


สารจาก... ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

	 ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์	 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้	 ด้วยกำร

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ	เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ	และบริกำรชุมชน			ซึ่งในรอบ

ปีงบประมำณ	 2561	 ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	 ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรและกิจกรรมท่ีส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 

ในกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร	 	 ตัวอย่ำงโครงกำรและกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรจัดหำครุภัณฑ์	 กำรส่งเสริมและพัฒนำ

บุคลำกร	 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน	 กำรผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน	 

ISO	9001:2015		กำรเป็นเจ้ำภำพจดังำน	“37th	WUNCA”	กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม		กจิกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน		กำรบรกิำร

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ	และกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	เป็นต้น

	 ซึง่ทุกโครงกำรและกจิกรรมทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรจนประสบผลส�ำเรจ็	และบรรลวุตัถปุระสงค์ตำมพนัธกิจนัน้ต้องขอขอบคุณ	

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ	 ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในทุกโครง	 กำร	 ผู้บริหำรและบุคลำกร 

ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	 ทุกท่ำน	 ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	 ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือในทุกด้ำนเป็นอย่ำงดี		 

ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีงบประมำณ	2561	ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี		

	 รำยละเอียดของทุกโครงกำรและกิจกรรมท่ีผ่ำนมำนั้น	 ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	 ได้รวบรวมข้อมูล	 และสรุปผล 

กำรด�ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ	 2561	 จัดท�ำเป็นรำยงำนประจ�ำปีขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 และผู้ที่สนใจได ้

รับทรำบ	หวังว่ำรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ที่สนใจ

นำยพงษ์ศักดิ์		ศิริโสม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ



สารบัญ

 ข้อมูลทั่วไป         1
 การบริหารงาน         2
 งบประมาณ            10
 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร         13
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ         16
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน        17
 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015       18
 การจัดงาน WUNCA ครัง้ที่ 37         19
 การให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ           21
 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        28
 ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ         37 



ข้อมูลทั่วไป
สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 สำ � นักวิทยบริ ก�รและ เทคโนโลยี ส�รสนเทศ 

ได้รับก�รจัดตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่ 	 16	 กันย�ยน	 พ.ศ.	 2547	 

ต�มโครงสร้�งก�รบริห�รง�นใหมเ่พือ่รองรบัก�รเปน็หนว่ยง�น

ต�ม	พ.ร.บ.	มห�วทิย�ลยัร�ชภฏันครสวรรค	์พ.ศ.	2547	ซึง่เป็น 

ก�รรวมกันของ	 2	 สำ�นักเดิม	 	 คือ	 สำ�นักวิทยบริก�ร	 

และสำ �นั กคอมพิ ว เ ตอร์ แ ละ เทค โน โลยี ส � รสน เทศ		 

โดยมีก�รแบ่งส่วนง�นภ�ยในออกเป็น		3		หน่วยง�นย่อย	ดังนี้	

	 1.	ศูนย์วิทยบริก�ร

	 2.	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

	 3.	สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

ปรัชญา

	 เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้	พัฒน�ทรัพย�กรส�รสนเทศ 

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ด้วยเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อ

สนับสนุนพันธกิจของมห�วิทย�ลัย	และบริก�รชุมชน

ประวัติ

	 มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศในก�รให้บริก�รระดับม�ตรฐ�น

ส�กล	และส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อก�รเป็น

มห�วิทย�ลัย	e-University

ปณิธาน

วิสัยทัศน์
	 มุ่งสู่ก�รเป็น	Smart University และคว�มเป็นเลิศ 

ในก�รให้บริก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล

พันธกิจ

1.	 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร	 

				สื่อส�รภ�ยในมห�วิทย�ลัย

2.	 พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและทรัพย�กรส�รสนเทศต�ม 

				พันธกิจของมห�วิทย�ลัย	

3.	 พัฒน�ก�รให้บริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศและเทคโนโลยี 

				ส�รสนเทศ

4.	ส่งเสริมสนับสนุนก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์

5.	ส่งเสริมสนับสนุนก�รประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์ของ	

			นักศึกษ�

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ 
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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

การบริหารงาน
สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน

จำานวนบุคลากร

อ�จ�รย์, 8

ข้�ร�ชก�รพล
เรือน, 1

พนักง�น
มห�วิทย�ลัย 29

พนักง�นร�ชก�ร, 
6

	 ในปีงบประม�ณ	2561		สำ�นักวิทยบริก�ร
และเทคโนโลยีส�รสนเทศมีจำ�นวนบุคล�กร	
รวมทั้งสิ้น	 44	 คน	 	 โดยแบ่งเป็น	 อ�จ�รย์	 8	 คน		
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	1	คน		พนักง�นร�ชก�ร	6	คน		
และพนักง�นมห�วิทย�ลัย	29	คน

“

”
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คณะผู้บริหาร

น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม
ผู้อำ�นวยก�ร

ผศ.ภัคจิร�  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

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

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

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

คอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มงาน

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

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

ระบบส�รสนเทศ

ผศ.ปัทมนันท์  อิสร�นนทกุล
รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มง�นก�รให้บริก�ร

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

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

ก�รเรียนออนไลน์

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

น�งวิภ�รัตน์   ศรีเพ็ชร
เจ้�หน้�ท่ีบริห�รง�นท่ัวไป

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

บุคลากร | สำานักงานผู้อำานวยการ

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

น.ส.สุณิส�  อ่อนฉ่ำ�
นักวิช�ก�รศึกษ�

หัวหน้ากลุ่มงาน
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น.ส.ภัทร�พร  วงษ์น้อย
บรรณ�รักษ์

น.ส.นิตย�  ทวีศักดิ์วน�ไพร
บรรณ�รักษ์

น.ส.ปร�งทิพย์  พึงไชย
บรรณ�รักษ์

น.ส.ก�ญจน� อยู่ประยงค์
บรรณ�รักษ์

น.ส.กัญญ�  สิงหบุตร
บรรณ�รักษ์

น.ส.บุสดี  หมื่นขัน
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

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

บุคลากร | ศูนย์วิทยบริการ
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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�ท่ีบริห�รง�นทั่วไป

น�ยกษิดิศ  ประมวลกมล
นักวิช�ก�รโสตทัศนศึกษ�

น�ยสุภรัตน์   กรุดฉ่ำ�
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น.ส.ภคมน  เด่นประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติง�นห้องสมุด

บุคลากร | ศูนย์วิทยบริการ
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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

น�ยวิทย�  สีระวัตร
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์

น�ยปิยพนธ์   ปั้นน�ค
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์

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

บุคลากร | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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น�งอัญชลีพร  แก้ววงษ�
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์

น�ยศักดิ์ด�  จตุพร
เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์

บุคลากร | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลำ�ดับ

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

งบประม�ณแผ่นดิน

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

2 ครุภัณฑ์

				-	Wireless	Access	Point	ห้องปฏิบัติก�ร

				-	ห้องปฏิบัติก�รมัลติมีเดีย	

7,485,600

				-	ห้องปฏิบัติก�รสื่อสิ่งพิมพ์

				-	ห้องปฏิบัติก�รทักษะคอมพิวเตอร์

				-	ระบบก�รเรียนก�รสอนท�งไกล

				-	ระบบห้องจัดก�รเรียนก�รสอนและฝึกปฏิบัติก�รฯ

				-	ระบบให้บริก�รเครื่องแม่ข่�ย	(Cloud	Computing)

3 พัฒน�สำ�นักวิทยบริก�ร

				-	ก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

				-	ก�รใช้สิทธิระบบศูนย์ข้อมูลสำ�รอง

1,500,000

4 พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

				-	จัดห�ทรัพย�กรส�รสนเทศ

				-	ค่�บำ�รุงรักษ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

				-	ก�รจัดกิจกรรม	บุ๊คส์	แอนด์	ไอที	แฟร์	2018

				-	ค่�ซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,000,000

5 พัฒน�บุคล�กรและศึกษ�ดูง�น

				-	พัฒน�บุคล�กร	(เดินท�งไปร�ชก�ร)

				-	พัฒน�บุคล�กร	(อบรม)

400,000

6 วัสดุสำ�นักง�น

   	-	วัสดุสำ�นักง�นและวัสดุคอมพิวเตอร์

				-	จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี

400,000

7 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร รับก�รตรวจฯ 30,000

รวมเงินงบประม�ณ 14,815,600

เงินนอกงบประม�ณ

8 ประชุมคณะกรรมก�รประจำ�สำ�นักฯ 38,200

9 ประช�สัมพันธ์สำ�นักวิทยบริก�รฯ 70,000

10 ครุภัณฑ์สำ�นักง�น 71,500

				-	ข�ตั้งกล้อง

งบประมาณ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561
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ลำ�ดับ

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

เงินนอกงบประม�ณ

				-	เครื่องคอมพิวเตอร์	(Laptop)

				-	ชุดโต๊ะทำ�ง�นผู้บริห�ร

				-	เครื่องพิมพ์	(Laser	Printer)

11 บริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชน 44,500

12 ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริก�ร

				-	เครื่องคอมพิวเตอร์	(All	in	one	Computer)

				-	เครื่องพิมพ์	(All	in	one	Printer)

				-	เครื่องพิมพ์ระบบหัวเข็ม

				-	เครื่องอ่�นบ�ร์โค๊ด

				-	เครื่องให้คะแนนคว�มพึงพอใจแบบปุ่มสัมผัส

				-	รถเข็น

				-	เครื่องเล่นบลูเรย์

				-	โซฟ�

				-	บอร์ดอะคริลิค

				-	เครื่องปรับอ�ก�ศ

				-	เบ�ะรองนั่งสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม

				-	โต๊ะเอนกประสงค์ข�พับ

722,950

13 ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อก�รเรียนรู้

				-	กิจกรรม	Library	in	My	Mind

				-	กิจกรรมก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่	ปี	2561

				-	กิจกรรมส่งเสริมก�รใช้เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ

				-	กิจกรรมรณรงค์ไม่ยืมเกินกำ�หนด	เกินจริงปรับจริง

				-	กิจกรรม	Lucky	Gift

				-	กิจกรรมบริก�รให้ยืมนะ..กระเป๋�ให้ยืม

				-	กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์

				-	กิจกรรม	Library	Free	Point

				-	อบรมก�รสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ

62,750

14 ปรับปรุงห้องจัดเก็บทรัพย�กรส�รสนเทศและว�รส�ร 9,750

15 โครงก�รพัฒน�บทเรียนออนไลน์

				-	เงินอุดหนุนก�รสร้�งบทเรียน

				-	อบรมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�บทเรียนออนไลน์

118,700

16 พัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 123,700

				-	หลักสูตรก�รสร้�งภ�พเสมือนจริง

				-	หลักสูตรก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน

				-	หลักสูตรก�รใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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ลำ�ดับ

ที่
ร�ยก�ร จำ�นวน

ร�ค�

(บ�ท)
งบประม�ณ

1 Wireless	Access	Point	ห้องปฏิบัติก�ร 86	ชุด 1,933,276.00 แผ่นดิน

2 ห้องปฏิบัติก�รมัลติมีเดีย 1	ระบบ 945,000.00 แผ่นดิน

3 ห้องปฏิบัติก�รสื่อสิ่งพิมพ์ 1	ระบบ 945,000.00 แผ่นดิน

4 ห้องปฏิบัติก�รทักษะคอมพิวเตอร์ 1	ระบบ 888,160.00 แผ่นดิน

5 ระบบก�รเรียนก�รสอนท�งไกล 1	ชุด 556,400.00 แผ่นดิน

6 ระบบห้องจัดก�รเรียนก�รสอนและฝึกปฏิบัติก�รฯ 1	ชุด 914,000.00 แผ่นดิน

7 ระบบให้บริก�รเครื่องแม่ข่�ย	(Cloud	Computing) 1	ชุด 870,600.00 แผ่นดิน

8 ข�ตั้งกล้อง 1	ชุด 								5,000.00	 เงินร�ยได้

9 เครื่องคอมพิวเตอร์	(Laptop) 3	เครื่อง 54,000.00 เงินร�ยได้

10 ชุดโต๊ะทำ�ง�นผู้บริห�ร 1	ชุด 8,500.00 เงินร�ยได้

11 เครื่องพิมพ์แบบ	(Laser	Printer) 1	เครื่อง 4,000.00 เงินร�ยได้

12 เครื่องคอมพิวเตอร์	(All	in	one	Computer) 4	เครื่อง 51,160.00 เงินร�ยได้

13 เครื่องพิมพ์	(All	in	one	Printer) 4	เครื่อง 19,960.00 เงินร�ยได้

14 เครืองพิมพ์ระบบหัวเข็ม 1	เครื่อง 								8,500.00	 เงินร�ยได้

15 เครื่องอ่�นบ�ร์โค๊ด 4	เครื่อง 18,000.00 เงินร�ยได้

16 เครื่องให้คะแนนคว�มพึงพอใจแบบปุ่มสัมผัส 6	เครื่อง 							36,000.00	 เงินร�ยได้

17 รถเข็น 3	คัน 10,500.00 เงินร�ยได้

18 เครื่องเล่นบลูเรย์ 4	เครื่อง 14,360.00 เงินร�ยได้

19 โซฟ� 12	ตัว 							19,080.00	 เงินร�ยได้

20 บอร์ดอะคริลิค 4	อัน 12,000.00 เงินร�ยได้

21 เครื่องปรับอ�ก�ศ 10	เครื่อง 					475,000.00	 เงินร�ยได้

22 เบ�ะรองนั่งสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม 24	ตัว 36,960.00 เงินร�ยได้

23 โต๊ะเอนกประสงค์ข�พับ 6	ตัว 15,540.00 เงินร�ยได้

24 ชุดประชุมท�งไกล	(Video	Conferencing	System) 1	ชุด 124,300.00 เงินร�ยได้

25 ปรับปรุงระบบเครือข่�ย 1	ระบบ 362,409.00 เงินร�ยได้

26 เครื่องคอมพิวเตอร์	(Laptop) 1	เครื่อง 25,000 เงินร�ยได้

27 เครื่องพิมพ์	(Laser	Printer) 2	เครื่อง 8,000 เงินร�ยได้

28 กล้องถ่�ยภ�พพ�โนร�ม�	360	องศ� 1	ตัว 31,000 เงินร�ยได้

29 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1	ตัว 28,000 เงินร�ยได้

30 ปรับปรุงห้องทำ�ง�นฯ 1	ง�น 44,500.00 เงินร�ยได้

รายงานครุภัณฑ์จัดหา
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561
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การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

หัวข้อ หน่วยง�นที่จัด วัน เดือน ปี

สัมมน�เทคโนโลยีกับก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นบน

โลกออนไลน์แบบ	realtime	เพื่อประช�สัมพันธ์และ

ดูแลภ�พลักษณ์ขององค์กรบน	social	media	และง�น

สัมมน�	“Smart		Network		for	Education”

บริษัท	ล�นน�คอม	จำ�กัด 11	-	12	

ตุล�คม	2560

โครงก�รบริก�รแก่สังคม	ประจำ�ปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	2561	เพื่อแนะนำ�ก�รจัดก�รห้องสมุดแก่ชุมชน	

ก�รปฏิบัติก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรห้องสมุด	

ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รห้องสมุดด้วยโปรแกรม	

OpenBiblio	

โรงเรียนบ้�นใหม่คลองอังวะ

โรงเรียนอนุบ�ลบ้�นไร่		

โรงเรียนวัดสะนำ�	

22	-	24	

พฤศจิก�ยน	2560	

นำ�เสนอผลง�นบทคว�มวิจัยในก�รประชุมวิช�ก�ร	 

ปอมท.ประจำ�ปี	พ.ศ.	2560

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น 23	–	25	

พฤศจิก�ยน	2560

สัมมน�เครือข่�ยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย	 

(Thailand	Human	Library	Networks)	ครั้งที่	8	

ระดับน�น�ช�ติ

สำ�นักหอสมุด

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่	ร่วมกับ

เครือข่�ยห้องสมุดแห่งประเทศไทย

7	–	8	

ธันว�คม	2560

สัมมน�เผยแพร่ผลก�รศึกษ�วิจัย	เรื่อง	โครงสร้�งพื้น

ฐ�นอัจฉริยะเพื่อคว�มปลอดภัยส�ธ�รณะ

สำ�นักง�นศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่ง

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

13		

ธันว�คม		2560

สัมมน�วิช�ก�รเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล	4.0 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม

25	–	26	

มกร�คม	2561

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในศตวรรษที่	21

โครงก�รพัฒน�ทักษะและคุณลักษณะคว�มเป็นครู	 

ให้กับนักศึกษ�โปรแกรมวิช�สังคมศึกษ�ชั้นปีที่	4

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชร 24		

มกร�คม		2561

ประชุมเครือข่�ยสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกลุ่มภ�คเหนือ	8	แห่ง	

ครั้งที่	8

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง

30	–	31	

มกร�คม	2561

ประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี	2561	(TK	Forum	2018)	

หัวข้อ	“Creating	Better	Library:	The	Unfinished	

Knowledge”

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้	(สอร.)	

หน่วยง�นภ�ยในสำ�นักง�นบริห�รและ

พัฒน�องค์คว�มรู้	(องค์ก�รมห�ชน)	

สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

15		

กุมภ�พันธ์		2561



หัวข้อ หน่วยง�นที่จัด วัน เดือน ปี

อบรมก�รเข้�ใช้ง�นฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก�ร

สืบค้น	จำ�นวน	8	ฐ�นข้อมูล	โครงก�รพัฒน�เครือข่�ย

ระบบห้องสมุดในประเทศไทย	(ThaiLIS)	ประจำ�ปี	 

พ.ศ.	2561

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	

ร่วมกับบริษัท	บุ๊ค	โปรโมชั่น	แอนด์	

เซอร์วิส	จำ�กัด	และบริษัท	บุ๊คเน็ท	จำ�กัด

13	–	14	

กุมภ�พันธ์	2561

สัมมน�เครือข่�ยสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏทั่วประเทศไทย	

ครั้งที่	7		เรื่อง	“ก�รบริห�รและก�รบริก�รสำ�นัก

วิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	

ในยุคประเทศไทย	4.0”

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

15	–	17

กุมภ�พันธ์	2561

อบรมคอมพิวเตอร์	หลักสูตร	ก�รให้บริก�ร	LINE	BOT	

สำ�หรับหอสมุด	รุ่นที่	1

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม	ร่วม

กับบริษัทวันซอฟต์	แอนด์	โอเอ	จำ�กัด

19	–	20	

กุมภ�พันธ์	2561

โครงก�รพัฒน�ระบบสหบรรณ�นุกรม	(Union	Cata-

log)	สำ�หรับสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เป็นสม�ชิกได้รับทร�บ

ถึงแนวท�งปฏิบัติในก�รลงร�ยก�รสหบรรณ�นุกรมให้

เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันและเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ

ก�รให้บริก�รยืมคืนระหว่�งห้องสมุดสม�ชิกบนฐ�น

ข้อมูลสหบรรณ�นุกรม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�

19	–	20	

กุมภ�พันธ์	2561

อบรมก�รเข้�ใช้ง�นฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก�ร

สืบค้น	(ออนไลน์)	ประจำ�ปี	2561	จำ�นวน	3	ฐ�นข้อมูล	

โครงก�รพัฒน�เครือข่�ยระบบห้องสมุด

ในประเทศไทย	(ThaiLIS)	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�	ร่วมกับบริษัท	EBSCO

21		

มีน�คม		2561

สัมมน�	หัวข้อ	The	Future	of	Hybrid	IT	Made	

Simple

บริษัท	ล�นน�คอม	จำ�กัด 26	–	28

มีน�คม	2561

ประชุมวิช�ก�ร	ครั้งที่	13	ประจำ�ปี	2561	เรื่อง	กลยุทธ์

ดิจิทัลสำ�หรับอุดมศึกษ�	:	ก�รเสริมสร้�งก�รเรียนก�ร

สอนและก�รประเมินผล	“Digital		

Strategies	for	Higher	Education:	Enhancing	

Teaching,	Learning	and	Assessment”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	

ร่วมกับสม�คมเครือข่�ยก�รพัฒน�

วิช�ชีพอ�จ�รย์และองค์กรระดับ

อุดมศึกษ�แห่งประเทศไทย	(ควอท)

29	–	30

มีน�คม	2561

อบรมสัมมน�วิช�ก�ร	Education	ICT	Forum	2018 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

และ	สม�คมอุตส�หกรรมเทคโนโลยี

ส�รสนเทศไทย	(ATCI)

25	–	26

เมษ�ยน	2561

อบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รลงร�ยก�รต�มม�ตรฐ�น

ก�รทำ�ร�ยก�รระเบียบในระดับสหบรรณ�นุกรม	 

(UC	Level)	และก�รดำ�เนินง�นร่วมกันบนฐ�นข้อมูล

สหบรรณ�นุกรม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�	ร่วมกับหน่วยวิจัย

นวัตกรรมด้�นส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัย

วลัยลักษณ์

26	–	27	

เมษ�ยน	2561



หัวข้อ หน่วยง�นที่จัด วัน เดือน ปี

โครงก�รจัดก�รคว�มรู้สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	เรื่อง	ก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้ด้�น

ห้องสมุดสีเขียว

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพ

สตรี

8	

พฤษภ�คม	2561

สัมมน�ท�งวิช�ก�รเรื่อง	“ห้องสมุดกับก�รออกแบบ

กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�นในยุคดิจิทัล”

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สวนสุนันท�

14	–	15	

มิถุน�ยน	2561

สัมมน�	เรื่อง	“เทคโนโลยีท�งด้�นก�รศึกษ�ที่ประเทศ

สิงคโปร์”

บริษัท	ซิสโก้	ซีสเต็มส์	(ประเทศไทย)	

จำ�กัด

9	–	21	

มิถุน�ยน	2561

จัดก�รบรรย�ยและเสวน�เรื่อง	“Smart		Library:	ก�ร

บริก�รของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย	

4.0”

สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ 5	

กรกฎ�คม	2561

อบรมหลักสูตร	“ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้:	ห้องสมุดและ

วิช�ชีพบรรณ�รักษ์”รุ่นที่	4

สม�คมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระ

ร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	

สย�มบรมร�ชกุม�รี

6	–	7	

สิงห�คม	2561

ประชุม	“EBSCO	Annual	Conferences	2018” บริษัท	EBSCO 3	

สิงห�คม	2561

ฝึกอบรมวิธีก�รใช้ง�นโปรแกรมและลงร�ยก�รข้อมูล

ในระบบจัดเก็บเอกส�รฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	

โครงก�รพัฒน�เครือข่�ยระบบห้องสมุดในประเทศไทย	

(ThaiLIS)

สำ�นักง�นบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�

17	

สิงห�คม	2561

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อมอบนโยบ�ยและชี้แจง

แนวท�งก�รจัดทำ�ข้อมูลร�ยบุคคลต�มม�ตรฐ�นข้อมูล

กล�งอุดมศึกษ�เพื่อรองรับนโยบ�ย	Big	Data	ด้�นก�ร

ศึกษ�ของรัฐบ�ล

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�

25		

กรกฎ�คม	2561

สัมมน�ท�งวิช�ก�รเพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้	เรื่อง	

“ก�รจัดก�รจดหม�ยเหตุดิจิทัล	เอกส�รสำ�คัญของ

องค์กร”

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	ร่วมกับ

ฝ่�ยบริก�รคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

31	

สิงห�คม	2561

สัมมน�	เรื่อง	“ก�รพัฒน�สื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

เพื่อก�รเรียนก�รสอนในอน�คต”

มห�วิทย�ลัยนเรศวร 14		

กันย�ยน	2561
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561

 เครือข่ายสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
     8 แห่ง ครั้งที่ 8

	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	 ได้ทำ�บันทึกข้อตกลง

คว�มร่วมมือ	 (MOU)	 ร่วมกับสำ�นักวิทยบริก�รและ

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเขตภ�คเหนือ	

8	 แห่ง	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้พันธกิจของสำ�นักวิทย

บริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 และสนับสนุนพันกิจ

ของมห�วิทย�ลัยเกิดประสิทธิภ�พ	 และประสิทธิผลเชิง

คุณภ�พ	จำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กสำ�นักวิทยบริก�ร 

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏทั่วประเทศ	

ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ	 

คว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจก�รอุดมศึกษ�

ของกลุ่มร�ชภัฏทั่วประเทศ	 และสร้�งแรงผลักดันคว�มคิด

สร้�งสรรคให้เกิดผล
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560

ตัวบ่งชี้
ค่�

เป้�หม�ย

ผลก�ร

ดำ�เนินง�น
คะแนน

ระดับ

คุณภ�พ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ก�รบริห�รของสำ�นักเพื่อก�รกำ�กับติดต�มผลลัพธ์ต�ม 

พันธกิจ	กลุ่มสถ�บันและเอกลักษณ์ของสำ�นัก

6	ข้อ 6	ข้อ 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  1

ก�รให้บริก�รระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภ�พ

5	ข้อ 5	ข้อ 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  2 

ก�รดำ�เนินง�นสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์

5	ข้อ 5	ข้อ 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  3 

ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

5	ข้อ 5	ข้อ 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  4 

ก�รให้บริก�รของศูนย์วิทยบริก�ร

5	ข้อ 5	ข้อ 5 ดีม�ก

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่  5 

คว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�รต่อศูนย์วิทยบริก�ร

4.5	

คะแนน

4.10	

คะแนน

4 ดี

คะแนนเฉลี่ยรวม (29/6) 4.83 ดีม�ก

	 วันท่ี	 27	 สิงห�คม	 2561	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ได้จัดให้มีก�รตรวจประเมินก�รประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ�ภ�ยใน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2560		โดยมี	ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์	กุศลสถิตย์	ประธ�นกรรมก�ร	ผศ.ดร.ส�ธร	ทรัพย์รวงทอง	

กรรมก�ร	และดร.สมพร	พูลพงษ์	กรรมก�รและเลข�นุก�ร	ให้เกียรติเป็นคณะกรรมก�รตรวจประเมิน	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�ง�นของสำ�นักวิทยบริก�รฯ	 นอกจ�กนี้	 ท�งสำ�นักวิทยบริก�รฯ	 ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ได้แก่	

ตวัแทนครโูรงเรียนในเครอืข่�ยก�รจัดบรกิ�รวิช�ก�ร	และตวัแทนนกัศกึษ�	เข�้ร่วมตอบสมัภ�ษณเ์พือ่รบัฟงัปญัห�/ขอ้เสนอแนะใน 

ก�รได้รับบริก�รต่�งๆ	 เพื่อเป็นแนวท�งนำ�ม�ปรับปรุงง�นบริก�รของสำ�นักฯ	 ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของชุมชนม�กยิ่งขึ้น	 

ณ	ห้องประชุมร�ชพฤกษ์	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์
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 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

 สำ�นักวิทวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ ผ่�นก�รรับรองคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO 9001:2015  

จ�กบริษัท Jasanz Intlcert เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 2560 ทั้ง 3 หน่วยง�น ได้แก่ สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์วิทยบริก�ร  

และศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
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 การเป็นเจ้าภาพจัดงาน "37th WUNCA"

	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	 เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมเชิง

ปฏิบัติก�ร	 "ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�ร

ศึกษ�"	ครั้งที่	37	 (37th	WUNCA)	ณ	ศูนย์ประชุมและนิทรรศก�รน�น�ช�ติ	

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	 (ย่�นมัทรี)	 อ.พยุหะคีรี	 จ.นครสวรรค์	 โดยมี	

ดร.สุภัทร	 จำ�ป�ทอง	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 เป็นประธ�น

ในพิธีเปิด	 รองศ�สตร�จ�รย์ป�นใจ	 ธ�รทัศนวงศ์	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�	 กล่�วร�ยง�น	 และได้รับ

เกียรติจ�ก	น�ยธน�คม	จงจิระ	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครสวรรค์	กล่�วต้อนรับ

ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมในในน�มจังหวัดนครสวรรค์	 โดยมีอ�จ�รย์ประยุทธ	 

สุระเสน�	 รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	 กล่�วต้อนรับ

ในน�มมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	 พร้อมทั้งมอบเจ้�ภ�พก�รจัดง�น	

WUNCA	 ครั้งที่	 38	 ซึ่งจะจัดขึ้นที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภูเก็ต	 โดยมีผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ดร.ธวัชชัย	 ทุมทอง	 รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏภูเก็ต	 

ม�ร่วมรับมอบโล่เป็นเจ้�ภ�พครั้งต่อไป	
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กิจกรรมก�รบรรย�ย/อภิปร�ยและกิจกรรม Workshop

บูธแสดงอุปกรณ์ด้�นไอที
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อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ (อ�ค�ร 12)

ชั้น 1  

	 -	บริก�รยืม	-	คืน	ทรัพย�กรส�รสนเทศ		

	 -	บริก�รเอกส�รสนเทศ/ประช�สัมพันธ์		

	 -	โถงจัดนิทรรศก�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

ชั้น 6  

	 -	บริก�รหนังสืออ้�งอิง		

	 -	บริก�รหนังสือทั่วไปภ�ษ�อังกฤษ		

	 -	บริก�รหนังสือง�นวิจัย	วิทย�นิพนธ์

ชั้น 7  

	 -	บริก�รโฮมเธียร์เตอร์		

	 -	บริก�รชมวีดีโอกลุ่มย่อย		

	 -	บริก�รทีวีร�ยบุคคล		

	 -	บริก�รมัลติมีเดียร�ยบุคคล		 		

	 -	บริก�รห้องคีตศิลป์		

	 -	ห้องโสตทัศนูปกรณ์	ควบคุมสัญญ�ณด�วเทียม	

	 		CATV	SYSTEM	

ชั้น 8  

	 -	ห้องประชุม/สัมมน�	

อ�ค�รหอสมุดหลังเก่� (อ�ค�ร 8)

ชั้น 1 

	 -	บริก�รว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน		

	 -	บริก�รว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวล�

													ฉบับเย็บเล่ม		

	 -	บริก�รกฤตภ�ค/จุลส�ร		

	 -	หนังสือเย�วชน/นวนิย�ย/เรื่องสั้น	

ชั้น 2  

	 -	ห้องจดหม�ยเหตุ		

	 -	สำ�นักง�นศูนย์วิทยบริก�ร	

อ�ค�รเรียนรวม ศูนย์ก�รศึกษ�ย่�นมัทรี (อ�ค�ร 11)

ชั้น 2

	 -	ง�นบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

	 -	บริก�รว�รส�ร/หนังสือพิมพ์	

	 -	บริก�รหนังสืออ้�งอิง	-	บริก�รยืม	-	คืน	ทรัพย�กร

													ส�รสนเทศ	

บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
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จำานวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดซื้อ-จัดหา ในปีงบประมาณ 2561

ประเภท ภ�ษ�ไทย

(จำ�นวน)

ภ�ษ�ต่�งประเทศ

(จำ�นวน)

รวม

บทคว�ม ไม่ได้จัดซื้อ

หนังสือ 995	ชื่อเรื่อง

(1,195	เล่ม)

200	ชื่อเรื่อง	 

(200	เล่ม)

1,195	ชื่อเรื่อง

(1,395	เล่ม)

ไฟล์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้จัดซื้อ

สื่อโสตทัศน์ 188	ร�ยก�ร 409	ร�ยก�ร 597	ร�ยก�ร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 331	ชื่อเรื่อง 22		ชื่อเรื่อง 353	ชื่อเรื่อง

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 99	ชื่อเรื่อง

(8,353	ฉบับ)
3	ชื่อเรื่อง

101	ชื่อเรื่อง

(8,353	ฉบับ)

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2561 

สถ�นที่
บุคคลภ�ยใน

(จำ�นวนคน)

บุคคลภ�ยนอก

(จำ�นวนคน)

อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์	(อ.เมืองนครสวรรค์) 124,091 913

อ�ค�ร	11	(ต.ย่�นมัทรี	อ.พยุหะคีรี) 4,271 -

รวมทั้งสิ้น 128,362 913

สถิติการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2561 

ประเภท
จำ�นวน

(คน)

จำ�นวน

(ร�ยก�ร)

หนังสือ 13,198	 25,863

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 378 518	

สื่อโสตทัศน์ 1,439	 1,551

รวมทั้งสิ้น 15,015 27,932
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 การบริการวิชาการแก่สังคม

	 	 	 	 	 	 โครงก�รบริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชน	 เป็นโครงก�รจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นก�ร

จัดก�รหอ้งสมดุให้แก	่คร	ูอ�จ�รย	์เจ�้หน�้ท่ี	บุคล�กร	และนกัเรียน							(ยวุบรรณ�รกัษ)์	

ผู้รับผิดชอบง�นห้องสมุดของโรงเรียนหรือหน่วยง�นร�ชก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร	 ตลอด

จนสร้�งคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รด้�นห้องสมุดกับชุมชน	 เพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้และ

สร้�งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น

	 	 	 	 โครงก�รนี้ยังมีก�รจัดกิจรรมก�รแนะนำ�ก�รจัดก�รห้องสมุดแก่ชุมชนเชิงรุก	 โดย

ใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รห้องสมุดด้วยโปรแกรม	OpenBiblio	ซึ่งได้รับคว�มร่วมมือ

ท�งวิช�ก�รจ�กสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 (สวทช.)	 และ

ยังมีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�นให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริก�ร	 เพ่ือเป็นก�รปลูกฝังนิสัยรักก�รอ่�นและส่งเสริมก�รเรียนรู้	 

นอกจ�กน้ี	ยงัจัดกิจกรรมหอ้งสมดุมชีวีติต�มแนวท�งก�รจดัก�รศกึษ�ใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รในก�รจดัก�รเรยีนรูท่ี้ทันสมัย

และสอดคลอ้งกบันโยบ�ย	Thailand	4.0	ของรฐับ�ล	และอีกทัง้ยงัมกี�รตดิต�มคว�มก�้วหน้�และประเมนิผลก�รดำ�เนินง�นของ

โรงเรยีนทีไ่ดจ้ดักจิกรรมในโครงก�รบรกิ�รวชิ�ก�รในปีงบประม�ณ	2560	ทีผ่่�นม�ต�มเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�	และสถ�นทีต่�่งๆ	ดงันี้

เขตพื้นที่ อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

22	พ.ย.	60 โรงเรียนคลองอังวะ

23	พ.ย.	60 โรงเรียนอนุบ�ลบ้�นไร่

24	พ.ย.	60 โรงเรียนวัดสระนำ�

23	มี.ค.	61 โรงเรียนบ้�นอีม�ดอีทร�ย

22	มี.ค.	61 โรงเรียนบ้�นสมอทอง

เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (ต่�งอำ�เภอ)

22	ก.พ.	61 โรงเรียนบ้�นหนองแฟบ

30	ม.ค.	61 โรงเรียนอุดมพัฒน�

7	ก.พ.	61 โรงเรียนบ้�นไร่ประช�สรรค์

13	ธ.ค.	60 โรงเรียนวัดใหม่	ตำ�บลน้ำ�ทรง

20	ธ.ค.	60 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (อำ�เภอเมือง)

15	ธ.ค.	60 โรงเรียนวัดบ้�นมะเกลือ

8	ธ.ค.	60 โรงเรียนชุมชนวัดเก�ะหงส์

23	ม.ค.	61 โรงเรียนวิช�วดี

23	ม.ค.	61 โรงเรียนวัดหนองปลิง
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 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

	 ในปงีบประม�ณ	2561	สำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศ	โดยศนูยว์ทิยบรกิ�รไดจั้ด	“กิจกรรมสง่เสริมก�รอ�่น” 

ขึ้นเพื่อเป็นก�รส่งเสริม	และสนับสนุนให้ผู้รับบริก�ร	ได้แก่	นักศึกษ�	อ�จ�รย์	เจ้�หน้�ที่	และบุคคลทั่วไปเข้�ใช้บริก�รต่�งๆ	ของ

ศูนย์วิทยบริก�รเพิ่มม�กขึ้น	โดยส่วนใหญ่เป็นก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รแนะนำ�	ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ง�นเทคโนโลยี	ระบบฐ�น

ข้อมูล	รวมถึงระบบก�รเข้�รับบริก�รเกี่ยวกับห้องสมุด	ประกอบด้วยกิจกรรมต่�ง	ๆ	ดังนี้

กิจกรรม ช่วงเวล� ลักษณะของกิจกรรม

				อบรมก�รสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ

จ�ก	Appication	ALIST	Opac,	NSRU	

e-Library,	SrangSook	และฐ�นข้อมูล

ออนไลน์

ธันว�คม	2560	

(จำ�นวน	2	ครั้ง)	

กุมภ�พันธ์	2561	

(จำ�นวน	2	ครั้ง)	

กรกฎ�คม	2561

(จำ�นวน	1	ครั้ง)

จัดอบรมก�รสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ

จ�ก	Application	ALIST,	OPAC,	NSRU																			

e-Library,	SrangSook	และฐ�นข้อมูลออนไลน์	

ให้แก่ผู้ใช้บริก�ร	เพื่อให้ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถ

สืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศผ่�นระบบเครือข่�ย

อินเทอร์เน็ตด้วยระบบ	Application	ALIST,	

Opac,	NSRU	e-Library,	SrangSook	และฐ�น

ข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเองได้อย่�งถูกต้องและมี

ประสิทธิภ�พ

				ครอบครัวนักอ่�น 1	–	30	ธ.ค.60 เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้มีผู้ม�ใช้บริก�รและยืม

ทรัพย�ก�รส�รสนเทศของศูนย์วิทยบริก�รเพิ่ม

ม�กขึ้น	โดยผู้เข้�ร่วมโครงก�รส�ม�รถนำ�กระเป๋�

ผ้�หรือกระเป๋�ที่ส�ม�รถใส่หนังสือได้ครั้งละ 

หล�ย	ๆ	เล่มม�บริจ�ค	เพื่อส่งต่อให้กับผู้ใช้บริก�ร

ในก�รยืมหนังสือกับศูนย์วิทยบริก�รอย่�งน้อย	4	

เล่ม	จึงจะส�ม�รถขอยืมกระเป๋�ผ้�ใส่ทรัพย�กร

สนเทศนำ�กลับบ้�นได้	และเมื่อคืนทรัพย�กรส�ร

สนเทศจะต้องใส่กระเป๋�ผ้�ส่งคืนเมื่อถึงกำ�หนด

				ส่งเสริมก�รใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ 5	–	9	ก.พ.61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมก�รใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ	

(self	check)	เพื่อกระตุ้น/ส่งเสริม/สนับสนุนให้

ผู้ใช้บริก�รมีคว�มสะดวกในก�รยืมทรัพย�กร

ส�รสนเทศ	และมีก�รยืมทรัพย�กรส�รสนเทศ

ม�กขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้มีก�รอ่�นหนังสือม�ก

ขึ้นและยังเป็นก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีม�ใช้ในง�น

บริก�รอีกด้วย

				อ่�นได้	อ่�นดี 12	ก.พ.–	12	มี.ค.	61 กิจกรรม	“อ่�นได้	อ่�นดี	”	เป็นกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักก�รอ่�นและก�รเรียนรู้	กระตุ้นให้นักศึกษ�	

อ�จ�รย์	ตลอดจนบุคล�กรของมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏนครสวรรค์	เข้�ม�ศึกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรู้



กิจกรรม ช่วงเวล� ลักษณะของกิจกรรม

ภ�ยในศูนย์วิทยบริก�ร	ทั้งนี้ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ตอบคำ�ถ�มประจำ�สัปด�ห์	ๆ	ละ	1	คำ�ถ�ม	ซึ่งเป็น

คำ�ถ�มเกี่ยวกับหนังสือแนะนำ�ประจำ�เดือนและ

ระเบียบก�รเข้�ใช้บริก�รของศูนย์วิทยบริก�ร	โดย

ตอบคำ�ถ�มแล้วใส่กล่องร่วมสนุก	ณ	จุดบริก�ร

ยืม	-	คืน		ในทุก	ๆ	สัปด�ห์	จะมีก�รจับสล�ก	เพื่อ

ห�ผู้โชคดีรับร�งวัลพิเศษจ�กผู้บริห�รสำ�นักวิทย

บริก�รฯ

				ห้องสมุดมนุษย์ 15	-28	ก.พ.61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้เพื่อตอบสนองก�ร

เรียนรู้จ�กหนังสือมีชีวิต	ซึ่งคือบุคคลที่ต้องก�ร

ถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้	ถ่�ยทอดประสบก�รณ์	หรือ

สร้�งแรงบันด�ลใจผ่�นก�รสนทน�ให้กับผู้สนใจ

หรือผู้ใช้บริก�ร

				กิจกรรมก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ มิ.ย.	–	ก.ค.	61 เป็นกิจกรรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับบริก�รและก�รเข้�

ใช้บริก�รของศูนย์วิทยบริก�ร	สำ�นักวิทยบริก�ร

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	โดยมีบุคล�กรกลุ่มง�น

บริก�รและกิจกรรมเป็นวิทย�กรในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษ�ใหม่ประจำ�ปีของมห�วิทย�ลัยหรือของ

แต่ละคณะในปีก�รศึกษ�	2561

				Library	Free	Point 16	ก.ค.–	21	พ.ย.	61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ใช้บริก�รศูนย์วิทยบริก�ร 

(ย่�นมัทร)ี ส�ม�รถยืมทรัพย�กรส�รสนเทศได้

ม�กขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริก�ร ที่มี

ประวัติก�รยืมทรัพย�กรส�รสนเทศสะสมต�ม

เงื่อนไข ดังนี ้

        นักศึกษ�ทุกระดับชั้นปีและบุคล�กร

ของมห�วิทย�ลัย	ที่มีประวัติก�รยืมทรัพย�กร

ส�รสนเทศสะสมม�แล้วไม่น้อยกว่�	50	ร�ยก�ร	

ส�ม�รถใช้สิทธิ์ก�รยืมได้ไม่เกิน	10	เล่ม	น�น	10	

วัน	(เดิมยืมได้	6	เล่ม	น�น	7	วัน)

									สำ�หรับสม�ชิกประเภทอ�จ�รย์ที่มี

ประวัติก�รยืมทรัพย�กรส�รสนเทศสะสมม�แล้ว

ไม่น้อยกว่�100	ร�ยก�ร	ส�ม�รถใช้สิทธิ์ก�รยืมได้

ไม่เกิน	30	เล่ม	น�น	70	วัน(เดิมยืมได้ไม่เกิน	20	

เล่ม	น�น	60	วัน)

				กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	“Library	in	My	

Mind”	เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

มห�วิชร�ลงกรณ	บดินทรเทพยวร�งกูร	เนื่องใน

วโรก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ทำ�คว�มดีถว�ย

16	ก.ค.	–	30	พ.ย.	61 เป็นกิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�นและจิตอ�ส�	

โครงก�รเชิญชวนนักศึกษ�	อ�จ�รย์	บุคล�กร

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	และบุคคล

ภ�ยนอก	ที่สนใจร่วมกิจกรรมทำ�คว�มดีถว�ย



26

1
การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายสํารองผ่านทาง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ความเร็ว 300/150 Mbps 

(เส้นทางหลักผ่านเครือข่าย Uninet ความเร็ว 1/1 Gbps)

กิจกรรม ช่วงเวล� ลักษณะของกิจกรรม

ในหลวงรัชก�ลที่	10	น้อมรำ�ลึกในพระ

มห�กรุณ�ธิคุณ	และแสดงคว�มจงรักภักดีแด่

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ในรูปแบบของ

ก�รรับบริจ�คหนังสือ	โดยมีศูนย์วิทยบริก�รเป็น

สื่อกล�งนำ�ไปบริจ�คให้แก่โรงเรียนระดับประถม

ศึกษ�	–	มัธยมศึกษ�	ที่อยู่ห่�งไกลในจังหวัด

นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง	หรือโรงเรียน

ในเครือข่�ยบริก�รชุมชนของสำ�นักวิทยบริก�ร

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ให้ได้รับหนังสือดีมี

ประโยชน์ไว้ใช้เพื่อก�รศึกษ�

				เกินจริง	ปรับจริง 16	ก.ค.	–	30	พ.ย.	61 เป็นกิจกรรมประช�สัมพันธ์เพิ่มคว�มรู้ในเรื่องของ

สิทธิก�รยืมทรัพย�กรส�รสนเทศ	เพื่อกระตุ้น/ส่ง

เสริม/สนับสนุนให้ผู้ใช้บริก�รมีคว�มตระหนักถึง

ก�รทำ�ต�มระเบียบก�รยืมทรัพย�กรส�รสนเทศ

และก�รเสียค่�ปรับของศูนย์วิทยบริก�ร	กรณีที่

นำ�ทรัพย�กรส�รสนเทศม�คืนเกินกำ�หนดและ

เพื่อเป็นก�รรณรงค์ให้ผู้ใช้บริก�รตระหนักและส่ง

ทรัพย�กรส�รสนเทศม�คืนต�มกำ�หนดเวล�
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ภาพประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน



การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ง�นสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร ์

ให้แก่	นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	โดยส�ม�รถ

สมัครสอบผ่�นท�งเว็บไซต์ที่		URL:	http://comqa.nsru.ac.th

2. ง�นบริก�รวิช�ก�ร  

จัดฝึกอบรมทักษะด้�นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	

ซึ่งส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียด		ผ่�นท�งเว็บไซต์ที่	URL:	

http://ittraining.nsru.ac.th

3. ง�นพัฒน�ระบบส�รสนเทศ  

ให้บริก�รพัฒน�/ปรับปรุงระบบส�รสนเทศให้แก่หน่วยง�น

ภ�ยใน	และภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

4. ง�นบริก�ร Account

เพื่อใช้ง�นระบบเครือข่�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัย	แก่นักศึกษ�	

อ�จ�รย์	และเจ้�หน้�ที่ของมห�วิทย�ลัย		ส�ม�รถขอใช้บริก�ร

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

5. บริก�ร e-Mail  

ให้บริก�ร	NSRU	Mail	สำ�หรับนักศึกษ�	อ�จ�รย์	และเจ้�หน้�ที่

ของมห�วิทย�ลัย	ส�ม�รถขอใช้ง�น				ผ่�นท�งเว็บไซต์ที่		URL:	

http://gafe.nsru.ac.th



6. ง�นบริก�รพื้นที่บน Server  

ให้แก่	นักศึกษ�	อ�จ�รย์	และเจ้�หน้�ที่ของมห�วิทย�ลัย	 

ที่ไม่มีพื้นที่	Web	Server		เป็นของตนเอง	ซึ่งส�ม�รถกรอกแบบ

ฟอร์มเพื่อขอใช้ง�นได้ที่เค�น์เตอร์บริก�ร	ชั้น	1	อ�ค�รเฉลิม

พระเกียรติฯ

7. ง�นบริก�รให้ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ให้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ภ�ยในมห�วิทย�ลัย	เพื่อใช้ในก�รประชุม	

อบรม		สัมมน�	ส�ม�รถกรอกแบบฟอร์มก�รยืมอุปกรณ์ได้ที่

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

8. ง�นบริก�รซ่อมบำ�รุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  

ให้แก่หน่วยง�นภ�ยในมห�วิทย�ลัย

9. ง�นให้บริก�รห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รสืบค้น

ให้บริก�รห้องอินเทอร์เน็ต	เพื่อใช้ในก�รค้นคว้�	สืบค้นข้อมูล				

ให้แก่นักศึกษ�	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)		ให้แก่อ�จ�รย์ภ�ยในมห�วิทย�ลัย			 

ส�ม�รถติดต�มข้อมูลผ่�นท�งเว็บไซต์ที่		URL:	http://elearn-

ing.nsru.ac.th
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         บริก�รห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 6 ห้อง 

        1. Computer Laboratory 1	 จำ�นวน	 30		เครื่อง	

        2. Computer Laboratory 2	 จำ�นวน	 30		เครื่อง		

        3. Computer Laboratory 3	 จำ�นวน	 42		เครื่อง	

        4. Computer Laboratory 4	 จำ�นวน	 45		เครื่อง	

        5. Computer Training 1	 จำ�นวน	 42		เครื่อง	

        6. Computer Training 2	 จำ�นวน	 30		เครื่อง	

11. ให้บริก�รห้องประชุม/ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร ์  

ให้แก่	หน่วยง�นทั้งภ�ยใน	และภ�ยนอก	เพื่อใช้ในก�รประชุม/	

อบรม/สัมมน�	ส�ม�รถตรวจสอบต�ร�งก�รใช้ห้อง	หรือกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บริก�รได้ที่เค�น์เตอร์บริก�ร	ชั้น	2		อ�ค�ร

เฉลิมพระเกียรติฯ

ห้องประชุม/สัมมน� จำ�นวน 3 ห้อง 

1.	ห้องประชุมพระบ�ง	 	 รองรับจำ�นวนคน		300	คน	

2.	ห้องประชุมเล็ก	 	 รองรับจำ�นวนคน		50	คน	

3.	ห้องประชุมร�ชพฤกษ์	 	 รองรับจำ�นวนคน	20	คน	

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำาปีงบประมาณ 2561

1 ระบบติดต�มก�รขอตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร | http://ap.nsru.ac.th

ระบบพัฒน�ขึ้นเพื่อติดต�มขั้นตอนก�รขอตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของ

บุคล�กรส�ยวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

2 ระบบ Personal Web Site  

เว็บไซต์ที่รวบรวมผลง�นส่วนตัว	องค์คว�มรู้ที่ต้องก�รเผยแพร่	 

สไลด์ก�รสอน	ของบุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัย	

	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	โดยกลุ่มง�นพัฒน�ระบบส�รสนเทศได้พัฒน�ระบบ	และเว็บไซต์ต�มแผน

พัฒน�ระบบส�รสนเทศ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2561	และต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�นภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	

ดังนี้
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3 ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์เครือข่�ยไร้ส�ย | http://wifi.nsru.ac.th

ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นอินเตอร์เน็ต 

ของมห�วิทย�ลัยได้ด้วยตนเอง	เพิ่มคว�มสะดวกให้กับบุคล�กร 

และนักศึกษ�

4 บริก�รสอบถ�มข้อมูลด้วย Chat Bot 

ระบบตอบคำ�ถ�มอัตโนมัติผ่�นโปรแกรม	LINE	เพื่อเพิ่มคว�มสะดวก

ในก�รติดต่อสอบถ�มข้อสงสัยในก�รบริก�รของสำ�นักวิทยบริก�ร

และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

5 ระบบบริก�รวิช�ก�ร | http://mis.nsru.ac.th

ระบบบันทึกข้อมูลก�รบริก�รวิช�ก�ร

6 ระบบง�นวิจัย | http://mis.nsru.ac.th

ระบบบันทึกข้อมูลโครงก�รวิจัยของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

7 ระบบบริห�รจัดก�รง�นย�นพ�หนะ | http://etransport.nsru.ac.th

ระบบจองรถ	และออกแบบฟอร์มก�รจองรถออนไลน์	เพื่อเพิ่มคว�ม

สะดวกในก�รขอใช้ง�นรถของมห�วิทย�ลัย

8 ระบบร�ยง�นตัวบัณฑิต | http://www.nsru.ac.th/graduate

ระบบร�ยง�นตัวบัณฑิตเพื่อเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 

และส�ม�รถจองที่พักและจองรถ	

9 ระบบจองชุดครุยสำ�หรับบัณฑิต | http://www.nsru.ac.th/gown

ระบบจองชุดครุย	สำ�หรับนักศึกษ�ที่ต้องก�รตัดชุดครุยเพื่อใช้ในง�น

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร

10 ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบรับ-ส่งเอกส�ร	คำ�สั่ง	ประก�ศ	ผ่�นท�งออนไลน์	

11 ระบบเรียนออนไลน์ e-Learning | http://lms.nsru.ac.th
ระบบจัดก�รก�รเรียนก�รสอนออนไลน์

12 เว็บไซต์ 37TH WUNCA | http://www.wunca.uni.net.th/wunca37
เว็บไซต์เพื่อก�รประช�สัมพันธ์	โครงก�รก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�”	ครั้งที่	37	

13 37TH WUNCA Application 
แอปพลิเคชันสำ�หรับก�รเข้�ร่วมก�รอบรม	ก�รตอบแบบสอบถ�ม	

ก�รเช็คชื่อผู้เข้�ร่วมอบรม	ในโครงก�รก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่�ยส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�”	ครั้งที่	37
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การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นที่บริก�รระบบเครือข่�ยไร้ส�ย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์

ปีงบประม�ณ 2561 
1. ก�รเพิ่มจุดกระจ�ยสัญญ�ณ 

  -	อำ�เภอเมือง	 	 79	จุด

		-	อำ�เภอพยุหะคีร	ี 93	จุด

รวม 172  จุด

อำ�เภอเมือง

อำ�เภอพยุหะคีรี
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โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 โดยกลุ่มง�นวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ให้แก่บุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัย	และบุคคลภ�ยนอกที่สนใจ	เพื่อเป็นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	ทักษะเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีฯ	 ที่ทันสมัย	 ซึ่งเป็นโครงก�รที่สอดคล้องกับพันธกิจด้�นก�รบริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชน	 และสังคม	 โดยในปีงบประม�ณ	

2561	ที่ผ่�นม�สำ�นักวิทยบริก�รฯ	ได้จัดโครงก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	จำ�นวน	4	โครงก�ร	ดังนี้

1. ก�รพัฒน�สื่อส�มมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

	 ในปัจจุบันสังคมไทยก้�วเข้�สู่โลกยุคดิจิทัลอย่�งเต็มตัว	
ทำ�ใหก้จิกรรมท�งเศรษฐกจิ	และสงัคมลว้นดำ�เนนิไปอย�่งรวดเรว็
บนระบบเครอืข�่ย	มกี�รแขง่ขนัสงู	ก�รเข�้ถงึแหลง่ขอ้มลูปรมิ�ณ
มห�ศ�ลผ�่นโลกออนไลนม์�กขึน้	สง่ผลใหค้ณุลักษณะเดก็เปลีย่น
ไป	 ประกอบกับรัฐบ�ลได้ประก�ศนโยบ�ยไทยแลนด์	 4.0	 มีเป้�
หม�ยใหป้ระเทศไทยก�้วออกจ�กกบัดกัร�ยไดป้�นกล�ง	และก�้ว
ไปสูป่ระเทศร�ยได้สงูโดยใชน้วตักรรมท�งเศรษฐกจิ	สงัคมและก�ร
พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณภ�พสูงเพื่อก�รขับเคลื่อนประเทศ
ก�รศึกษ�จงึเปน็เคร่ืองมือสำ�คญัในก�รยกระดบัคณุภ�พทรพัย�กร
มนุษย์ในประเทศ	 เพ่ือเตรียมกำ�ลังคนให้พร้อมในก�รเป็นกลไก
สำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภ�คและระดับน�น�ช�ติ	ในลำ�ดับต่อไป
	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พด้�นเทคโนโลยีส�ร
สนเทศแก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ให้ส�ม�รถนำ�เอ�ระบบคว�ม
จริงเสมือนม�ผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้�งสิ่งที่เสมือนจริงให้ผู้ใช้
และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 จ�กเหตุผลดัง
กล�่วสำ�นกัวทิยบรกิ�รฯ	จงึไดจ้ดัทำ�โครงก�ร	อบรมเชิงปฏิบัติก�ร	

“ก�รพฒัน�สือ่ส�มมติเิสมือนจรงิ	Augmented	Reality	(AR)”	
เพือ่ยกระดับก�รใหบ้ริก�รวิช�ก�รและก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยี
สู่ก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 2.	ก�รจัดทำ�ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	อ�ค�รเรียนรวม	(อ�ค�ร	11)	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์	(ย่�นมัทร)ี

	 3.	ก�รจัดห�ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่�ยก�รสื่อส�ร	(ย่�นมัทรี)	ประกอบไปด้วย	

						 	 3.1	ง�นติดตั้งอุปกรณ์กระจ�ยสัญญ�ณเครือข่�ยเพิ่มเติม

						 	 3.2	ง�นติดตั้งเครือข่�ยไร้ส�ย

						 	 3.3	ง�นติดตั้งส�ยสัญญ�ณเครือข่�ย	fiber	optic

						 	 3.4	ง�นปรับปรุงห้องควบคุมระบบส�รสนเทศ	(data	center)

	 4.	ก�รปรับปรุงอุปกรณ์ขย�ยเครือข่�ยภ�ยในมห�วิทย�ลัยฯ

	 5.	ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	โดยก�รได้รับก�รจัดสรรคว�มเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่ม

เติมขน�ด	1	Gbps	รวมกับขน�ดคว�มเร็วเดิม	1	Gbps	เป็น	2	Gbps	จ�กสำ�นักง�นบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�ร

ศึกษ�	(Uninet)

	 6.	ก�รเปิดบริก�รเครือข่�ย	eduroam	ร่วมกับสำ�นักง�นบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�	(Uninet)

	 7.	ก�รขย�ยสัญญ�ก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ป้องกันก�รบุกรุกระบบเครือข่�ย	(Network	firewall)	ให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น

	 8.	ก�รขย�ยสัญญ�ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�และเครื่องปรับอ�ก�ศ	ห้องควบคุมระบบส�รสนเทศ	(Data	center)	

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องควบคุม	ดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นและบริก�รได้อย่�ง

ต่อเนื่องตลอด	24	ชั่วโมง
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2. VR App: Development for Education and Learning

	 ก�รเรียนก�รสอนในปัจจุปัน	 มีผู้บรรย�ยอยู่หน้�ช้ัน	 คง

ไม่ใช่วิธีก�รเรียนในอุดมคติของทุกคน	 ในขณะที่ก�รนำ�เสนอผ่�น

โปรแกรม	 PowerPoint	 และมีภ�พเคลื่อนไหวก็อ�จทำ�ให้น่�สน

ใจย่ิงข้ึนได้บ้�ง	 แต่ก�รนำ�เทคโนโลยี	 VR	 เข้�ม�ใช้ง�น	 จัดได้ว่�

เปน็ก�รเรยีนรูแ้หง่ยคุสมยัใหมอ่ย�่งแทจ้รงิ	ก�รฝกึอบรมผ่�นโลก

เสมอืนจรงิของ	VR	น้ี	มปีระโยชนอ์ย�่งยิง่ในก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์

ที่ย�กจะทำ�ได้ในชีวิตจริง	 เช่น	ก�รเข้�ไปจัดฝึกอบรมในพื้นที่จริง	

สถ�นก�รณ์จริง	 อ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยได้	 น่ันจึงเป็นข้อจำ�กัดใน

ก�รจัดฝึกที่สำ�คัญทำ�ให้โอก�สในก�รจัดฝึกอบรมในสถ�นก�รณ์

จริงบนพื้นที่ปฏิบัติก�รจริงจึงทำ�ได้ย�กขึ้นไปอีก

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พด้�นเทคโนโลยี

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

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงกับเทคโนโลยีเพื่อสร้�งสิ่งที่เสมือนจริง

ให้ผู้ใช้และเป็นนวัตกรรมในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 สำ�นัก

วิทยบริก�รฯ	จึงได้จัดทำ�โครงก�ร	อบรมเชิงปฏิบัติก�ร	“VR	App	

Development	 for	 Education	 and	 Learning”	 เพื่อให้ก�ร

บรกิ�รวชิ�ก�รของสำ�นกัวทิยบรกิ�รฯ	เปน็ไปไดอ้ย�่งร�บรืน่และ

มีประสิทธิภ�พ	

3. Creative Positive Working

	 ก�รจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่ใหไ้ดผู้เ้รยีนทีม่ลีกัษณะอนัพงึประสงคใ์นศตวรรษท่ี	21	

ภ�ยใต้กรอบก�รพัฒน�วิสัยทัศน์และคว�มคิดเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ขึ้น	

ว�่ดว้ยทกัษะก�รเรยีนรูแ้ละนวตักรรม	หรอื	3R	ประกอบด้วย	Reading	(ก�รอ�่น),	

Writing	(ก�รเขยีน)	และ	Arithmetic	(ก�รคดิค�นวณ)	และ	4C	ประกอบดว้ย	Criti-

cal	Thinking	(ก�รคดิวเิคร�ะห)์,	Communication	(ก�รส่ือส�ร),	Collaboration	

(ก�รร่วมมือ)	และ	Creativity	(ก�รคิดสร้�งสรรค์)รวมถึงทักษะชีวิตและอ�ชีพ	และ

ทกัษะด�้นส�รสนเทศสือ่และเทคโนโลยี	และก�รบรหิ�รจดัก�รด�้นก�รศกึษ�แบบใหม่

 สำ�นกัวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศ	ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัในก�รพัฒน�ทกัษะก�ร

เรยีนรูด้�้นก�รคิดอย�่งสร�้งสรรค	์(Creative	Thinking)	ซ่ึงเปน็กระบวนก�รท�งปญัญ�ในก�รสร้�งส่ิงใหม	่ๆ 	หรือปรับปรงุสิง่ต�่ง	

ๆ	ให้ดีขึ้น	เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถเพิ่มพูนทักษะก�รคิด	ทักษะในก�รท�ง�นร่วม

กับผู้อื่น	สร้�งสรรค์ผลง�นที่มีคุณค่�	และก�รประยุกต์สู่นวัตกรรม	รวมถึงทักษะก�ร

แก้ไขปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ได้	จึงได้จัดทำ�โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	“ก�รพัฒน�

ทักษะก�รคิดสร้�งสรรค์ในก�รพัฒน�คุณภ�พ	(Creative	Positive	Working)”	เพื่อ

ให้บุคล�กรท�งด้�นก�รศึกษ�	ส�ม�รถนำ�แนวคิดไปปรับใช้	และมีวิธีก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนแบบใหม่อย่�งสร้�งสรรค์ได้
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4. ก�รประยุกต์ใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ Kahoot & Plickers

	 Kahoot 	 & 	 P l i cke r s 	 เป็น เครื่ อ งมื อสร้ � งคำ �ถ�มออนไลน์

แ บบฟ รี ไ ม่ มี ค่ � ใ ช้ จ่ � ย 	 ส � ม � ร ถ ใช้ ง � น ไ ด้ ผ่ � น 	 Sma r t p h o n e	 

ที่ทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวล�	 เพียงแต่ต้องใช้ผ่�นอินเตอร์เน็ตด้วยเท่�นั้น	 และ

ลำ�ดับของผู้เข้�รวมแข่งขันแบบทันทีทันใดหลังก�รตอบคำ�ถ�มและเกมเสร็จสิ้น	

นอกจ�กนั้น	ยังมีวิธีก�รใช้ง�นที่ง่�ย	

และสะดวกห�กพูดถึงก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในส่วนของก�รเรียนก�รสอน	อ�จจะใช้	

Kahoot	&	Plickers	ม�เป็นเครื่องมือในก�รวัดและประเมินก�รสอนของครู	

น่�จะทำ�ให้บรรย�ก�ศในก�รเรียนรู้มีคว�มน่�สนใจม�กขึ้น

	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 จึงได้จัดทำ�โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 “ก�รประยุกต์ใช้ง�นเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	Kahoot	&	Plickers”	เพือ่ให้บุคล�กรท�งด�้นก�รศกึษ�	ส�ม�รถนำ�คว�มรูแ้ละทกัษะไปปรบัใชก้บัวธิกี�รจดัก�รเรียน

ก�รสอนแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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ง�นให้บริก�รเช่�ห้องปฏิบัติก�ร ห้องประชุมสัมมน� 3

ห้อง
จำ�นวน
(ครั้ง)

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Training	1 45

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Training	2 21

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Laboratory	1 48

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Laboratory	2 ใช้สอบประกันคุณภ�พคอมฯ

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Laboratory	3 80

				ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	Laboratory	4 77

				ห้องประชุมพระบ�ง 59

				ห้องเรียนพระบ�ง 25

สถิติการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำาปีงบประมาณ 2561

ง�นสอบประกันคุณภ�พด้�นคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�1

นักศึกษ� 
สมัครสอบ
(จำ�นวนคน)

เข้�สอบ
(จำ�นวนคน)

ข�ดสอบ
(จำ�นวนคน)

ผ่�น
(จำ�นวนคน)

ไม่ผ่�น
(จำ�นวนคน)

ร้อยละ
(ผู้สอบผ่�น)

ภ�คปกติ 4890 4340 550 2759 1547 63.57

ภ�ค กศ.บป. 549 461 14 292 155 63.34

ง�นบริก�รเครือข่�ยไร้ส�ย (Wireless Network)2

ประเภท
NSRU Account

(จำ�นวน)

Mac Address
(จำ�นวน)

นักศึกษ� 2,640 3,946

บุคคลภ�ยใน 52 478

บุคคลภ�ยนอก 77 -
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ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร WUNCA ครั้งที่ 37 

ก�รตรวจติดต�มระบบบริห�รง�นคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2 

 วันที่	8-10	พฤศจิก�ยน	2560

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2561

อบรมสืบค้นส�รสนเทศจ�ก Application Alist, OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐ�นข้อมูลออนไลน์ 

ก�รตรวจประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนจ�กระบบบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 

	 -	วันที่	20-21	พฤศจิก�ยน	2560

 วันที่	8	ธันว�คม	2560

	 วันที่	12	ธันว�คม	2560
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โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�บทเรียนออนไลน์ ประจำ�ปี 2561 

ทำ�บุญประจำ�ปี 2561 สำ�นักวิทยบริก�รฯ 

 วันที่	5	มกร�คม	2561

เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “37th WUNCA” 

ทำ�บุญตักบ�ตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561  

	 วันที่	9	มกร�คม	2561

 วันที่	17	มกร�คม	2561

	 วันที่	21-22	กุมภ�พันธ์	2561
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พิธีสรงน้ำ�พระ และรดน้ำ�ขอพรผู้บริห�ร  

 วันที่	11	เมษ�ยน	2561

ก�รตรวจติดต�มระบบคุณภ�พม�ตรฐ�น ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit) 

	 วันที่	7-9	พฤษภ�คม	2561

เข้�ร่วมโครงก�รจัดก�รคว�มรู้ เรื่อง ม�ตรฐ�นห้องสมุดสีเขียว

 วันที่	8	พฤษภ�คม	2561	

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง ก�รประยุกต์ใช้ง�น Google Application สำ�หรับก�รเรียนก�รสอน  

 วันที่	23-24	พฤษภ�คม	2561	
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ก�รพัฒน�บุคล�กรสำ�นักวิทยบริก�รฯ เพื่อก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์สำ�หรับก�รปฏิบัติง�น 

	 วันที่	30	พฤษภ�คม	2561

อบรมก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์สำ�หรับก�รปฏิบัติง�นแก่บุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัย 

 วันที่	6-8	มิถุน�ยน	2561	

นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี ศึกษ�ดูง�นศูนย์ ICT 

ทำ�บุญตักบ�ตรข้�วส�รอ�ห�รแห้งแด่พระสงฆ์ ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 

	 วันที่	29	มิถุน�ยน	2561

 วันที่	25	กรกฎ�คม	2561
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ทำ�บุญตักบ�ตรอ�ห�รแห้งแด่ภิกษุสงฆ์และส�มเณร ในวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยฯ 

 วันที่	15	สิงห�คม2561	

พิธีเปิดนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

	 วันที่	15	สิงห�คม	2561

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น และจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร ประจำ�ปี 2562  

 วันที่	6	กันย�ยน	2561

ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ พ.ศ.2561-2564” 

	 วันที่	13	กันย�ยน	2561
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คณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปี 2561
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   น�ยพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม   ประธ�นกรรมก�ร

   น�งส�วจีรพรรณ เทียนทอง  กรรมก�ร

   น�ยภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมก�ร 

   ผศ.กันย�  อนุกูลธน�กร  กรรมก�ร

   ผศ.ภัคจิร�  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�งวิภ�รัตน์  ศรีเพ็ชร

   น�งส�วรุ่งนภ�  ส�จิตร

   น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

   น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย 

 

คณะทำ�ง�น

บรรณ�ธิก�ร

น�งส�วจริย�  ทิพย์หทัย

ออกแบบ และจัดรูปเล่ม

น�งส�วสุณิส�  อ่อนฉ่ำ�

ข้อมูล

บุคล�กรสำ�นักวิทยบริก�รฯ ทุกฝ่�ย




