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พิธีวางพวงมาลาน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที� 9

วันที� 12 ตลุาคม 2565

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย
ตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ “เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตลุาคม” ณ หอ้งประชมุพระบาง
ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนยทุธศาสตร์ ระยะที� 2 
(ป�  พ.ศ. 2566-2570)  

วันที� 31 ตลุาคม 2565 

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ เป� นประธานการประชุมจัดทําแผน
ยทุธศาสตร์ ระยะที� 2 และแผนปฏบิตักิารประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพื� อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเดน็ยทุธศาสตร์ ของสํานกัวิทยบริการฯ โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุม่งาน และผูเ้กี�ยวขอ้ง
ณ หอ้งประชมุราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุมติดตามการพัฒนา 
“ระบบบริหารจัดการงานวิจัย”

การประชุม
ทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจําป� งบประมาณ 2565 

วันที� 2 พฤศจิกายน 2565

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป� นประธาน
การประชมุทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจําป�
งบประมาณ 2565 เพื�อจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจําป� งบประมาณ 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์
โดยการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ซึ�งเป� นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัระบบงานในป� จจุบนั และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ�งขึ�น ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์และผา่นสื�อการประชมุอิเลก็ทรอนกิส์
ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet

วันที� 8 พฤศจิกายน 2565

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป� นประธาน
การประชมุตดิตามการพัฒนา “ระบบบริหารจัดการงานวิจัย”
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ร่วมกบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลและที�เกี�ยวข้อง 
เพื�อนําเสนอผลการดําเนินงาน ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถว้นของขอ้มลู ใหส้อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารใชง้าน
และเพื�อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์
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การประชุมฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล “การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 38
นครสวรรค์เกมส์ พ.ศ. 2566 ฯ

วันที� 9 พฤศจิกายน 2565

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้ร่วมการประชมุ
ฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล “การแข่งขัน
กฬีาเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 38 นครสวรรคเ์กมส์ พ.ศ. 2566
และกฬีาอาวุโสแหง่ชาต ิครั�งที� 5 ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566
จังหวัดนครสวรรค์” โดยมี นายจิตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค ์เป� นประธานการประชมุ
เพื�อติดตามผลการดําเนินงานในส่วนของการพัฒนา
แอปพลเิคชนั “Smart Sport City” เพื�อใชใ้นการจัดการ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 
ครั�งที� 11

        ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป� นประธาน
การประชมุคณะกรรมการดําเนนิงานการประชมุวิชาการ
ระดบัปริญญาตรีดา้นคอมพิวเตอร์ภมูภิาคเอเชยี ครั�งที� 11
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื�อหารือเกี�ยวกับ
การจัดเตรียมสถานที� ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รวมถึงซอฟต์แวร์สําหรับการนําเสนอผลงาน เพื�อให้
การจัดงานเป� นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์

วันที� 9 พฤศจิกายน 2565
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะที� 2
และการประชุมบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ

วันที� 10 พฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์”

วันที� 17 พฤศจิกายน 2565

         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม เรื�อง 
“การเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพ
ดา้นคอมพิวเตอร์” ใหแ้ก ่นกัศึกษาจีนที�ยงัไมผ่า่นการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีนายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร และนางดวงพร สีระวัตร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป� นวิทยากร ซึ�งในชว่งเชา้เป� นการบรรยาย
และทดลองปฏบิตั ิเพื�อทําความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทําขอ้สอบ
และในชว่งบา่ยเป� นการทําขอ้สอบจริง ณ หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั�น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
การประชุมฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล 
“การแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 38 ฯ โดยม ี
นายจิตเกษม นโิรจนธ์นรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
เป� นประธานการประชุมเพื�อติดตามผลการดําเนินงาน
ในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Smart Sport 
City” เพื�อใชใ้นการจัดการแขง่ขนักฬีาดงักลา่ว ผา่นสื�อ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom 
Cloud Meeting
      ในโอกาสนี� ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม
พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้จัดประชุมบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ เพื�อเป� นการเตรียมความพร้อมกอ่นเป� ด
ภาคเรียนที� 2/2565 และนําเสนอนโยบายการปฏบิติังาน
เพื�อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั�งได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ� ายที�ตั�งใจ
ปฏิบัติหน้าที�มาโดยตลอด เพื�อสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบติังานใหด้ยีิ�งขึ�นตอ่ไป ณ หอ้งประชมุพระบาง
ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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นําเสนอการใช้งาน
ระบบบันทึกผลการตรวจ ATK
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

วันที� 18 พฤศจิกายน 2565 
วันที� 21-22 พฤศจิกายน 2565

         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดน้ําเสนอการใชง้าน
“ระบบบนัทกึผลการตรวจ ATK ของบณัฑติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ ตามมาตรการ COVID-19” โดยมี 
อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้อํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา เป� นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที�ผู้เกี�ยวข้อง 
เขา้ร่วมรับฟ�ง เสนอขอ้คดิเหน็และความตอ้งการ เพื�อให้
ระบบครอบคลมุรายละเอียดการจัดเกบ็ขอ้มลูมากยิ�งขึ�น
ณ ห้องประชุมย่อย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ลงพื�นที�ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ณ โรงเรียนเขาถ�าพระ ตาํบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์

          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์โดยบคุลากรผูรั้บผดิชอบ
งานทรัพยากรสารสนเทศ และงานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือขา่ย ไดล้งพื�นที�ใหบ้ริการวิชาการดา้นหอ้งสมดุ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อจัดการทรัพยากร
สารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป� นหมวดหมู ่พร้อมทั�งวางระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ (LAN) ตดิตั�งกลอ้งวงจรป� ดภายใน
และภายนอกอาคารเรียน รวมถึงซ่อมบํารุงเครื�อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
ณ โรงเรียนเขาถ�าพระ ตําบลเนินศาลา อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
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นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีฯ เข้าศึกษาดูงาน
สํานักวิทยบริการฯ

วันที� 28 พฤศจิกายน 2565

          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหก้ารต้อนรับนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
ชั�นป� ที� 1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรคป์ระชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 191 คน ซึ�งกําลังศึกษาวิชา 
GE.301 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยมีผู้สอน คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม อาจารย์ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ไดน้ํานกัศึกษาเขา้ศึกษาดงูานดา้นทรัพยากร
สารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในโอกาสนี�ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กนัยา อนกุลูธนากร
รองผู้อํานวยการฯ และบุคลากรประจําฝ� ายที�เกี�ยวข้อง
ใหก้ารต้อนรับ พร้อมพาเยี�ยมชมสถานที� และแนะนํางาน
บริการต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมตอบคําถามแจก
ของรางวัล ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล “การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 38
นครสวรรค์เกมส์ พ.ศ. 2566 ฯ

วันที� 29 พฤศจิกายน 2565

        ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป� นประธาน
การประชมุหารือแนวทางการเชื�อมโยงขอ้มูลการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิครั�งที� 38 นครสวรรคเ์กมส์ และ กฬีา
อาวุโสแห่งชาติ ครั�งที� 5 ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566 
ระหว่าง ระบบสารสนเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.) ส่วนกลาง แอปพลิเคชัน Smart Sport City 
จากเทศบาลนครสวรรค์ และ เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา
ที�พัฒนาโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์โดยม ีผูอํ้านวยการฝ� าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ การกฬีาแหง่ประเทศไทยและทมีงาน 
หวัหนา้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์
และเจ้าหนา้ที�จากบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั
(มหาชน) (AIS) เขา้ร่วมประชมุ ณ หอ้งประชมุราชพฤกษ์
ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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        เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ�  ศิริโสม 
ผูอํ้านวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ 
และกลา่วนอ้มรําลกึในพระมหากรุณาธิคณุ และพิธีเคารพ
ธงชาติและร้องเพลงชาตไิทย โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป� นประธานในพิธี ณ บริเวณเสาธงชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีวางพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีเคารพ
ธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที� 2 ธันวาคม 2565
วันที� 2 ธันวาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รับการตรวจประเมนิการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก ประจําป� การศึกษา 2564

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะผูบ้ริหาร
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมทบทวนกลยุทธ์
และตัวชี� วัดเพื� อนําข้อมูลไปประกอบการจัดทําแผน
ยทุธศาสตร์ ระยะที� 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในการกําหนด
แนวทางการดําเนนิงานใหม้คีวามชดัเจนและมปีระสิทธิภาพ
ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั�งที� 1/2566

วันที� 8 ธันวาคม 2565

      ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป� นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ประจําป� งบประมาณ 2566 ครั�งที� 1/2566 ไดรั้บเกยีรติ
จากคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒปิระจําสํานกัวิทยบริการฯ
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ 
ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรง
คณุวุฒดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ดร.อารี ธัญกจิจานกุจิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ ซึ�งคณะกรรมการได้ให้
คําแนะนําและข้อเสนอแนะที�เป� นประโยชน์ อันจะนําไปสู่
การพัฒนางานตามพันธกจิของสํานกัวิทยบริการฯ ใหม้ี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในโอกาสนี� สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีป� ใหม่แก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําสํานักฯ เนื�องในวาระดิถีขึ�นป� ใหม่
2566

วันที� 19 ธันวาคม 2565

ซ้อมเสมือนจริงพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิริโสม ผูอํ้านวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดง
ความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที�สําเร็จการศึกษา 
ประจําป� การศึกษา 2560-2562 ในการซ้อมเสมือนจริง 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตภาคเหนือ ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(ย่านมัทรี)



แนวทางการขอรบัการประเมนิแนวทางการขอรบัการประเมนิ
เพ่ือแต่งต ั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้เพ่ือแต่งต ั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้

1.   มีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งท่ีขอรบัการประเมิน ประเภท
     วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะระดบัปฏิบติัการ
 

2.   เคยดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
      ระดบัปฏิบติัการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี (วุฒิปริญญาตรี) 
      ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี (วุฒิปริญญาโท) 

3.   เคยปฏิบติังานบริหารทั�วไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเหมาะสม
      กบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแลว้
      ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
 

4.   ไดร้บัเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าข ั�นตํ่าของระดบัท่ีแต่งตั�งพนกังาน
      ในสถาบนัอุดมศกึษา (22,580)

 

คณุสมบติั

เอกสารหรือผลงาน

โดย นางวิภารตัน ์ ศรีเพ็ชร | เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั�วไป ชาํนาญการ

ของผูมี้สิทธิเขา้รบัการประเมินเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้

ท่ีขอย่ืนเขา้รบัการประเมินเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้ 

1
2

คาํรอ้งสมคัรเขา้รบัการประเมินเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง
สูงขึน้ จาํนวน 1 ฉบบั

แบบขอรบัการประเมนิเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้
จาํนวน 4 ชุด

3ผลงานประกอบการประเมิน ประกอบดว้ย 
 - คู่มือปฏิบติังานหลกั จาํนวน 4 ชุด
 - ผลงานเชิงวิเคราะห ์หรือสงัเคราะห ์หรืองานวิจยั อย่างนอ้ย 1 เร่ือง จาํนวน 4 ชุด
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ส่วนประกอบ
ของแบบขอรบัการประเมินเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้ 

ดาวน์โหลดเอกสารการขอรับการประเมินฯ
ได้ที� https://personnel.nsru.ac.th
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที� กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิ:  วิภารัตน ์ศรีเพ็ชร (โจ้)
กลุ่มงานคลังและพัสดุ สํานักงานผู้อํานวยการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

056 219 100 ต่อ 1512 Viparat.o@nsru.ac.th

6แบบรบัรองการเผยแพร่คู่มือปฏิบติังานหลกั ผลงานเชิงวิเคราะห์
หรือสงัเคราะห ์หรืองานวิจยั

5แบบแสดงหลกัฐานการมส่ีวนร่วมในผลงาน (งานวิจยั) 
จาํนวน 1 ฉบบั

แบบรบัรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จาํนวน 1 ฉบบั

*ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชดภฏันครสวรรค ์เร่ือง เกณฑก์ารตดัสินและระดบัคุณภาพของผลงานเพ่ือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน้
และแบบประเมินผลงานวิจยั แบบประเมินคู่มือปฏิบติังาน แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห ์แบบประเมินผลงานเชิงสงัเคราะห ์
และแบบประเมินผลงานในลกัษณะอ่ืน พ.ศ. 2565

4
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ตั�ง PASSWORD
อย่างไรใหป้ลอดภัย

โดย นายวทิยา สรีะวตัร  นกัวชิาการคอมพวิเตอร�

รหัสผ่านเป�นส่วนหนึ�งที�มีความสําคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของบัญชีผู้ใช้งานหรือในระบบที�ต้องการความปลอดภัย

 ซึ�งรหัสผ่านถือเป�นสิ�งที�ใช้สําหรับยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลนั�น ๆ การใช้งานรหัสผ่านจึงช่วย
ป�องกันความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบนั�นได้ 
    หากผู้ใช้งานไม่ให้ความสําคัญในการตั�งค่ารหัสผ่านก็จะทําให้ผู้ไม่หวังดีสามารถคาดเดารหัสผ่านและ
เข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดาย โดยแนวทางและข้อแนะนําในการตั�งค่ารหัสผ่านให้ปลอดภัยมี
ดังนี�

1. ยิ�งยาวยิ�งปลอดภัย *******

      เพราะรหัสผ่านที�มีความยาว 10 ตัวอักษรนั�นก็คาดเดาได้ยากกว่ารหัสผ่าน 8 ตัวอักษรถึง
4,000 เท่า!  หรืออาจต้องใช้เวลาถึง 4,000 วัน! และถ้าจะเอาแบบแฮ็กยาก ๆ  เราแนะนําที� 14
ตัว ยิ�งยาวยิ�งเดายาก  แต่ถ้าคุณตั�งรหัสผ่านแบบ 8888888888888888 เลขแปด 14 ตัว
แบบนี�ก็ท่าทางจะไม่รอดนะครับ อย่าทํานะ... 
      นอกจากนั�นเรื�องความยาวเดี�ยวนี�หลาย ๆ เว็บกําหนดความยาวรหัสผ่านที� 8 ตัวอักษร
เป�นขั�นตํ�าอยู่แล้ว แต่ถ้าให้ปลอดภัยจริง ๆ แนะนําว่าตั�งเริ�มต้นที� 10 ตัวอักษรจะดีกว่า

ควรตั้งรหัสผ�าน 8-12 ตัวอักษรขึ้นไป 

2.ใช้ทุกอย่างบนแป�นพิมพ์       สร้างรหัสผ่านด้วยการใช้คีบอร์ดแบบกระจาย ๆ 
ด้วยการผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษทั�งพิมพ์เล็ก/ใหญ่ 
ตัวเลข เครื�องหมายพิเศษ เข้าด้วยกัน เพราะเมื�อเราใช้แบบนั�นแล้ว
โอกาสที�จะเดารหัสผ่านถูกจะมีแค่ 1 ในหลาย 100,000,000,000 
(แสนล้าน) เช่น การสร้างรหัสผ่าน 1A!2B@3C#4D$ ต่อให้เดาสุ่ม หรือแม้ว่าป�จจุบันจะมีโปรแกรม
ที�ใช้ช่วยเดาก็ยังถือว่าเข้าถึงได้ยาก  ดังนั�นเพื� อความปลอดภัยควรผสานรหัสผ่านด้วยตัวอักษร
หลากหลายแบบเอาไว้เสมอ

3. หลีกเลี�ยงข้อมูลส่วนตัว                                             ไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัวที�หาได้ง่าย
                                           ได้แก่ ชื�อ นามสกุล วันเดือนป�เกิด  
เลขบัตรประชาชน มาตั�งรหัสผ่าน หรือ  ข้อมูลส่วนตัวที�หาเจอได้ง่าย 
เช่น ชื�อแฝงที�เราชอบใช้มาผูกกับรหัสผ่าน เช่น ถ้าคุณชอบใช้ชื�อใน 
INTERNET ว่า WITTAYA ก็เลยตั�งรหัสผ่านว่า “WITTAYA123456”
อย่างนี�ก็ให้หลีกเลี�ยงไปเลยจะดีกว่า
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4. หลีกเลี�ยงคําในพจนานุกรม

    อย่าใช้คําที�ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมเลย เพราะคําศัพท์เหล่านั�นถูกนําไปบรรจุลงในโปรแกรมคาด
เดารหัสผ่านเป�นที�เรียบร้อยแล้ว  ต่อให้คํานั�นสะกดยากและยาวแค่ไหน โปรแกรมก็คาดเดาคําได้อยู่ดี  
เพราะฉะนั�นอย่าตั�งให้พวกแฮ็กเกอร์อ่านได้รู้เรื�องด้วยตัวอักษรธรรมดา

5. หลีกเลี�ยงรหัสยอดแย่แห่งป�

        ในแต่ละป�จะมีรายงานว่าผู้คนตั�งรหัสผ่าน
ยอดแย่ว่าอะไรบ้าง ดังตัวอย่าง --->
        หากพบรหัสผ่านของคุณในรายการ ? 
คุณควรเปลี�ยนโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะเป�นไปได้ อย่าง
น้อยก็ก่อนที�ผู้ไม่หวังดีจะสังเกตเห็น ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคุณใช้รหัสผ่านแบบสุ่มที�รัดกุมในครั�งนี� 
        ลอง search หาดูได้จาก keyword นี�
“the Worst Passwords of 2022” ปกติผลจะ
ออกช่วงสิ�นป� ลองดูสิว่าคุณเข้าข่ายรหัสผ่านยอด
แย่แห่งป�กับเขารึเปล่า ?

123456
123456789
Qwerty
Password
12345
12345678
111111
1234567
123123
Qwerty123

1q2w3e
1234567890
DEFAULT
0
Abc123
654321
123321
Qwertyuiop
Iloveyou
666666

รายชือ่รหสัผ�าน 20 อนัดบั ยอดแย�ล�าสดุ

อ�างองิจาก https://locker.io/blog/worst-passwords

6. ใช้ความคิดสร้างสรรค์

                 ตั�งรหัสผ่านโดยสิ�งที�คุณชอบ สถานที�ที�คุณจําไม่เคยลืม สื�อบันเทิงที�คุณชอบ
        เช่น หนังสือ เพลง หรืออะไรก็ตามที�คุณนึกถึงเป�นอันดับต้น ๆ เช่น ถ้าคุณชอบกินชาบู   
        คุณก็อาจจะตั�งว่า i love shabu แล้วลองพยายามแปลงตัวอักษรเหล่านั�นให้เป�นหลาย ๆ อย่างบน
แป�นพิมพ์ เอาให้ครบเหมือนข้อ 2 ก็อาจจะได้ประมาณนี� iL0v3@Sh@Bu หรือลองตั�งชื�อเป�นภาษาไทยที�
พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษแล้วใส่เครื�องหมายและตัวเลขเข้าไป เช่น ถ้าคุณชื�อ วิทยา ไอซีที ก็จะได้
;bmpkwv:umu ให้ลองบริหารการใช้อักษรตามข้อ 2 ลองปรับเป�น ;BmPkwV:Umu แค่นี�ก็ปลอดภัยครับ
(แนะนําว่าให้จําด้วยนะครับเพราะเวลาจะสลับใช้ระหว่างคอมพิวเตอร์มาใช้มือถือ)

7. อย่าใช้รหัสผ่านซํ�า                                ไม่ควรใช้รหัสผ่านซํ�าเหมือนกันทุกเว็บไซต์ เพราะเมื�อไหร่
                        ที�รหัสหลุดไปอยู่ที�ผู้หวังร้าย ข้อมูลส่วนตัวเราอาจถูกขโมยไปได้
แต่เราแนะนําว่าให้คุณตั�งให้เป�นเอกลักษณ์ของเว็บนั�น ๆ เลยจะดีกว่า 
            เช่น รหัสผ่านของ เว็บ Gmail เราอาจใช้ตัวย่อมาตั�งต่อจากที�เราเคยตั�งก็ได้ 
                     iL0v3@Sh@Bu แล้วต่อด้วย GM คุณจะได้ iL0v3@Sh@BuGM 
                          ส่วนของ Hotmail ก็เป�น iL0v3@Sh@BuHM ไม่ซํ�าแต่มีนัยยะ

8. ไม่บอกออกไป
 รหัสผ่านของคุณอย่าบอกใครเลย ยิ�งถ้าเกี�ยวข้องกับ
 ความเป�นส่วนตัว หรือเกี�ยวข้องกับเรื�องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว เก็บไว้ในใจของคุณเองก็น่าจะดีกว่า
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บอกรหัส/CODE ลับ หรือ NSRU ACCOUNT กับเพื�อนผิดกฎหมายหรือไม่?
          ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี�จะต้องวนเวียนกับการใช้ username และ password เพื�อเข้าถึง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื�องมือสื�อสาร ระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆที�เรามีบัญชีผู้ใช้ (account)
อยู่ ไม่ว่าจะเป�น E-mail Facebook Twitter Instagram หรือเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที�เราเป�นสมาชิกอยู่ 
          username และ password นั�นก็ถูกสร้างขึ�นมาเพื�อยืนยันตัวบุคคลก่อนที�จะมีการเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เพราะในแต่ละบัญชีผู้ใช้นั�นจะมีข้อมูลส่วนตัวสําคัญ ๆ ของผู้ใช้แต่ละคน
นอกจากนี�บัญชีผู้ใช้บางประเภทก็เชื�อมต่อกับการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เช่น PayPal iTunes เป�นต้น

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื�นที�มีการตั�งรหัสไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั�นจึงถูกกําหนดโทษ
ทางอาญาไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ความรับผิดเกี�ยวกับการเข้าใช้ username และ password ตามพระราชบัญญัติฯ หลักๆ จะมีอยู่ 3 เรื�อง

1. การเข้าถึงอุปกรณ์ ชุดคําสั�ง ระบบปฏิบัติการที�มีการตั�งรหัสของคนอื�น โดยไม่ได้รับอนุญาต
   ความผิดในมาตรา 5 มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท หรือทั�งจําทั�งปรับ 
2. การเป�ดเผยรหัสการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื�น
   ความผิดในมาตรา 6 แล้ว โดยมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ�งป� หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั�งจําทั�งปรับ
3. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที�มีการตั�งรหัสของคนอื�น โดยไม่ได้รับอนุญาต
   มาตรา 7 นั�นสูงกว่าในมาตรา 5 มีโทษจําคุกไม่เกินสองป�หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาทหรือทั�งจําทั�งปรับ

CSI ThaiElaws (2559).บอกรหัส/CODE ลับกับเพื�อนผิดกฎหมายหรือไม่?. สืบค้นเมื�อ 30 พฤศจิกายน 2565, 
        จาก https://www.facebook.com/CSIThaiElaws/posts/1694044800812751/
Jenny Duong (2022). Top 20 Worst Passwords in 2022. สืบค้นเมื�อ 30 พฤศจิกายน 2565, จาก 
        https://locker.io/blog/worst-passwords
มทนา วิบูลยเสข (2561). 8 เทคนิคการตั�งพาสเวิร์ด (รหัสผ่าน) ให้ปลอดภัย. สืบค้นเมื�อ 30 พฤศจิกายน 2565,
        จาก https://www.aware.co.th/

ข้อควรปฎิบัติเพิ�มเติม

ในแต่ละบัญชีควรมีการตั�งรหัสผ่านที�แตกต่างกัน ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดิม
หากแอพพลิเคชั�นหรือเว็บไซต์ใดมีการเป�ดยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั�นตอน 

ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีเป�นประจํา
ออกจากระบบทุกครั�งหลังใช้งาน
ไม่ควรเลือกใช้งาน “จํารหัสผ่าน” (Remember me) บนเว็บไซต์
ไม่ควรจดรหัสผ่านลงกระดาษหรือในไฟล์เอกสารที�ไม่มีการป�องกันการเข้าถึง
ไม่เป�ดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื�นรับทราบ 

     ควรเป�ดใช้งานในส่วนนี�ด้วย

     ทั�งนี�ทางสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีนโยบายสอบถามรหัสผ่านจากผู้ใช้บริการ
     ทั�งทางโทรศัพท์หรืออีเมล

เอกสารอ้างอิง
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      สร�างลิงก�ด�วยการระบุโค�ดย�อได�เอง 

      ดูสถิติการเข�าถึงลิงก�ท่ีสร�างได�

      เปล่ียนลิงก�ปลายทางในลิงค�ย�อเดิมได�

      ขอใช� API สร�างลิงก�ย�อ สําหรับโหมดผู�พัฒนาได�
s.nsru.ac.th

aritc.nsru.ac.th ARITC.NSRU0-5621-9100 ต�อ 1506

A fast and simple URL shortener

URL
Short

RURUNSNS

NSRU Account Privilege

Page 18

เข�าเว็บไซต�
s.nsru.ac.th

เข�าสู�ระบบด�วย
NSRU

Account
วางลิงก�ท่ี

ต�องการย�อ

ได�รับ Shorten URL 
และ QR Code 

S
T
E
P



พดูองักฤษปรอ๋คลอ่งปรี�ด ตอบ�จทย์
ทกุสถานการณ ์  ชอ็ป กนิ เที�ยว
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เรยีนภาษาองักฤษจากรากศัพท์
รูล้กึ จาํงา่ย ไดค้าํศัพทม์ากกวา่เดมิ นับสิบเทา่
เล่มนี�ได้รวบรวม Main words ตา่ง ๆ ไว้มากกว่า 150 คาํ ที�ทาํใหผู้อ่้านสามารถคาดเดาความหมาย
ของคําศัพทแ์ปลก ๆ ใหม ่ๆ หรือคาํศัพท์ที�ไมคุ่น้เคยไดก้อ่นลว่งหน้า ทําใหส้ามารถอ่านประโยคยาก
ๆ ได้ แม้จะไมรู้่ความหมายของคาํศัพท์นั�นเลย นอกจากนี�ยงัมีประโยคตัวอยา่งจาก Main words
เหล่านี�บรรจุอยู่อีก 1,200 ประโยค เพื�อใหผู้อ่้านไดศึ้กษาถงึรูปแบบของการแต่งประโยคต่าง ๆ 
จากคาํศัพท์เหล่านั�น พร้อมคําแปลที�จะชว่ยเพิ�มความเขา้ใจใหก้บัผูอ่้านไดอ้ย่างรวดเร็ว

หนงัสือ "Easy English with Pictures เกง่อังกฤษดว้ยภาพ จําแม่น ไมต่อ้งทอ่ง!" เป� นหนังสือสอน
คาํศัพท์ภาษาอังกฤษนา่รู้รอบตวัเรา และใชบ้อ่ยในชวิีตประจําวันตั�งแตเ่ขา้จรดเย็น แบง่เป� น 9 หมวด
หมู ่ได้แก่ การตื�นนอน การจราจร การทาํงาน งานบ้าน โรงเรียน วันหยดุพักผอ่น ร้านอาหาร
สุขภาพ และการนอน ผา่นเทคนคิการใชรู้ปถ่ายจริงเป� นภาพประกอบเชื�อมโยงความหมาย พร้อมคาํ
อ่านออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ คาํแปลไทย และประโยดตวัอยา่ง

หนังสือเล่มนี� จะชว่ยใหคุ้ณพูดอังกฤษคล่องไดท้กุที� พูดไดอ้ยา่งเป� นธรรมชาติ และยงัรู้ศัพท ์ประโยคฮิตที�
ใชส้นทนาอีกมากมาย นอกจากนั�น ยงัมีไฟล ์MP3 ใหด้าวน์โหลดฟรีไว้ฝ� กฟ�ง-ฝ� กพูด เพื�อใชค้วบคูก่บั
หนงัสือไปพร้อม ๆ กนั อ่านเลม่นี�จบคุณจะพูดอังกฤษไดห้ลากหลายสถานการณ์ ไมล่นลานแนน่อน !

 เกง่องักฤษแบบเดก็ฮารว์ารด์ ดว้ย Mind mapping

การบรรยายสรปุ การพดู x การเขยีน
"การบรรยายสรุป : การพูดและการเขยีน" หนังสือสําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย รายวิชาการนาํเสนอ

และการบรรยายสรุป ซึ�งเนื�อหามีดว้ยกัน 6 บท ไดแ้ก ่บทนาํ เป� นการปพืู�นความเขา้ใจเบื�องตนเกี�ยวกบัการ
บรรยายสรุปด้วยการพูดและการเขยีน ตั�งแตบ่ทที� 2-4 เป� นเรื�องเกี�ยวกบัการพูดบรรยายสรุป โดยบทที� 2

กล่าวถึงศิลปะการพูดเพื�อการบรรยายสรุปควรเป� นอยา่งไร แลว้นาํเขา้สู่บทที� 3 หลกัการพูดเพื�อการ
บรรยายสรุป ป� ดท้ายดว้ยบทที� 4 การใชสื้�อประกอบการพูดการบรรยายสรุป ส่วนบทที� 5 กลา่วถงึหลกั
กการเขยีนย่อความและการเขยีนสรุปความ อันเป� นหวัใจสําคญัของการเขยีนบรรยายสรุป และบทที� 6

กลา่วถงึการเชื�อมบรรยายสรสุปประเภทตา่งๆ
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