


สารจากผู้อ�านวยการ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การด�าเนินงานของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 เป็นช่วงของการส่งต่อ 

การบริหารงานจากผู้บริหารชุดเดิม มายังการบริหารงานของผู้บริหารชุดใหม่ เป็นการบริหารงานแบบต่อเนื่องกันภายใต้พันธกิจ

ของส�านักวิทยบริการฯ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การด�าเนินงานภายใต้พันธกิจของส�านักวิทยบริการ ได้จัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 - การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

 - การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 - การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - การบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่สังคม

 - การประกันคุณภาพการศึกษา

 - การพัฒนาบุคลากร

 - การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 - ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 ซึ่งรายละเอียดของทุกโครงการและกิจกรรมนั้น ส�านักวิทยบริการฯ ได้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการด�าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา จัดท�าเป็นรายงานประจ�าปีขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน ต่างๆ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรส�านักวิทยบริการฯ ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  

ท�าให้การด�าเนินงานของส�านักวิทยบริการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในทุกด้านเป็นอย่างดี  

ท�าให้รายงานประจ�าปี 2560 ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี  หวังว่ารายงานประจ�าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจ
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เกี่ยวกับสำ�นักวิทยบริก�รฯ
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 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศได้รับก�รจัดต้ังข้ึน เมื่อวันท่ี 16 กันย�ยน พ.ศ. 2547 ต�มโครงสร้�ง 

ก�รบริห�รง�นใหม่เพื่อรองรับก�รเป็นหน่วยง�นต�ม พ.ร.บ. มห�วิทย�ลัยร�ช พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นก�รรวมกันของ 2 สำ�นักเดิม   

คือ สำ�นักวิทยบริก�ร และสำ�นักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ  โดยมีก�รแบ่งส่วนง�นภ�ยในออกเป็น  3  หน่วยง�น

ย่อย ดังนี้ 

  ศูนย์วิทยบริก�ร

  ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

  สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้

ในก�รพัฒน�ทรัพย�กร

และเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย

เพื่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

และบริก�รชุมชน

มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

ในก�รให้บริก�ร

ระดับม�ตรฐ�นส�กล 

และส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อก�รเป็นมห�วิทย�ลัย e-University

ส่งเสริมก�รเป็น e-University 

โดยมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

ในก�รให้บริก�รอย่�งเป็นระบบ

ต�มแบบม�ตรฐ�นส�กล

ปรัชญ� ปณิธ�น วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 1. พัฒน�ศักยภ�พด้�นง�นบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศและเทคโนโลยีส�รสนเทศแก่นักศึกษ�บุคล�กร  

     และชุมชน

 2. พัฒน�ระบบส�รสนเทศ  เพื่อดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยฯ

 3. พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รให้ครอบคลุมทุกหน่วยง�นในมห�วิทย�ลัย 

 4. ให้บริก�รวิช�ก�รด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ และเทคโนโลยีส�รสนเทศแก่สังคม 

 5. ให้บริก�รระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่�ยแก่หน่วยง�น และผู้ใช้บริก�รของมห�วิทย�ลัยฯ

 6. ส่งเสริมสนับสนุนก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์

 7. ส่งเสริมสนับสนุนก�รประกันคุณภ�พของนักศึกษ�ด้�นคว�มรู้คว�มส�ม�รถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับสำ�นักวิทยบริก�รฯ
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วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์รวมทรัพย�กรส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�ของนักศึกษ� อ�จ�รย์ บุคล�กรในมห�วิทย�ลัย 

    และประช�ชนในท้องถิ่น

 2. เป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัยและแหล่งเรียนรู้ด้�นส�รสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

              ของนักศึกษ� รวมถึงก�รให้บริก�รด้วยระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภ�พ

 3. พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นวิช�ก�ร และคอมพิวเตอร์ ให้มีม�ตรฐ�นสูงขึ้น

 4. เพิ่มศักยภ�พในก�รถ่�ยทอดวิช�ก�รคว�มรู้ และพัฒน�ด้วยเทคโนโลยีที่เหม�ะสม ทันสมัย

 5. จัดห�จัดเก็บรวบรวมฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด นครสวรรค์  

              อุทัยธ�นี  และชัยน�ท

 6. บุคล�กรมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญม�กยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้

โครงสร้�งก�รบริห�รง�น

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

อธิก�รบดี

รองอธิก�รบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

คณะกรรมก�รประจำ�สำ�นัก

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยี

ส�รสนเทศฯ

รองผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยบริห�ร
รองผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยทรัพย�กรส�รสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทยบริก�ร

- กลุ่มง�นวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

- กลุ่มง�นระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่�ย

- กลุ่มง�นพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

- กลุ่มง�นบริก�รคอมพิวเตอร์ฯ

- กลุ่มง�นผลิตสื่อก�รเรียนออนไลน์

- กลุ่มง�นบริห�รและเลข�นุก�ร

- กลุ่มง�นคลังและพัสดุ

- กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผนง�น

- กลุ่มง�นประกันคุณภ�พ 

  และประช�สัมพันธ์

- กลุ่มง�นพัฒน�ทรัพย�กรส�รสนเทศ

- กลุ่มง�นวิเคร�ะห์ทรัพย�กรส�รสนเทศ

- กลุ่มง�นว�รส�รและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

- กลุ่มง�นบริก�รและกิจกรรม

- กลุ่มง�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
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อ�จ�รย์ (8)

ข้�ร�ชก�รพลเรือน (1)

พนักง�นร�ชก�ร (6)

ลูกจ้�งชั่วคร�ว (1)

พนักง�นมห�วิทย�ลัย (26)

 ในปีงบประม�ณ 2560  สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศมีจำ�นวนบุคล�กร  รวมทั้งสิ้น 41 คน  โดยแบ่งเป็น 
อ�จ�รย์ 7 คน  ข้�ร�ชก�รพลเรือน 1 คน  พนักง�นร�ชก�ร 6 คน  ลูกจ้�งชั่วคร�ว 1 คน  และพนักง�นมห�วิทย�ลัย 26 คน

จำ�นวนบุคล�กร
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คณะผู้บริห�ร

น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม
ผู้อำ�นวยก�ร

น�งภัคจิร�  ศิริโสม
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

น.ส.จีรพรรณ  เทียนทอง
รองผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยบริห�ร

ผศ.กันย�  อนุกูลธน�กร
รองผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยทรัพย�กรส�รสนเทศ

น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง
รองผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศฯ

น.ส.จริย�  ทิพย์หทัย
รักษ�ก�รหัวหน้�สำ�นักง�นฯ

น�ยดนุวัศ  อิสร�นนทกุล
รักษ�ก�รหัวหน้�ศูนย์วิทยบริก�ร

น�ยชยันต์  นันทวงศ์
รักษ�ก�รหัวหน้�ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ
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หัวหน้�กลุ่มง�น

น.ส.รุ่งนภ�  ส�จิตร
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นบริห�ร

และเลข�นุก�ร

น.ส.กุลณัฏฐ�  ธัญรัฐวุฒินนท์
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นนโยบ�ย

และแผนง�น

น.ส.สุณิส�  อ่อนฉ่ำ�
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นประกันคุณภ�พ

และประช�สัมพันธ์

น.ส.ภัทร�พร  วงษ์น้อย
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นพัฒน�

ทรัพย�กรส�รสนเทศ

น.ส.นิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นวิเคร�ะห์

ทรัพย�กรส�รสนเทศ

น.ส.ปร�งทิพย์  พึงไชย
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นว�รส�ร

และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นบริก�ร

และกิจกรรม

น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นวิช�ก�ร

คอมพิวเตอร์
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หัวหน้�กลุ่มง�น

น�ยสุวิศ�ล  ทับแสง
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่�ย 

น�ยวิชช�กร คูห�ทอง
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นพัฒน�

ระบบส�รสนเทศ

น�งปัทมนันท์  อิสร�นนทกุล
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นก�รให้บริก�ร

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

น.ส.กุลด�  สวนสล�
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นผลิตสื่อ

ก�รเรียนออนไลน์

บุคล�กร | สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

น.ส.ไพรสุด�  ป�นพรม
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.วิภ�รัตน์   อ่อนละออ
เจ้�หน้�ท่ีบริห�รง�นท่ัวไป

น.ส.รุ่งนภ�   ส�จิตร
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป



8

บุคล�กร | สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

บุคล�กร | ศูนย์วิทยบริก�ร

น.ส.กุลณัฏฐ�   ธัญรัฐวุฒินนท์
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.สุณิส�  อ่อนฉ่ำ�
นักวิช�ก�รศึกษ�

น.ส.ภัทร�พร  วงษ์น้อย
บรรณ�รักษ์

น.ส.นิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร
บรรณ�รักษ์

น.ส.ปร�งทิพย์  พึงไชย
บรรณ�รักษ์

น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น
บรรณ�รักษ์

น.ส.กัญญ�  สิงหบุตร
บรรณ�รักษ์

น.ส.บุสดี  หมื่นขัน
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป
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บุคล�กร | ศูนย์วิทยบริก�ร

น.ส.สุภัคตร�  พรมสีนอง
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

(ศูนย์ก�รศึกษ�ย่�นมัทรี) 

น.ส.วรรณี   คณฑ�
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.ปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.ฉัตรด�ว  ช�ติเชื้อ
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.รุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น�ยพิเชษฐ   อยู่เย็น
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น.ส.รมย์นลิน  แตงนวลจันทร์
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น�ยวีระศักดิ์  ศรีผง
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น�ยกษิดิศ  ประมวลกมล
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป
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บุคล�กร | ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ

น�ยสุมนฒ์   จิรพัฒนพร
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ 

น�ยสุวิศ�ล  ทับแสง
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ 

น�ยวิชช�กร  คูห�ทอง
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ 

น.ส.กุลด�  สวนสล�
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�ยนภดล  แข็งก�รน�
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�งดวงพร   สีระวัตร
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

บุคล�กร | ศูนย์วิทยบริก�ร

น�ยสุภรัตน์   กรุดฉ่ำ�
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น.ส.ภคมน  เด่นประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติง�นห้องสมุด
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บุคล�กร | ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ

น.ส.ณัฐณิช�   คงประกอบ
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�งส�วกชกร  พิเดช
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�งอัญชลีพร  แก้ววงษ�
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์

น�ยวิทย�  สีระวัตร
เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์

น�ยปิยพนธ์   ปั้นน�ค
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์

น�ยอ�ดัม   จิกิตศิลปิน
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

น�ยศักดิ์ด�  จตุพร
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์





02
งบประม�ณ
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งบประม�ณที่ได้รับก�รจัดสรร
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560

ลำ�ดับ

ที่
กิจกรรม/โครงก�ร/กิจกรรมย่อย งบประม�ณ(บ�ท)

งบประม�ณแผ่นดิน

1 จัดห�วงจรสื่อส�รและบริก�รอินเทอร์เน็ต 3,000,000

2 โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

    - จัดห�ทรัพย�กรส�รสนเทศ

    - ก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

2,000,000

3 โครงก�รพัฒน�สำ�นักวิทยบริก�ร

    - จัดห�ทรัพย�กรส�รสนเทศ

    - ค่�บำ�รุงรักษ�ห้องสมุดอัตโนมัติ

    - กิจกรรม Books & IT Fair 2017

    - จัดห�สิทธิ์ก�รเข้�ใช้ฐ�นข้อมูลออนไลน์

1,500,000

4 พัฒน�บุคล�กรและศึกษ�ดูง�น

    - พัฒน�บุคล�กร (เดินท�งไปร�ชก�ร)

    - ศึกษ�ดูง�น

500,000

5 บริห�รจัดก�รสำ�นักง�น

    - จัดห�วัสดุสำ�นักง�น

    - จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี

    - ค่�ซ่อมแซมครุภัณฑ์

881,900

6 เตรียมคว�มพร้อมรับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 30,000

รวมเงินงบประม�ณ 7,911,900

เงินนอกงบประม�ณ

7 ประช�สัมพันธ์สำ�นักวิทยบริก�รฯ 70,000

8 พัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 132,800

9 ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริก�ร 160,000

10 บริก�รวิช�ก�รศูนย์วิทยบริก�ร 67,500

11 ปรับปรุงศูนย์วิทยบริก�ร 1,057,020

12 ก�รพัฒน�บทเรียนออนไลน์ 121,800

13 เพิ่มศักยภ�พก�รใช้บริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 480,000

14 ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ 117,300

15 ปรับปรุงห้องประชุม 85,520

16 ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อก�รเรียนรู้ 100,260
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ลำ�ดับ

ที่
กิจกรรม/โครงก�ร/กิจกรรมย่อย งบประม�ณ(บ�ท)

เงินนอกงบประม�ณ

17 จัดห�ทรัพย�กรส�รสนเทศเพิ่มเติม 236,006

18 อบรมก�รสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศจ�ก Application Alist Opac, 

NSRU, SrangSook และฐ�นข้อมูลออนไลน์

60,000

19 ประชุมคณะกรรมก�รประจำ�สำ�นักฯ 39,144

20 โครงก�ร ISO 80,000

21 เงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร (เพิ่มเติม) 896,050

22 เงินอุดหนุนประกันสังคม 36,000

23 ค่�ส�ธ�รณูปโภค 25,000

รวมเงินนอกงบประม�ณ 3,764,400

รวมเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 11,676,300

ร�ยง�นครุภัณฑ์จัดห�
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560

ลำ�ดับ

ที่
ร�ยก�ร จำ�นวน ร�ค�เงิน(บ�ท) งบประม�ณ

1 ชุดซอฟต์แวร์ควบคุมสัญญ�ณเครือข่�ยไร้ส�ย 1 ชุด 939,995 งปม.

2 ชุดโต๊ะทำ�ง�น รูปตัวแอล 1 ชุด 6,200 ร�ยได้

3 เครื่องกระจ�ยสัญญ�ณเครือข่�ยแบบไร้ส�ย 50 ชุด 1,482,000 งปม.

4 เครื่องปรับอ�ก�ศ 24000 บีทียู 3 เครื่อง 64,035 งปม.

5 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 4,500 ร�ยได้

6 ชั้นว�ง CD สองหน้� 2 ชั้น 8,100 ร�ยได้

7 โทรศัพท์ไร้ส�ย 1 เครื่อง 1,690 ร�ยได้

8 สว่�นไฟฟ้� 1 เครื่อง 2,990 ร�ยได้

9 เครื่องสำ�รองไฟฟ้� ขน�ด 500VA 30 เครื่อง 74,700 ร�ยได้

10 เครื่องสำ�รองไฟฟ้� ขน�ด 900VA 6 เครื่อง 30,000 ร�ยได้

11 ไขควงไฟฟ้� 2 เครื่อง 3,000 ร�ยได้

12 ตู้ลำ�โพงเอนกประสงค์ 1 เครื่อง 11,700 ร�ยได้

13 พัดลม ติดผนัง 16 นิ้ว 4 เครื่อง 7,200 ร�ยได้

14 กล้องวงจรปิด IP Camera 6 ตัว 53,100 ร�ยได้

15 Access Point TP-Link 1 เครื่อง 2,700 ร�ยได้
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ลำ�ดับ

ที่

ร�ยก�ร จำ�นวน ร�ค�เงิน(บ�ท) งบประม�ณ

16 เครื่องแปลงสัญญ�ณภ�พละเอียดสูง 

Avemedia

1 เครื่อง 24,650 ร�ยได้

17 ทีวี LED 24 นิ้ว 5 เครื่อง 25,000 ร�ยได้

18 ทีวี Smart TV ขน�ด 65 นิ้ว 1 เครื่อง 75,000 ร�ยได้

19 ชั้นโชว์ ขน�ด 120*40*150 ซม. 2 ชั้น 5,980 ร�ยได้

20 ชั้นโชว์ ขน�ด 40*30*164 ซม. 2 ชั้น 2,980 ร�ยได้

21 ชั้นโชว์ ขน�ด 120*40*180 ซม. 1 ชั้น 4,200 ร�ยได้

22 เครื่องอ�ก�ศ 10 เครื่อง 475,000 ร�ยได้

23 เครื่องอ่�นบ�ร์โค๊ด 2 เครื่อง 23,000 ร�ยได้

24 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 45 เครื่อง 931,050 ร�ยได้

25 ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้�ห้องสมุด 1 เครื่อง 12,358.75 ร�ยได้

26 ชั้นว�งว�รส�ร 1 เครื่อง 19,358.50 ร�ยได้

27 ชั้นหนังสือสูงแบบ 2 ด้�น 2 ช่วง 2 ชั้น 39,729.10 ร�ยได้

28 ชั้นหนังสือสูงแบบ 2 ด้�น 1 ช่วง 1 ชั้น 14,161.45 ร�ยได้

29 รถเข็นหนังสือ 1 คัน 6,141.80 ร�ยได้

30 แท่นแสดงหนังสือใหม่ 1 แท่น 7,308.10 ร�ยได้

31 ตู้ Rack ขน�ด 6U 2 ตู้ 11,000 ร�ยได้

32 ตู้ Rack ขน�ด 9U 2 ตู้ 13,000 ร�ยได้

33 ตู้ Rack ขน�ด 15U 1 ตู้ 13,000 ร�ยได้

34 Gigabit Swith 52 Port 3 ตัว 75,000 ร�ยได้

35 Gigabit Swith 28 Port 1 ตัว 30,000 ร�ยได้

36 Gigabit Swith 20 Port 3 ตัว 37,500 ร�ยได้

37 Gigabit Swith 10 Port 2 ตัว 17,000 ร�ยได้

38 Access Point ยี่ห้อ Cisco รุ่น air-ap852e 4 ชุด 118,700 ร�ยได้

39 Access Point ยี่ห้อ Cisco 16 ชุด 236,800 ร�ยได้

40 โทรทัศน์ ขน�ด 40 นิ้ว 1 เครื่อง 17,000 ร�ยได้

41 ชุดข�ตั้งโทรทัศน์ 1 ชุด 5,500 ร�ยได้

42 Computer Stick 1 ชุด 5,800 ร�ยได้
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แผนดำ�เนินง�น
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

 สำ�หรับในปีงบประม�ณ 2561 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสเทศ ได้จัดเตรียมโครงก�ร และกิจกรรม

ต่�ง ๆ ซึ่งครอบคลุมง�นต�มพันธกิจของหน่วยง�น และสนับสนุนภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยฯ ที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. โครงก�รประช�สัมพันธ์สำ�นักวิทยบริก�รฯ       

 2. โครงก�รประชุมคณะกรรมก�รประจำ�สำ�นัก      

 3. โครงก�รจัดห�วงจรสื่อส�รและบริก�รอินเทอร์เน็ต       

 4. โครงก�รจัดห�ครุภัณฑ์     

 5. โครงก�รครุภัณฑ์สำ�นักง�น         

 6. โครงก�รพัฒน�สำ�นักวิทยบริก�ร  

 7. โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ         

 8. โครงก�รบริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชน         

 9. โครงก�รครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริก�ร        

 10. โครงก�รส่งเสริมห้องสมุดเพื่อก�รเรียนรู้   

 11. โครงก�รปรับปรุงห้องจัดเก็บทรัพย�กรส�รสนเทศและว�รส�ร      

 12. โครงก�รจัดห�ทรัพย�กรส�รสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     

 13. โครงก�รพัฒน�บทเรียนออนไลน์        

 14. โครงก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ        

 15. โครงก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รพัฒน�โปรแกรมระบบส�รสนเทศ

 16. โครงก�รพัฒน�บุคล�กร        

 17. โครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รรับก�รตรวจประเมิน       

 18. โครงก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร     

 19. โครงก�รก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รคุณภ�พ ISO 9001      

 20. โครงก�รปรับปรุงห้องทำ�ง�น และภูมิทัศน์ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักวิทยบริก�รฯ     

 





03
ระบบส�รสนเทศ
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ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

ระบบสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ (NSRU SERVICE)

 ด้วยสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส � ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก � ร สื่ อ ส � ร 

มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏนครสวรรค ์ไดจ้ดัทำ�ระบบ Single Signon 

ระบบจัดก�รข่�วประช�สัมพันธ์ ระบบจัดก�รข้อมูลกิจกรรม 

ระบบจัดก�รคลังรูปภ�พ และระบบบริก�รข้อมูลส�รสนเทศ 

ส่วนกล�งขึ้น โดยใช้ชื่อบริก�ร NSRU Service และเริ่มใช้ง�น 

กับเว็บไซต์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์เป็นระบบแรก  

เ น่ื อ ง จ �ก ในปั จ จุ บั น เว็ บ ไซต์ ข อ งหน่ ว ย ง �นภ�ย ใน 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  ข้อมูลส�รสนเทศยังข�ด 

ค ว � ม ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ทั น ส มั ย 

ไม่เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ข�ดคว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล

  ดัง น้ันเพื่อให้ก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�รภ�ยใน 

เครือข่�ยเว็บไซต์มห�วิทย�ลัยและเว็บไซต์หน่วยง�นภ�ยใน 

มห�วิทย�ลัยเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ท�งสำ�นักวิทยบริก�ร 

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

และก�รสื่อส�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ จึงดำ�เนินก�ร

จัดก�รอบรมก�รพัฒน�เว็บไซต์ เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ที่ดูแลเว็บไซต์

หน่วยง�นส�ม�รถใช้ง�น NSRU Service ได้

http://core.nsru.ac.th

ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รและก�รตัดสินใจ (NSRU MIS) http://mis.nsru.ac.th

 มห�วิทย� ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  มีก�รนำ �ระบบส�รสนเทศ 

เ พื่ อ ก � ร บ ริ ห � ร  ม ห � วิ ท ย � ลั ย ร � ช ภั ฏ น ค ร ส ว ร ร ค์   

(NSRU M IS )  ม� ใช้ ใ นก�ร เก็ บ รวบรวม 

ข้อมูลก�รใช้ข้อมูล ตลอดจนก�รนำ�เสนอข้อมูล 

ของมห�วิทย�ลัย ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 

นครสวรรค์ ได้เล็งเห็นก�รที่จะได้ม�ซึ่งระบบ 

ส�รสนเทศที่ดี มีคว�มเหม�ะสมกับก�รบริห�ร 

จัดก�รของมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถรองรับก�รบริห�ร 

จัดก�รในทกุระดบั รองรบัก�รประกันคณุภ�พก�รศกึษ� 

ก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลง�นมห�วิทย�ลัย

ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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http://core.nsru.ac.th

http://mis.nsru.ac.th

ได้ในอน�คต ส�ม�รถนำ�ส�รสนเทศที่ ไ ด้ ไปประกอบว�ง 

แผนและตัดสินใจด้�นก�รบริห�รได้เป็นอย่�งดี โดยที่ข้อมูล 

ในระบบจะต้องมีคว�มถูกต้อง มีคว�มน่�เชื่อถือสูง กลุ่มง�น 

พัฒน�ระบบส�รสนเทศได้รับคว�มร่วมมือจ�กท�งสำ�นัก 

คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พัฒน�และปรับปรุงระบบ 

เพิ่มเติมได้แก่  ระบบง�นวิจัย  ระบบบริก�รวิช�ก�ร  และระบบ 

บคุล�กรโดยมกี�รเพิม่ในสว่นของบนัทกึแบบประเมนิผลก�รปฏบิตัิ

ง�น (ป.1-ป.7) ก�รเลือ่นขัน้เงินเดอืน  ระบบเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ ์

เพือ่รองรบัก�รจัดทำ�ฐ�นขอ้มลูและส�ม�รถเชือ่มโยงกันไดท้กุระดบั 

ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่�ย ระดับง�น และระดับคณะ โดยให้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในก�รบันทึก ตรวจสอบข้อมูลเพื่อ

สนบัสนนุใหเ้กดิกลไกทีส่ำ�คญัในก�รตอบสนองตอ่นโยบ�ยและแนว

ปฏิบัติก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

ระบบบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) http://elearning.nsru.ac.th

 เนื่องจ�กระบบก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ 

เข้ �ม�มีบทบ�ทในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนม�กขึ้น เป็น 

รูปแบบของก�รเรียนท�งไกลที่ ใช้ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

สำ�คัญที่ส�ม�รถทำ�ให้นักศึกษ�ส�ม�รถเรียนรู้ ได้ทุกเวล� 

ที่ต้องก�ร มี เนื้อห�ร�ยวิช�ต่�งๆ ท่ีใช้เรียนต�มหลักสูตร 

ของมห�วิทย�ลัยมีหล�กหล�ยส�ข�วิช� และมีก�รบูรณ�ก�ร 

คว�มรู้ เข้�ด้วยกันก�รศึกษ�ห�คว�มรู้จึงไม่จำ�เป็นต้องเรียน 

ในห้องเรียนเท่�น้ัน ก�รพัฒน�ระบบสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน 

ในรูปแบบออนไลน์จึงมีคว�มสำ�คัญเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยเสริมก�รเรียน

ก�รสอนต�มชั้นเรียนปกติได้ เป็นก�รเปิดโอก�สท�งก�รศึกษ� 

ให้เปิดกว้�งขึ้น มีก�รปรับปรุงเพิ่มเติม ร�ยวิช�ให้หล�กหล�ย 

ครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น ทำ�ให้นักศึกษ�มีท�งเลือกในก�รศึกษ� 

และส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจำ�นวนสื่อก�รเรียนรู้ 

ปจัจบุนั ในปกี�รศกึษ�ที ่2/2559 มสีือ่ก�รเรยีนรูอ้อนไลน ์รวมทัง้หมด 

101 ร�ยวิช�
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ระบบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์ http://comqa.nsru.ac.th

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์มีระเบียบว่�ด้วย 

ก�รสอบประกั น คุณภ�พก�รศึ กษ� เ กี่ ย วกั บคว �ม รู้  

คว�มส�ม�รถด้�นคอมพิวเตอร์ของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย 

ร�ชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 ให้นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี  

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ทุกคนต้องเข้�รับก�ร 

ทดสอบวัดระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นคอมพิวเตอร์  

ก่อนออกฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพหรือฝึกปะสบก�รณ์วิช�ชีพ 

 ดังนั้นสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ได้จัดทำ�ระบบประกันคุณภ�พคอมพิวเตอร์ เพื่ออำ�นวย 

คว�มสะดวกให้นักศึกษ�ส�ม�รถลงทะเบียนสอบประกัน 

คุณภ�พคอมพิวเตอร์ ผ่�นช่องท�งออนไลน์ และได้ดำ�เนิน 

ก�รปรับปรุงรูปแบบก�รแสดงผลให้ทันสมัยและเข้�ถึงข้อมูล 

ได้ง่�นม�กยิ่งขึ้น

เว็บไซต์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th

 เว็บไซต์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ มีหน้�ที่ 

หลักในก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร ภ�พกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ และใช้นำ�เสนอข้อมูล 

ประวัตมิห�วทิย�ลยัฯ ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วข้องกบัมห�วทิย�ลัย 

ขอ้มลูก�รบริห�ร ขอ้มลูสำ�หรับอ�จ�รย ์ขอ้มลูสำ�หรับนกัศึกษ� 

และข้อมูลสำ�หรับบุคล�กร รวมถึงเป็นเว็บไซต์หลักเพื่อนำ�ท�ง 

ไปยังเว็บไซต์หน่วยง�นและบริก�รอื่นๆ ของมห�วิทย�ลัย

 ได้มีก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงรูปแบบหน้�หลักและส่วน

ก�รแสดงผลต่�งๆ รวมทั้งข้อมูลที่นำ�เสนอให้ถูกต้องครบถ้วน
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http://comqa.nsru.ac.th ระบบจองชุดครุยสำ�หรับบัณฑิต http://www.nsru.ac.th/gown

 มี ก � ร พั ฒ น � ร ะ บ บ ขึ้ น 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก � ร จ อ ง ชุ ด ค รุ ย สำ � ห รั บ 

บัณฑิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก รวดเร็วให้แก่บัณฑิต

ระบบรับร�ยง�นตัวบัณฑิต http://www.nsru.ac.th/graduate

 มกี�รพฒัน�ระบบข้ึนเพ่ือรองรบัก�รจองชดุครยุสำ�หรบั

บณัฑติมห�วทิย�ลัยร�ชภฏันครสวรรค ์เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวก 

และเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รร�ยง�นตัวให้แก่บัณฑิต

ระบบสวัสดิก�รพนักง�นมห�วิทย�ลัยฯ http://ebenefits.nsru.ac.th

 พัฒน�ระบบเพื่อปฏิบัติง�นและควบคุมก�รเบิกจ่�ย 

เงินสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลสวัสดิก�รค่�ศึกษ�บุตร  

ของพนักง�นมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์
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ระบบเว็บไซต์ง�นย�นพ�หนะ http://etransport.nsru.ac.th

 พัฒน�เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภ�ระหน้�ที่  

หน่วยง�นย�นพ�หนะ ต�ร�งข้อมูลก�รใช้รถ ข้อมูลบุคล�กร 

ให้มีคว�มทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง 

เว็บไซต์สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ http://aritc.nsru.ac.th

 เพื่อให้ เว็บไซต์สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี  

ส�รสนเทศ มีคว�มทันสมัย ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เข้�ถึงข้อมูล 

ได้ง่�ยโดยมีก�รปรับปรุงข้อมูล รูปแบบก�รนำ�เสนอข้อมูล  

แ ล ะ ก � ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ ก � ร ใ ห้ บ ริ ก � ร ต่ � ง ๆ 

ให้มีคว�มสะดวกม�กยิ่งขึ้น
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เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษ� http://nsnstudies.nsru.ac.th

 พัฒน�เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษ� เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

ป ร ะ วั ติ ศ � ส ต ร์ ค ว � ม เ ป็ น ม � แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ของจังหวัดนครสวรรค์

เว็บไซต์หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน http://audit.nsru.ac.th

 พัฒน�เว็บไซต์ขึ้ น เ พ่ือ เผยแพร่ข้อมูล 

หน่วยง�น ภ�ระหน้�ที่ และปรับปรุงให้ผู้ใช้ง�น 

ส � ม � ร ถ เ ข้ � ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ง่ � ย 

สะดวกรวดเร็วในก�รใช้ง�น

เว็บไซต์ข้อมูลส�รสนเทศมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ http://developers.nsru.ac.th/demo/InformationReport

 พั ฒ น � เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 

ส�รสนเทศ ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ด้�นนักศึกษ� 

หลักสูตร บุคล�กร วิจัย บริก�รวิช�ก�ร และงบประม�ณ 
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ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ https://e-meeting.nsru.ac.th

 ม ห � วิ ท ย � ลั ย ร � ช ภั ฏ น ค ร ส ว ร ร ค์  

ได้ รั บคว�มร่ วมมื อจ�กมห�วิ ทย�ลั ยบู รพ� 

นำ� “ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

มห�วิทย�ลัยบูรพ�” ม�ใช้เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก 

ในกระบวนก�รจัดประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ก�รจัด 

เ ตรี ยมระ เบี ยบว�ระและ เอกส�รประกอบ 

ก�รประชุม ก�รบันทึกมติที่ประชุม ก�รจัดทำ�

ร�ยง�นก�รประชุมก�รค้นห�ก�รประชุมย้อนหลัง 

ตลอดจนก�รติดต�มมติต่�ง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ 

เอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม  

แ ล ะ ใ น ร ะ ห ว่ � ง ดำ � เ นิ น ก � ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ � น 

เครื่องคอมพิวเตอร์และทุกอุปกรณ์โมบ�ย ได้อย่�ง

สะดวก ได้ทุกที่ ทุกเวล�

S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t



04
ระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
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ก�รพัฒน�ระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
 ในปีงบประม�ณ 2560 ที่ผ่�นม� สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�/ปรับ

ปรุงโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นระบบเครือข่�ยมห�วิทย�ลัย โดยมีก�รจัดสรรงบประม�ณในก�รจัดซื้อ จัดห�อุปกรณ์เครือข่�ยเพิ่มเติม 

เพื่อตอบสนองพันธกิจด้�นก�รให้บริก�รระบบเครือข่�ย ดังนี้

1

2

3

4

5

6

7

ก�รปรับปรุงเส้นท�งเชื่อมโยงเครือข่�ยสำ�รองผ่�นท�ง

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) คว�มเร็ว 300/150 Mbps 

(เส้นท�งหลักผ่�นเครือข่�ย Uninet คว�มเร็ว 1/1 Gbps)

ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและขย�ยระบบเครือข่�ยไร้ส�ยเพิ่มเติม 

จำ�นวน 50 จุด 

ก�รขย�ยสัญญ�ก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์เครือข่�ย ได้แก่ อุปกรณ ์

กระจ�ยสัญญ�ณหลักของมห�วิทย�ลัย (Core Switch), อุปกรณ ์

ค้นห�เส้นท�งหลักของมห�วิทย�ลัย (Router), อุปกรณ์ควบคุม 

ระบบเครือข่�ยไร้ส�ย (Wireless Controller)

ก�รขย�ยสัญญ�ก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ป้องกันก�รบุกรุก 

ในระบบเครือข่�ย (Network Firewall) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ 

ม�กขึ้น

ก�รขย�ยสัญญ�ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�และเครื่องปรับอ�ก�ศ 

ห้องควบคุมระบบส�รสนเทศ (Datacenter) ศูนย์เทคโนโลยี

ส�รสนเทศฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษเพื่อให ้

ส�ม�รถใช้ง�นและบริก�รได้อย่�งต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ก�รจัดห�อุปกรณ์สำ�รองข้อมูลภ�ยในห้องควบคุมระบบ 

ส�รสนเทศ (Datacenter) ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่�นระบบ 

เครือข่�ย (NAS) และระบบสำ�รองข้อมูลฉุกเฉิน (DR Site)

ก�รจัดห�อุปกรณ์ป้องกันและสำ�รองไฟฟ้� (UPS) สำ�หรับตู้เก็บ 

อุปกรณ์ระบบเครือข่�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย และอุปกรณ์ดับเพลิง 

สำ�หรับห้องห้องควบคุมระบบส�รสนเทศ (Datacenter)
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จุดบริก�รเครือข่�ยไร้ส�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย NSRU WiFi

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ (อำ�เภอเมือง)

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ (ย่�นมัทรี อำ�เภอพยุหะคีรี)

ปัจจุบันมีจำ�นวนจุดบริก�ร

เครือข่�ยไร้ส�ย (Wi-Fi)

ภ�ยในมห�วิทย�ลัย 

ทั้งหมด 244 จุด

  ส่วนก�รศึกษ�หลัก 

  ของมห�วิทย�ลัยฯ     

  จำ�นวน  166  จุด

 

  ศูนย์ก�รศึกษ�ย่�นมัทรี 

  จำ�นวน 78 จุด





05
โครงก�ร/กิจกรรม
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โครงก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รใช้ง�น Microsoft Office365”

 ระบบ “Cloud Computing” คือ แอพพลิเคชั่น

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรทุกขน�ด 

รองรับก�รทำ�ง�นได้ทุกรูปแบบ อ�ทิ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ 

อินเทอร์เน็ต แท็บเล็ตที่ทำ�ง�นในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

เมือ่เชือ่มตอ่อินเทอรเ์นต็แลว้ ขอ้มลูต�่งๆ จะถกูเกบ็ไวบ้น Cloud 

รวมทั้งสม�ร์ทโฟนส�ม�รถเชื่อมต่อก�รใช้ง�นในรูปแบบของ 

แอพพลิเคชั่นที่ทำ�ง�นบน Cloud เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ต้องก�ร 

ด้วยรูปแบบ Saas (Software as a Service) ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถ 

ใชง้�นไดท้กุที ่โดยไมจ่ำ�เป็นตอ้งตดิตัง้แอพพลเิคช่ันต�่งๆ ใหยุ้ง่ย�ก 

หรอืไมจ่ำ�เปน็ต้องตดิตัง้เซริฟ์เวอรเ์พ่ือเกบ็ข้อมลูท่ีม�กม�ยองคก์ร

ท่ีใช้ระบบ Cloud ยงัลดคว�มยุง่ย�ก วธินีีช้ว่ยลดภ�ระก�รติดไวรสั 

ไ ม่ ต้อง กั งวล กับระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมู ล  

และประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รติดตั้งซอฟต์แวร์ต่�งๆ 

 เ น่ือ ง ด้วยท�งมห� วิทย� ลัยร �ช ภัฏนครสวรร ค์   

ไ ด้ ทำ � ก � ร จั ด ซื้ อ โ ป ร แ ก ร ม ลิ ข ลิ ท ธิ์ จ � ก ท � ง บ ริ ษั ท  

Microsoft และได้รับสิทธิ์ในก�รใช้ง�นระบบ Office365 

ซึง่เปน็ก�รใขง้�นโปรแกรม Microsoft Office ผ�่นท�งอนิเทอร์เน็ต 

และเป็นก�รทำ�ง�นบน Cloud Computing โดยส�ม�รถนำ�ม� 

ใช้ประโยชน์ในก�รเรียนก�รสอน และก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล 

ภ�ยในคณะ หรือหน่วยง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น  

ก�รบริ ห�รจั ดก�รอี เ มล์ และต�ร�ง เวล�  ก�รพู ดคุ ย 

และเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกันผ่�น Lync ในรูปแบบ IM และ 

Video Conference รวมถึงก�รประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล  

บน Cloud Computing เป็นต้น

 ดังนั้น เพื่อให้ก�รใช้ง�น Microsoft Office365 

เปน็ไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พ ท�งสำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยี 

ส� รสน เทศ  จึ ง ไ ด้ จั ด ง �น โ ค ร งก � รอบรม เชิ ง ป ฏิ บั ติ  

ก�รคอมพิว เตอร์ครั้ งนี้  สำ �หรับอ�จ�รย์และบุคล�กร 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ จะได้นำ�ระบบนี้ไปใช้ใน 

ก�รเรียนก�รสอนและก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งเกิดประสิทธิภ�พ 

สูงสุด   

วันที่ 20-22 มีน�คม พ.ศ.2560

@ ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ Training 1

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
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ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รพัฒน�สื่อคว�มเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)”

 เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented  Reality; AR)  

เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผส�นระหว่�งคว�มเป็นจริง และโลก 

เสมือนที่สร้�งขึ้นม�ผส�นเข้�ด้วยกันผ่�นซอฟต์แวร์และอุปกรณ์

เชื่อมต่อต่�ง ๆ ซึ่งถือว่�เป็นก�รสร้�งข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็น

ส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภ�พกร�ฟิก 

วิดีโอ รูปทรงส�มมิติ และข้อคว�ม ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับ 

กับภ�พในโลกจริงที่ปร�กฏบนกล้อง  เพื่อสร้�งสิ่งที่เสมือนจริง 

ให้กับผู้ใช้ เป็นก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่ผส�นเอ�โลกคว�มจริง 

และคว�มเสมือนจริงเข้�ด้วยกันผ่�นซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์เชื่อม 

ต่อต่�ง ๆ  แสดงผลผ่�นหน้�จอคอมพิวเตอร์  หน้�จอโทรศัพท์

มือถือ  บนเครื่องฉ�ยภ�พ 

 ในปัจจุบันสังคมไทยก้�วเข้�สู่โลกยุคดิจิตอลอย่�งเต็ม 

ตัว ทำ�ให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจสังคมล้วนดำ�เนินไปอย่�งรวดเร็ว 

มีก�รแข่งขันสูง ก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลปริม�ณมห�ศ�ลผ่�นโลก 

ออนไลน์ม�กขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะของเด็กเปลี่ยนไป  

ประกอบกับรัฐบ�ลได้ประก�ศนโยบ�ยไทยแลนด์  4 .0  

มีเป้�หม�ยให้ประเทศไทยก้�วออกจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�ง 

และก้�วไปสู่ประเทศร�ยได้สูงโดย ใช้นวัตกรรมท�งเศรษฐกิจ 

สั งคมและก�รพัฒน�ทรั พย�กรมนุษย์ ท่ี มี คุณภ�พสู ง 

เพื่อก�รขับเคลื่อนประเทศก�รศึกษ�จึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญ 

ในก�รยกระดับคุณภ�พทรัพย�กรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียม

กำ�ลังคนให้พร้อมในก�รเป็นกลไกสำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

และสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�คและระดับน�น�ช�ติ 

ในลำ�ดับต่อไป

 ดังนั้น เพื่อเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พด้�นเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศ ให้แก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ส�ม�รถนำ�เอ� 

ระบบคว�มจริงเสมือนม�ผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้�งสิ่งที่ 

เสมือนจริงให้ผู้ ใช้และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมก�รเรียน 

ก�รสอน  สำ �นั ก วิ ทยบริ ก � รฯ  จึ ง ไ ด้ จั ดทำ � โ ค ร งก�ร 

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รพัฒน�สื่อส�มมิติ เสมือนจริง  

Augmented Reality (AR)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พด้�นก�รให ้

ก�รบริก�รวิช�ก�รของสำ�นักวิทยบริก�รฯ ให้มีคว�มทันสมัย 

และก้�วทันสถ�นก�รณ์โลกเทคโนโลยีในปัจจุบันให้ม�กขึ้น

วันที่ 23-24 มีน�คม พ.ศ. 2560

@ ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ Training 1

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
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ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รใช้ง�น Google Application”

 ในปัจจุบันก�รเรียนก�รสอนในระดับอุดมศึกษ�ของ 

ไทยได้มีก�รนำ�สื่อ/เครื่องมือต่�งๆ เข้�ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงไป 

อย�่งรวดเรว็ของเทคโนโลย ีนบัตัง้แตก่�รนำ�คอมพวิเตอรม์�ใชใ้น 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) ก�รใช้รูปแบบก�รเรียนในร�ยวิช�หรือหลักสูตรต่�งๆ  

แบบออนไลนท่ี์เปดิฟรีผ�่นระบบอินเทอรเ์น็ตและมผีูเ้รยีนรว่มกนั 

เป็นจำ�นวนม�ก (MOOC) ก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ส่ือออนไลน์ 

(Social Media) และก�ร Google Apps for Education 

ที่อ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยและรวด

เร็ว

 เนื่องด้วยท�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ได้นำ� 

Google Apps for Education หรอื Google App สำ�หรบัก�รศกึษ� 

ซึ่งเป็นชุดฟรีอีเมล์จ�ก Google และเครื่องมือต่�งๆ เช่น อีเมล์ 

(Gmail) เอกส�ร (Docs) กลุ่ม (Groups) ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต 

และเป็นก�รทำ�ง�นบน Cloud Computing โดยส�ม�รถนำ�ม� 

ใช้ประโยชน์ในก�รเรียนก�รสอน และก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล 

ภ�ยในคณะ หรือหน่วยง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ นำ�ม�ใช้เป็น 

เครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น

 ดังนั้น เพื่อให้ก�รใช้ง�น Google Apps for Education 

เปน็ไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พ ท�งสำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยี 

ส� รสน เทศ  จึ ง ไ ด้ จั ด ง �น โ ค ร งก � รอบรม เชิ ง ป ฏิ บั ติ  

ก�รคอมพิว เตอร์ครั้ งนี้  สำ �หรับอ�จ�รย์และบุคล�กร 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ จะได้นำ�ระบบนี้ไปใช้ใน 

ก�รเรียนก�รสอนและก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งเกิดประสิทธิภ�พ 

สูงสุด  

วันที่ 28-29 มีน�คม พ.ศ.2560

@ ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ Training 1

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
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ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร หลักสูตร “ก�รใช้ง�น NSRU MIS”

 ด้วยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ มีก�รนำ�ระบบ

ส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  

( NSRU MIS ) และระบบก�รประชุมอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Meeting) 

ม�ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ก�รใช้ข้อมูล ตลอดจนก�รนำ�

เสนอ ข้อมูลของมห�วิทย�ลัย ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

นครสวรรค์ ได้เล็งเห็นก�รที่จะได้ม�ซึ่งระบบส�รสนเทศท่ีดี มี 

คว�มเหม�ะสมกับก�รบริห�รจัดก�รของมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถ

รองรับก�รบริห�รจัดก�รในทุกระดับ รองรับก�รประกันคุณภ�พ 

ก�รศกึษ� ก�รตดิต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลง�นมห�วทิย�ลัย

ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอได ้ ในอน�คตส�ม�รถนำ�ส�รสนเทศ 

ท่ีได้ไปประกอบว�งแผนและตัดสินใจด้�นก�รบริห�รได้เป็น 

อย่�งดี โดยที่ข้อมูลในระบบจะต้องมีคว�มถูกต้อง มีคว�ม 

น่�เชือ่ถอืสงู ทันตอ่เหตกุ�รณน์ัน้ ควรจะตอ้งมกี�รพัฒน�ปรับปรุง  

และเปลีย่นแปลงใหต้รงกบัคว�มตอ้งก�รอยูเ่สมอ และเพือ่ใหเ้กดิ

คว�มยั่งยืนของระบบ

 สำ�หรับก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพ่ือก�รบริห�ร 

(NSRU MIS) ของมห�วิทย�ลัยในระยะท่ี 3 ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�

และปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม ได้แก่ ระบบง�นวิจัย ระบบ

บริก�รวิ ช�ก�ร  และระบบบุคล�กรโดยมีก�ร เพิ่ ม ใน

ส่วนของบันทึกแบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น (ป.1-ป.7) 

ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือน ระบบเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ เพ่ือ 

รองรับก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและส�ม�รถเชื่อมโยงกันได้ทุก 

ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่�ย ระดับง�น และระดับ

คณะ โดยให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในก�รบันทึก ตรวจสอบ

ข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกที่สำ�คัญในก�รตอบสนองต่อ 

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� นอกจ�ก

น้ี ยังนำ�ระบบก�รประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ม�ช่วย

ในก�รบริห�รจัดก�รก�รประชุม จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม 

ติดต�มมติที่ประชุม ทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รประชุมได้อย่�งมี

ประสทิธภิ�พ และทีส่ำ�คัญระบบนีส้�ม�รถรองรบัก�รใชง้�นทุกข

น�ดของหน้�จออุปกรณ์ อ�ทิ สม�ร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถประชุมได้ทุกที่  

ทุกเวล�ผ่�นอุปกรณ์โมบ�ย

 ดังนั้น ท�งสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

โดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร จึงได้มีก�รจัดฝึก

อบรมให้กับบุคล�กรที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้วิธีก�รเข้�ใช้ง�นระบบ 

ไดอ้ย�่งถกูตอ้งต�มขัน้ตอนและส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชนไ์ด้อย�่ง

มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

วันที่ 15-18, 21 สิงห�คม พ.ศ.2560

@ ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ Training 1

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
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โครงก�รบริก�รวิช�ก�รด้�นห้องสมุดแก่สังคม

 ในปี งบประม�ณ 2560 ศูนย์ วิ ทยบริก�ร 

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้จัดทำ�

โครงก�ร “ก�รจัดทำ�ห้องสมุดและติดต�มประเมิน

ผล” ให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ีบริก�ร จำ�นวน 8 โรงเรียน 

และ 2 หน่วยง�น และจัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 

เร่ือง “ก�รจัดก�รห้องสมุดในศตวรรษที่ 21” (Library  

Management in 21st Century Skill) จำ�นวน 2 ครั้ง   

เพ่ือสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�รห้องสมุดให้ 

กว้�งขว�งม�กยิ่งขึ้น  รวมทั้งพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�ร  

หอ้ง สมดุใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รในก�รจดัก�รเรียนรู้ที ่

ทนัสมยั และสอดรบักบันโยบ�ย Thailand 4.0 ของรัฐบ�ล  

อีกทั้งยังเป็นก�รยกระดับม�ตรฐ�นของห้องสมุดท่ีร่วม 

โครงก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถพัฒน�ตนเองได้อย่�งเต็มศักยภ�พ

23 พฤศจิก�ยน 2559
โรงเรียนวัดหนองปลิง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

“จัดทำ�ห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น” 

27-28 ธันว�คม 2559
โรงเรียนอีม�ดอีทร�ย อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

“จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กรห้องสมุด

และก�รใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แนะนำ�ก�รจัดก�ร

ห้องสมุดด้�นก�ยภ�พและจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น” 

25 พฤศจิก�ยน 2559
มห�วิทย�ลัยจุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัย จังหวัดพิจิตร

วัดพฤกษะวันโชติก�ร�ม และห้องสมุดสวนธ�รทิพย์ 

อำ�เภอตะพ�นหิน จังหวัดพิจิตร 

“ลงพื้นที่ติดต�มประเมินผลก�รจัดทำ�ห้องสมุด

และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น” 
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3 พฤษภ�คม 2560
โรงเรียนวัดใหม่ อำ�เภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์

“ลงพื้นที่จัดทำ�ห้องสมุดให้เกิดรูปธรรม” 

9 พฤษภ�คม 2560
มห�วิทย�ลัยจุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัย จังหวัดพิจิตร

วัดพฤกษะวันโชติก�ร�ม และห้องสมุดสวนธ�รทิพย์ 

อำ�เภอตะพ�นหิน จังหวัดพิจิตร 

“ลงพื้นที่ติดต�มประเมินผลก�รจัดทำ�ห้องสมุด 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น ” 

19 พฤษภ�คม 2560
โรงเรียนวิช�วดี อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

“ลงพื้นที่ติดต�มประเมินผลก�รจัดทำ�ห้องสมุด

และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น” 

25 พฤษภ�คม 2560
โรงเรียนบ้�นวังน้ำ�ข�ว และโรงเรียนตลุกข่อยน้ำ� 

อำ�เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

“ลงพื้นที่ติดต�มประเมินผลก�รจัดทำ�ห้องสมุด 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น” 

31 พฤษภ�คม 2560
โรงเรียนบ้�นทุ่งท่�เส� และโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

อำ�เภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

“ลงพื้นที่ติดต�มประเมินผลก�รจัดทำ�ห้องสมุด

และจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น ” 
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กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ “โยเกิร์ต... เพื่อสุขภ�พ

โดย อ�จ�รย์พันธ์ระวี  หมวดศรี

บูธจำ�หน่�ยหนังสือ และอุปกรณ์ไอที

นิทรรศก�รเทิดพระเกียรติในหลวง รัชก�ลที่ 9
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กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น

               ศูนย์วิทยบริก�รเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคว�มสำ�คัญ 

และเป็นหัวใจหลักของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  

ซ่ึงมีภ�รกิจหลักในก�รสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษ� 

ค้นคว้�ห�คว�มรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ปัจจุบันศูนย์วิทย

บริก�ร มีทรัพย�กรส�รสนเทศให้ศึกษ�ได้ค้นคว้�หล�กหล�ย 

รูปแบบ อ�ทิ สิ่ งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์  

ฐ�นข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ นอกจ�กนี้ ศูนย์วิทยบริก�รยังได้ให ้

บรกิ�รต�่งๆ แก่นักศึกษ�และบุคล�กรภ�ยในมห�วทิย�ลยั เชน่ 

บรกิ�รยมื-คนืทรพัย�กรส�รสนเทศ บรกิ�รห้องคน้คว้�ทีท่นัสมยั 

ก�รยมืตอ่หนงัสอืแบบออนไลน ์ฯลฯ ดงันัน้ ท�งศนูยวิ์ทยบรกิ�ร 

จึงได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รที่นักศึกษ�จะส�ม�รถ 

ใช้บริก�รของศูนย์วิทยบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงได้ 

จัดโครงก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษ�สนใจเข้�ห้องสมุด 

ม�กขึ้น โดยให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริก�ร และก�รเข้�ใช้บริก�ร 

ของศูนย์วิทยบริก�รม�กขึ้น

ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่

 “ก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่” เพ่ือแนะนำ�ก�รให้บริก�รของสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รให้บริก�ร 

ด้�นคอมพิวเตอร ์และก�รเข้�ใช้บริก�รศูนย์วิทยบริก�ร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษ�ท่ีเข้�ศึกษ�ใหม่ มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ  

และส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กรส�รสนเทศของศูนย์วิทยบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและตรงกับ คว�มต้องก�ร  

อีกทัง้เพือ่พฒัน�ทกัษะคว�มส�ม�รถของบคุล�กรของศนูยว์ทิยบริก�รในเรือ่งของก�รบริก�รวชิ�ก�ร และก�รถ�่ยทอดคว�มรูใ้ห้

แก่ผู้รับบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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“ส่งเสริมก�รใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ พัฒน�ง�นก�รบริก�รยืม-คืน”

 “ก�รส่งเสริมก�รใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริก�รทำ�ก�รยืม-คืนทรัพย�กรส�รสนเทศด้วย 

เครื่องยืมอัตโนมัติ และเพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้ผู้รับบริก�รเห็นคว�มสำ�คัญของก�รใช้ง�นเครื่องยืม-คืน ม�กขึ้น ซึ่งระบบเครื่อง 

ยืม - คืน ส�ม�รถที่จะอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้รับบริก�รได้ทุกเวล�

“Library in My mind”

 กิจกรรม “Library in My mind”  มีก�รดำ�เนินกิจกรรม

ต่�งๆ ดังนี้ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น โดยผ่�นก�รตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล 

 เนื้อห�ที่เป็นคำ�ถ�ม เป็นเรื ่องเกี่ยวกับก�รให้บริก�ร  

ก�รค้นห�ทรัพย�กรภ�ยในศูนย์วิทยบริก�ร ทัศนคติท่ีผู้เข้�ใช้บริก�ร 

ที่มีต่อห้องสมุด ฯลฯ

 ร�ยละเอียดของกิจกรรม

  ต้ังป้�ยคำ�ถ�มท่ีเก่ียวกับก�รให้บริก�รในศูนย์วิทยบริก�ร 

ก�รค้นห�ทรัพย�กรภ�ยในศูนย์วิทยบริก�ร ทัศนคติที่ผู้เข้�ใช ้

บริก�รมีต่อห้องสมุด ฯลฯ

 ผู้ใช้บริก�รนำ�คำ�ตอบ ใส่กล่องร่วมสนุก ณ จุดบริก�ร

ยืม-คืน ชั้น 1

 ผู้บริห�รศูนย์วิทยบริก�รหรือหัวหน้�กลุ่มง�นบริก�ร 

และกิจกรรม เป็นผู้จับร�งวัลทุก ๆ วัน เวล� 16.00 น.

 ของร�งวัลจะแจกทุกวัน ๆ ละ 3 ร�งวัล สำ�หรับผู้ที่

ตอบคำ�ถ�มถูกต้อง

ภ�พผู้รับร�งวัลกิจกรรม“Library in My mind”
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“เซลฟี่กับหนังสือเล่มโปรด”

 กิจกรรม “เซลฟี่กับหนังสือเล่มโปรด”  มีก�รดำ�เนิน

กิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ 

 เชิญร่วมถ่�ยเซลฟี่หนังสือท่ีท่�นชอบ พร้อมบอก 

เหตุผลที่ท่�นชอบหนังสือเล่มนั้น

 ขั้นตอนก�รโพสต์ต้อง Check in  ศูนย์วิทยบริก�ร 

พร้อมระบุก�รโพสแบบส�ธ�รณะ

 นำ�โพสต์ม�ยืนยันทันทีหลังจ�กโพสต์เสร็จกับเจ้�หน้�ท่ี 

เพ่ือรับของร�งวัล  เน่ืองจ�กของร�งวัลมีจำ�นวนจำ�กัดในแต่ละวัน

 ของร�งวัลจะแจกทุกวันๆ ละ 10 ร�งวัล หรือจนกว่� 

ของร�งวัลกิจกรรมนี้จะหมด

ภ�พส่วนหนึ่งของผู้ร่วมกิจกรรมเซลฟี่กับหนังสือเล่มโปรด

ภ�พส่วนหนึ่งของผู้ได้รับร�งวัล
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“แฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริก�ร ชั้น 7”

 กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ศูนย์วิทยบริก�ร ชั้น 7” เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้คว�มรู้ด้�นก�รใช้บริก�รสื่อโสตทัศน์ต�ม 

โครงก�รฝึกอบรมแฟนพันธุ์แท้ศูนย์วิทยบริก�ร ชั้น 7 และเพื่อประช�สัมพันธ์ ส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน

ก�รเข้�ใช้บริก�รสื่อโสตทัศน์ อีกทั้งยังเป็นก�รกระตุ้นจำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�รศูนย์วิทยบริก�ร ชั้น 7 ให้ม�กยิ่งขึ้น
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กิจกรรม “บุ๊คส์ แอนด์ ไอทีแฟร์ 2017” (Books & IT Fair 2017@NSRU)

 สำ � นักวิ ทยบริ ก �รและ เทคโน โลยี ส �รสน เทศ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ 

สนับสนุนก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัยของมห�วิทย�ลัยฯ 

โดยก�รจัดบริก�รห้องสมุด ก�รจัดบริก�รส�รสนเทศด้วย 

เทคโนโลยีส�รสนเทศ และนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ในรูปแบบ 

ต่�งๆ ท่ีตรงต�มหลักสูตรท่ีจัดก�รเรียนก�รสอนในมห�วิทย�ลัย 

และสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ม�รับบริก�ร เพื่อ 

สนับสนุนก�รเป็นแหล่งเรียนรู้และก�รเป็นศูนย์กล�งในก�รให้ 

บริก�รวิช�ก�รแก่สังคม ชุมชนในท้องถิ่นด้�นห้องสมุด 

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ มี 

ก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัยและพัฒน�ด้วยระบบเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศ ส�ม�รถเสริมสร้�งทักษะก�รใช้ เทคโนโลยี 

ส�รสนเทศในก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน และก�รเรียนรู้ด้วย

ตนเองรวมทัง้สร�้งเสรมินสิยัรกัก�รอ่�น สง่เสรมิก�รใชห้อ้งสมดุ 

ก�รใช้ทรัพย�กรส�รสนเทศได้อย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พ 

 ในก�รน้ี สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ จึง

ได้จัดกิจกรรม “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2017” (Books 

& IT Fair 2017@NSRU) รวมถึงก�รจัดนิทรรศก�ร 

เกี่ยวกับห้องสมุด ส�รสนเทศห้องสมุด นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนระหว่�งวันที่ 14-15 กุมภ�พันธุ์ 2560 จำ�นวน 2 วัน 

ณ อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลย ี

ส�รสนเทศ มห�วทิย�ลัยร�ชภฏันครสวรรค ์ เพ่ือประช�สมัพนัธ ์

เผยแพร่ให้ส�ธ�รณชนได้รับทร�บถึงก�รดำ�เนินกิจกรรมผลง�น 

ก�รให้บริก�รวิช�ก�รก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ� ก�รจัด 

แสดงคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักวิทยบริก�ร 

และเทคโนโลยสี�รสนเทศ และเปดิโอก�สให้คร ูอ�จ�รยน์กัเรียน 

นักศึกษ�นักวิช�ก�ร และประช�ชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีส่วนร่วม 

ในก�รจัดสัมมน�วิช�ก�รด้�นห้องสมุด และเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศได้เห็นประโยชน์ในก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ม�ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�และส่งเสริมก�รใช้สื่อ 

และแหล่งเรียนรู้ให้เหม�ะสมต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

ก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องต�มนโยบ�ยไทยแลนด ์

4.0 เพื่อพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ทุกระดับสู่สังคมก�รเรียนรู้  

และแลกเปลี่ยนคว�มคิดในกลุ่มเครือข่�ยสร้�งคว�มร่วมมือ 

ท�งวชิ�ก�รศกึษ�ระหว�่งกลุ่มผู้สนใจ และเปดิโอก�สใหอ้�จ�รย์ 

นักศึกษ� ตลอดจนผู้สนใจร่วมคัดเลือกซ้ือทรัพย�กรส�รสนเทศ 

สื่อก�รเรียนก�รสอน และอุปกรณ์ไอที ที่ เป็นประโยชน์ 
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ในก�รศึกษ�ค้นคว้� วิจัย เพื่อใช้เป็นสื่อในจัดก�รเรียนก�รสอนในร�ค�ประหยัดให้ตรงกับคว�มต้องก�รเพ่ือส่งเสริมก�รเรียนรู ้

ที่เกิดจ�กก�รอ่�น สร้�งเสริมนิสัยรักก�รอ่�นให้แก่ นักเรียน นักศึกษ� ครู อ�จ�รย์ และประช�ชนทั่วไป และเพื่อสร้�งเครือข่�ย

คว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�รห้องสมุดกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่นอย่�งต่อเนื่องให้กว้�งขว�งม�กยิ่งขึ้น 

ประมวลภ�พกิจกรรม

Books  & IT  Fa i r  20 17@NSRU

ก�รจัดก�รสอนเพื่อรับมือ Thailand 4.0

โดย คุณบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�รคว�มรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สวทช.).

เปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 13 “จินตกวีศิลป์ร่วมสมัย“

โดย คุณศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ

เสวน�นักเขียน “เรื่องเก่�เล่�ใหม่ และปรีดิฉ�ย�ลักษณ์“

โดย คุณเอนก  น�วิกมูล



06
ง�นบริก�ร
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สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

1. รับชำ�ระค่�ธรรมเนียมสมัครสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

2. ง�นติดต่อขอรับวุฒิบัตร ก�รสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

3. ง�นธุรก�รและส�รบรรณ ง�นก�รเงินและพัสดุ ง�นนโยบ�ยและแผนง�น

4. ง�นประกันคุณภ�พและประช�สัมพันธ์

      ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

1. ง�นสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย

   ร�ชภัฏนครสวรรค์ โดยส�ม�รถสมัครสอบผ่�นท�งเว็บไซต์ที่  URL: http://

   comqa.nsru.ac.th

2. ง�นบริก�รวิช�ก�ร จัดฝึกอบรมทักษะด้�นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

   ส�รสนเทศ ซึ่งส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดผ่�นท�งเว็บไซต์ที่ URL: http://

   ittraining.nsru.ac.th

3. ง�นพัฒน�ระบบส�รสนเทศ  ให้บริก�รพัฒน�/ปรับปรุงระบบส�รสนเทศ

   สำ�หรับหน่วยง�นภ�ยใน และภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

4. ง�นบริก�ร Account  เพื่อใช้ง�นระบบเครือข่�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย    

   สำ�หรับนักศึกษ� อ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่ของมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถขอใช้  

   บริก�รผ่�นท�งเว็บไซต์ที่ URL: http://noc.nsru.ac.th

5. บริก�ร e-Mail  ให้บริก�ร NSRU Mail สำ�หรับนักศึกษ� อ�จ�รย์  

   และเจ้�หน้�ที่ของมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถขอใช้ง�นผ่�นท�งเว็บไซต์ที่  URL:  

   http://gafe.nsru.ac.th

6. ง�นบริก�รพื้นที่บน Server   สำ�หรับนักศึกษ� อ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่

   ของมห�วิทย�ลัย ที่ไม่มีพื้นที่ Web Server เป็นของตนเอง   

   ซึ่งส�ม�รถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้ง�นได้ที่เค�น์เตอร์บริก�ร ชั้น 1  

   อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ

7. ง�นบริก�รให้ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   สำ�หรับหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยใน

   มห�วิทย�ลัย เพื่อใช้ในก�รประชุม อบรม สัมมน� ส�ม�รถกรอกแบบฟอร์ม

   ก�รยืมอุปกรณ์ได้ที่เค�น์เตอร์บริก�ร ชั้น 2 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ

8. ง�นบริก�รซ่อมบำ�รุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์   สำ�หรับหน่วยง�น

   ภ�ยในมห�วิทย�ลัย
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1. รับชำ�ระค่�ธรรมเนียมสมัครสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

2. ง�นติดต่อขอรับวุฒิบัตร ก�รสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

3. ง�นธุรก�รและส�รบรรณ ง�นก�รเงินและพัสดุ ง�นนโยบ�ยและแผนง�น

4. ง�นประกันคุณภ�พและประช�สัมพันธ์

      ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

9. ง�นให้บริก�รห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รสืบค้น ให้บริก�รห้องอินเทอร์เน็ต 

   เพื่อใช้ในก�รค้นคว้� สืบค้นข้อมูลสำ�หรับนักศึกษ� อ�จ�รย์    

   และเจ้�หน้�ที่ภ�ยในมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รได้ที่ ชั้น 2   

   อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ

10. ง�นบริก�รให้คำ�แนะนำ�ก�รจัดทำ�บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)    

   สำ�หรับอ�จ�รย์ภ�ยในมห�วิทย�ลัย ส�ม�รถติดต�มข้อมูลผ่�นท�งเว็บไซต์

   ที่ URL: http://elearning.nsru.ac.th

11. ง�นบริก�รห้องประชุม/ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์    สำ�หรับหน่วยง�น

   ทั้งภ�ยใน และภ�ยนอก เพื่อใช้ในก�รประชุม/อบรม/สัมมน�   

   ส�ม�รถตรวจสอบต�ร�งก�รใช้ห้อง หรือกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริก�รได ้

   ที่เค�น์เตอร์บริก�ร ชั้น 2 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ

ห้องประชุม/สัมมน� (อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษ�)

ห้อง จำ�นวนที่นั่ง ที่ตั้ง

ห้องประชุมพระบ�ง 300 ชั้น 4

ห้องประชุมเล็ก 50 ชั้น 4

ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ 20 ชั้น 1

ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ (อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษ�)

ห้อง จำ�นวนเครื่อง ที่ตั้ง

Computer Laboratory 1 30 ชั้น 2

Computer Laboratory 2 30 ชั้น 2

Computer Laboratory 3 42 ชั้น 2

Computer Laboratory 4 45 ชั้น 2

Computer Training 1 42 ชั้น 2

Computer Training 2 30 ชั้น 2
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      ศูนยวิทยบริก�ร (ห้องสมุด)

 ชั้น 1

 - บริก�รยืม - คืน ทรัพย�กรส�รสนเทศ

 - บริก�รเอกส�รสนเทศ/ประช�สัมพันธ์

 - ห้องจัดนิทรรศก�ร/หนังสือใหม่

 - บริก�รตรวจสิ่งของ

 - ห้องประชุมนพเก้�

 ชั้น 2

 - บริก�รหนังสือทั่วไป หมวด 000-349

 - ห้องศึกษ�ค้นคว้�กลุ่มย่อย

 ชั้น 3

 - บริก�รหนังสือทั่วไป หมวด 350-649

 - ห้องศึกษ�ค้นคว้�กลุ่มย่อย

 - ห้องบริก�รศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์

 ชั้น 4

 - บริก�รหนังสือทั่วไป หมวด 650-999

 - ห้องส่งเสริมก�รเรียนรู้ต�มอัธย�ศัย

 ชั้น 5

 - บริก�รห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รสืบค้น 

   และ Web Streamming

 - ห้องบริก�รสืบค้นฐ�นข้อมูลออนไลน์ และ e-Book

 ชั้น 6

 - บริก�รหนังสืออ้�งอิง

 - บริก�รหนังสือทั่วไปภ�ษ�อังกฤษ

 - บริก�รหนังสือง�นวิจัย วิทย�นิพนธ์

 ชั้น 7

 - บริก�รโฮมเธียร์เตอร์

 - บริก�รมัลติมีเดียกลุ่มย่อย

 - บริก�รมัลติมีเดียร�ยบุคคล

 - บริก�รห้องคีตศิลป์

 - ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมสัญญ�ณด�วเทียม

   CATV SYSTEM

 ชั้น 8

 - ห้องประชุม/สัมมน�
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สถิติก�รให้บริก�ร
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ร�ยง�นสรุปสถิติก�รให้บริก�ร
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 (1 ตุล�คม 2559 - 30 กันย�ยน 2560)

ศูนย์วิทยบริก�ร | L i b r a r y

ร�ยก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

ประเภท ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ อื่นๆ รวม

บทคว�ม 13,392 29 1,855 15,276

หนังสือ 92,080 12,884 1,321 106,235

ไฟล์คอมพิวเตอร์ 968 149 19 1,136

สื่อโสตทัศน์ 11,725 314 496 12,535

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 436 5 0 441

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 466 9 1 476

สถิติผู้เข้�ใช้บริก�ร 
ศูนย์วิทยบริก�ร รวมทั้งสิ้น 139,691 คน

บุคคลภ�ยใน 

(99% , 138,946 คน)

บุคคลภ�ยนอก

(1% , 745 คน)

บุคคลภ�ยใน 

(33% , 2,645 คน)

บุคคลภ�ยนอก

(67% , 5,373 คน)

(อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์) (ศูนย์วิทยบริก�ร ย่�นมัทรี)

สถิติผู้เข้�ใช้บริก�ร 
ห้องโฮมเธียร์เตอร์ ห้องมัลติมีเดีย และห้องคีตศิลป์ รวมทั้งสิ้น 28,816 คน

ห้องโฮมเธียร์เตอร์ (24%, 7,040 คน)

ห้องมัลติมีเดียกลุ่มย่อย (32%, 9,194 คน)
ห้องมัลติมีเดียร�ยบุคคล (1%, 294 คน)

ห้องคีตศิลป์ (43%, 12,288 คน)
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สถิติผู้เข้�ใช้บริก�ร 
ห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รสืบค้น รวมทั้งสิ้น 6,051 คน
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สถิติก�รยืม - คืน ทรัพย�กรส�รสนเทศ 
จำ�นวน 34,682 คน รวมทั้งสิ้น 31,999 ร�ยก�ร 

หนังสือ (45%, 15,604 คน)

ว�รส�รและหนังสือพิมพ์ (49%, 16,906 คน)

หนังสือ (6%, 2,060 คน) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (0%, 112 คน)
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ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร | Information Communication Technology

สถิติก�รสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�

ประเภท เปิดสอบ 

(ครั้ง)

ผู้สมัคร 

(คน)

เข้�สอบ 

(คน)

ข�ดสอบ 

(คน)

สอบผ่�น 

(คน)

สอบไม่ผ่�น 

(คน)

ร้อยละ 

(ผู้เข้�สอบ)

ร้อยละ 

(ผู้สอบผ่�น)

น.ศ. 

ภ�คปกติ
122 4817 4388 429 2908 1480 91.09 66.27

น.ศ. ภ�ค 

กศ.บป.
51 470 390 80 240 150 82.97 61.53

สถิติก�รอบรมเตรียมคว�มพร้อมก่อนสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 6 ครั้ง ผู้เข้�รับก�รอบรมรวมทั้งสิ้น 46 คน

11

5
4

7
6

13

สถิติก�รให้บริก�รเครือข่�ยไร้ส�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย

Internet Account Mac Address

บุคล�กร (2%, 87 Account)

นักศึกษ� (98%, 3,563 Account)

หน่วยง�น (3%, 120 เครื่อง)บุคล�กร (10%, 463 เครื่อง)

นักศึกษ� (87%, 4,028 เครื่อง)
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หน่วยง�น (3%, 120 เครื่อง)

นักศึกษ� (87%, 4,028 เครื่อง)

สรุปจำ�นวนก�รให้บริก�รเช่�ห้องประชุม และห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมพระบ�ง (17%, 41 ครั้ง)

Computer Laboratory 1 (9%, 21 ครั้ง)

Computer Laboratory 3 (18%, 44 ครั้ง)Computer Laboratory 4 (34%, 82 ครั้ง)

Computer Training 1 (21%, 50 ครั้ง)

ส่งเสริมก�รเป็น e-University โดยมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

ในก�รให้บริก�รอย่�งเป็นระบบต�มแบบม�ตรฐ�นส�กล
“ ”
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56

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 (1 สิงห�คม 2559 - 31 กรกฎ�คม 2560)

 ในปีก�รศกึษ� 2559 ก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�ภ�ยในเน้นก�รประเมนิคณุภ�พระดับหลักสูตร คณะ และสถ�บนัโดยไมม่ ี

ก�รประเมนิระดบัสำ�นกัโดยตรง ดงันัน้ ท�งสำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศจงึสร้�งตวับง่ช้ีเพ่ิมเตมิ  ทีม่ผีลตอ่ก�รพฒัน� 

คุณภ�พขึ้นม�ใหม่ จำ�นวน  5 ตัวบ่งชี้ 

 นอกจ�กนี้ กลุ่มง�นม�ตรฐ�นก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ กำ�หนดให้หน่วยง�นสนับสนุนทุกหน่วยง�น 

ร�ยง�นผลก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ในส่วนของตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ก�รบริห�รของสำ�นักเพ่ือก�รกำ�กับติดต�มผลลัพธ ์

ต�มพันธกิจ กลุ่มสถ�บันและเอกลักษณ์ของสำ�นัก ดังนั้น ในปีก�รศึกษ� 2559 สำ�นักวิทยบริก�รฯ จึงมีก�รร�ยง�นก�รประกัน 

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับสำ�นัก จำ�นวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ก � ร บ ริ ห � ร ข อ ง สำ � นั ก เ พ่ื อ ก � ร กำ � กั บ ติ ด ต � ม ผ ล ลั พ ธ์ ต � ม พั น ธ กิ จ 

กลุ่มสถ�บันและเอกลักษณ์ของสำ�นัก

  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 1 ก�รให้บริก�รระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภ�พ

  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 ก�รดำ�เนินง�นสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 3 ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รและก�รตัดสินใจ 

  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 4 ก�รให้บริก�รห้องสมุด

  ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 5 คว�มพึงพอใจผู้ใช้บริก�รห้องสมุด

 

ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ค่�เป้�หม�ย ผลก�รดำ�เนินง�น / = บรรลุ

X = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ระดับคุณภ�พ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ก�รบริห�รของสำ�นัก

เพื่อก�รกำ�กับติดต�มผลลัพธ์

ต�มพันธกิจ กลุ่มสถ�บัน 

และและเอกลักษณ์ของสำ�นัก

5 ข้อ 6 ข้อ X 4 ดี

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 1 

ก�รให้บริก�รระบบเครือข่�ย

คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภ�พ

4 ข้อ 5 ข้อ / 5 ดีม�ก

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมท่ี 2 

ก�รดำ�เนินง�นสอบ 

ประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

5 ข้อ 6 ข้อ / 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 3 

ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

เพื่อก�รบริห�รและก�รตัดสินใจ

4 ข้อ 5 ข้อ X 4 ดี
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ค่�เป้�หม�ย ผลก�รดำ�เนินง�น / = บรรลุ

X = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ระดับคุณภ�พ

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  4 

ก�รให้บริก�รห้องสมุด

4 ข้อ 5 ข้อ / 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  5 

คว�มพึงพอใจผู้ใช้บริก�รห้องสมุด

4 คะแนน 4.11 คะแนน / 4 ดี

คะแนนเฉลี่ยรวม (27/6) / 4.50 ดี

ก�รตรวจประเมินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 
วันที่ 29 สิงห�คม 2560 ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ ชั้น 1

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษ� (อ�ค�ร 15)





09
ก�รพัฒน�บุคล�กร
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ก�รพัฒน�บุคล�กร

 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเตรียมคว�มพร้อมรับก�รตรวจติดต�มผลก�รประกันคุณภ�พ และประเมินรักษ�ระบบบริห�ร

ง�นคุณภ�พ ISO 9001:2008 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบม�ตรฐ�นเป็น ISO 9001:2015 จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 8-9 พฤศจิก�ยน 2559 

ณ อ�ค�รสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเตรียมคว�มพร้อมรับก�รตรวจติดต�ม

ผลก�รประกันคุณภ�พ และประเมินรักษ�ระบบบริห�รง�นคุณภ�พ ISO 9001:2008

เพื่อปรับเปลี่ยนระบบม�ตรฐ�นเป็น ISO 9001:2015
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 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศจัดโครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รจัดก�รคว�มรู้ และก�รติดต�มผล

ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560” ให้แก่บุคล�กรภ�ยใน เมื่อที่ 23 มกร�คม 2560  

ณ ห้องปฏิบัติก�ร Computer Training 1 ชั้น 2 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รจัดก�รคว�มรู้ 

และก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560”

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�น “ก�รจัดก�รคว�มรู้ (KM) 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

 เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2560 คณะผู้บริห�รและบุคล�กร สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้เดินท�งเข้�

กร�บบังคมพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมห�ร�ชวังฯ กรุงเทพฯ และเยี่ยมชม

นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ ณ ศ�ล�ว่�ก�รพระร�ชวัง ในพระบรมมห�ร�ชวัง จ�กนั้นเดินท�งไปโรงแรมอัมพว�น่�นอน แอนด์ 

สป� จังหวัดสมุทรสงคร�ม เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�น “ก�รจัดก�รคว�มรู้ (KM) ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2560 ของสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ” และในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2560 เดินท�งไปที ่

บ้�นไม้ธ�ร� แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคร�ม เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�น “แผนบริห�รคว�ม

เสี่ยงประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ของสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ” และในวันศุกร์ที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2560 

เดินท�งไปดอนหอยหลอด และสักก�ระศ�ลกรมหลวงชุมพร จังหวัดสมุทรสงคร�ม
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เข้�กร�บบังคมพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จ

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

ณ พระบรมมห�ร�ชวังฯ กรุงเทพฯ 

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�น 

“ก�รจัดก�รคว�มรู้ (KM) 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560



63

ก�รส่งบุคล�กรเข้�ร่วมอบรม/สัมมน�

ลำ�ดับ

ที่

หัวข้อก�รอบรม/

ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

1 ก�รเข้�ร่วมง�นมหกรรมหนังสือระดับช�ติ 

ครั้งที่ 21 (BOOK EXPO THALAND 2016)

17 

ต.ค. 2559

ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ต ิ

สิริกิติ์ 

จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

1.น�งส�วภัทร�พร วงษ์น้อย

2.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

3.น�งส�วปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

4.น�งส�วฉัตรด�ว ช�ติเชื้อ

5.น�งส�วรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ

2 ก�รสัมมน�วิช�ก�ร 

เรื่อง “ก้�วใหม่ก�รศึกษ�ไทย ก�รศึกษ�

แบบร่วมมือผส�นใจ” ก�รเสวน� 

“คลังทรัพย�กรก�รศึกษ�แบบเปิด 

และระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดก้�วใหม่

ก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล”

14 – 16 

พ.ย. 2559

โรงแรมพูลแมน 

จังหวัดขอนแก่น

น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

3 ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ PULINET 

ครั้งที่ 37 และนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�ร

11 – 12 

ม.ค. 2559

ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ

เอ็มเพรส

จังหวัดเชียงใหม่

1.น�งส�วปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

2.น�งส�วฉัตรด�ว ช�ติเชื้อ

3.น�งส�วรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ

4 พิธีลงน�มคว�มร่วมมือ เรื่อง “นวัตกรรม

ก�รพัฒน�สถ�บันก�รศึกษ�ของประเทศไทย

เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในเชิงก�รแข่งขันบน

เวทีโลก และคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏภ�คเหนือ

14 

พ.ย. 2559

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

พิบูลสงคร�ม 

(ส่วนทะเลแก้ว)

จังหวัดพิษณุโลก

น�ยภ�สกร วรอ�จ

5 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

23 

พ.ย. 2559

โรงเรียนวัดหนองปลิง 

จังหวัดนครสวรรค์

1.น�งก�ญจน�  สดับธรรม

2.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

3.น�งส�วกัญญ� สิงหบุตร

4.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

5.น�ยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ�

6 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

25 

พ.ย. 2559

มห�วิทย�ลัยจุฬ�ลงกรณ์

ร�ชวิทย�ลัย วัดพฤกษะวัน

โชติก�ร�ม และห้องสมุด

สวนธ�รทิพย์ 

จังหวัดพิจิตร

1.น�งก�ญจน�  สดับธรรม

2.น�งส�วจริย� ทิพย์หทัย

3.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

4.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

7 ก�รประชุมวิช�ก�รหอสมุดและคลัง

คว�มรู้มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ประจำ�ปี 2559 เรื่อง บทบ�ทสถ�บัน

ก�รศึกษ�เพื่อประเทศไทยสู่สังคม

ดิจิทัล”

23 – 25 

พ.ย. 2559

มห�วิทย�ลัยมหิดล 

จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

1.น�ยวีระศักดิ์  ศรีผง

2.น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร
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ลำ�ดับ

ที่

หัวข้อก�รอบรม/

ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

8 โครงก�รเครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�ร

ศึกษ� และจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง 

“ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนเครือข่�ยส�รสนเทศ

เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ� ครั้งที่ 34 

(34th WUNCA)” 

17 – 20 ม.ค. 

2560

มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง 

จังหวัดเชียงร�ย

1.ดร.วรวิทย์  พัฒน�อิทธิกุล

2.น�ยภ�สกร  วรอ�จ

3.น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง

4.น�ยพิเชษฐ  อยู่เย็น

5.น�ยวีระศักดิ์  ศรีผง

6.น�ยวิทย�  สีระวัตร

7.น�งดวงพร  สีระวัตร

9 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

26 – 28 

ธ.ค. 2560

โรงเรียนอีม�ดอีทร�ย 

จังหวัดอุทัยธ�นี

1.น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

2.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

3.น�งส�วปร�งทิพย์  พึงไชย

4.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

5.น�ยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ�

10 ก�รประชุมผู้บริห�รและเข้�ร่วมพิธีเปิด

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “ก�รดำ�เนิน

กิจกรรมบนเครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�

ก�รศึกษ� ครั้งที่ 34th (34th WUNCA)”

17 – 19 

ม.ค. 2560

มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง 

จังหวัดเชียงร�ย

ผศ.จรรย� เหลียวตระกูล

11 โครงก�รศึกษ�ดูง�นและประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

ทบทวนผลก�รจัดก�รคว�มรู้ (KM) 

และคว�มเสี่ยงของสำ�นักวิทยบริก�ร

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

22 – 24 ก.พ. 

2560

จังหวัดกรุงเทพมห�นครจัง

หวัดสมุทรสงคร�ม

1. ผศ.ดร.จรรย�  เหลียวตระกูล

2. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ

3. ดร.วรวิทย์  พัฒน�อิทธิกุล

4. น�ยภ�สกร  วรอ�จ

5. น�ยชยันต์  นันทวงศ์

6. น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง

7. น�งก�ญจน�  สดับธรรม

8. น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

9. น.ส.กุลณัฏฐ�  ธัญรัฐวุฒินนท์

10. น�งส�วรุ่งนภ�  ส�จิตร

11. น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

12. น�งส�ววิภ�รัตน์  อ่อนละออ

13. น�งส�วไพรสุด�  ป�นพรม

14. น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร

15. น�งส�วกุลด�  สวนสล�

16. น.ส.ณัฐณิช�  คงประกอบ

17. น�ยนภดล  แข็งก�รน�

18. น�ยวิชช�กร  คูห�ทอง

19. น�งดวงพร  สีระวัตร

20. น�ยวิทย�  สีระวัตร  

21. น�งส�วกชกร  พิเดช

22. น�งส�วปร�งทิพย์ พึงไชย

23. น�งส�ววรรณี  คณฑ�

24. น.ส.นิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร
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ลำ�ดับ

ที่

หัวข้อก�รอบรม/

ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

25. น�งส�วรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ

26. น.ส.ปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

27. น�งส�วฉัตรด�ว  ช�ติเชื้อ

28. น�ยพิเชษฐ  อยู่เย็น

29. น�งส�วกัญญ�  สิงหบุตร

30. น�งส�วบุสดี  หมื่นขัน

31. น.ส.รมย์นลิน แตงนวลจันทร์

32. น�งส�วภัทร�พร  วงษ์น้อย

33. น�ยวีระศักดิ์   ศรีผง

34. น�งส�วภคมน เด่นประเสริฐ

35. น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

36. น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�

37. น�ยศักดิ์ด�  จตุพร

38. น�งส�วสุภัคตร� พรมสีนอง

39. น�งอัญชลีพร  แก้ววงษ�

40. น�ยอ�ดัม   จิกิตศิลปิน

41.น�ยปิยพนธ์   ปั้นน�ค

42. น�ยสุวิศ�ล  ทับแสง

43.น�งส�วจ�รุนีย์  มห�วิลัย

44.น�งสมพงษ์  เผือกจีน

45.น�ยณัฐดนัยภัทร  ย�มปลอด

12 ก�รสัมมน� หัวข้อเรื่อง “ห้องสมุดยุค 4.0 

: มิติคว�มเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อก้�วสู่ห้องสมุด

ในอน�คต (Library 4.0: the New 

Transformation of the Next Generation 

Libraries)”

14 – 15

ก.พ. 2560

โรงแรมลองบีช 

จังหวัดเพชรบุรี

น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

13 ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร เรื่อง 

“ก้�วใหม่ก�รศึกษ�ไทย ก�รศึกษ�แบบเปิด 

ก�รศึกษ�แบบร่วมมือผส�นใจ”

3 

มี.ค. 2560

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

พิบูลสงคร�ม

1.น�งส�วจริย� ทิพย์หทัย

2.น�งส�วนิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร

3.น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

4.น�งอัญชลีพร แก้ววงษ�

5.น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�

14 ก�รประชุมวิช�ก�ร เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับ

ก�รก้�วสู่ยุค Thailand 4.0”

22 – 24

มี.ค. 2560

โรงแรมปรินซ์พ�เลช 

มห�น�ค 

กรุงเทพมห�นคร

1.น�งส�วปรียพัศ พัฒนะสุธ�ดล

2.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

3.น�งส�วนิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร

4.น�งส�วฉัตรด�ว  ช�ติเชื้อ

5.น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�

6.น�งส�วภัทร�พร วงษ์น้อย

15 ก�รสัมมน�และทัศนศึกษ�โรงง�นผลิต  

และไซท์ง�นของบริษัทฯ ที่มีก�รติดตั้งระบบ 

ห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RIFD

26 ก.พ. – 1 มี.ค. 

2560

ประเทศม�เลเซีย 1.ผศ.จรรย� เหลีวตระกูล

2.ดร.วรวิทย์ พัฒน�อิทธิกุล

3.น�ยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ�
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ลำ�ดับ

ที่

หัวข้อก�รอบรม/

ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

16 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 

หลักสูตร “ก�รผลิตสื่อคว�มเป็นจริงเสริม 

(Augmented Reality : AR)”

6 – 7 

มี.ค. 2560

สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

จังหวัดปทุมธ�นี

น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร

17 ก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2560 

(NAC 2017) ภ�ยใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่

ตอบกลุ่มเป้�หม�ยต�มแนวท�งเศรษฐกิจ

พอเพียง”

29 

มี.ค. 2560

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย� 

ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (สวทช.) 

จังหวัดปทุมธ�นี

น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

18 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

“เครือข่�ยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” 

(Thailand Human Library Networks) 

ครั้งที่ 7

4 – 5 

เม.ย. 2560

มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย� 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

1.น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

2.น�ยพิเชษฐ  อยู่เย็น

3.น�งส�วปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

4.น�งส�วฉัตรด�ว  ช�ติเชื้อ

5.น�งส�วภัทร�พร  วงษ์น้อย

19 ก�รอบรมก�รเข้�ใช้ง�นฐ�นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก�รสืบค้นให้กับ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

3 

เม.ย. 2560

มห�วิทย�ลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

1.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

2.น�ยกษิดิศ  ประมวลกมล

3.น�งส�วกัญญ� สิงหบุตร

20 ก�รสัมมน� เรื่อง “ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย

บนเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ และภัยคุกค�มท�ง

อินเทอร์เน็ตสำ�หรับภ�คก�รศึกษ�”

25 

เม.ย. 2560

โรงแรมเดอะ สุโกศล 

จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

น�ยวิทย�  สีระวัตร

21 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

3 

พ.ค. 2560

โรงเรียนวัดใหม่ 

จังหวัดนครสวรรค์

1.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

2.น�งส�วกัญญ�  สิงหบุตร

3.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

4.น�งส�วรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ

5.น�ยพิเชษฐ  อยู่เย็น

22 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ

9 

พ.ค. 2560

มจร.พิจิตร 

วัดพฤกษะวันโชติก�รร�ม 

และห้องสมุดสวนธ�รทิพย์ 

จังหวัดพิจิตร

1.น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

2.น�งส�วนิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร

3.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น 

23 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

19 

พ.ค. 2560

โรงเรียนวิช�วดี  

จังหวัดนครสวรรค์

1.น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

2.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

3.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น
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ลำ�ดับ

ที่

หัวข้อก�รอบรม/

ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

24 ประชุมเพื่อมอบนโยบ�ยและชี้แจงแนวท�ง

ก�รจัดทำ�ข้อมูลต�มม�ตรฐ�นข้อมูลกล�ง

อุดมศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560

23 

พ.ค. 2560

โรงแรมมิร�เคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพมห�นคร

1.น�ยชยันต์  นันทวงศ์

2.น�ยวิชช�กร  คูห�ทอง

25 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

25 

พ.ค. 2560

โรงเรียนบ้�นวังน้ำ�ข�ว 

จังหวัดนครสวรรค์

1.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

2.น�งส�วปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

3.น�งส�วกัญญ�  สิงหบุตร

4.น�งส�วภัทร�พร  วงษ์น้อย

5.น�ยวีระศักดิ์  ศรีผง

26 ก�รจัดโครงก�ร “ก�รจัดก�รห้องสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 (Library Management in 

21st Century Skill)” และดำ�เนินกิจกรรมจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ห้องสมุดและก�รใช้โปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ

31 

พ.ค. 2560

วัดคลองสองหน่อ 

จังหวัดนครสวรรค์

1.น�งส�วนิตย� ทวีศักดิ์วน�ไพร

2.น�งส�วปรียพัศ  พัฒนะสุธ�ดล

3.น�งส�วกัญญ�  สิงหบุตร

4.น�งส�วภัทร�พร  วงษ์น้อย

27 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รแก่ผู้ดูแลระบบ 

เครือข่�ยของสถ�บันก�รศึกษ�ที่เป็นสม�ชิก

ของ UniNet เรื่อง “ก�รติดตั้งแม่ข่�ย 

RADIUS สำ�หรับบริก�รเครือข่�ย eduroam 

setup for eduroam service)

6 – 9 

มิ.ย. 2560

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

รำ�ไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี

น�ยสุวิศ�ล  ทับแสง

28 ก�รร่วมลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก

�รด้�นพัฒน�เครือข่�ยห้องสมุดสีเขียว 

และกิจกรรมก�รฝึกอบรม เรื่อง ก�รเตรียม

คว�มพร้อมก้�วสู่ห้องสมุดสีเขียว

9 มิ.ย. 2560 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

กรุงเทพมห�นคร

ผศ.กันย� อนุกูลธน�กร

29 ก�รเข้�ร่วมโครงก�รเครือข่�ยส�รสนเทศ

เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�และจัดให้มีประชุม

เชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “ก�รดำ�เนินกิจกรรม

บนระบบเครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�

ก�รศึกษ� ครั้งที่ 35 (35th WUNCA) 

18 – 21 ก.ค. 

2560

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

รำ�ไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี

1.น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

2.ผศ.กันย� อนุกูลธน�กร

3.น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง

4.น�ยดนุวัศ อิสร�นนทกุล

5.น�งส�วจริย� ทิพย์หทัย

6.น�งส�วรุ่งนภ� ส�จิตร

7.น�งส�วไพรสุด� ป�นพรม

8.น�งส�วสุณิส� อ่อนฉ่ำ�

9.น�ยพิเชษฐ  อยู่เย็น

10.น�งส�วภัทร�พร  วงษ์น้อย

11.น�ยวุฒิชัย  ทองชื่น

12.น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�

13.น�ยวิชช�กร คูห�ทอง

14.น�ยสุวิศ�ล  ทับแสง

15.น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร

16.น�ยอ�ดัม  จิกิตศิลปิน
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ประชุม/สัมมน�

วัน/เดือน/ปี สถ�นที่ บุคคลที่เข้�ร่วมประชุม

17.น�งส�วกชกร  พิเดช

18.น�งส�วณัฐณิช� คงประกอบ

30 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

เรื่อง “ก�รดำ�เนินง�นระบบจัดเก็บเอกส�ร

ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ต�มโครงก�ร

พัฒน�เครือข่�ยห้องสมุดในประเทศ 

(ThaiLIS)” ให้กับมห�วิทย�ลัย/สถ�บัน

15 – 16 มิ.ย. 

2560

มห�วิทย�ลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

1.น�งส�วกัญญ�  สิงหบุตร

2.น�ยสุภรัตน์  กรุดฉ่ำ�

31 โครงก�รอบรมหลักสูตร “พระร�ชบัญญัติก�ร

จัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ พ.ศ. 

2560” สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น 

ของส่วนร�ชก�ร

20 มิ.ย. 2560 ศ�ล�กล�ง

จังหวัดนครสวรรค์

น�งส�ววิภ�รัตน์  อ่อนละออ

32 โครงก�รประชุมเครือข่�ยด้�นก�รประกัน 

คุณภ�พ สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเขตภ�คเหนือ 

8 แห่ง

29 – 30  มิ.ย. 

2560

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

1.น�งส�วจีรพรรณ  เทียนทอง

2.ผศ.กันย�  อนุกูลธน�กร

3.น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

4.น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

33 โครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

เรื่อง “ก�รออกแบบและพัฒน�ห้องสมุด

ดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

(Open Source Software) 

: โปรแกรม DSpace”

4 – 7 

ก.ค. 2560

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

สุรน�รี 

จังหวัดนครร�ชสีม�

น�ยกษิดิศ  ประมวลกมล

34 ก�รสัมมน�และนำ�เสนอนวัตกรรมก�รเรียน

ก�รสอนแห่งศตวรรษที่ 21 “เอ็ดดูเทค ทูมอโร 

บ�ย ล�นน�คอม” EduTech Tomorrow 

by LannaCom

2 

ส.ค. 2560

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหม่

1.น�ยประยุทธ  สุระเสน�

2.น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

3.น�ยภูริพัศ เหมือนทอง

35 ก�รประชุมผู้บริห�รห้องสมุด (Library 

Director Meeting) เรื่อง ก�รสร้�งคว�ม

เข็มแข็งของเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�ง

ห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�

1 

ก.ย. 2560

สำ�นักง�นวิทยทรัพย�กร 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

กรุงเทพมห�นคร

น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

36 ก�รฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคก�รจัดทำ�และ

วิธีเขียนคู่มือปฏิบัติง�น (ภ�คปฏิบัติ)” รุ่นที่ 1

21 – 22 

ส.ค. 2560

มห�วิทย�ลัยสุโขทัย

ธรรม�ธิร�ช 

จังหวัดนนทบุรี

น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

37 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “พัฒน�สื่อนวัตกรรม

โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง”

9 – 10 

ส.ค. 2560

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

น�ยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร

38 ก�รสัมมน�วิช�ก�รเรื่อง “ก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ก�รจัดก�รศึกษ�แบบมีส่วนรวม”

21 

ก.ย. 2560

โรงแรมแอมบ�สซ�เดอร์ 

กรุงเทพมห�นคร

1.น�งส�วจริย� ทิพย์หทัย

2.น.ส.รมย์นลิน แตงนวลจันทร์

39 ก�รเข้�ร่วมรับร�งวัลหน่วยง�นที่ให้บริก�ร

เครือข่�ยอินเทอร์เน็ตพื้นฐ�นและบริก�ร

ที่รองรับ IPv6 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

26 

ก.ย. 2560

โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค 

กรุงเทพมห�นคร

1.น�ยประยุทธ  สุระเสน�

2.น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

3.น�ยภูริพัศ เหมือนทอง



10
ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม
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ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
 เมื่ อ วั นที่  4  พฤศจิ ก �ยน 

2 5 5 9  ผู้ บ ริ ห � ร แ ล ะ บุ ค ล � ก ร 

สำ �นั กวิทยบริ ก�รและ เทคโนโลยี  

ส�รสน เทศมห�วิ ทย�ลั ย ร �ช ภัฏ 

นครสวรรค์ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร 

แด่พระภิกษุสงฆ์ จำ�นวน 90 รูป 

เ พื่ อ ถ ว � ย เ ป็ น พ ร ะ พ ร � ช กุ ศ ล  

แ ด่ พ ร ะ บ � ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น 

ท ร ม ห � ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  

ณ บริเวณล�นพระพุทธสัพพัญญูฯ

 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม พ.ศ.2559 สำ�นักวิทยบริก�ร 

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำ�บุญเลี้ยงพระ 

เ นื่ อ ง ใ น โ อก �สส่ ง ท้ � ยปี เ ก่ �  ต้ อ น รั บปี ใ ห ม่  2 5 60 

และเพ่ือคว�มเป็นศิริมงคล โดยได้รับเกียรติจ�กผู้ช่วย 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.บัญญัติ ชำ�น�ญกิจ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย 

ร�ชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธ�นในพิธี และได้รับเกียรติ 

จ�กอ�จ�รย์ประยุทธ สุระเสน� รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผน 

และเทคโนโลยีฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ท่ีปรึกษ�ผู้ทำ�คุณประโยชน์ 

ให้แก่สำ�นักวิทยบริก�รฯ คือ อ�จ�ย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม  

และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคล�กรดีเด่นของสำ�นักวิทยบริก�รฯ 

จำ�นวน 2 ท�่น ไดแ้ก ่น�งส�วรุง่รตัน์ อินทรวิเศษ และน�ยสวุศิ�ล 

ทับแสง ณ อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ (ช้ัน 1 ห้องสมุด) 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 



71

 วันที่  21 กุมภ�พันธ์ 2560 ผศ.ดร.วไลพร เมฆ

ไตรรัตน์ รองอธิก�รบดี ผศ.ดร.จรรย� เหลียวตระกูล ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รฯ รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รฯ อ�จ�รย์นันทภัค ธน�

อภินันท์ รองคณบดีคณะวิทย�ก�รจัดก�ร และตัวแทน 

บุคล�กรสำ�นักวิทยบริก�รฯ และสถ�บันวิจัยและพัฒน� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ร่วมถว�ยภัตต�ห�รเพล 

แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ในหลวง 

รัชก�ลที่ 9 ณ วัดเทพนิมิตโฆษิต�ร�ม จังหวัดนครสวรรค์ 
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 วันที่  28 กรกฎ�คม 2560 

คณะผู้ บริห�รและบุคล�กรสำ �นั ก 

วิทยบริก�รฯร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร 

อ�ห�รแห้ง เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 

แ ด่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ � อ ยู่ หั ว 

มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร 

เนื่องในโอก�สเฉลิมพระชนมพรรษ� 65 

พรรษ� ณ บรเิวณล�นพระพทุธสพัพญัญฯู 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 

 วันที่  15 สิงห�คม 2560  

เ ป็ น วั น ค ล้ � ย วั น ส ถ � ป น � 

มห�วิ ทย� ลั ย ร �ชภั ฏนครสวรร ค์   

ครบ 95 ป ี“บชู�ครู  ผูป้ัน้ดนิให้เป็นด�ว” 

คณะผู้ บริห�รและบุคล�กรสำ �นั ก 

วทิยบรกิ�รฯ ได้รว่มตักบ�ตรอ�ห�รแหง้ 

แด่พระสงฆ์และส�มเณร 99 รูป 

ณ  บ ริ เ ว ณล �นหน้ � อ � ค � ร  1 4 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 



11
คว�มร่วมมือกับหน่วยง�น

ภ�ยนอก
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คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น
 คว�มร่วมมือด้�นเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสี�รสนเทศ ระหว่�ง มห�วทิย�ลยัร�ชภฏั

นครสวรรค์ กับ สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ(สวทช.) และก�รเข้�ร่วมโครงก�ร

ระบบสื่อส�ระออนไลน์เพื่อก�รเรียนรู้ท�งไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม 

บรมร�ชกุม�รีในวโรก�สฉลองพระชนม�ยุ 5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558

 น�งส�วจริย� ทิพย์หทัย รักษ�ก�รหัวหน้�สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร ได้รับมอบหม�ยให้เป็นตัวแทนของสำ�นัก 

วทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศ มห�วทิย�ลยัร�ชภฎันครสวรรค ์เข�้รับมอบโล่ขอบคณุทีใ่หก้�รสนบัสนนุขอ้มลูนำ�เข�้ระบบ  

“คลังทรัพย�กรก�รศึกษ�แบบเปิด” และ “คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด” ในโครงก�รสื่อส�ระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุครบ 5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558 และนำ�บุคล�กร 

ของสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎนครสวรรค์ เข้�ร่วมก�รสัมมน�วิช�ก�ร ประจำ�ปี 2560  

“ก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รจัดก�รศึกษ�แบบมีส่วนร่วม” วันพฤหัสบดีที่ 21 กันย�ยน 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B 

ชั้น 1 โรงแรมแอมบ�สซ�เดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 
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โครงก�รนวัตกรรมก�รพัฒน�สถ�บันก�รศึกษ�ฯ ระหว่�ง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

กับ บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท แพคกอน จำ�กัด

 วันที่ 27 พฤษภ�คม 2560 อ�จ�รย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ จ�กอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ให้จัดพิธ ี

ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในโครงก�รนวัตกรรมก�รพัฒน� สถ�บันก�รศึกษ� เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในเชิงก�รแข่งขัน  

บนเวทีโลก ระหว่�ง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ กับ บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท แพคกอน จำ�กัด  

โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รักษ�ร�ชก�รแทนอธิก�รบดีฯ  น�ยชัยยุทธ  สันทน�นุก�ร  รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

ใหญ่  ส�ยง�นก�รตล�ดและก�รข�ย และน�ยภ�คภูมิ  ศรีธิม�กุล  ประธ�นกรรมก�ร   บริษัท แพคกอน จำ�กัด  เป็นผู้ลงน�ม

คว�มร่วมมือในครั้งนี้  ซึ่งร�ยละเอียดข้อตกลงประกอบไปด้วยก�รพัฒน�ใน 7 โครงก�ร ดังนี้

 1. ก�รจัด “ผู้เชี่ยวช�ญ” ร่วมสอน ใน วิช�ต่�งๆ แบบ Remote Teaching

 2. ก�รจัดตั้ง “หลักสูตรฝึกง�น” หรือ Corporate University 

 3. ก�รสนับสนุนก�รสร้�งธุรกิจ “Startup” ผ่�น CAT Techno Farm

 4. ก�รให้บริก�ร eEducation Platform เพื่อรองรับก�รให้บริก�รก�รเรียนก�รสอนผ่�นออนไลน์

 5. ก�รให้บริก�รพัฒน�โครงข่�ย และ อินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง เพ่ือ รองรับก�รพัฒน� มห�วิทย�ลัย ไปสู่ Smart University

 6. ก�รให้บริก�ร Contents และ Software เพื่อก�รศึกษ�

 7. ก�รสร้�งร�ยได้เสริม ให้กับ “สถ�บันฯ” 
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ก�รประชุมโครงก�รเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภ�คเหนือ 8 แห่ง 

 วันที่ 29-30 มิ.ย 2560 น�งส�วจีรพรรณ  เทียนทอง รองผู้อำ�นวยสำ�นักวิทยบริก�รฯ  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์กันย�   

อนกุลูธน�กร รองผูอ้ำ�นวยสำ�นกัวทิยบรกิ�รฯ  น�งส�วจริย�  ทพิย์หทยั รักษ�ก�รหวัหน้�สำ�นกัง�นฯ และน�งส�วสุณสิ�  อ่อนฉำ�่  

นักวิช�ก�รศึกษ� เข้�ร่วมก�รประชุมเครือข่�ยประกันคุณภ�พของสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 

ในเขตภ�คเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 ได้แก่ มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.กำ�แพงเพชร มรภ.พิบูลสงคร�ม มรภ.อุตรดิตถ์  

มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงร�ย มรภ.ลำ�ป�ง ระหว่�ง ณ ห้อง

ประชุม IT160 อ�ค�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ สำ�นักวิทยบริก�ร 

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส � ร ส น เ ท ศ  ม ร ภ .

เพชรบูรณ์ ในก�รประชุมมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในก�ร

บรหิ�รง�นด้�นต่�งๆ และก�รเลอืกประธ�นและเลข�ฯกลุม่เครอืข่�ย 

ภ�คเหนอื โดยดร.เดอืนฉ�ย ไชยบตุร ได้รบัคดัเลอืกเป็นประธ�น 

และอ�จ�รย์เกวลี รังสีสุทธ�ภรณ์ เป็นเลข�นุก�ร ซึ่งมีว�ระ 

ในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และเจ้�ภ�พในก�รจัดง�นครั้งต่อไป

คือ ในปี 2561 มรภ.ลำ�ป�ง และปี 2562 มรภ.อุตรดิตถ์



12
ประมวลภ�พกิจกรรม
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กิจกรรมอื่นๆ 

ในรอบปีงบประม�ณ 2560

ก�รตรวจติดต�มระบบคุณภ�พม�ตรฐ�นภ�ยใน Internal Audit

 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ  จัดให้มีก�รตรวจติดต�มระบบคุณภ�พม�ตรฐ�นภ�ยใน เพื่อให้เป็นไปต�ม

ข้อกำ�หนดของระบบคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง  ในลักษณะสลับหน่วยง�นในก�รตรวจ ในวันที่ 

19 ตุล�คม 2559 ทีม Auditor ของศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ เข้�ตรวจติดต�มง�นสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร  ในวันที่ 21 ตุล�คม 

2559 ทีม Auditor ของศูนย์วิทยบริก�ร เข้�ตรวจติดต�มง�นศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ  และในวันที่ 25-26 ตุล�คม 2559  

ทีม Auditor ของสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร เข้�ตรวจติดต�มง�นศูนย์วิทยบริก�ร

พิธีถว�ยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร

  คณะผู้บริห�รและตัวแทนบุคล�กร  สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ร่วมพิธีถว�ยพระพรชัยมงคล  

สมเดจ็พระเจ้�อยูหั่วมห�วชริ�ลงกรณ บดนิทรเทพยวร�งกรู เนือ่งในวโรก�สเสดจ็ขึน้ทรงร�ชยส์บืสนัตตวิงศเ์ปน็สมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 

รัชก�ลที่ 10 วันพุธที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอมร�วดี อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 
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กิจกรรมปลูกต้นไม้ถว�ยพ่อ  

 คณะผู้บริห�รและตัวแทนบุคล�กรสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถว�ยพ่อ  

ในวันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2559 ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ (ย่�นมัทรี) เพื่อเป็นก�รสืบส�น ต�มแนวพระร�ชดำ�ริด้�นก�ร

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพย�กรป่�ไม้ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช รัชก�ลที่ 9

วันต่อต้�นคอร์รัปชันส�กล (ประเทศไทย) 

 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รจัดนิทรรศก�ร ในน�มมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

นครสวรรค์ หัวข้อ “สุจริตต�มรอยพ่อ ขอทำ�ดีเพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต่อต้�นคอร์รัปชันส�กล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์  

ในวันที่ 9 ธันว�คม พ.ศ. 2559 ณ อ�ค�รหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย  

วิทย�เขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ร่วมง�น 34TH WUNCA

  ผู้บริห�ร และตัวแทนบคุล�กร สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร  

เร่ือง “ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่�ยส�รสนเทศเพ่ือก�รพัฒน�ก�รศึกษ� คร้ังท่ี 34” เม่ือวันพุธท่ี 18 มกร�คม 2560  

ณ หอประชุมสมเด็จย่� มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง โดยก�รจัดประชุมในครั้งที่ 37 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ได้รับ 

เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดง�น ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์
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ก�รประชุมเพื่อส่งมอบง�นก�รบริห�ร สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

  วันศุกร์ที่ 24 มีน�คม 2560 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มีก�รประชุมเพ่ือส่งมอบง�นก�รบริห�ร

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ให้กับ อ�จ�รย์พงษ์ศักด์ิ ศิริโสม ที่เข้�ม�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร  

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ (อ�ค�ร 15 ชั้น 1) 

ก�รประชุมพัฒน�/ปรับปรุง NSRU WEBSITE 

  วนัที ่25 พฤษภ�คม 2560 อ�จ�รยพ์งษศ์กัดิ ์ศริิโสม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัวทิยบริก�ร ได้ประชมุผูบ้ริห�ร และผูด้แูลเวบ็ไซต ์

คณะ/สำ�นัก/สถ�บัน เพื่อรับทร�บแนวท�งก�รพัฒน�ปรับปรุงเว็บไซต์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลมีคว�มครบถ้วน 

ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อก้�วสู่ก�รจัดอันดับ Webomatic Ranking ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ 

(อ�ค�ร 15 ชั้น 1) 

ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมว�ร (๑๐๐ วัน) 

  คณะผู้บริห�รสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมว�ร (100 วัน) เพื่ออุทิศถว�ย 

เป็นพระร�ชกุศลแด่ พระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภูมพิลอดุลยเดช มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทร สย�มินทร�ธิร�ช 

บรมน�ถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 20 มกร�คม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอมร�วดี (อ�ค�ร 14 ชั้น 3) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รแปลข้อมูลเว็บไซต์ภ�ษ�ต่�งประเทศ  

   เมื่อวันที่ 14 มิถุน�ยน 2560 เวล� 13.30 น. อ�จ�รย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รฯ ได้ประชุมห�รือ

แนวท�งก�รแปลข้อมูลเว็บไซต์มห�วิทย�ลัยในรูปแบบภ�ษ�ต่�งประเทศ ร่วมกับคณะกรรมก�รรวบรวมข้อมูลในแต่ละส่วนง�น

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ (อ�ค�ร 15 ชั้น 1) 

ก�รตรวจสอบและกำ�กับติดต�มคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

   วันที่ 28 มิถุน�ยน 2560 คณะกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับติดต�มคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ได้เข้�ตรวจติดต�ม 

ก�รประกันคุณภ�พสำ�นักวิทยบริก�รฯ โดยมี อ�จ�รย์ประสพ ยลสิริธัม เป็นประธ�นกรรมก�รในก�รตรวจติดต�มครั้่งนี้  

ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 

ร่วมง�น 35TH WUNCA

 ผู ้บริห�ร และตัวแทนบคุล�กร สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร  

เรื่อง “ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ� ครั้งที่ 35” เม่ือที่ 19-21กรกฏ�คม 2560  

ณอ�ค�รเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี (อ�ค�ร 36) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี   

จังหวัดจันทบุรี 
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ก�รตรวจติดต�มระบบคุณภ�พม�ตรฐ�นภ�ยใน Internal Audit

 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ  จัดให้มีก�รตรวจติดต�มระบบคุณภ�พม�ตรฐ�นภ�ยใน เพื่อให้เป็นไปต�ม

ข้อกำ�หนดของระบบคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง  ในลักษณะสลับหน่วยง�นในก�รตรวจ ในวัน

ที่ 30 สิงห�คม 2560 ทีม Auditor ของศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ เข้�ตรวจติดต�มง�นสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร  ในวันที่ 31 

สิงห�คม 2560 ทีม Auditor ของสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร เข้�ตรวจติดต�มง�นศูนย์วิทยบริก�ร และในวันที่ 1 กันย�ยน 2560 ทีม 

Auditor ของศูนย์วิทยบริก�ร เข้�ตรวจติดต�มง�นศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ

ก�รประชุมรับมอบนโยบ�ยก�รบริห�รง�นภ�ยในสำ�นักวิทยบริก�รฯ 

  วันที่ 29 กันย�ยน 2560 อ�จ�รย์ประยุทธ  สุระเสน� รองอธิก�รบดีฝ่�ยสื่อส�รองค์กร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ 

ได้ประชุมชี้แจงนโยบ�ยก�รบริห�รง�นภ�ยในสำ�นักวิทยบริก�รฯ และประชุมห�รือเกี่ยวกับก�รจัดง�น WUNCA ครั้งที่ 37  

ที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้�ภ�พก�รจัดง�น ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์  อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษ� 

   น�งส�ววิภ�รัตน์ อ่อนละออ  

   น�งส�วรุ่งนภ�  ส�จิตร      

   น�งส�วไพรสุด� ป�นพรม

   น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�   

   น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย  
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คณะกรรมก�ร

จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2560
สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

   น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม   ประธ�นคณะกรรมก�ร

   น�งส�วจีรพรรณ เทียนทอง  กรรมก�ร

   น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมก�ร 

   ผศ.กันย�  อนุกูลธน�กร  กรรมก�ร

   น�งภัคจิร�  ศิริโสม   กรรมก�ร

   น�ยดนุวัศ  อิสร�นนทกุล  กรรมก�ร  

   น�ยชยันต์     นันทวงศ์  กรรมก�ร

   น�งส�วจริย�     ทิพย์หทัย  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

   น�งส�วกุลณัฏฐ� ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

   น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�   กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

คณะผู้จัดทำ�

   น�ยพงษ์ศักดิ์    ศิริโสม

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

   น�งส�ววิภ�รัตน์ อ่อนละออ  

   น�งส�วรุ่งนภ�  ส�จิตร      

   น�งส�วไพรสุด� ป�นพรม

   น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�   

   น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย  

คณะทำ�ง�น

บรรณ�ธิก�ร

น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

ออกแบบ - จัดรูปเล่ม

น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

ข้อมูล

บุคล�กรสำ�นักวิทยบริก�รฯ ทุกฝ่�ย




