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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื�อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Laravel

วันที� 3-4 กรกฎาคม 2565
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        นายวิชชากร คูหาทอง และ นายนภดล 
แข็งการนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ ได้
รับเชิญใหเ้ป� นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏบิติัการ 
เรื�อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Laravel ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั�นป�
ที� 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
โครงการพัฒนานักศึกษาสําหรับการเรียนใน
ศตวรรษที� 21 จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ณ หอ้ง
ปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ 445 อาคาร 4 มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

"ใหค้วามรู้ และฝ� กซอ้มการอพยพหนีไฟ" 
วนัที� 6 กรกฎาคม 2565 

        ศูนย์วิทยบริการ  ไดจั้ดการอบรมใหค้วามรู้
เกี�ยวกบัการรณรงคป์� องกนัอัคคภียั และฝ� กซอ้ม
การอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
วัตถปุระสงค ์ดงันี�
        1. ใหบ้คุลากรและผู้ใชบ้ริการมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ และมีความตระหนักเรื�องการป� องกันและ
ระงบัอัคคภียั
        2. เพื�อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีทักษะ
ด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง 
การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ตลอดจนสามารถระงบั
เหตุอัคคภียัในเบื�องต้นได ้รวมทั�งการอพยพหนีไฟ
เมื�อเกดิเหตุเพลงิไหม ้เพื�อเป� นการลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินจัดขึ�น ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั�น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



นําเสนอระบบติดตามการดําเนินงาน
งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"
นครสวรรค์เกมส์" ครั�งที� 38 
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
ครั�งที� 5 "ชอนตะวันเกมส์" 

การประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษา
การจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที� 19 กรกฎาคม 2565
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        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดจั้ดประชมุคณะกรรมการที�ปรึกษา 
การจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุ ในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป�  แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ�งจะจัดขึ�นใน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์โดยได้
รับเกียรติจาก คุณป� ยชาติ อ้นสุวรรณ ประธาน
สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
เป� นประธานที�ปรึกษา เป� นการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลยัฯ 
เพื�อพิจารณาหารือให้คาํปรึกษาแนะนํา รับฟ� ง
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดาํเนนิงานการจัด
นทิรรศการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ ให้สําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
และบรรลตุามวัตถปุระสงคข์องการจัดนิทรรศการ
ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ 

วันที� 20 กรกฎาคม 2565

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พร้อมดว้ยเจ้าหนา้ที�ฝ� ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื�อการพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค ์เพื�อนาํเสนอระบบติดตามการดาํเนินงาน 
การเตรียมความพร้อม งานกฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิ
"นครสวรรคเ์กมส์" ครั�งที� 38 และการแขง่ขนักฬีา
อาวุโสแห่งชาติ ครั�งที�  5 "ชอนตะวันเกมส์" 
พ.ศ. 2566 ซึ�งเป� นระบบที�สํานักวิทยบริการฯ 
ไดพั้ฒนาขึ�น เพื�อใชใ้นการจัดการข้อมลู ประมวลผล 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการแข่งขันกีฬา
ดงักลา่ว ณ หอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ (LAB 4) 
ชั�น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2
(ป�  พ.ศ. 2566-2570)

วันที� 21 กรกฎาคม 2565
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        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มกีารจัดโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ “การจัดทาํ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2 (ป�  พ.ศ. 2566-2570)” 
โดยการมส่ีวนร่วมของผู้บริหารและบคุลากรภายใน
สํานกัวิทยบริการฯ  โดยไดรั้บเกยีรติจาก ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการฯ 
เป� นประธานในพิธีเป� ด โดยมีอาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน รองผู้อํานวยการฝ� ายบริหาร เป�นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั�งเป� ดโอกาสให้
บคุลากรไดแ้ลกเปลี�ยนข้อคดิเหน็ เพื�อการจัดทาํ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2 ของสํานกัวิทยบริการฯ 
ต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระบาง ชั�น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

พิธีถวายชัยมงคล เนื�องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาฯ 

วันที� 25 พฤษภาคม 2565

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ เขา้ร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื�องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชริเกลา้เจ้าอยูห่วั ณ ศูนย์
ประชุมและนทิรรศการนานาชาติ (ยา่นมัทรี)



บริการวิชาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที� 26 กรกฎาคม 2565
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั�งที� 7/2565

วันที� 27 กรกฎาคม 2565        เจ้าหนา้ที�ฝ� ายบรรณารักษ์ เจ้าหนา้ที�บริหารงาน
ทั�วไป และนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์ลงพื�นที�บริการวิชาการดา้นหอ้งสมดุ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเป� นหมวดหมู ่และวางระบบอินเทอร์เน็ต
การบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รวมถึงการให้ความรู้เรื�องการใช้พลังงานและ
สิ�งแวดลอ้ม ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นคลองม่วงอําเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานกัฯ ครั�งที� 7/2565 ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร
และตัวแทนบคุลากรของแต่ละหนว่ยงาน เพื�อตดิตาม
ผลการดาํเนินงานประจําเดือน และในที�ประชุม
มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ 
นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร ในโอกาสที�ได้รับการ
แต่งตั�งใหด้าํรงตําแหนง่ที�สูงขึ�น ตําแหนง่ เจ้าหนา้ที�
บริหารงานทั�วไป ระดบัชาํนาญการ ณ หอ้งประชมุ
ราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื�อพัฒนา
การศึกษา ครั�งที� 41”

วันที� 3-5 สิงหาคม 2565 
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วันที� 9 สิงหาคม 2565

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมดว้ยรองผู้อํานวยการ และตัวแทน
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การดาํเนนิกจิกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื�อพัฒนาการศึกษา ครั�งที� 41” (Workshop 
On Uninet Network Computer Application:
41   WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
อําเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ์

การประชุมหารือแนวทาง
การแก้ไขป� ญหา และป� องกันการเข้า
ถึงข้อมูลระบบเครือข่าย (Server) 

        อาจารย์ภริูพัศ เหมอืนทอง รองผู้อํานวยการ
ฝ� ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร พร้อมดว้ย
เจ้าหน้าที�กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดป้ระชุมร่วมกบันกัวิชาการคอมพิวเตอร์ที�ดแูล
เว็บไซต์ของหน่วยงานคณะ สํานัก และสถาบัน 
ของมหาวิทยาลยัฯ เพื�อหารือแนวทางการแกไ้ข
ป� ญหา และป� องกันการเข้าถึงข้อมูลเครื�อง
คอมพิวเตอร์หลักระบบเครือข่าย (Server) 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1  มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์

st



        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้ออกบูธแสดงผลงานของสํานักวิทยบริการฯ 
ในงานเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป�  แหง่การสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที� 
15-19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ (ยา่นมทัรี) โดยจัดแสดงผลงาน ดงันี�
        - นทิรรศการออนไลนใ์นรูปแบบจักรวาล
นฤมติ (Metaverse)
        - ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์
        - การสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศดว้ย
OPAC การใช้งานระบบฐานขอ้มลูหนงัสือ
อิเลก็ทรอนกิส์ (Gale, Ebsco, 2e-books และ
iLoveLibrary)
        - ผลงานบริการวิชาการดา้นหอ้งสมดุ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีเป� ดนิทรรศการ 
"หอจดหมายเหตุ" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที� 11 สิงหาคม 2565
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วันที� 15-19 สิงหาคม 2565

        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้มีพิธีเป� ดนิทรรศการ "หอจดหมายเหตุ" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื�องในโอกาส
ครบรอบ 100 ป�  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์
ไดรั้บเกยีรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยรัตน ์
ปราณี อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์
เป� นประธานในพิธีเป� ด โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานกัวิทยบริการฯ
กลา่วรายงานวัตถปุระสงคข์องการจัดนทิรรศการ
จากนั�นได้พาเยี�ยมชมนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รอง
ผู้อํานวยการฝ� ายทรัพยากรสารสนเทศ บรรยาย
ใหข้้อมลูนทิรรศการในแต่ละจุด นอกจากนี� คณะ
ผู้บริหารยังไดเ้ข้าร่วมรับชมนทิรรศการออนไลน์
ในรูปแบบจักรวาลนฤมติ (Metaverse) 

กิจกรรมบูธแสดงผลงาน
สํานักวิทยบริการฯ ในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ป�  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองใช้ระบบ
การประชุมอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Meeting)” ซึ�งเป� นรุ่น
ปรับปรุงใหม ่ใหแ้ก ่ผู้บริหารคณะ/สํานกั/สถาบัน
หวัหนา้สํานกังาน เจ้าหนา้ที�ปฏบิติังานเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขาการประชุม ของทุกหน่วยงาน 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป� นวิทยากร
บรรยายร่วมกบันายมนสัชนก กาละภกัด ีนกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลกัในการพัฒนาระบบ
ดงักลา่ว เพื�อเป� นการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน
ด้านการประชุมให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ�งขึ�น ณ หอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์
4 ชั�น 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทดลองใช้ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)”

วันที� 22 สิงหาคม 2565
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วันที� 24 สิงหาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รับการตรวจประเมนิการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก ประจําป� การศึกษา 2564

        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก ประจําป�
การศึกษา 2564 ไดรั้บเกยีรติจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ 3 ทา่น ไดแ้ก ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบรูณ์ นยิม  กรรมการ 
และอาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ (กรรมการและ
เลขานกุาร โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� 
ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ให้การ
ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ที�เกี�ยวข้องเข้ารับการตรวจประเมิน ร่วมรับฟ� ง
ขอ้เสนอแนะที�เป� นประโยชน ์เพื�อนาํไปพัฒนางาน
ของสํานักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามพันธกิจต่อไป ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ



        วันที� 26 สิงหาคม 2565 ศูนยวิ์ทยบริการ (หอสมดุ) สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจําป�  2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิจากชมรมหอ้งสมดุสีเขยีว ภายใตก้ารดําเนนิงานโดยสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ�งคณะกรรมการประกอบด้วย
        1. นางป� ยวรรณ คุสินธ์ุ (รองประธานกรรมการบริหารชมรมหอ้งสมุดสีเขียว)
        2. นางสาวธนากรณ์ ฉิมแพ (กรรมการบริหารชมรมหอ้งสมุดสีเขียว)
        3. นายพรศักดิ� แสนศรี (ผู้ตรวจประเมินหอ้งสมุดสีเขียว)
        4. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม (ผู้ตรวจประเมินหอ้งสมุดสีเขียว)
        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป� นประธานกล่าวต้อนรับ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อํานวยการฝ� ายทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดนุวัศ อิสรานนทกุล หวัหน้าศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
         การเป� น “หอ้งสมดุสีเขยีว” แสดงถงึการเป� นหอ้งสมดุที�มนีโยบายและการดําเนนิงานดา้นการอนรัุกษ์พลงังาน
และสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งการตรวจประเมนิการดําเนนิงานหอ้งสมดุสีเขยีว ตามเกณฑก์ารพัฒนาหอ้งสมุดสีเขยีว 8 หมวด
ในครั�งนี� คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมสอบถามข้อสงสัย โดยมีบุคลากรได้นําชมพื�นที�
ผลการดําเนนิงานภายในหอสมดุ จากนั�นคณะกรรมการไดด้ําเนนิการประเมนิ (ประชมุภายใน) และสรุปผลการตรวจ
ประเมนิ ใหข้อ้เสนอแนะการดําเนนิงานหอ้งสมดุสีเขยีวแกผู่บ้ริหารและบคุลากรสํานกัวิทยบริการฯ เพื�อนําไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนนิงานใหเ้ป� นไปตามเกณฑม์าตรฐานที�กําหนดที�ดขีึ�นอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนืตอ่ไป โดยผลการตรวจ
ประเมินในครั�งนี� สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านการรับรอง
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งสมุดสีเขียว (Green Library)
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบสารสนเทศเพื�อการ
บริหารจัดการ สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(NSRU Dashboard)”

วันที� 31 สิงหาคม 2565
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      สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ สําหรับผู้บริหาร
(NSRU Dashboard)” ให้แก่ คณบดี ผู้บริหาร
หนว่ยงาน และนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ที�ทาํหนา้ที�
ดูแลข้อมูลระบบของหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ เป� นวิทยากรบรรยายร่วมกบั นาย
วิชชากร คูหาทอง และ นายนภดล แข็งการนา 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบหลกัในการ
พัฒนาระบบ ซึ�งระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร
จัดการสําหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์ประกอบดว้ย ขอ้มลูนกัศึกษา ขอ้มูล
ภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมลูภาระงานของบคุลากรสายวิชาการ ขอ้มูล
ครุภณัฑ ์ข้อมลูวิจัย ข้อมลูการไดรั้บวัคซนี ขอ้มลู
งบประมาณ (การเงิน) และข้อมูลงบประมาณ 
(โครงการ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
ชั�น 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ (อาคาร 15)

วันที� 1 กนัยายน 2565

การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั�งที� 3/2565

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานกัวิทยบริการฯ ครั�งที� 3/2565 ผา่นสื�อ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน 
Google Meet โดยไดรั้บเกยีรตจิากผูท้รงคณุวุฒิ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผูท้รง
คุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.กติตพิงษ์ สุวรรณราช ผูท้รง
คุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.อารี 
ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ�งได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การพัฒนาที�เป� นประโยชน ์ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และการให้บริการของสํานัก
วิทยบริการฯ ตอ่ไป ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "นําเสนอและแนะนํา
การใช้งานระบบติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 38 นครสวรรค์เกมส์
พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั�งที� 5
ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566

วันที� 8 กนัยายน 2565

Page 10

        กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการฝ� ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผล “การแข่งขันกฬีาเยาวชน
แหง่ชาติ ครั�งที� 38 นครสวรรคเ์กมส์ พ.ศ. 2566
และกฬีาอาวุโสแหง่ชาติ ครั�งที� 5 ชอนตะวันเกมส์ 
พ.ศ. 2566” จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดาํเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื�อนาํเสนอและแนะนาํ
การใช้งานระบบติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา
ดังกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการฝ� ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� 
ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และ
เจ้าหน้าที�กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป� น
วิทยากร
        การประชุมในครั�งนี� มวัีตถปุระสงคเ์พื�อแนะนาํ
การใช้งานระบบ และติดตามความกา้วหน้าในการ
ดาํเนนิงาน เพื�อเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขัน รวมทั�งสํารวจความต้องการของผูใ้ชง้าน
ในฝ� ายต่าง ๆ เพื� อนาํมาปรับปรุงระบบต่อไป 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั�น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

วันที� 8 กนัยายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2
(ป�  พ.ศ. 2566-2570)” 

         สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดจั้ดโครงการประชุมเชงิปฏบิติัการ “การจัดทาํ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2 (ป�  พ.ศ. 2566-2570)”
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้บริหาร 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ SWOT 
ของสํานกัวิทยบริการฯ เพื�อนาํข้อมลูมาประกอบ
การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2 ของสํานัก
วิทยบริการฯ ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการฯ เป� นประธาน
ในพิธีเป� ด และ อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รอง
ผู้อํานวยการฝ� ายบริหาร เป� นวิทยากรบรรยาย
ใหค้วามรู้ จัดประชมุ ณ หอ้งประชุมพระบาง ชั�น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ� มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะครุศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ� มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วันที� 9 กนัยายน 2565
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       สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
ไดจั้ดอบรมเชิงปฏบิติัการ “การใช้งานระบบแฟ�ม
สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ใหแ้ก ่คณบด ีและ
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการ
สํานกัวิทยบริการฯ เป� นวิทยากรบรรยาย ร่วมกบั
นายวิชชากร คหูาทอง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบหลกัในการพัฒนา ซึ�งเป� นระบบที�ใช้
ประกอบการประเมินเลื�อนขั�นเงนิเดือนบุคลากร 
อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเพิ�มข้อมูล
ด้วยตนเอง และคาํนวณภาระงานให้อัตโนมัติ 
จัดขึ�น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั�น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

วันที� 12 กนัยายน 2565

       สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
ไดจั้ดอบรมเชิงปฏบิติัการ “การใชง้านระบบแฟ�ม
สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ใหแ้ก ่คณบด ีและ
อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ผ่านสื�อการประชมุ
อิเลก็ทรอนกิส์ดว้ยแอปพลเิคชัน Google Meet
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป� นวิทยากร
บรรยาย ซึ�งเป� นระบบที�ใช้ประกอบการประเมิน
เลื�อนขั�นเงนิเดือนบุคลากร อํานวยความสะดวก
ใหผู้้ใช้สามารถเพิ�มข้อมลูดว้ยตนเอง และคาํนวณ
ภาระงานใหอั้ตโนมติั จัดขึ�น ณ หอ้งประชมุราชพฤกษ์
ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์



วันที� 13 กนัยายน 2565
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      สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
ไดจั้ดอบรมเชิงปฏบิติัการ “การใช้งานระบบแฟ�ม
สะสมผลงาน (e-Portfolio)” ใหแ้ก ่คณบด ีและ
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ผ่านสื�อการประชมุ
อิเลก็ทรอนกิส์ดว้ยแอปพลเิคชัน Google Meet
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป� นวิทยากร
บรรยาย ซึ�งเป� นระบบที�ใช้ประกอบการประเมิน
เลื�อนขั�นเงนิเดือนบุคลากร อํานวยความสะดวก
ใหผู้้ใช้สามารถเพิ�มข้อมลูดว้ยตนเอง และคาํนวณ
ภาระงานใหอั้ตโนมติั จัดขึ�น ณ หอ้งประชมุราชพฤกษ์
ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์

วันที� 19 กนัยายน 2565

การตรวจตดิตามระบบบริหารคณุภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015
(Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ

       อาจารยอ์นวัุตน ์แสงอ่อน รองผู้อํานวยการ
สํานกัวิทยบริการฯ เป� นประธาน การตรวจตดิตาม
ระบบบริหารคณุภาพภายในตามกระบวนการระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) 
พร้อมดว้ยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor)
จากสํานกังานผู้อํานวยการ เขา้ตรวจติดตามงาน
ของศูนย์วิทยบริการ เพื� อแลกเปลี�ยนเรียนรู้
วิธีการดาํเนนิงาน พร้อมทั�งใหข้อ้คดิเหน็ รวมถงึ
ข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 
ชั�น 1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบแฟ� มสะสมผลงาน
(e-Portfolio)” คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015
(Internal Audit) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วันที� 20 กนัยายน 2565
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       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนัยา อนกุลูธนากร
รองผู้อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธาน การตรวจติดตามระบบ
บริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) 
พร้อมดว้ยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor)
จากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีการดาํเนนิงาน พร้อมทั�งให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนางาน
ในดา้นต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ
(อาคาร 15 ชั�น 1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

วันที� 21 กนัยายน 2565

การตรวจตดิตามระบบบริหารคณุภาพ
ภายในฯ ระบบ ISO 9001:2015
(Internal Audit) สํานักงานผู้อํานวยการ

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม 
(Auditor) จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้า
ตรวจติดตามงานของสํานักงานผู้อํานวยการ 
เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีการดาํเนนิงาน พร้อมทั�ง
ใหข้้อคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเพื�อการพัฒนางาน
ในดา้นต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
(อาคาร 15 ชั�น 1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



การต�อสญัญาจ�างครัง้ที ่     1

ตามที ่มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค� ได�ออกประกาศ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค� เรือ่ง หลกัเกณฑ� วธิกีาร

และแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ต�อสญัญาจ�างระยะ

เวลาการจ�าง วธิกีารทาํสญัญาจ�าง ของพนกังานในสถาบนั

อดุมศกึษา สงักดัมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรค� พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2558 ซึง่ใน

ประกาศดงักล�าว ได�ประกาศหลกัเกณฑ� วธิกีาร และผลการ

ปฏบิตังิานเพือ่ต�อสญัญาจ�างระยะเวลาการจ�าง ของ

พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา ไว�พอสงัเขป เพือ่ให�พนกังาน

ในมหาวทิยาลยัฯ ได�รบัทราบ และปฏบิตั ิดงันี้

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสนับสนุนวิชาการ 
การต�อสญัญาจ�างการต�อสญัญาจ�างการต�อสญัญาจ�าง

หลักเกณฑ� ขัน้ตอน

โดย นางสาวรุ�งนภา สาจติร  เจ�าหน�าทีบ่รหิารงานทั่วไป

ผู�ขอต�อสญัญาจ�าง จะต�องผ�านการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน คะแนนการประเมนิไม�ตํา่กว�าร�อยละ
หกสบิ ซึง่ต�องมคีู�มอืการปฏบิตังิานทีเ่ป�นป�จจบุนั
โดยผ�านความเหน็ชอบของหวัหน�าหน�วยงานที่
สงักดัไม�น�อยกว�าหนึง่ผลงาน ในกรณทีีผ่�านการ
ประเมนิ ให�ต�อสญัญาจ�างอกีสีป่�

การต�อสญัญาจ�างครัง้ที ่    2

ผู�ขอต�อสญัญาจ�าง จะต�องผ�านการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน คะแนนการประเมนิไม�ต�อกว�า
ร�อยละหกสบิ ซึง่ต�องมคีู�มอืการปฏบิตังิานทีเ่ป�น
ป�จจบุนั หรอืงานวจิยัทีม่คีณุภาพผ�านการ
ประเมนิจากคณะกรรมการทีห่วัหน�าหน�วยงาน
ทีส่งักดัแต�งตัง้ไม�น�อยกว�าหนึง่ผลงาน ในกรณทีี่
ผู�ขอต�อสญัญาจ�างได�ปฏบิตังิานต�อเนือ่งจนครบ
แปดป�แล�ว โดยนบัระยะเวลาการทดลองปฏบิตัิ
งานรวมด�วยให�ต�อสญัญาจ�างได�จนถงึอายคุรบ
หกสบิป� ทัง้นีใ้นกรณทีีอ่ายคุรบหกสบิป�ก�อนสิน้
ป�งบประมาณให�ต�อสญัญาได�ถงึป�งบประมาณ
ของป�ทีส่ิน้สดุสญัญา 



การต�อสญัญาจ�างครัง้ที ่    5การต�อสญัญาจ�างครัง้ที ่    3

การต�อสญัญาจ�างครัง้ที ่    4

ให�ผู�ขอต�อสญัญาจ�าง ยืน่คาํขอต�อสญัญาจ�าง 
ตามแบบทีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค�
กาํหนด โดยให�ยืน่ทีง่านธรุการ สาํนกังาน
ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การยืน่คาํขอต�อสญัญาจ�าง ให�ยืน่เอกสาร
และผลการประเมนิกบัมหาวทิยาลยัฯ ล�วงหน�า
ไม�น�อยกว�าสามสบิวนั ก�อนวนัสิน้สดุสญัญาจ�าง

ให�ผู�อาํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ ทาํการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู�ขอต�อสญัญา

จ�าง และแต�งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน จาํนวนไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เกนิ

ห�าคน ทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และ

ประเมนิคู�มอืปฏบิตังิานหลกั ของผู�ขอต�อสญัญา

จ�าง และจดัส�งผลการประเมนิกบัมหาวทิยาลยัฯ

ให�เสรจ็สิน้ก�อนกาํหนดระยะเวลาสญัญาจ�าง

ในการต�อสญัญาจ�างดงักล�าวข�างต�น สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึได�จดัทาํขัน้ตอน

การต�อสญัญาจ�างของพนกังานมหาวทิยาลยัฯ สงักดัสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่ให�บคุลากรได�รบัทราบขัน้ตอนและวธิกีาร หลกัเกณฑ� และถอืปฏบิตั ิโดยกาํหนดให�จดัส�งผลการ

ประเมนิให�กบัมหาวทิยาลยัฯ รบัทราบ ก�อนสิน้สดุสญัญาจ�างสามสบิวนั โดยมขีัน้ตอน ดงันี้
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               มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคก์า้วเขา้สู ่Smart
University ตามความเขา้ใจนี�แล้วหรอืยงั กอ่นอื�นหลายคนอาจ
ไมท่ราบวา่ ทกุวนันี�เรามกีารพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื�อง 
เพื�อให้ทนัตอ่เทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป โดยสรา้งบรกิารออนไลน์
ตา่ง ๆ ที�เรยีกรวมกนัวา่ NSRU Digital Platform

Smart University
     NSRU Digital Platform

นายมนสัชนก กาละภักดี
นักวชิาการคอมพวิเตอร์  NSRU Digital Platform คอือะไร

Smart นั�น หมายถงึ ความสามารถที�เหนอืระดบั
ความลํ�าหนา้ของเทคโนโลยโีดยเฉพาะการนาํ
‘ระบบดา้นคอมพวิเตอร’์ หรอื ‘ระบบอตัโนมตั’ิ 
เขา้มาควบคมุการทาํงานเพื�อตอบโจทยก์ารใชง้าน
และเพิ�มความสะดวกสบายให้กบัผูใ้ชง้านให้ไดม้ากที�สดุ

Smart University  ในความเขา้ใจของหลายคน
คงจะไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั นั�นคอืความสะดวกสบาย
ในรั�วมหาวทิยาลยัที�สามารถเริ�มไดบ้นมอืถอืเครื�องเดยีว
ไมว่า่จะเป�นบคุลกรที�มรีะบบสนบัสนนุการทาํงาน มกีาร
แจง้เตอืนจากสว่นงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรอืนกัศกึษา
ที�สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศที�สนใจ การตรวจเชก็
ตารางเรยีน หรอืการไดร้บัแจง้เตอืนจากการใชบ้รกิาร
ตา่ง ๆ เป�นตน้

เพื�อพฒันาระบบและกลไกบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื�อสนบัสนนุการบรหิารจดัการ การบรกิาร
และการพฒันาองคก์ร กลุม่งานพฒันาระบบสารสนเทศ
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มภีารกจิหลกัในการขบัเคลื�อน
วตัถปุระสงคด์งักลา่วใหเ้ป�น ภายใตเ้ทคโนโลยทีี�พฒันา
อยูต่ลอดเวลา โดยมุง่เนน้นาํเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสารมาใชใ้นการบรหิารจดัการและบรกิาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บคุลากร
และนกัศกึษาสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดท้กุที�
ทกุเวลา และมคีวามปลอดภยัที�ไดม้าตรฐาน

https://www.nsru.ac.th

เครื�องมือที�เป�นนวตักรรมบรกิารบนดิจทิัล
แพลตฟอรม์สําหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
ในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

         โดยผูต้อ้งการใชง้านระบบสารสนเทศสามารถเขา้ใช้
บรกิารไดท้เีวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์หรอืที�ลงิค์
https://www.nsru.ac.th โดยรวบรวมระบบสารสนเทศและ
เนื�อหาสาํหรบับคุลากร นกัศกึษา ตลอดจนบคุคลภายนอก

ON

คาํถาม คอื... 

  เราพรอ้ม... นาํเทคโนโลยเีขา้มาบรหิารจดัการ
ภายในมหาวทิยาลยัใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพ

ยิ�งขึ�นเพิ�มความสะดวกสบาย ทนัสมยัและกา้วสูส่งัคมลด
การใชท้รพัยากรสิ�นเปลอืง โดยมกีารพฒันาระบบสารสนเทศ
ที�ตอบโจทยน์กัศกึษา และบคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุทา่น

เพื�อสนับสนนุทั�งดา้นการเรยีนการสอนและการใชบ้รกิารตา่งๆ” 
นายภูรพิศั เหมอืนทอง

รองผูอ้าํนวยการฝ�ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
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Digital Platform

หากหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยัสนใจ สามารถดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที� 
https://e-meeting.nsru.ac.th/manual 
หรอืตดิตอ่ กลุม่งานพฒันาระบบสารสนเทศ
     0-5621-9100 ตอ่ 1506
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นอกจากนี�ระบบยงัแสดงผลการ ลดใชก้ระดาษ ผลการ ลดคา่ใชจ้า่ย 
และ สถติิการประชมุ ของหนว่ยงาน เป�นตน้

ตวัอยา่งหนึ�งที�แสดงใหเ้หน็วา่ มกีารปรบัใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์มากขึ�น คอื 
การประชมุ ซึ�งมกีารประชมุออนไลนม์ากขึ�นจากสถานการณ์โควดิ 19 ที�ผา่นมา 
โดยใชแ้พลตฟอรม์ที�ใหบ้รกิารออนไลนต์า่ง ๆ เชน่ google meet , team
เป�นตน้  ทั�งนี�สว่นของการจดัการวาระการประชมุ มหาวทิยาลยัมรีะบบที�ใหบ้รกิาร
คอื ระบบการประชมุอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืที�เรยีกวา่ e-Meeting

ระบบ e-meeting คืออะไร

     e-meeting.nsru.ac.th คอื URL สาํหรบัเขา้ใช้
งานระบบการประชมุอเิลก็ทรอนกิสท์ี�ไดพ้ฒันาขึ�นใหม่
เพื�อให้เหมาะกบัการใชง้านขององคก์รในป�จจบัุนยิ�งขึ�น
รองรบัการใชง้านที�หลากหลายทั�งในสว่นของเลขาการ
ประชมุและผูเ้ขา้รว่มประชมุ เพิ�มประสทิธภิาพตาม
เทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป ให้ระบบใชง้านไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเรว็ มคีวามถูกตอ้งและความปลอดภยัของ
ขอ้มลู ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
พ.ศ. 2562 อกีทั�งสามารถสง่แจง้เตอืนเพื�อเชญิประชมุ
เชญิตรวจรายงาน และเชญิรบัรองรายงานการประชมุ
ทาํให้ระบบงานเกดิความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ�งขึ�น โดยแบ่งขั�นตอนการทาํงานเป�น 3 ขั�นตอนหลกั
คอื ขั�นตอนกอ่นประชมุ ขั�นตอนระหวา่งประชมุ และ
ขั�นตอนหลังประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงัภาพ

กลา่วไดว้า่ ทกุการประชมุจะมเีลขาฯเป�นผูจ้ดัเตรยีมขอ้มลูกอ่นการประชมุ
และบันทกึรายละเอยีดวาระเขา้ระบบ เมื�อทาํการเผยแพรแ่ลว้ ระบบจะสง่แจง้
เตอืนกาํหนดวาระการประชมุไปยงัผูม้รีายชื�อเขา้รว่มประชมุทกุคน ซึ�งผูไ้ดร้บั
แจง้เตอืนสามารถเขา้ระบบเพื�อดวูาระการประชมุ และบันทกึโนต้สว่นตวัเพื�อ
เตรยีมประชมุได ้เมื�อถึงวนัประชมุเลขาฯสามารถใชร้ะบบสาํหรบัการตรวจสอบ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ นาํเสนอวาระการประชมุ และบนัทกึมตริะหวา่งประชมุได ้
เมื�อการประชมุเสรจ็สิ�น เลขาจะจดัทาํรายงานการประชมุเพื�อเสนอผูต้รวจ
รายงานผา่นระบบ เมื�อทาํการแกไ้ขแล้ว จะสง่แจง้เตอืนไปยงัผูม้าประชมุเพื�อ
รบัรองรายงานการประชมุผา่นระบบ โดยที�เมื�อครบกาํหนดเวลาแล้ว เลขาฯ
จะทาํการแกไ้ข และบนัทกึสถานะรายงานการปะชมุเป�นฉบบัสมบรูณ์ โดยผูเ้ขา้
รว่มสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดต้ลอดเวลา



       เมื�อเราสงัเกตด ีๆ จะเห็นวา่ในการประชมุแตล่ะครั�ง
จะมกีารใชส้ถานที�สาํหรบัจดัการประชมุ ซึ�งมหาวทิยาลยัฯ
มรีะบบสารสนเทศที�สนบัสนนุนการใชง้าน เชน่ 

D
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rm

“ระบบสารสนเทศจะดีแคไ่หน 
ถา้ไม่มีคนใช ้มันเท่ากับเปลา่ประโยชน ์

สิ�งสําคญัคอืพฒันาแลว้ต้อง
ตอบโจทย์ผูใ้ชง้าน ใชง้านได้จรงิ

เพิ�มความสะดวกสบาย”

นายมนสัชนก กาละภกัด ี
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์

...

การเชื�อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารเทศ ระหว่างหน่วยงาน

เรากา้วเขา้ไปหลายขาแล้ว แตจ่ะเห็นไดว้า่เพื�อให้มหาวทิยาลัยเป�น Smart University อยา่งเตม็รปูแบบ นอกจากการมรีะบบสารสนเทศ
ที�พฒันาขึ�นอยา่งครอบคลุมแล้ว การมสีว่นรว่มใชง้านระบบกเ็ป�นสิ�งจาํเป�น เพราะทา้ยที�สดุระบบสารสนเทศจะเป�นแหลง่รวบรวมขอ้มลูที�
สาํคญัของมหาวทิยาลยั ที�จะถูกนาํไปวเิคราะห์ใหเ้กดิสารสนเทศที�มปีระโยชนท์ั�งตอ่หนว่ยงาน บคุลากร และนกัศกึษาตอ่ไป  

สรปุมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์ป�น Smart University แลว้หรอืยงั ?

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

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

       โดยมกีารสรา้ง Application Programming Interface (API)
เชื�อมตอ่จากระบบหนึ�งไปสูร่ะบบหนึ�ง ให้เกดิการเชื�อมโยงขอ้มลูที�สาํคญั
ระหวา่งระบบสารสนเทศ นอกจากชว่ยลดความซํ�าซอ้นของขอ้มลูแลว้ 
ยงัทาํให้ขั�นตอนการประมวลผลขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งและมปีระสทิธมิากขึ�น
เมื�อทาํการวเิคราะห์ขอ้มลูแล้วจะชว่ยให้สารสนเทศนั�น ๆ สนบัสนนุการตดัสนิ
ใจแกผู่บ้รหิารไดต้รงความเป�นจรงิและรวดเรว็ยิ�งขึ�น
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การติดตั�งโปรไฟล์
รกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล

สอบถามเพิ�มเติม

หลายทา่นประสบป�ญหาการใชง้าน Smartphone ระบบปฏบิตักิาร IOS ไมอ่นญุาตใหใ้ช ้NSRU e-Mail

ลอ็กอนิเขา้ใชง้าน Google Meet หรอื Google Classroom ดงันั�น วธิแีกไ้ข คอื ตดิตั�งโปรไฟลก์าร

กาํหนดคา่บนอปุกรณ ์ตามขั�นตอน ดงันี�

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

I N S T A L L  A  C O N F I G U R A T I O N  P R O F I L E  

O N  Y O U R  I P H O N E  O R  I P A D
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ที�สุดแหง่ปฐพีธรรมชาต ิNature’s Great Events
ผลงานสารคดทีี�รวบรวมภาพและเรื�องราวความยิ�งใหญ่ของวิถแีหง่การดาํเนนิชีวิตของสัตว์ป� าได้
อย่างน่าทึ�งและลึกซึ�งที�สุด เมื�อการเปลี�ยนแปลงของอุณหภมูโิลกส่งผลกระทบตอ่ภมูทิศันโ์ดยทั�วไป

อย่างมหาศาล วิถชีวิีตของสัตว์ป� านบัพันตอ้งเปลี�ยนไปอย่างถงึที�สุดเพราะวิกฤตการณ์ทาง

ธรรมชาติเหล่านี� การันตีความยิ�งใหญ่ของปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอัินนา่ทึ�งดว้ยหลายรางวัล

จากสถาบันชั�นนาํของโลก

รหสัทรัพยากรสําหรับรับชม : CD11806

ปฐพีชีวิตน�าแข็ง Frozen Planet
ออกเดินทางครั�งสําคญั ไปสัมผัสประสบการณ์ในแถบขั�วโลกทา่มกลางภมูปิระเทศที�งดงามและดนิ

แดนที�มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยย่างกรายไปถงึ พบกบัเรื�องราวของดนิแดนน�าแขง็ในแถบขั�วโลก ซึ�งมัน

อาจจะเป� นครั�งสุดท้ายกอ่นที�จะเปลี�ยนแปลงไปตลอดกาลจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที�เหน็ได้

ชัดในเขตอาร์คตคิและแอนตาร์คตคิมากกว่าสถานที�อื�นใดในโลก

รหสัทรัพยากรสําหรับรับชม : CD11800 

สุดยอดสารคดีบนัทกึโลกสีน�าเงิน The Blue Planet
สารคดีทุนสร้างมหาศาลมากที�สุดของโลก กว่า 700 ลา้นบาทที�เกบ็ทุกรายละเอียด ทุกความยิ�งใหญ่

ของอาณาจักรใตบ้าดาล และบอกเลา่เรื�องราวธรรมชาตแิหง่มหาสมุทรบนโลกของเราไว้ไดอ้ยา่ง

สมบูรณแ์บบที�สุด จนได้รับการขนานนามว่าเป� น “คมัภร์ีแหง่พื�นมหาสมุทร”

รหสัทรัพยากรสําหรับรับชม : CD11590 

Yellowstone: Battle For Life อาณาจักรอุทยานโลกตะลงึ
พบกับความยิ�งใหญ่ของพลงัธรรมชาต ิในสุดยอดสารคดทีี�เป� ดเผยทกุแงม่มุของ เยลโลว์สโตน

อุทยานธรรมชาตแิหง่แรกของโลก

รหสัทรัพยากรสําหรับรับชม : CD11935

สอบถามข้อมลูเพิ�มเติมไดท้ี�        งานบริการสื�อโสตทัศน์ ชั�น 7 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
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จดัทําโดย
สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501

http://aritc.nsru.ac.th
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