิยบรกิารฯ  
ครัง้ที ่ 1/2559 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

30 ม.ีค. 
2559 

15 

77 ประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

31 ม.ค. 
2559 

15 

78 โครงการจดัสมัมนาใน
หวัขอ้ “พรบ.สง่เสรมิและ
พฒันาฝีมอืแรงงาน 
(ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2559)” 

สาขาวชิาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสากรรม 

หอ้งประชุม 
พระบาง 

1 เม.ย. 
2559 

120 

79 ประชุมเตรยีมงาน 
Books & IT Fair 2016 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

1 เม.ย. 
2559 

15 

80 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารการจดัการ
ความรูเ้ทคนิคการพมิพ์
งานและผลงานวชิาการที่
เกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์
ดา้นโปรแกรมลาเทก็ซ ์

สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

2 - 3 เม.ย. 
2559 

40 

81 รบัรายงานตวันกัศกึษา
ภาคปกต ิ ลาํดบัตวั
สาํรอง 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน 

หอ้งประชุม 
พระบาง 

8 เม.ย. 
2559 

200 

82 โครงการอบรม “สบืสาน
วฒันธรรมภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่นครสวรรค”์ 

สาขาวชิาภมูศิาสตร ์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

9 เม.ย. 
2559 

150 
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(คน) 

83 สมัมนาปลายภาคของ
นกัศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพี
คร ู

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

10 เม.ย. 
2559 

200 

84 ประชุมสาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

11 เม.ย. 
2559 

7 

85 ประชุมตดิตามงาน 
Books & IT Fair 2016 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

18 เม.ย. 
2559 

15 

86 โครงการสมัมนาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี
สาธารณสขุชมุชน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

23 เม.ย. 
2559 

250 

87 อบรมการเขยีน
วทิยานิพนธ์
อเิลคทรอนิกส ์

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

23 – 24 
เม.ย. 2559 

80 

88 สมัมนานกัศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา 

สาขาวชิานวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา  คณะ
ครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

24 เม.ย. 
2559 

100 

89 สมัมนาโครงการประกนั
คุณภาพระดบัการศกึษา
ปฐมวยั 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

26 เม.ย. 
2559 

72 

90 โครงการพฒันาทกัษะ
การเป็นนกัวจิยัแก่
นกัศกึษาสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

27 เม.ย. 
2559 

100 

91 ประชุมตดิตามและ
ประเมนิความเสีย่ง
ประจาํปี 2559 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

29 เม.ย. 
2559 

20 

92 การจดัการความรูเ้พือ่
ประเมนิพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

29 เม.ย. 
2559 

20 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

93 โครงการการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนและ
การผลติสือ่ภาษาองักฤษ  
สาํหรบัครปูฐมวยั 

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

3  พ.ค. 
2559 

50 

94 โครงการปจัฉิมนิเทศ
นกัศกึษา  สาขาวชิา 
คหกรรมศาสตร ์

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

4  พ.ค. 
2559 

80 

95 โครงการปจัฉิมนิเทศ  
สาขาวชิาการตลาด 

สาขาวชิาการตลาด  คณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

10 พ.ค. 
2559 

500 

96 สอบนกัศกึษาสาขาวชิา
รฐัศาสตร ์ ชัน้ปีที ่ 4 

สาขาวชิารฐัศาสตร ์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

11 - 12 
พ.ค. 2559 

180 

97 โครงการอบรมสบืคน้
ขอ้มลูการวจิยัทางระบบ
สารสนเทศ 

โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์
ราชนครนิทร ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
  

12 พ.ค. 
2559 

15 

98 ประชุมฝา่ยพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

13 พ.ค. 
2559 

10 

99 กจิกรรมการบรหิารชวีติ
วถิพีทุธ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

13 - 14 
พ.ค. 2559 

50 

100 โครงการกจิกรรมเสรมิ
ทกัษะเพิม่ศกัยภาพเพือ่
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการและวชิาชพี                                                                                                                         

กองพฒันานกัศกึษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

16 พ.ค. 
2559 

200 

101 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ 
ครัง้ที ่4/2559 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

18 พ.ค. 
2559 

15 

102 ประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

19 พ.ค. 
2559 

15 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

103 ประชุมศนูยร์ะบบ
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ย 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

26 พ.ค. 
2559 

15 

104 งานสมัมนาเชงิวชิาการ
ดา้นรฐัศาสตร ์

สาขาวชิารฐัศาสตร ์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

26 พ.ค. 
2559 

250 

105 โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษา  กจิกรรม
พฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษาสาขาวชิาการ
บญัช ี

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

28 พ.ค. 
2559 

200 

106 อบรมการเขยีน
วทิยานิพนธ์
อเิลคทรอนิกส ์

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

28 – 29 
พ.ค. 2559 

80 

107 ประชุมเตรยีมความ
พรอ้มกจิกรรม QA 
สญัจร 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

3 ม.ิย. 2559 15 

108 กจิกรรม QA สญัจร กลุ่มงานมาตรฐานการศกึษา  
สาํนกังานอธกิารบด ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

6 ม.ิย. 2559 15 

109 ประชุมกลุ่มงานพฒันา
ระบบสารสนเทศ 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

7 ม.ิย. 2559 15 

110 ประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

22 ม.ิย. 
2559 

15 

111 ประชุมประเมนิพนกังาน
ราชการ 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

22 ม.ิย. 
2559 

15 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

112 โครงการคปูองพฒันาคร ู 
หลกัสตูรการจดัการ
เรยีนรูเ้พือ่ความคดิ
วเิคราะหแ์ละการ
แกป้ญัหาดว้ย
กระบวนการเรยีนรูแ้บบ
วจิยัเป็นฐาน  (BBL) 

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

4 – 5 ม.ิย. 
2559 
11 – 12 
ม.ิย. 2559 
18 – 19 
ม.ิย. 2559 

100 

113 จดัสอบใบอนุญาต
หลกัสตูรผูแ้นะนําการ
ลงทุนปี 2559 

สถาบนัฝึกอบรม สมาชกิบรษิทั
หลกัทรพัยไ์ทย (ATI) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

18  ม.ิย. 
2559 

40 

114 จดัสอบใบอนุญาต
หลกัสตูรผูแ้นะนําการ
ลงทุนปี 2559 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
(AIMC) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

25 ม.ิย. 
2559 

47 

115 โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
ประจาํปีการศกึษา 2559 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

11 ก.ค. 
2559 

200 

116 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารโครงการ Mi-
crosoft Future Educa-
tion Tool @ NSRU 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

13 ก.ค. 
2559 

30 

117 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“การผลติสือ่การสอน” 
เพือ่พฒันาการสรา้งสือ่
การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

21 - 22 
ก.ค. 2559 

40 

118 โครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
ประจาํปีการศกึษา 2559 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

23 ก.ค. 
2559 

200 

119 จดัสอบใบอนุญาต
หลกัสตูรผูแ้นะนําการ
ลงทุนปี 2559 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
(AIMC) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

23 - 24 
ก.ค. 2559 

100 

120 การแจกเอกสารทาํบตัร
นกัศกึษา 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

โถงอาคาร 15 ชัน้ 
1 

23 - 24 
ก.ค. 2559 

300 

121 ปฐมนิเทศนกัศกึษาคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

24 ก.ค. 
2559 

300 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

122 การเรยีนการสอนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 

25 ก.ค. 
2559 

30 

123 เครอืขา่ยตลาดสเีขยีว
นครสวรรค ์: การเกษตร
เชงิคุณคา่รว่มบรูณาสู่
ความยัง่ยนื 

คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

29-30 ก.ค. 
2559 

80 

124 ประชุมระบบ NSRU 
Service 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

1 ส.ค. 2559 10 

125 การเรยีนการสอน
หอ้งเรยีนพระบาง (หอ้ง
ประชุมเลก็) 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

1 ส.ค. – 11 
พ.ย. 2559 

50 

126 การเรยีนการสอน
คอมพวิเตอร ์

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

1 ส.ค. – 11 
พ.ย. 2559 

40 

127 ประชุมระบบเวบ็ไซต์
ลงทะเบยีนบณัฑติ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

1 ส.ค. 2559 10 

128 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ออกแบบสติก๊เกอร ์LINE 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

3 - 5 ส.ค. 
2559 

16 

129 ประชุมสาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

5 ส.ค. 2559 10 

130 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิาร
ฯ ครัง้ที ่5/2559 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

6 ก.ค. 
2559 

10 

131 ประชุมศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

8 ส.ค. 2559 15 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

132 การใชง้านระบบ
ฐานขอ้มลูดา้นการ
ประกนัคุณภาพ  (CHE 
QA Online) 

กลุ่มงานมาตรฐานการศกึษา  
สาํนกังานอธกิารบด ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

8 ส.ค. 2559 80 

133 ประชุมระบบ MIS 
NSRU กบั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

10 ส.ค. 
2559 

10 

134 โครงการกจิกรรม
อภปิรายเชงิวชิาการใน
หวัขอ้ “นโยบายภาครฐั
เกีย่วกบัการจดัการ
ปญัหายาเสพตดิใน
ประเทศไทย” 

คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

17 ส.ค. 
2559 

300 

135 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิาร
ฯ ครัง้ที ่6/2559 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

17 ส.ค. 
2559 

10 

136 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรการออกแบบสือ่
ประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบ 
Infographics 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

18 - 20 
ส.ค. 2559 

16 

137 ประชุมจดัทาํแผน
งบประมาณสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2560 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

18 ส.ค. 
2559 

10 

138 นําเสนองานวจิยั ISO 
9001 : 2008 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

19 ส.ค. 
2559 

10 

139 ประชุมจดัทาํแผน
งบประมาณสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2560 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

19 ส.ค. 
2559 

10 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

140 ประชุมสาขาดนตร ี สาขาวชิาดนตร ี คณะมนุษย์
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

22 ส.ค. 
2559 

10 

141 การอบรมเชงิฏบิตักิาร
หลกัสตูรการแกไ้ขปญัหา
คอมพวิเตอร ์

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้ง Computer 
Training 1 

22 - 24 
ส.ค. 2559 

16 

142 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
ผลติผลงานดนตร ี

สาขาวชิาดนตร ี คณะมนุษย์
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ Computer 
Laboratory 3 

22 - 23 
ส.ค. 2559 

40 

143 ประชุมตรวจสอบภายใน สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

23 ส.ค. 
2559 

10 

144 ตรวจประเมนิประกนั
คุณภาพ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

24 ส.ค. 
2559 

10 

145 หอ้งสอบลกูจา้งชัว่คราว กองการเจา้หน้าที ่ สาํนกังาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 1 
หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

25 ส.ค. 
2559 

77 

146 ประชุมคณะกรรมการ
ประจาํศนูยว์ทิยบรกิาร 

ศนูยว์ทิยบรกิาร  สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

29 ส.ค. 
2559 

15 

147 ประชุมการจดัสรร
งบประมาณปี 2560 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

30 ส.ค. 
2559 

20 

148 การเรยีนการสอนดา้น
มลัตมิเีดยี 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 3 

30 ส.ค. 
2559 

30 

149 โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยด์า้นการ
สรา้งสรรคศ์ลิปกรรม 

สาขาวชิาศลิปกรรม คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

บรเิวณโถง  
อาคาร 15 ชัน้ 1 

30 ส.ค. – 
12 ก.ย. 
2559 

100 

150 ประชุมคณะกรรมการ
ประจาํสาํนกัวทิยบรกิารฯ  
ครัง้ที ่2/2559 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

31 ส.ค. 
2559 

10 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

151 กจิกรรม Hoom Room 
สาขาวชิาสงัคมวทิยา  
(การพฒันาชุมชน) 

สาขาวชิาสงัคมวทิยา  (การ
พฒันาชุมชน)  คณะมนุษย์
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

31 ส.ค. 
2559 

299 

152 การอบรมใชง้านระบบ 
NRMS 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

31 ส.ค. 
2559 

40 

153 การอบรมตกแต่งภาพ
ดว้ยโปรแกรม Light-
room 

สาขาวชิาการออกแบบ  คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและ
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

31 ส.ค. 
2559 

40 

154 การอบรมใชง้านระบบ 
NRMS 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้ง Computer 
Training 1 

2 ก.ย. 
2559 

40 

155 การจดัทาํแผนยกระดบั
คุณภาพเพือ่พฒันา
คุณภาพทางการศกึษา  
ระดบัหลกัสตูรและคณะ 

กลุ่มงานมาตรฐานการศกึษา  
สาํนกังานอธกิารบด ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หอ้งประชุม 
พระบาง 

4  ก.ย.  
2559 

300 

156 ประชุมแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัฯ 

กองนโยบายและแผน  สาํนกังาน
อธกิารบด ี

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

9  ก.ย.  
2559 

15 

157 ประชุมจดัทาํแผนปฏบิตัิ
การ ปี 2560 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

9  ก.ย.  
2559 

15 

158 จดัสอบใบอนุญาต
หลกัสตูรผูแ้นะนําการ
ลงทุนปี 2559 

สถาบนัฝึกอบรม สมาชกิบรษิทั
หลกัทรพัยไ์ทย (ATI) 

หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

10  ก.ย.  
2559 

40 

159 ประชุมแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัฯ 

กองนโยบายและแผน  สาํนกังาน
อธกิารบด ี

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

12  ก.ย.  
2559 

15 

160 ประชุมแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัฯ 

กองนโยบายและแผน  สาํนกังาน
อธกิารบด ี

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

13  ก.ย.  
2559 

15 

161 ประชุมประเมนิพนกังาน สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

14  ก.ย.  
2559 

15 

162 การจดัฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมประยกุตเ์พือ่
จดัเกบ็และนําเขา้ขอ้มลู
การใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 

บรษิทั ดาตา้ มายน่ิง  จาํกดั หอ้ง Computer 
Laboratory 4 

15-16  ก.ย.  
2559 

45 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรม หน่วยงาน ห้อง วนัท่ี จาํนวน  
(คน) 

 แก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน
ในเขตเทศบาล 

    

163 ประชุมทบทวน
งบประมาณ 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

20  ก.ย.  
2559 

15 

164 ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ 
ครัง้ที ่7/2559 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  สาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

21  ก.ย.  
2559 

10 

165 นําเสนอภาพรวม
งบประมาณประจาํปี 

กองนโยบายและแผน  สาํนกังาน
อธกิารบด ี

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

21  ก.ย.  
2559 

10 

166 ประชุมคณะกรรมการ
ประจาํศนูยว์ทิยบรกิาร 

ศนูยว์ทิยบรกิาร  สาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หอ้งประชุม 
ราชพฤกษ ์

30 ก.ย. 
2559 

30 
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3   โครงการพฒันาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ประจําปงบประมาณ 2559  (IT Training 2016) 

หลกัสตูร 

1 
หลกัสตูร เตรียมความ

พร้อมสู่ Microsoft Office 

Specialist (MOS)  

จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่25-27 

พฤศจกิายน 2558 ผูเ้ขา้รว่ม

จาํนวน 30 คน 

หลกัสตูร เทคโนโลยีระบบเปิด การศึกษาแบบเปิด เพ่ือรองรบัการเรียนรูใ้น

ศตวรรษท่ี ๒๑  จดัขึน้วนัที ่21 เมษายน 2559 ผูเ้ขา้รว่มจาํนวน 40 คน 

2 
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หลกัสตูร การตดัภาพและส่ือ

วีดีโอแบบเปิด เพ่ือสนับสนุน

โครงการระบบส่ือสาระ

ออนไลน์ฯ  

จดัขึน้วนัที ่29 สงิหาคม 2559 

ผูเ้ขา้รว่มจาํนวน 45 คน 

3 



 



 

08 
การสนบัสนุนงานวชิาการศึกษา 

และงานวจิัย 
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ารจดัทาํเอกสารงานวจิยัและวทิยานิพนธ์

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์รวมทัง้สิ้น 1,164  

รายการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสบืค้นข้อมูลงานวิจยั 

วทิยานิพนธ์  หนังสอืหายาก และบทความวารสารของ

สถาบันอุดมศึกษา ทัว่ประเทศผ่านระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอรไ์ดม้ากกวา่ 424,644  รายการโดยสามารถ 

สบืคน้ทาง เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผา่น IP Address ของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสงักดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่

สนใจเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  รวม  167    แห่ง ซึ่ง

สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดั    

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา และพฒันาห้องสมุดให้เป็น

ศูนยก์ลางแหง่การเรยีนรูข้องชุมชนทอ้งถิน่ 

http ://tdc . thai l i s .or. th  

การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการศึกษา คนควา และวิจัย 



 73 

รายงานประจําป 2559 Annual Report 2016 



 



 

09 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

ประจาํปการศึกษา 2558 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นศูนย์กลาง

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนบัสนุนการบรหิารจดัการ  การเรยีนการสอน  การวจิยั

และการบริการวิชาการแก่ชุมชน   โดยใช้ระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั ซึ่ง

จําเป็นต้องมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินงาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กระบวนการได้มาของตวับง่ช้ีสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วนั เดือน ปี การดาํเนินการ 

3 ธนัวาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั  
มมีตใิหห้น่วยงานสายสนบัสนุนจดัทาํตวับง่ชี ้(KPI) ทีส่ะทอ้นภารกจิของหน่วยงาน 

20 มกราคม 2559 เขา้รว่มประชมุสมัมนาการจดัทาํตวับ่งชี ้(KPI) ทีส่ะทอ้นภารกจิของหน่วยงาน  
ณ หอ้งประชุมดุสติา อาคาร 14 

18 กุมภาพนัธ ์2559 นํารา่งตวับ่งชีป้ระจาํปีการศกึษา 2558 นําเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
สาํนกัฯ ครัง้ที ่2/2559 เพือ่พจิารณาเหน็ชอบ 

24 กุมภาพนัธ ์2559 นํารา่งตวับ่งชีป้ระจาํปีการศกึษา 2558 นําเสนอในทีป่ระชุมพรอ้มทัง้รบัฟงัการ
วพิากษ์ และรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากวทิยากร ซึง่วทิยากรเสนอแนะใหท้างสาํนกัฯ 
ทบทวนตวับ่งชีอ้กีครัง้ ณ หอ้งประชุมดุสติา อาคาร 14 

16 มนีาคม 2559 นํารา่งตวับ่งชีท้ีผ่า่นการทบทวนใหม ่นําเสนอในทีป่ระชุม คณะกรรมการบรหิาร
สาํนกัฯ ครัง้ที ่3/2559 เพือ่พจิารณาเหน็ชอบ 

30 มนีาคม 2559 นํารา่งตวับ่งชีป้ระจาํปีการศกึษา 2558 นําเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัฯ ครัง้ที ่1/2559 เพือ่พจิารณาเหน็ชอบ 

ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสาํนักเพื่อการกาํกบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กล ุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ 
                 ของสาํนกั 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี 1 การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรท์ี่ม ีประสิทธิภาพ 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี 2 การดาํเนินงานสอบประกนัคณุภาพด้านคอมพิวเตอร  ์

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี 3 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ  

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี 4 การให้บริการห้องสมดุ 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี 5 ความพึงพอใจผ ูใ้ช้บริการห้องสมดุ  

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนน 

ตวับง่ช้ีท่ี  5.1 
 การบรหิารของสาํนกัเพือ่การกาํกบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
ของสาํนกั 

5 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี  1 
 การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 

4 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี  2 
 การดาํเนินงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 

4 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี  3 
       การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

5 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี  4 
       การให้บริการห้องสมุด 

4 

ตวับง่ช้ีเพ่ิมเติมท่ี  5 
       ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 

4 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.33 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2558 

ตวับง่ช้ีสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 



 

10 
สถติกิารใหบริการ 
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ท่ี เดือน 
เปิด
สอบ 
(ครัง้) 

จาํนวน
ผูส้มคัร 

(คน) 

ขาด
สอบ 
(คน) 

เข้า
สอบ 
(คน) 

ร้อยละ 
ผูเ้ข้า
สอบ 

สอบไม่
ผา่น 
(คน) 

สอบผา่น 
(คน) 

ร้อยละ 
ผูส้อบ
ผา่น 

1. ตุลาคม 2558 17 588 64 524 89.11 % 229 295 56.29 % 
2. พฤศจกิายน 2558 13 427 57 370 86.65 % 144 226 71.89 % 
3. ธนัวาคม 2558 9 277 32 245 88.44 % 119 126 51.42 % 
4. มกราคม 2559 12 424 47 377 88.91 % 159 218 57.82 % 
5. กุมภาพนัธ ์2559 14 509 70 439 86.24 % 180 259 58.99 % 
6. มนีาคม 2559 17 532 58 474 89.09 % 204 270 56.96 % 
7. เมษายน 2559 11 317 30 287 90.53 % 132 155 54.00 % 
8. พฤษภาคม 2559 12 405 47 358 88.39 % 163 195 54.46 % 
9. มถุินายน 2559 15 534 58 476 89.13 % 195 281 59.03 % 
10. กรกฎาคม 2559 15 467 55 412 88.22 % 197 215 52.18 % 
11. สงิหาคม 2559 10 291 15 276 94.84 % 120 156 56.52 % 
12. กนัยายน 2559 17 515 52 463 89.90 % 204 259 55.93 % 

รวมทัง้หมด 162 5,286 585 4,701 88.93 % 2,046 2,655 56.47 % 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติการสอบประกนัคณุภาพด้านคอมพิวเตอร ์

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สรปุรายการทรพัยากรสารสนเทศท่ีให้บริการภายในศนูยวิ์ทยบริการ 

ลาํดบั
ท่ี 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ อ่ืนๆ 

(รายการ) 

จาํนวนทัง้หมด 
รายการ เล่ม รายการ เล่ม รายการ เล่ม 

1 บทความ 13,388 - 29 - 1,466 14,883 - 
2 หนงัสอื 89,955 179,755 12,621 15,306 1,319 103,895 196,380 
3 ไฟลค์อมพวิเตอร ์ 950 - 149 - - 1,099 - 
4 สือ่โสตทศัน์ 12,062 - 431 - - 12,493 - 
5 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ - - - - - 3,637 - 
6 สิง่พมิพต่์อเน่ือง 408 - 32 - - 440 - 

รวม 116,763 179,755 13,262 15,306 2,785 136,447 196,380 
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ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติผูเ้ข้าใช้บริการศนูยวิ์ทยบริการ  (อาคารบรรณราชนครินทร)์  

เดือน 
บคุคลภายใน 

(คน) 
บคุคลภายนอก 

(คน) 

ตุลาคม 2558 11,020 101 

พฤศจกิายน 2558 9,601 66 

ธนัวาคม 2558 5,110 34 

มกราคม 2559 8,962 57 

กุมภาพนัธ ์2559 6,003 47 

มนีาคม 2559 10,439 89 

เมษายน 2559 8,892 55 

พฤษภาคม 2559 2,947 42 

มถุินายน 2559 1,518 29 

กรกฎาคม 2559 3,173 54 

สงิหาคม 2559 6,106 102 

กนัยายน 2559 5,436 90 

รวมทัง้ส้ิน 79,207 766 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติการยืม - คืน (อาคารบรรณราชนครินทร)์  

เดือน 
จาํนวน 

(คน) 
จาํนวน 
(เล่ม) 

ตลุาคม 58 2,451 4,544 

พฤศจิกายน58 1,825 3,476 

ธนัวาคม 58 829 1,759 

มกราคม 59 1,910 3,545 
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เดือน จาํนวน 
(คน) 

ตลุาคม 58 2,318 

พฤศจิกายน58 2,512 

ธนัวาคม 58 2,807 

มกราคม 59 2,705 

กมุภาพนัธ ์59 2,223 

มีนาคม 59 1,987 

เมษายน 59 978 

พฤษภาคม 59 591 

มิถนุายน 59 439 

กรกฎาคม 59 1,201 

สิงหาคม 59 3,116 

กนัยายน 59 2,512 

รวมทัง้ส้ิน 23,389 

กมุภาพนัธ ์59 1,373 2,497 

มีนาคม 59 2,159 4,078 

เมษายน 59 1,243 2,503 

พฤษภาคม 59 214 515 

มิถนุายน 59 218 657 

กรกฎาคม 59 421 918 

สิงหาคม 59 1,457 2,753 

กนัยายน 59 1,455 2,751 

รวมทัง้ส้ิน 15,555 29,996 

เดือน จาํนวน 
(คน) 

จาํนวน 
(เล่ม) 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติการยืมวารสารและหนังสือพิมพ ์(อาคารบรรณราชนครินทร)์  
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เดือน 
จาํนวน 

(คน) 
จาํนวน 

(รายการ) 

ตลุาคม 58 391 445 

พฤศจิกายน58 277 333 

ธนัวาคม 58 178 225 

มกราคม 59 250 390 

กมุภาพนัธ ์59 226 258 

มีนาคม 59 301 329 

เมษายน 59 228 259 

พฤษภาคม 59 58 72 

มิถนุายน 59 ปิดปรบัปรงุ 

กรกฎาคม 59 ปิดปรบัปรงุ 

สิงหาคม 59 ปิดปรบัปรงุ 

กนัยายน 59 

รวมทัง้ส้ิน 1,909 2,311 

ปิดปรบัปรงุ 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติการยืมส่ือโสตทศัน์ (อาคารบรรณราชนครินทร)์  

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติผูเ้ข้าใช้บริการ ชัน้ 7 (อาคารบรรณราชนครินทร)์  

เดือน 
โฮมเธีย 
เตอร ์
(คน) 

มลัติมีเดีย 
กลุ่มย่อย 

(คน) 

มลัติมีเดีย
รายบคุคล 

(คน) 

ห้องคีตศิลป์ 
(คน) 

ตลุาคม 58 914 1,448 103 1,894 

พฤศจิกายน58 626 1,141 54 1,417 

ธนัวาคม 58 405 566 36 888 

มกราคม 59 518 1,073 52 1,366 
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เดือน 
โฮมเธีย 
เตอร ์
(คน) 

มลัติมีเดีย 
กลุ่มย่อย 

(คน) 

มลัติมีเดีย
รายบคุคล 

(คน) 

ห้องคีตศิลป์ 
(คน) 

กมุภาพนัธ ์59 488 942 43 1,178 

มีนาคม 59 891 1,349 60 1,785 

เมษายน 59 537 1,045 47 1,342 

พฤษภาคม 59 106 223 4 348 

มิถนุายน 59 ปิดปรบัปรงุ 

กรกฎาคม 59 ปิดปรบัปรงุ 

สิงหาคม 59 ปิดปรบัปรงุ 

กนัยายน 59 ปิดปรบัปรงุ 

รวมทัง้ส้ิน        4,485         7,787          399         10,218  

เดือน 
จาํนวน 

(คน) 

ตลุาคม 58 573 

พฤศจิกายน58 844 

ธนัวาคม 58 320 

มกราคม 59 487 

กมุภาพนัธ ์59 354 

มีนาคม 59 508 

เมษายน 59 208 

พฤษภาคม 59 30 

มิถนุายน 59 53 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติผูเ้ข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร ์และอินเทอรเ์น็ต (อาคารบรรณราชนครินทร)์  
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เดือน 
จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ช่ือเรื่อง) 

ตลุาคม 58 1 5 

พฤศจิกายน58 10 38 

ธนัวาคม 58 10 70 

มกราคม 59 14 38 

กมุภาพนัธ ์59 5 14 

มีนาคม 59 25 217 

เมษายน 59 14 82 

พฤษภาคม 59 5 49 

รวมทัง้ส้ิน 120 655 

มิถนุายน 59 5 11 

กรกฎาคม 59 10 39 

สิงหาคม 59 13 47 

กนัยายน 59 8 45 

กรกฎาคม 59 153 

สิงหาคม 59 616 

กนัยายน 59 458 

รวมทัง้ส้ิน 4,604  

เดือน จาํนวน 
(คน) 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติผูเ้ข้าใช้บริการยืม-คืน หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Book)  
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เดือน 
ผูเ้ข้าใช้บริการชัน้ 4 

(คน) 
ผูเ้ข้าใช้บริการ ชัน้ 5 

(คน) 

ตลุาคม 58 246 453 

พฤศจิกายน58 240 326 

ธนัวาคม 58 160 219 

มกราคม 59 421 722 

กมุภาพนัธ ์59 356 406 

มีนาคม 59 558 433 

เมษายน 59 319 353 

พฤษภาคม 59 156 114 

มิถนุายน 59 0 5 

กรกฎาคม 59 52 174 

สิงหาคม 59 179 573 

กนัยายน 59 271 510 

รวมทัง้ส้ิน 2,958 4,288 

หมายเหต ุ       -  การให้บริการ ชัน้ 4   คือ บริการคอมพิวเตอร  ์วารสาร หนังสือพิมพ ์ 
   -  การให้บริการ ชัน้ 5   คือ หนังสือท ัว่ไป-ภาษาไทย นวนิยาย เยาวชน  หนงัสอือา้งองิ วจิยั     
                                                            วทิยานิพนธ ์

งานบริการ นักศึกษา บคุลากร อปุกรณ์สาํนักงาน 
งานแอคเคาท ์(Account) 6,316 (คน) 368 (คน)  - 
งานลงทะเบยีนอุปกรณ์ไรส้าย 4,414 (เครือ่ง) 546 (เครือ่ง) 127 

รวมทัง้ส้ิน 10,730 914 127 

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

สถิติผูเ้ข้าใช้บริการศนูยวิ์ทยบริการ (ศนูยก์ารศึกษาย่านมทัรี)  

ประจาํปีงบประมาณ 2559 

รายงานสรปุการให้บริการเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
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11 
งานทาํนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
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ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ประจาํปี 2559 

 คณะผูบ้รหิารและบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารฯ รว่มทาํบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม ่

ประจาํปี 2559 ณ บรเิวณลานหน้าเสาธง มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในวนัพธุที ่6 มกราคม พ.ศ. 2559  
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 ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รรยา เหลยีวตระกลู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร เขา้รว่มพธิถีวายชยัมงคล 

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

12 สงิหาคม 2559 และ พธิสีดุดพีระคุณแม ่เน่ืองในวนัแม่

แหง่ชาต ิประจาํปี 2559 ในพธิมีกีารมอบเกยีรตบิตัรให้

บุคคลผูเ้ป็นแบบอยา่งในการแต่งกายดว้ยผา้ไทยและใช้

เลขไทย ซึง่นางสาวจรยิา ทพิยห์ทยั หวัหน้าสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ ไดร้บัเกยีรตบิตัรดา้นการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 

และนางสาวบุสด ีหมื่นขนั เจา้หน้าที่บรหิารงานทัว่ไป 

ประจาํศนูยว์ทิยบรกิาร ไดร้บัเกยีรตบิตัรดา้นการใชเ้ลข

ไทย  ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ  หอประชุม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ในวนัที่ 11 สงิหาคม 

2559  

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย” 

 ผูบ้รหิารและบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ รว่มทาํบุญตกับาตรอาหารแหง้แดพ่ระสงฆ ์ 99 

รปู เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ครบ 94 ปี ในวนัจนัทรท์ี ่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2559  

ณ บรเิวณลานหน้าพระพทุธสพัพญัญ ูมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 



 



 

12 
การพัฒนาบคุลากร 
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 เมือ่วนัที ่ 12-13 พฤศจกิายน 2558 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารจดัอบรมโครงการ  

“การจดัการความรู ้ เรือ่ง การทาํคูม่อืปฏบิตังิานและงานวจิยั” ใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ณ หอ้งปฏบิตักิาร  

Computer Training 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 2)  

1 โครงการ การจัดการความรู  
เร่ือง การทําคูมือปฏิบัติงานและงานวิจัย 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้าน  

เทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํปี 2559 (IT Training 2016) หลกัสตูร "เตรยีมความพรอ้มสู ่ Microsoft Office  

Specialist (MOS) " ใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ระหวา่งวนัที ่ 25-27 พฤศจกิายน 2558 ณ หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร ์Computer Training 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ  

2 o¤Ã§¡ÒÃ "eµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã �oÁÊÙ� Microsoft Office Specialist (MOS)  
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 โครงการศกึษาดงูานระบบสารสนเทศเพือ่

การบรหิาร (M IS )  และการจดักจิกรรมของ

หอ้งสมดุ ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ และ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

เมือ่วนัที ่2-4 กุมภาพนัธ ์2559  

3 โครงการศกึษาดงูานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร (MIS)  

และการจดักจิกรรมของหองสมดุ   



 



 

13 
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิ

ตามโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกนัคุณภาพ

การศกึษาด้านห้องสมุดของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 8 แหง่ ในเขต 

ภาคเหนือ โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร ส ร้ า ง

เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุณภาพการศึกษาภายใน 

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานประกัน

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง สํา นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขต

ภาคเหนือ ไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุปสรรค 

ปญัหา และแนวทางในการจดัทาํคูม่อืการประกนัคุณภาพ 

และรายงานประเมนิตนเองของหน่วยงานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

การสรางความรวมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค 



 99 

รายงานประจําป 2559 Annual Report 2016 

การสรางความรวมมือทางวิชาการระดับประเทศ 

 เขา้รว่มเป็นสมาชกิ โครงการพฒันาเครอืขา่ยระบบ

หอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated 

System) ซึง่เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืในการพฒันาระบบ

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของไทย (ThaiLIS) ทีส่งักดั 

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) มสีมาชกิ

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั/สถาบนั 167 แหง่ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ

มหาวทิยาลยัของรฐั 12 แหง่ มหาวทิยาลยั ในกาํกบัของ

รฐั 18 แห่ง มหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง มหาวทิยาลยัสงฆ ์ 2 แห่ง 

มหาวทิยาลยัเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ อกี 88 แหง่ 

เพือ่ใหก้ารจดับรกิารสารสนเทศผา่นเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์ มคีวามครบถว้น สมบรูณ์ และมกีารใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมี

ป ร ะ สิท ธิภ าพ โดยมี โ ค ร งก า รภาย ใต้ เ ค รือ ข่ า ย 

ดังกล่าว  ไดแ้ก่ การจดับรกิารฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

เพือ่การสบืคน้ (reference database online) ฐานขอ้มลู

หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Books)  การพฒันาระบบจดัเกบ็

และให้บริการฐานข้อมูลเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Collection)  และการพฒันาฐานขอ้มลู

สหบรรณานุกรมหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั/สถาบนั (Union 

catalog)  



 



 

14 
การอบรม ประชมุ สมัมนา 
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การสงเสริมบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา ประจําปงบประมาณ 2559 

ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1 โครงการ “การศกึษาแบบเปิดเพือ่
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ภายใตแ้ผน
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม” 

8 – 9 
ตุลาคม 
2558 

โรงแรม วนิเซอร ์
สวทีส ์
กรงุเทพมหานคร 

1.ดร.วรวทิย ์ พฒันาอทิธกุิล 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นางสาวกุลดา  สวนสลา 
4.นายสมุนฒ ์ จริพฒันพร 
5.นางสาวณฐัธดิา  มากหมู ่

2 โครงการ “Smart Society, Smart 
Security สรา้งเมอืงใหป้ลอดภยั
ดว้ยน้ําใจและเทคโนโลย”ี 

15 
ตุลาคม 
2558 

ศนูยแ์สดงสนิคา้และ
การประชุมอมิแพค 
เมอืงทองธานี จงัหวดั
นนทบุร ี

นายสวุศิาล  ทบัแสง 

3 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 
“การพฒันาเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั
ใหร้องรบั IPV6” 

10 – 11 
พฤศจกิายน 
2558 

หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์อาคาร 
29มหาวทิยาลยัราช
ภฏั 
จนัทรเกษม  
กรงุเทพมหานคร 

1.นายสวุศิาล   ทบัแสง 
2.นายปิยพนธ ์  ป ัน้นาค 

4 อบรมเชงิปฏบิตักิารพเิศษ เรือ่ง 
“Data Analytics with Pentaho 
BI, R, and Hadoop : From 
Business Intelligence to Data 
Science” 

9 – 14 
พฤศจกิายน 
2558 

หอ้ง Orchid ชัน้ 11 
โรงแรม Jasmine Ex-
ecutive Suites 
สขุมุวทิ 23 
กรงุเทพมหานคร 

นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์

5 การสมัมนา เรือ่ง “Innovative ICT
-Building Better Connected Ed-
ucation” 

20 
พฤศจกิายน 
2558 

โรงแรมสยาม เคมปินส
กี ้กรงุเทพมหานคร 

1.นายวทิยา  สรีะวตัร 
2.นายสมุนฒ ์ จริพฒันพร 
3.นางสาวกุลดา สวนสลา 

6 ประชุมเชงิปฏบิตักิาร “เครอืขา่ย
หอ้งสมดุแหง่ประเทศ” ครัง้ที ่4 

29 
พฤศจกิายน 

-2 
ธนัวาคม 
2559 

อาคาร 11 ศนูยภ์าษา
และคอมพวิเตอร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
จงัหวดัสกลนคร 

1.ผศ.จรรยา   เหลยีวตระกลู 
2.ดร.วรวทิย ์  พฒันาอทิธกุิล 
3.นางกาญจนา   สดบัธรรม 
4.นางสาวปรยีพศั  พฒันะสธุาดล 
5.นางสาวฉตัรดาว  ชาตเิชือ้ 
6.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 

7 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การดาํเนินกจิกรรมบนระบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่พฒันา
การศกึษา  

20 – 22 
มกราคม 
2559 

อาคารเรยีนรวม 1 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
สรุนาร ี 

1.นายภรูพิศั  เหมอืนทอง 
2.นายสภุรตัน์  กรดุฉ่ํา 
3.นางสาวรุง่รตัน์  อนิทรวเิศษ 
4.นางสาวกญัญา  สงิหบุตร 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 ครัง้ที ่32 (WUNCA 32)   จงัหวดันครราชสมีา 5.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 
6.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
7.นางสาวปรางทพิย ์ พงึไชย 
8.นางสาววรรณ ี คณฑา 
9.นายสวุศิาล  ทบัแสง 
10.นางสาวณฐัณชิา  คงประกอบ 
11.นางสาวกุลดา  สวนสลา 

8 ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การ
บรหิารจดัการดา้นการปฏบิตังิาน
ของบุคลากร สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ” 

7 – 8 
มกราคม 

2559 

หอ้งประชุมผาซ่อน
แกว้ ชัน้ 1 อาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรูณ์ จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
  

9 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การดาํเนินกจิกรรมบนระบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่พฒันากร
ศกึษา ครัง้ที ่32(WUNCA 32)” 

19 – 21 
มกราคม 

2559 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
สรุนาร ี

นายภาสกร  วรอาจ 

10 อบรมการใชง้านฐานขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การสบืคน้ 

8 – 9 
กุมภาพนัธ ์

2559 

มหาวทิยาลยันเรศวร 1.นางสาวปรางทพิย ์ พงึไชย 
2.นางสาวรุง่รตัน์ อนิทรวเิศษ 
3.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

11 โครงการประชุม PULINET 
วชิาการ เรือ่ง Growing Green 
Library for ALL (Growing GLA) 

15 – 19 
กุมภาพนัธ ์

2559 

โรงแรมล ีการเ์ดน้ 
พลาซ่า 
จงัหวดัสงขลา 

1.นางสาวปรยีพศั พฒันะสธุาดล 
2.นางสาวฉตัรดาว  ชาตเิชือ้ 

12 โครงการสมัมนาเครอืขา่ยสาํนกั
วทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ “การเชื่อมต่อใชง้าน
ทรยัพากรอเิลก็ทรอนิกส ์(ARIT  
e-Book Consortium) 

15 
มกราคม 

2559 

มหาวทิยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

1.ผศ.จรรยา เหลยีวตระกลู 
2.ดร.วรวทิย ์ พฒันาอทิธกุิล 

13 การอบรมหลกัสตูร “ศลิปะการพดู 
การเป็นพธิกีร และการจดัพธิกีาร” 

23 
มกราคม 

2559 

โรงแรมบา้นสวน 
รสีอรท์ 
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นางสาวไพรสดุา  ปานพรม 
2.นายสมุนฒ ์ จริพฒันพร 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

14 การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การดาํเนินกจิกรรมบนระบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่พฒันากร
ศกึษา ครัง้ที ่32(WUNCA 32)” 
เพือ่เขา้รบัรางวลั 

20 
มกราคม 

2559 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
สรุนาร ี

1.นายประยทุธ    สรุะเสนา 
2.ผศ.จรรยา  เหลยีวตระกลู 

15 โครงการศกึษาดงูานระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิาร (MIS) 
และการจดักจิกรรมของหอ้งสมดุ 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 – 4 
กุมภาพนัธ ์

2559 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
และมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม ่
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. ผศ.จรรยา เหลยีวตระกลู 
2. ผศ.ดร.ทนิพนัธุ ์เนตรแพ 
3. ดร.วรวทิย ์พฒันาอทิธกุิล 
4. นายภาสกร วรอาจ 
5. นางกาญจนา สดบัธรรม 
6. นางสาวจรยิา ทพิยห์ทยั 
7. นางสาวนิตยา ทวศีกัดิว์นาไพร 
8. นายภรูพิศั เหมอืนทอง 
9.น.ส.กุลณฏัฐา  ธญัรฐัวุฒนินท ์
10.นางสาวสภุคัตรา พรมสนีอง 
11.นางสาวรุง่นภา สาจติร 
12.นางสาวไพรสดุา ปานพรม 
13.นางสาวสณุสิา ออ่นฉ่ํา 
14.นางสาววภิารตัน์ ออ่นละออ 
15.นางสาวกุลดา สวนสลา 
16.นางสาวณฐัณชิา คงประกอบ 
17.นายนภดล แขง็การนา 
18.นายวชิชากร คหูาทอง 
19.นางสาวดวงพร  ดนุีช 
20.นายวทิยา สรีะวตัร 
21.นางสาวกชกร พเิดช 
22.นายสมุนฒ ์จริพฒันพร 
23.นางสาววรรณ ี คณฑา 
24.นางสาวภคมน เดน่ประเสรฐิ 
25.นางสาวรุง่รตัน์ อนิทรวเิศษ 
26.น.ส.ปรยีพศั พฒันะสธุาดล 
27.นางสาวฉตัรดาว ชาตเิชือ้ 
28.นายพเิชษฐ  อยูเ่ยน็ 
29.นางสาวกญัญา  สงิหบุตร 
30.นางสางปรางทพิย ์พงึไชย 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

    31.น.ส.รมยน์ลนิ แตงนวลจนัทร ์
32.นางสาวภทัราพร  วงษน้์อย 
33.นายวรีะศกัดิ ์ ศรผีง 
34.นายสภุรตัน์ กรดุฉ่ํา 
35.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 
36.นางสาวบุสด ี หมืน่ขนั 
37.นายศกัดิ ์  จตุพร 
38.นายสวุศิาล  ทบัแสง 
39.นางอญัชลพีร  แกว้วงษา 
40.นายอาดมั  จกิติศลิปิน 
41.นางสาวณฐัฐดิา  มากหมู ่
42.นายปิยพนธ ์ ป ัน้นาค 
43.นางสาวจารนีุย ์มหาวลิยั 
44.นางมะล ิ เพยีรจนัทร ์
45.นายณฐัดนยั ยามปลอด 
46.นางสมพงษ์ เผอืกจนี 
47.นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์ 

16 ประชุมประจาํปีเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ารพฒันางานดา้นการ
ประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 

23 – 24 
กุมภาพนัธ ์

2559 

อาคารบรรณราช
นครนิทร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชร จงัหวดั
กาํแพงเพชร 

1.ผศ.ดร.ทนิพนัธุ ์ เนตรแพ 
2.ดร.วรวทิย ์ พฒันาอทิธกุิล 
3.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
4.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
5.นางสาวสณุสิา  ออ่นฉ่ํา 

17 โครงการ PSRU BOOK FAIR 
ประจาํปี พ.ศ. 2559 และโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร ์

17 
กุมภาพนัธ ์

2559 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
พบิลูสงคราม 

1.ดร.วรวทิย ์ พฒันาอทิธกุิล 
2.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
3.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
4.นางสาวปรางทพิย ์ พงึไชย 
5.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 
6.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 
7.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 

18 การบรหิารการจดัเกบ็ขอ้มลูความ
จาํเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 

15 – 15 
กุมภาพนัธ ์
และ 1 – 11 
มนีาคม 2559 

อาํเภอลาดยาว 
โกรกพระ , พยหุะครี ี
ชุมตาบง และตากฟ้า 
  

นางสาวณฐัณชิา  คงประกอบ 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

19 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

18 
กุมภาพนัธ ์

2559 

โรงเรยีนวดัมงคล
สถติย ์
อาํเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
2.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นางสาวกญัญา  สงิหบุตร 
5.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

20 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

19 
กุมภาพนัธ ์

2559 

โรงเรยีนวดัคลอง
สองหน่อ 
อาํเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นางสาวกญัญา  สงิหบุตร 
5.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

21 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

3 – 4 
มนีาคม 
2559 

โรงเรยีนวดับา้น
คลองน้ําโจน,
โรงเรยีนบา้นเขาแม่
กระทู,้ โรงเรยีนบา้น
วงัน้ําขาว และ
โรงเรยีนตลุกขอ่ยน้ํา 
อาํเภอแมว่งก ์
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 
4.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 

22 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

23 
มนีาคม 
2559 

โรงเรยีนวดัวชิาวด ี
อาํเภอเมอืง
นครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นางสาวกญัญา  สงิหบุตร 
5.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

23 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

17 – 18 
มนีาคม 
2559 

หอ้งสมดุสวนธาร
ทพิย ์อาํเภอตะพาน
หนิ จงัหวดัพจิติร 

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นางสาวปรางทพิย ์ พงึไชย 
5.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

24 โครงการบรกิารวชิาการศนูยว์ทิย
บรกิาร กจิกรรม การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม “จดัอบรม
แนะนําการจดัการหอ้งสมดุ” 

24 – 25 
มนีาคม 
2559 

โรงเรยีนอมีาดอี
ทราย, โรงเรยีนบา้น
ใหมค่ลององัวะ 
อาํเภอบา้นไร ่
จงัหวดัอุทยัธานี 

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นางสาวปรางทพิย ์ พงึไชย 
5.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 



 107 

รายงานประจําป 2559 Annual Report 2016 

ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

25 ประชุมและฝึกอบรมเรือ่ง “การใช้
งานโปรแกรม UC Connexion 
Client และการสบืคน้ฐานขอ้มลู
สหบรรณานุกรม (UCTAL 
OPAC) สาํหรบัหอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษา” 

29 กุมภาพนัธ ์
ถงึ 

1 มนีาคม 
2559 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ
อุดมศกึษา 
กรงุเทพมหานคร 
เพือ่เขา้รว่มประชุม
และฝึกอบรม 

1.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
2.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 

26 การฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร
ในระดบัอุดมศกึษา (หลกัสตูร
สาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

21 – 24 
มนีาคม 
2559 

โรงแรมดุสติปริน๊เซส 
โคราช จงัหวดั
นครราชสมีา 

นายสภุรตัน์   กรดุฉ่ํา 

27 โครงการพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมดุ
ในประเทศไทย (ThaiLIS) 

22 
มนีาคม 
2559 

หอ้งประชุม
ศาสตราจารยว์จิติร 
ศรสีอา้น ชัน้ 5 
อาคารสาํนกังาน
คณะกรรมการ
อุดมศกึษา 
กรงุเทพมหานคร 

ดร.วรวทิย ์ พฒันาอทิธกุิล 

28 การฝึกอบรมการเขา้ใชง้าน
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การ
สบืคน้ 

30 
มนีาคม 
2559 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพษิณุโลก 

1.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 
2.นางสาวภทัราพร  วงน้อย 
3.นางสาวฉตัรดาว  ชาตเิชือ้ 

29 การอบรม หลกัสตูร Data Center 
Management 

24 – 25 
มนีาคม 
2559 

โรงแรมศริปินันา 
วลิล่ารสีอรท์ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1.นายภรูพิศั  เหมอืนทอง 
2.นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์

30 การอบรมสมัมนาทางวชิาการ 
โครงการ Education ICT Forum 
2016 

27 – 28 
เมษายน 
2559 

โรงแรมเซน็ทราศนูย์
ราชการและคอนเวน
ชนัเซน็เตอร ์
กรงุเทพมหานคร 

นายภรูพิศั  เหมอืนทอง 

31 การเขา้รบัทราบเทคนิควธิกีาร
เขยีนบทความ งานวจิยั 

26 
เมษายน 
2559 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
กรงุเทพมหานคร 

1.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 
2.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
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วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

32 การจดัการหอ้งสมดุและการใช้
โปรแกรมหอ้งสมดุ 

14 
มถุินายน 

2559 

โรงเรยีนบา้นทุง่ทา่
เสา อาํเภอบรรพต
พสิยั จงัหวดั
นครสวรรค ์

1.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
2.นายสภุรตัน์  กรดุฉ่ํา 
3.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
4.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

33 โครงการบรกิารวชิาการและ
สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรู ้ประจาํปี
งบประมาณ 2559 

23 – 24 
มถุินายน 

2559 

อาคารสาํนกังาน
อธกิารบดแีละศนูย์
วทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
สวนสนุนัทา 
กรงุเทพมหานคร 

นายสมุนฒ ์ จริพฒันพร 

34 โครงการพฒันากาํลงัคนทางดา้น
ดจิทิลัเพือ่สรา้งธุรกจิเทคโนโลยี
ดจิทิลั (Tech Startup) 

23 
มถุินายน 
2559  

มหาวทิยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพษิณุโลก 

นายภาสกร  วรอาจ 

35 โครงการเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่
พฒันาการศกึษา และจดัประชุม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การดาํเนิน
กจิกรรมบนระบบเครอืขา่ย
สารสนเทศเพือ่พฒันาการศกึษา 
ครัง้ที ่33 (33rd WUNCA) 

13 – 15 
กรกฎาคม 

2559 

อาคารจามจุร ี10 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
กรงุเทพมหานคร 

1.ผศ.จรรยา เหลยีวตระกลู 
2.นายภรูพิศั  เหมอืนทอง 
3.นายสมุนฒ ์ จริพฒันพร 
4.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 

36 การประชุม เรือ่ง อา่นเพือ่แม ่
(Read for Mom) 

22 
กรกฎาคม 

2559 

โรงแรมปรนิซพ์าเลช 
มหานาค 
กรงุเทพมหานคร 

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวภทัราพร  วงษ์น้อย 

37 ประชุมระดมความคดิเหน็ 
“โครงการประเมนิมลูคาทรพัยส์นิ
ทางปญัหา” 

7 
กรกฎาคม 

2559 

โรงแรมเดอะพารา ดิ
โซ เจเค ดไีซน์ 
นครสวรรค ์
จงัหวดันครสวรรค ์

1.นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์
2.นายนภดล  แขง็การนา 
3.นายวชิชากร  คหูาทอง 

38 โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “การ
เขยีนหนงัสอืราชการและหนงัสอื
โตต้อบเพือ่ประสานงานทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์รใหม้ี
ประสทิธภิาพ” 

21 – 23 
กรกฎาคม 

2559 

สาํนกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยับรูภา 
จงัหวดัชลบุร ี

1.นางสาวรุง่นภา  สาจติร 
2.นางสาวกุลดา  สวนสลา 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

39 โครงการประชุมวชิาการ เรือ่ง 
Online Information and  
Education Conference 2016 

8 – 9 
กนัยายน 

2559 

หอ้งประชุมรกัตะ
กนิษฐ มหาวทิยาลยั
สวนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

1.นางกาญจนา  สดบัธรรม 
2.นางสาวณฐัฐดิา  มากหมู ่

40 ประชุมชีแ้จง “การจดัทาํขอ้มลู
ตามมาตรฐานขอ้มลูกลาง
อุดมศกึษา ปีการศกึษา 2559” 

2 
สงิหาคม 

2559 

หอ้งแกรนดบ์อลรมู 
ชัน้ 4 โรงแรมมริา
เคล แกรนด ์ 
คอนเวนชัน่
กรงุเทพมหานคร 

1.นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์
2.นายวชิชากร  คหูาทอง 

41 การนําเสนอบทความวจิยัและเขา้
รว่มรบัฟงัการนําเสนอบทความใน
งานประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้
ที ่1 

25 – 26 
สงิหาคม 

2559 

อาคาร 14 หอสมดุ
อนุสรณ์ 1 ปี 
มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร ์วทิยาเขตศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ี

1.ผศ.ดร.ทนิพนัธุ ์ เนตรแพ 
2.นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
3.น.ส.กุลณฏัฐา ธญัรฐัวุฒนินท ์
4.นางสาววภิารตัน์  ออ่นลออ 
5.นางสาวรุง่นภา  สาจติร 
6.นางสาวไพรสดุา  ปานพรม 
7.นางสาวสณุสิา  ออ่นฉ่ํา 

42 การสมัมนา  Dell Future Ready 
Tour 2016 เทรนดเ์ทคโนโลยทีี่
พลกิโฉมองคก์รสูย่คุ Digital  
Organization 

30 
สงิหาคม 

2559 

หอ้งบอลลร์มู ศนูย์
การประชุมแหง่ชาติ
สริกิติิ ์
กรงุเทพมหานคร 

1.นายศกัดิด์า  จตุพร 
2.นายวชิชากร  คหูาทอง 
3.นายอาดมั  จกิติศลิปิน 

43 การสมัมนาวชิาการ Why does 
your Data Center Need World 
Standard? 

25 
สงิหาคม 

2559 

โรงแรม Grande 
Centre Point  
Terminal 21 
กรงุเทพมหานคร 

1.นายวทิยา  สรีะวตัร 
2.นายปิยพนธ ์ ป ัน้นาค 

44 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การใชง้านระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมตับิน Web-based  
Application” 

19 
สงิหาคม 

2559 

อาคารเฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพมหานคร 

1.นายสภุรตัน์  กรดุฉ่ํา 
2.นางสาวนิตยา  ทวศีกัดิว์นาไพร 
3.นางสาวรุง่รตัน์  อนิทรวเิศษ 
4.นายวุฒชิยั  ทองชื่น 

45 การสมัมนาวชิชาการเรือ่ง “Digital 
Education กา้วใหมข่องการศกึษา
ไทย” 

1 – 2 
กนัยายน 

2559 

หอ้งประชุม Con-
vention Hall A, B 
ชัน้ 1 โรงแรมแอม
บาสซาเดอร ์
กรงุเทพมหานคร 

นางสาวจรยิา  ทพิยห์ทยั 
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ลาํดบั
ท่ี 

หวัข้อการอบรม/ 
ประชมุ/สมัมนา 

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี บคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุ 

46 การเขา้รว่มงาน iPV6 ประจาํปี 
2559 
  

23 
กนัยายน 

2559 

หอ้งจปิูเตอร ์ชัน้ 3 
โรงแรมมริาเคลิ 
กรงุเทพมหานคร 

1.ผศ.ดร.จรรยา เหลยีวตระกลู 
2.น.ส. สณุสิา  ออ่นฉ่ํา 
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 ภาคผนวก 
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ป ระชุมจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2559 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มกีารจดัประชุมคณะกรรมการ เพือ่จดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง ประจาํปีงบประมาณ 2559  

ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ในวนัศุกรท์ี ่6 พฤศจกิายน 2558  

ก ารจดัอบรมโครงการ “การจดัการความรู ้ เรือ่ง การทาํคูม่อืปฏบิตังิานและงานวจิยั” ใหแ้ก่

บุคลากรภายในหน่วยงาน ระหวา่งวนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2558 ณ หอ้งปฏบิตักิาร Computer 

Training 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 2)  
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กิ จกรรมตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) ในแต่ละกลุม่งานของสาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในสว่นของศนูยว์ทิยบรกิาร ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ เพือ่เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระหวา่งวนัที ่ 18-20 

พฤศจกิายน 2558 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา และอาคารบรรณราชนครนิทร ์ 

ก ารตรวจตดิตามระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ประจาํปี 2558 ของสาํนกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูต้รวจตดิตาม จากบรษิทั ไอเอน็ทแีอล เซริท์ แจแซนซ ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั ระหวา่งวนัที ่ 3-4 ธนัวาคม 2558 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา (อาคาร 15) และ

อาคารบรรณราชนครนิทร ์(หอ้งสมดุ) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
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ต้ อนรบัทมี Internal Auditor จากศนูยค์อมพวิเตอร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

หาดใหญ่ ทีเ่ขา้มาศกึษาดงูานเกีย่วกบัระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสาํนกั

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในสว่นของสาํนกังานผูอ้าํนวยการ ศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร และศนูยว์ทิยบรกิาร วนัศุกรท์ี ่ 15 มกราคม 2559 สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ง านประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การดาํเนินกจิกรรมบนระบบเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่พฒันา

การศกึษา ครัง้ที ่32" (WUNCA 32nd) โดยอาจารยป์ระยทุธ สรุะเสนา รองอธกิารบดฝีา่ยแผนและ

เทคโนโลย ี พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เขา้รบัรางวลัในฐานะเป็นสถาบนัการศกึษาทีส่ามารถใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตพืน้ฐานทีร่องรบั IPv6 

ใน ณ อาคารเรยีนรวม 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา วนัพธุที ่20 มกราคม 2559  
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ก ารตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน จากมหาวทิยาลยับรูพา ในสว่นงานบรกิารหอ้งสมดุ ซึง่มกีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการใชง้านระบบฐานขอ้มลูต่างๆ ทีช่ว่ยสนบัสนุนงานดา้นทรพัยากร

สารสนเทศ เมือ่วนัพธุที ่9 มนีาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครนิทร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

ระชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่ 1/2559 ณ หอ้ง

ประชมุราชพฤกษ ์อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา เมือ่ที ่30 มนีาคม 2559  
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ก  ารจัดประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี  

งบประมาณ 2559 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559  ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระ

เกยีรต ิ80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 1)  

ก ารจดัประชมุเพือ่ตดิตามผลการดาํเนินงานการจดัการความรู ้ เรือ่ง "การทาํคูม่อืปฏบิตังิาน  

และงานวจิยัในการทาํงานของบุคลากร" ประจาํปีงบประมาณ 2559 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559  

ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา (อาคาร 15 ชัน้ 1)  
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กิ จกรรมตดิตามตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามกระบวนการระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO9001:2008 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระหวา่งวนัที ่ 27-31 พฤษภาคม 

พ.ศ.2559 

ก ารตรวจตดิตามการประกนัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรม QA สญัจร) ในรอบ 9 เดอืน โดยไดร้บั

เกยีรตจิาก ดร.ประจกัร ์ รอดอาวุธ เป็นประธานกรรมการในการเขา้ตรวจเยีย่มในครัง้น้ี และให้

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เมือ่วนัจนัทรท์ี ่6 มถุินายน 2559 ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ (อาคาร 15 ชัน้ 1) 



 118 

 

Annual Report 2016 รายงานประจําป 2559 

ป ระชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 และจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม 2559 และวนัที ่ 9 กนัยายน พ.ศ.2559 ณ หอ้งประชุม 

ราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ (อาคาร 15 ชัน้ 1)  

ต รวจประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2558  

นําโดย ผูช้่วยศาสตราจารยร์ตันะ ยศเมธากุล ประธานกรรมการ อาจารยก์าญจนา ยลสริธิมั 

กรรมการ และอาจารยภ์คัจริา ศริโิสม กรรมการและเลขานุการ ซึง่การตรวจประเมนิในครัง้น้ีทาง

คณะกรรมการไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการดาํเนินงานของสาํนกัฯ ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ต่อไป เมือ่วนัพธุที ่24 สงิหาคม 2559 ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
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ก ารจดัประชมุคณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที ่ 2/2559 

และไดม้กีารมอบของทีร่ะลกึใหแ้ก่อาจารยว์ลุล ี โพธริงัสยิากรณ์ ผูท้รงคุณวฒุดิา้นทรพัยากร

สารสนเทศของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในครัง้น้ี เมือ่วนัพธุที ่ 31 สงิหาคม 2559   

ณ หอ้งประชุม ราชพฤกษ์ ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  

ผู ้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.จรรยา เหลยีวตระกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขึน้รบัมอบเกยีรตบิตัรจาก ผศ.ดร.บญัญตั ิชาํนาญกจิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์ ในสว่นของการเป็นหน่วยงานทีม่สีว่นในการขบัเคลือ่นและสรา้งองคค์วามรูใ้หเ้กดิแก่

บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ในงาน "วนัสง่เสรมิวชิาการสูคุ่ณภาพการเรยีนการสอน" ซึง่สาํนกัวทิย

บรกิารฯ มสีว่นรว่มในการออกบธูเกีย่วกบัการใหบ้รกิารในดา้น ICT และดา้นหอ้งสมดุ นอกจากน้ียงัมบีธู

จากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัทีน่่าสนใจอกีมากมาย จดัขึน้ในวนัพธุที ่ 31 สงิหาคม 2559 ณ 

หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
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ผู ้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.จรรยา เหลยีวตระกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ เขา้รว่มรบัมอบประกาศเกยีรตคิุณ จากคุณทรงพร 

โกมลสรุเดช ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในฐานะเป็นหน่วยงานทีม่คีวาม

พรอ้มในการใหบ้รกิารรองรบัมาตรฐาน IPv6 ในวนัศุกรท์ี ่ 15 กนัยายน 2559 ณ หอ้งประชุมจปิูเตอร ์ 

(ชัน้ 3) โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์กรงุเทพมหานคร  
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คณะผูจัดทํา 

ผศ.ดร.จรรยา      เหลียวตระกูล ประธานคณะกรรมการ 

รศ.ดร.ทินพันธุ   เนตรแพ  กรรมการ 

นายภาสกร     วรอาจ  กรรมการ  

ดร.วรวิทย      พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 

นายชยันต     นันทวงศ  กรรมการ 

นายภูริพัศ      เหมือนทอง กรรมการ 

นางกาจนา     สดับธรรม กรรมการ 

นางสาวจริยา    ทิพยหทัย  กรรมการและเลขานุการ 

บรรณาธิการอํานวยการ 

ผศ.ดร.จรรยา      เหลียวตระกูล 

คณะทํางาน 

นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท 

นางสาววิภารัตน ออนละออ 

นางสาวรุงนภา  สาจิตร 

นางสาวไพรสุดา ปานพรม 

นางสาวสุณิสา  ออนฉํ่า 

บรรณาธิการ 

นางสาวจริยา  ทิพยหทัย 

ออกแบบปก-รูปเลม 

นางสาวสุณิสา  ออนฉํ่า 

ขอมูล 

บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 




