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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Laravel
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

"ให้ความรู้ และฝึ กซ้อมการอพยพหนีไฟ"
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการรณรงค์ป้ องกันอัคคีภัย และฝึ กซ้อม
การอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภัย
2. เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีทักษะ
ด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับ
เหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ รวมทั้งการอพยพหนีไฟ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็ นการลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นายวิชชากร คูหาทอง และ นายนภดล
แข็งการนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้
รับเชิญให้เป็ นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Laravel ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี
ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
โครงการพั ฒนานักศึกษาสำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 445 อาคาร 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
การจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นำเสนอระบบติดตามการดำเนินงาน
งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"
นครสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 38
และการแข่งขันกีฬาอาวุ โสแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์"
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่ อการพั ฒนาจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อนำเสนอระบบติดตามการดำเนินงาน
การเตรียมความพร้อม งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"นครสวรรค์เกมส์" ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬา
อาวุ โสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม

พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็ นระบบที่สำนักวิทยบริการฯ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล ประมวลผล

สารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

และประชาสัมพั นธ์ข้อมูลของการแข่งขันกีฬา

การจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ ในโอกาส

ดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 4)

เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะจัดขึ้นใน

ราชภัฏนครสวรรค์

ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้
รับเกียรติจาก คุณปิ ยชาติ อ้นสุวรรณ ประธาน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็ นประธานที่ปรึกษา เป็ นการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาหารือให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟั ง
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานการจัด
นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2
(ปี พ.ศ. 2566-2570)

พิ ธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการฯ
เป็ นประธานในพิ ธีเปิ ด โดยมีอาจารย์อนุวัตน์
แสงอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ ายบริหาร เป็ นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ของสำนักวิทยบริการฯ
ต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนัก
วิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี)
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บริการวิชาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ฝ่ ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเป็ นหมวดหมู่ และวางระบบอินเทอร์เน็ต
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองม่วงอำเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 7/2565 ร่วมกับคณะผู้บริหาร
และตัวแทนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานประจำเดือน และในที่ประชุม
มี ก า ร ม อ บ ช่ อ ด อ ก ไ ม้ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ
นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ ชร ในโอกาสที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่ อพั ฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 41”

การประชุมหารือแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา และป้ องกันการเข้า
ถึงข้อมูลระบบเครือข่าย (Server)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทน
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (Workshop
On Uninet Network Computer Application:
41 st WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพั ฒนาระบบสารสนเทศ
และกลุ่มงานระบบคอมพิ วเตอร์และเครือข่าย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ประชุมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานคณะ สำนัก และสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา และป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลเครื่อง
คอมพิ วเตอร์หลักระบบเครือข่าย (Server)
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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พิ ธีเปิ ดนิทรรศการ

"หอจดหมายเหตุ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมบูธแสดงผลงาน
สำนักวิทยบริการฯ ในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ออกบูธแสดงผลงานของสำนักวิทยบริการฯ
ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่
15-19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ (ย่านมัทรี) โดยจัดแสดงผลงาน ดังนี้
- นิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบจักรวาล
นฤมิต (Metaverse)
- ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
- การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย
OPAC การใช้งานระบบฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Gale, Ebsco, 2e-books และ
iLoveLibrary)
- ผลงานบริการวิชาการด้านห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มีพิ ธีเปิ ดนิทรรศการ "หอจดหมายเหตุ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์
ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
จากนั้นได้พาเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รอง
ผู้อำนวยการฝ่ ายทรัพยากรสารสนเทศ บรรยาย
ให้ข้อมูลนิทรรศการในแต่ละจุด นอกจากนี้ คณะ
ผู้บริหารยังได้เข้าร่วมรับชมนิทรรศการออนไลน์
ในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse)

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทดลองใช้ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)”
วันที่ 22 สิงหาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปี การศึกษา 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปี
การศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ (กรรมการและ
เลขานุการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์
ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้การ
ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจประเมิน ร่วมรับฟั ง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนางาน

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและ

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองใช้ระบบ

สอดคล้องตามพั นธกิจต่อไป ณ ห้องประชุม

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)” ซึ่งเป็ นรุ่น

ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ปรับปรุงใหม่ ให้แก่ ผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน
หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขาการประชุม ของทุกหน่วยงาน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็ นวิทยากร
บรรยายร่วมกับนายมนัสชนก กาละภักดี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้านการประชุมให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
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วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นางปิ ยวรรณ คุสินธุ์ (รองประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว)
2. นางสาวธนากรณ์ ฉิมแพ (กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว)
3. นายพรศักดิ์ แสนศรี (ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว)
4. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม (ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว)

Green

L brary

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็ นประธานกล่าวต้อนรับ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ ายทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดนุวัศ อิสรานนทกุล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
การเป็ น “ห้องสมุดสีเขียว” แสดงถึงการเป็ นห้องสมุดที่มีนโยบายและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตรวจประเมินการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด
ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมสอบถามข้อสงสัย โดยมีบุคลากรได้นำชมพื้นที่
ผลการดำเนินงานภายในหอสมุด จากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน (ประชุมภายใน) และสรุปผลการตรวจ
ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยผลการตรวจ
ประเมินในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการรับรอง
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(NSRU Dashboard)”

การประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 1 กันยายน 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร
(NSRU Dashboard)” ให้แก่ คณบดี ผู้บริหาร
หน่วยงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่
ดูแลข้อมูลระบบของหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการฯ เป็ นวิทยากรบรรยายร่วมกับ นาย
วิชชากร คูหาทอง และ นายนภดล แข็งการนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลักในการ
พัฒนาระบบ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลวิจัย ข้อมูลการได้รับวัคซีน ข้อมูล
งบประมาณ (การเงิน) และข้อมูลงบประมาณ
(โครงการ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่อ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน
Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรง
คุณวุ ฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรง
คุณวุ ฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.อารี
ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุ ฒิด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนัก
วิทยบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนอและแนะนำ
การใช้งานระบบติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุ โสแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2
(ปี พ.ศ. 2566-2570)”
วันที่ 8 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้บริหาร
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ SWOT
ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ของสำนัก
วิทยบริการฯ ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผล “การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ พ.ศ. 2566
และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์
พ.ศ. 2566” จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอและแนะนำ
การใช้งานระบบติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา
ดังกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์
ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ น
วิทยากร
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ
การใช้งานระบบ และติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขัน รวมทั้งสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน
ในฝ่ ายต่าง ๆ เพื่ อนำมาปรับปรุงระบบต่อไป
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ LAB 3 ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการฯ เป็ นประธาน
ในพิธีเปิ ด และ อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รอง
ผู้อำนวยการฝ่ ายบริหาร เป็ นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ้ มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะครุศาสตร์
วันที่ 9 กันยายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ้ มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วันที่ 12 กันยายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้ ม
สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ให้แก่ คณบดี และ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านสื่อการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็ นวิทยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ประกอบการประเมิน

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร อำนวยความสะดวก

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้ ม

ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง และคำนวณ

สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ให้แก่ คณบดี และ

ภาระงานให้อัตโนมัติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย

นครสวรรค์ ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏนครสวรรค์

ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ เป็ นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ
นายวิชชากร คูหาทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้
ประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูล
ด้วยตนเอง และคำนวณภาระงานให้อัตโนมัติ
จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

Page 12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ้ มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015
(Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 19 กันยายน 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการ

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้ ม

สำนักวิทยบริการฯ เป็ นประธาน การตรวจติดตาม

สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ให้แก่ คณบดี และ

ระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านสื่อการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็ นวิทยากร

พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor)
จากสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าตรวจติดตามงาน
ของศูนย์วิทยบริการ เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บรรยาย ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ประกอบการประเมิน

วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น รวมถึง

เลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร อำนวยความสะดวก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ

ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง และคำนวณ

ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15

ภาระงานให้อัตโนมัติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
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การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015

(Internal Audit) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

(Internal Audit) สำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ เป็ นประธาน การตรวจติดตามระบบ

มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน

บริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบ

ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit)

(Internal Audit) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม

พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor)

(Auditor) จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้า

จากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานของ

ตรวจติดตามงานของสำนักงานผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้

ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน

ในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

(อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

(อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การต่อสัญญาจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสนับสนุนวิชาการ
โดย นางสาวรุ่งนภา สาจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน

การต่อสัญญาจ้างครั้งที่

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างระยะ

เวลาการจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งใน

ประกาศดังกล่าว ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างระยะเวลาการจ้าง ของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไว้พอสังเขป เพื่อให้พนักงาน
ในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และปฏิบัติ ดังนี้

1

ผู้ขอต่อสัญญาจ้าง จะต้องผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ
หกสิบ ซึ่งต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน
โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานที่
สังกัดไม่น้อยกว่าหนึ่งผลงาน ในกรณีที่ผ่านการ
ประเมิน ให้ต่อสัญญาจ้างอีกสี่ปี

การต่อสัญญาจ้างครั้งที่

2

ผู้ขอต่อสัญญาจ้าง จะต้องผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน คะแนนการประเมินไม่ต่อกว่า
ร้อยละหกสิบ ซึ่งต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
ปัจจุบัน หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการที่หัวหน้าหน่วยงาน
ที่สังกัดแต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งผลงาน ในกรณีที่
ผู้ขอต่อสัญญาจ้างได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนครบ
แปดปีแล้ว โดยนับระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
งานรวมด้วยให้ต่อสัญญาจ้างได้จนถึงอายุครบ
หกสิบปี ทั้งนี้ในกรณีที่อายุครบหกสิบปีก่อนสิ้น
ปีงบประมาณให้ต่อสัญญาได้ถึงปีงบประมาณ
ของปีที่สิ้นสุดสัญญา

Page 15

การต่อสัญญาจ้างครั้งที่

3

ให้ผู้ขอต่อสัญญาจ้าง ยื่นคำขอต่อสัญญาจ้าง
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนด โดยให้ยื่นที่งานธุรการ สำนักงาน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การต่อสัญญาจ้างครั้งที่

4

การยื่นคำขอต่อสัญญาจ้าง ให้ยื่นเอกสาร
และผลการประเมินกับมหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

การต่อสัญญาจ้างครั้งที่

5

ให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทำการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขอต่อสัญญา

จ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
ห้าคน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

ประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก ของผู้ขอต่อสัญญา
จ้าง และจัดส่งผลการประเมินกับมหาวิทยาลัยฯ
ให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง

ในการต่อสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำขั้นตอน
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการ หลักเกณฑ์ และถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งผลการ
ประเมินให้กับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างสามสิบวัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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นายมนัสชนก กาละภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Smart University

ON NSRU Digital Platform
Smart นั้น หมายถึง ความสามารถที่เหนือระดับ
ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำ
‘ระบบด้านคอมพิวเตอร์’ หรือ ‘ระบบอัตโนมัติ’
เข้ามาควบคุมการทำงานเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน
และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

Smart University ในความเข้าใจของหลายคน
คงจะไม่แตกต่างกันมากนัก นั้นคือความสะดวกสบาย
ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สามารถเริ่มได้บนมือถือเครื่องเดียว
ไม่ว่าจะเป็นบุคลกรที่มีระบบสนับสนุนการทำงาน มีการ
แจ้งเตือนจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือนักศึกษา
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่สนใจ การตรวจเช็ก
ตารางเรียน หรือการได้รับแจ้งเตือนจากการใช้บริการ
ต่าง ๆ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก้าวเข้าสู่ Smart
University ตามความเข้าใจนี้แล้วหรือยัง ก่อนอื่นหลายคนอาจ
ไม่ทราบว่า ทุกวันนี้เรามีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสร้างบริการออนไลน์
ต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่า NSRU Digital Platform

NSRU Digital Platform คืออะไร
เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมบริการบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ
และการพัฒนาองค์กร กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน
วัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เป็น ภายใต้เทคโนโลยีที่พัฒนา
อยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากร
และนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่
ทุกเวลา และมีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

คำถาม คือ...

https://www.nsru.ac.th

โดยผู้ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศสามารถเข้าใช้
บริการได้ทีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือที่ลิงค์
https://www.nsru.ac.th โดยรวบรวมระบบสารสนเทศและ
เนื้อหาสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก

เราพร้อม... นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบาย ทันสมัยและก้าวสู่สังคมลด
การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ตอบโจทย์นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน
เพื่อสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอนและการใช้บริการต่างๆ”
นายภูริพัศ เหมือนทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Digital Platform
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า มีการปรับใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น คือ
การประชุม ซึ่งมีการประชุมออนไลน์มากขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา
โดยใช้แพลตฟอร์มที่ให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ เช่น google meet , team
เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนของการจัดการวาระการประชุม มหาวิทยาลัยมีระบบที่ให้บริการ
คือ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Meeting

ระบบ e-meeting คืออะไร
e-meeting.nsru.ac.th คือ URL สำหรับเข้าใช้
งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานขององค์กรในปัจจุบันยิ่งขึ้น
รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในส่วนของเลขาการ
ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม เพิ่มประสิทธิภาพตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ระบบใช้งานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องและความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 อีกทั้งสามารถส่งแจ้งเตือนเพื่อเชิญประชุม
เชิญตรวจรายงาน และเชิญรับรองรายงานการประชุม
ทำให้ระบบงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 3 ขั้นตอนหลัก
คือ ขั้นตอนก่อนประชุม ขั้นตอนระหว่างประชุม และ
ขั้นตอนหลังประชุม โดยมีรายละเอียดดังภาพ

กล่าวได้ว่า ทุกการประชุมจะมีเลขาฯเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลก่อนการประชุม
และบันทึกรายละเอียดวาระเข้าระบบ เมื่อทำการเผยแพร่แล้ว ระบบจะส่งแจ้ง
เตือนกำหนดวาระการประชุมไปยังผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งผู้ได้รับ
แจ้งเตือนสามารถเข้าระบบเพื่อดูวาระการประชุม และบันทึกโน้ตส่วนตัวเพื่อ
เตรียมประชุมได้ เมื่อถึงวันประชุมเลขาฯสามารถใช้ระบบสำหรับการตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอวาระการประชุม และบันทึกมติระหว่างประชุมได้
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เลขาจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอผู้ตรวจ
รายงานผ่านระบบ เมื่อทำการแก้ไขแล้ว จะส่งแจ้งเตือนไปยังผู้มาประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมผ่านระบบ โดยที่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว เลขาฯ
จะทำการแก้ไข และบันทึกสถานะรายงานการปะชุมเป็นฉบับสมบูรณ์ โดยผู้เข้า
ร่วมสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ระบบยังแสดงผลการ ลดใช้กระดาษ ผลการ ลดค่าใช้จ่าย
และ สถิติการประชุม ของหน่วยงาน เป็นต้น
หากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://e-meeting.nsru.ac.th/manual
หรือติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0-5621-9100 ต่อ 1506
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การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารเทศ ระหว่างหน่วยงาน

เมื่อเราสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าในการประชุมแต่ละครั้ง
จะมีการใช้สถานที่สำหรับจัดการประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนนการใช้งาน เช่น

https://e-booking.nsru.ac.th
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

https://e-asset.nsru.ac.th

ระบบครุภัณฑ์สำหรับตรวจสอบครุภัณฑ์ในห้อง

https://e-schedule.nsru.ac.th

ระบบสำหรับจัดการตารางกิจกรรมส่วนบุคคล

โดยมีการสร้าง Application Programming Interface (API)
เชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่ง ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ
ระหว่างระบบสารสนเทศ นอกจากช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแล้ว
ยังทำให้ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลมีความถูกต้องและมีประสิทธิมากขึ้น
เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะช่วยให้สารสนเทศนั้น ๆ สนับสนุนการตัดสิน
ใจแก่ผู้บริหารได้ตรงความเป็นจริงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สรุปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็น Smart University แล้วหรือยัง ?
เราก้าวเข้าไปหลายขาแล้ว แต่จะเห็นได้ว่าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากการมีระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นอย่างครอบคลุมแล้ว การมีส่วนร่วมใช้งานระบบก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะท้ายที่สุดระบบสารสนเทศจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่

“ระบบสารสนเทศจะดีแค่ไหน
ถ้าไม่มีคนใช้ มันเท่ากับเปล่าประโยชน์
สิ่งสำคัญคือพัฒนาแล้วต้อง
ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ใช้งานได้จริง
เพิ่มความสะดวกสบาย”

...

นายมนัสชนก กาละภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Digital P
lat
fo

สำคัญของมหาวิทยาลัย ที่จะถูกนำไปวิเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาต่อไป
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การติดตั้งโปรไฟล์

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หลายท่านประสบปัญหาการใช้งาน Smartphone ระบบปฏิบัติการ IOS ไม่อนุญาตให้ใช้ NSRU e-Mail
ล็อกอินเข้าใช้งาน Google Meet หรือ Google Classroom ดังนั้น วิธีแก้ไข คือ ติดตั้งโปรไฟล์การ
กำหนดค่าบนอุปกรณ์ ตามขั้นตอน ดังนี้

1

2

3

6

7

8

4

9

INSTALL A CONFIGURATION PROFILE
ON YOUR IPHONE OR IPAD

สอบถามเพิ่มเติม

5

10
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สุดยอดสารคดีบันทึกโลกสีน้ำเงิน The Blue Planet
สารคดีทุนสร้างมหาศาลมากที่สุดของโลก กว่า 700 ล้านบาทที่เก็บทุกรายละเอียด ทุกความยิ่งใหญ่
ของอาณาจักรใต้บาดาล และบอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติแห่งมหาสมุทรบนโลกของเราไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบที่สุด จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น “คัมภีร์แห่งพื้นมหาสมุทร”
รหัสทรัพยากรสำหรับรับชม : CD11590

ปฐพีชีวิตน้ำแข็ง Frozen Planet
ออกเดินทางครั้งสำคัญ ไปสัมผัสประสบการณ์ในแถบขั้วโลกท่ามกลางภูมิประเทศที่งดงามและดิน
แดนที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยย่างกรายไปถึง พบกับเรื่องราวของดินแดนน้ำแข็งในแถบขั้วโลก ซึ่งมัน
อาจจะเป็ นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เห็นได้
ชัดในเขตอาร์คติคและแอนตาร์คติคมากกว่าสถานที่อื่นใดในโลก
รหัสทรัพยากรสำหรับรับชม : CD11800

ที่สุดแห่งปฐพีธรรมชาติ Nature’s Great Events
ผลงานสารคดีที่รวบรวมภาพและเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่ าได้
อย่างน่าทึ่งและลึกซึ้งที่สุด เมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์โดยทั่วไป
อย่างมหาศาล วิถีชีวิตของสัตว์ป่ านับพันต้องเปลี่ยนไปอย่างถึงที่สุดเพราะวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติเหล่านี้ การันตีความยิ่งใหญ่ของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งด้วยหลายรางวัล
จากสถาบันชั้นนำของโลก
รหัสทรัพยากรสำหรับรับชม : CD11806

Yellowstone: Battle For Life อาณาจักรอุทยานโลกตะลึง
พบกับความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติ ในสุดยอดสารคดีที่เปิ ดเผยทุกแง่มุมของ เยลโลว์สโตน
อุทยานธรรมชาติแห่งแรกของโลก
รหัสทรัพยากรสำหรับรับชม : CD11935

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
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จัดทำโดย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501
http://aritc.nsru.ac.th
aritc.nsru

