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สารจากผู้อ�านวยการ

อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร WUNCA 
ครัง้ที ่37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิง 

ปฏบัิตกิาร เรือ่ง "การด�าเนนิกจิกรรมบนระบบเครอืข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 

ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)"  โดยก�าหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561  

ณ ศนูย์ประชมุและนทิรรศการนานาชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ มวีตัถปุระสงค์ 

ดังนี้ 

  1. เพ่ือก�าหนดแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)

 2. เพื่อศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

 3. เพือ่แลกเปลีย่นความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืข่ายระหว่าง

กลุ่มสมาชิก

 4. เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

 5. เพ่ือร่วมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก ่อตั้ง  

ครบรอบ 96 ปี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 

2465 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจ�ามณฑล

นครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียน

ฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัด

ตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้ง

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัย

ครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทาน

ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบัน

ราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะ

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้ว 96 ปี

จดหมายขา่ว (Newsletter) | ปีที ่2  ฉบบัที ่1  เดอืนมกราคม 2561 - มถินุายน 2561

ส�ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จดหมายข่าว | Newsletter  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

ปรัชญำ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
          เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และบริการชุมชน

 ในป ี  2560 ที่ ผ ่ านมา  ส� านั ก วิทยบริ การ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรหิารงานภายใต้พนัธกจิของส�านกั

วิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ที่

ทุกหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มากขึ้น  ซึ่งส�านักวิทยบริการฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ

และกิจกรรมที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ

ท�างานและการให้บรกิาร  เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยฯ  การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ

พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรกิารวชิาการด้าน

ห้องสมุดแก่สังคม  การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา

บุคลากร การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

 ส�าหรับในปี 2561 นี้ นอกจากเป็นปีแห่งการ

ฉลองครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้ว  

มหาวิทยาลัยฯ ยังได ้ รับเกียรติเป ็นเจ ้าภาพการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด�าเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 37 

(37th WUNCA)" ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561   

ณ ศูนย ์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  (ย ่านมัทรี )  

รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้รวบรวม

ข้อมูล และน�าเสนออยู่ในจดหมายข่าวฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่ให้

หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกท่าน ท่ีได้ให้ความส�าคัญและร่วมมือในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับผู ้บริหารและบุคลากรของส�านักวิทย

บริการฯ ในทุกด้านเป็นอย่างดี  ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา  

จดหมายข่าวออนไลน์
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 ALIST Opac Application

 ท่านเคยหรอืไม่?? ท่ีมายมืหนงัสือท่ีหอสมดุแล้วลมืน�ามาคนืจนเกนิก�าหนดส่ง หรอือยากรูว่้ามค่ีาปรบัหนงัสอื 

เกินก�าหนดส่งหรือไม่ เท่าไร? หรือแม้กระทั่งอยากค้นหาหนังสือในหอสมุด ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือ แท็บเล็ต โดยที ่

ไม่ต้องเดินเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นภายในหอสมุดซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ALIST Opac Application ช่วยท่านได้ 

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ม ีALIST Opac Application เพือ่ให้บรกิารข้อมลูต่างๆ สามารถใช้งานได้ทัง้บนระบบ iOS และ Android ซึง่การตรวจ

สอบข้อมูลจะต้องท�าการ Log in โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ Login ระบบอินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัยฯ 

โดย คุณสุภรัตน์  กรุดฉ�่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบค่าปรัับ

รายการทรัพยากรที่ก�าลังยืม

รายการจองทรัพยากร

ข้อความแจ้งเตือน

ค้นหาทรัพยากร

ค้นหาทรัพยากรขั้นสูง
จัดการข้อมูลส่วนตัว

ยืมทรัพยากรต่อ
ตั้งค่า Library

ประวัติการสืบค้น

ประวัติการยืม

เมนูที่ให้บริการต่างๆ ดังนี้

[Android]
goo.gl/Lq934X

[iOS]
goo.gl/ GJXC35
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โดย คุณสุภรัตน์  กรุดฉ�่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 ปัจจุบัน หลายท่านอยากคัดลอกข้อความในรูปภาพ แต่ไม่สามารถ copy ออกมาเป็นตัว

อักษรโดยง่ายๆ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมแปลงไฟล์จากไฟล์ภาพมาเป็นไฟล์ Word แต่ก็แปลงแล้ว

ยังได้ตัวอักษรเพี้ยนไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อความที่เป็นภาษาไทย โดยล่าสุดเราสามารถแปลง

ภาพ ให้กลายเป็นตัวอักษร ผ่านทาง Google Docs บน Google Drive โดยรองรับแปลงเป็นตัว

อักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทยได้ถูกต้อง 100% ด้วย

 ขั้นตอนการ แปลงภาพ เป็นตัวอักษรบน Google Docs แนะน�าเตรียมเอกสารที่ต้องการ

โดยการ ถ่ายรูปเอกสาร การสแกนเอกสาร หรอืจบัภาพหน้าจอให้ชดัทีส่ดุ โดยไฟล์ภาพ เป็นนามสกุล 

.jpg หรือ .png จากนั้นน�าไฟล์ มาอัปโหลดขึ้น Google Drive ของเรา ซึ่งได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ 

http://drive.google.com หรือผ่านทางแอป Drive (Google Drive) บน iOS และ Android

  แปลงภำพเอกสำร เป็นตัวอักษร (OCR)              
        ด้วย Google Docs

โดย คุณสุมนฒ์  จิรพัฒนพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 G Suite เป็นแพ็คเกจของบริการท่ีใช้ระบบคลาวด์  ซ่ึงท�าให้ผู้ใช้ในบริษัทหรือโรงเรียน

ท�างานร่วมกันแบบออนไลนใ์นรูปแบบใหมท่ี่ไม่ใชแ่คใ่ช้อีเมล์และแชท แต่ยงัมกีารประชมุทางวิดีโอ 

โซเชยีลมเีดยี การท�างานร่วมกนัในเอกสารแบบเรียลไทม์ และอกีมากมาย เพียงลงชือ่สมัครใช้บัญชี 

G Suite โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้กับบริการต่างๆ ของ Google เมื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ

โดเมนแล้ว คุณและทีมงานจะเริ่มใช้ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และบริการหลักอื่นๆ ของ G Suite ได้ 

รวมถึงบริการเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น Google+, Hangouts, Blogger เป็นต้น

 OCR (โอซีอาร์) คืออะไร Optical character recognition หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OCR 

(โอซีอาร์) : คือ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติ ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลา

พิมพ์งาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้

โปรแกรม OCR

   • ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

เนือ่งจากไฟล์ข้อความมีขนาดเลก็

กว่าไฟล์ภาพมาก

   • สะดวกในการปรับแต่งและ

แก ้ไขเอกสาร เนื่องจากไฟล ์

ข้อความสามารถปรับแต่งและ

แก้ไขได้ง่ายกว่าไฟล์ภาพ

 เมื่ออัปโหลดรูปเสร็จแล้วให้ท�าการ คลิกขวาที่รูป > เลือก เปิดด้วย > แล้วเลือก Google เอกสาร ดังรูปด้านบน จากนั้น 

รอสักครู่ Google Docs จะเปิดขึ้นมา โดยมีภาพปกติด้านบน ของหน้าเอกสาร Google Docs และได้ท�าการแปลงภาพเป็นตัวอักษร

ให้เราโดยอัตโนมัติโดยจะแสดงด้านล่างของภาพนั่นเอง ที่ส�าคัญรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วย  สามารถน�าตัวอักษรที่ผ่านจากการ

แปลงภาพไปใช้งานได้เลย
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติ

จากส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(UniNet)  ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุมเชงิปฏบัิติการ WUNCA ครัง้ที ่37 ทีก่�าหนด

จะจัดขึ้นในระหว่าง วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 

ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดย

ถือเป็นการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งสถาบันมาครบรอบ 96 ปี  

 WUNCA  ย่อมาจาก Workshop on UniNet Network 

and Computer Application เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาการศึกษา  พร้อมทั้งการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้

 

 อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ใน

การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ใช้สัญลักษณ์ หัว เป็นรูปมังกรทอง สัตว์

มงคล น�าโชค สื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ ตัวเป็นเลข 37 สื่อถึงการจัดงานครั้ง

ที่ 37 อยู่บนคลื่นน�้า 4 สาย สื่อถึง ต้นก�าเนิดแม่น�้าเจ้าพระยา ที่เกิดจากการ

ไหลรวมกันของแม่น�้าปิง วัง ยม และน่าน มีตัวอักษรสีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็น

สีประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนหางของตัวอักษร WUNCA มี

สัญลักษณ์ของเครือข่ายการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอันทันสมัย

  

 รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์  เป็นผู้ออกแบบ

มาสคอต (Mascot) การ์ตูนสัญลักษณ์รูปมังกร 2 ตัว มีชื่อว่า นายเมฆา และ

น้องวารี  ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน เชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์วิเศษ 

สัตว์แห่งเทพเจ้าที่ศักด์ิสิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง อ�านาจ และความยิ่ง

ใหญ่ โดยชือ่ เมฆา มแีนวคดิมาจาก เมฆ ซึง่ชาวจนีเช่ือว่าลมหายใจของมงักร

มีลักษณะคล้ายกับเมฆ ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันท่ีมีการใช้

ระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนก้อนเมฆ  

หรือ Cloud Computing หรือ Cloud Storage ซึ่งใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ

บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วน วารี มีแนวคิดมาจากสายน�้าแห่งชีวิต 

ที่เป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้าเจ้าพระยา มีการไหลรวมกันของแม่น�้าปิง วัง ยม 

และน่าน ที่ต�าบลปากน�้าโพ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดย คุณจริยา  ทิพย์หทัย
หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ

สารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให ้

ผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์  

และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and 

Software รวมถึงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการประชุมร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และ

อทุยัธาน ีหวัข้อ OBEC UniNet to School ซึง่คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้า

ร่วมโครงการฯ รวมทัง้สิน้จ�านวนกว่า 1,200 คน ส�าหรบัธมีการจดังาน 

ในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์

นวัตกรรมสู่ชุมชน Digital Learning  for SMART Education

 สัญลักษณ์ และมาสคอต ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับ

เกียรติจาก อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยี

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�านวน 2 ท่าน ดังนี้

 "WUNCA ครั้งที่ 37"
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"รับมอบโล่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

WUNCA ครั้งที่ 37"
ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 วันท่ี 17 มกราคม 2561 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ช�านาญกิจ อธิการบดี 

อาจารย ์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ ่ายสื่อสารองค ์กร อาจารย ์พงษ ์ศักดิ์  

ศิริโสม ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ และตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 โดยมี ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ 

ช�านาญกิจ อธิการบดี ได้ขึ้นรับมอบโล่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน (37th WUNCA) ครั้งต่อไป  

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ต�าบลย่านมัทรี อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

ต่อมาในช่วงบ่ายร่วมเยีย่มส�านักวทิยบริการ ศนูย์วจิยั และการศกึษาบรรพชวิีน

วทิยา พพิธิภณัฑ์เหด็ทีม่ฤีทธิท์างยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู ้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง

ศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และคณะ และในช่วงเย็นร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA 

ครั้งที่ 36 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย คุณจริยา  ทิพย์หทัย
หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ
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 การจัดงาน "บุ๊คส์  แอนด์ ไอที แฟร์ 2018@NSRU"
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดงาน "Books & IT Fair 2018@NSRU" 

ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในคร้ังนี้ ซ่ึงภายในงานประกอบด้วยบูธจ�าหน่ายสินค้าไอที บูธจ�าหน่าย

หนังสือ กิจกรรมเสวนานักเขียน สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา

 วันที่  5 มกราคม 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการท�าบุญประจ�าปี 2561 โดยมี  

อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา ประธานในพิธี  อาจารย์พงษ์ศักดิ์  

ศิริโสม  ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร 

และบคุลากรเข้าร่วมท�าบญุถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เพ่ือ

ความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ 80 พรรษา

ท�าบุญประจ�าปี 2561

 วนัที ่5 มกราคม 2561 ส�านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดงานเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ 2561 ให้แก่บคุลากร โดย

ภายในงานมีการจบัฉลากแจกของรางวลั เพือ่เป็นการสร้างขวญั

และก�าลงัใจในการปฏิบตังิานให้แก่บคุลากร ณ ห้องประชมุพระ

บาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

 วันที่ 9 มกราคม 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม  

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม

ด้วยบุคลากรร่วมท�าบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และ

สามเณร 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณลาน

พระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

 วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการให ้แก ่โรงเรียนหนองละมาน ต.ด ่านช ้าง 

อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ เรือ่ง บทบาทหน้าทีข่องบรรณารกัษ์ 

การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัดการห้อง

สมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งพาศึกษาดูงานการจัดการ

ห้องสมุดให้แก่ยุวบรรณารักษ์ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์  
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 วันที่ 23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  

และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ส�านักวิทยบริการฯ 

ได้มีการติดตามและประเมินผล โครงการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียน 

วดัหนองปลงิ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  และโรงเรียน

วิชาวดี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1

 วันที่ 30 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  

และตัวแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยบริการ ส�านักวิทยบริการฯ  

ได้ออกพืน้ทีบ่รกิารวชิาการด้านห้องสมดุ ณ โรงเรียนอุดมพฒันา 

ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎี 

และปฏิบัติ ในด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการ

จดัการทรพัยากรสารสนเทศส�าหรบัครแูละนกัเรยีนเพือ่ช่วยดูแล

รับผิดชอบงานด้านห้องสมุดโรงเรียน

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3  

 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 

และตัวแทนเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยบริการ ส�านักวิทยบริการฯ  

ได้ออกพื้นท่ีบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านไร่

ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์  โดย

แนะน�าเชงิปฏบิติัการด้านการจดัการห้องสมดุทางกายภาพ และ 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับครูและนักเรียนแกนน�า

ยุวบรรณารักษ์ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน "การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือ

ข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (37th WUNCA)" ซึ่งก�าหนดจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและ

นทิรรศการนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ (ย่านมทัรี) 

โดยมอีาจารย์ประยทุธ สรุะเสนา รองอธกิารบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร 

เป็นประธานในท่ีประชมุ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จดังานแต่ละ

ฝ่ายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิทยบริการฯ โดย

ศนูย์วทิยบริการ  ได้จัดโครงการอบรมการสบืค้นสารสนเทศจาก 

Application : ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook 

และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าใช้งาน

ระบบ และให้ความรูเ้กีย่วกับการใช้งานระบบฐานข้อมลูต่างๆ ณ  

ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 

ชั้น 5 มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์

และตัวแทนเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยบริการ ส�านักวิทยบริการฯ  

ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านหนอง

แฟบ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยแนะน�าเชิงปฏิบัติ

การด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน

โครงการบริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4
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 วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ส�าหรับ IOS และ 

Android ด้วย IONIC Framework" ให้แก่อาจารย์ และบคุลากร 

เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคาคเฉลิม

พระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15)

โครงการอบรมการพัฒนาแอปพริเคชั่น

ส�าหรับ ISO และ Android 

โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา

 วนัท่ี 28-29 มนีาคม 2561 ส�านกัวทิยบริการฯ โดยศนูย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ จดัอบรมเชงิปฏบิติัการ "การพฒันาทกัษะ

การคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ (Crea-tive Positive 

Working)" แก่บุคคลภายนอก การจัดอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร

ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ อาจารย์พิพัฒศรันย์ โพธิ์บุญ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 (ชั้น 

2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์

ในการพัฒนาคุณภาพ 

(Creative Positive Working) 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักวิทยบริการฯ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจ�าปี 2561 โดยมีอาจารย์พงษ์

ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด

โครงการ ณ ห้องปฏิบตักิาร Computer Training 1 ชัน้ 2 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15)
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โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร และตัวแทน

บุคลากรด้านงานบริการศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ "เรื่อง มาตรฐาน

ห้องสมุดสีเขียว" ณ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนา

บคุลากรให้มคีวามรูด้้านห้องสมดุสเีขยีว และน�ามาประยกุต์ หรอื

ปรับใช้กับศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

โครงการจัดการความรู้ 

เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

สรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้บริหาร

 วันท่ี 11 เมษายน 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีสรงน�้าพระ และรดน�้าขอพรคณะผู้

บรหิาร เพือ่ความเป็นสริมิงคลเนือ่งในประเพณีสงกรานต์ โดยได้

รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ช�านาญกิจ อธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ และอาจารย์ประยทุธ สรุะเสนา 

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีและกล่าวอวยพร

คณะผูบ้ริหารและบคุลากรส�านกัวทิยบรกิารฯ ณ ลานหน้าอาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพ

มาตรฐานภายใน (Internal Audit) เพ่ือให้สอดคล้องตาม

กระบวนการของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่ง

เป็นการตรวจครัง้ที ่1 ประจ�าปี 2561 โดยทมีบคุลากรทีผ่่านการ

อบรมเพ่ือเป็นผู้ตรวจ (Auditor) ติดตามงานในส่วนงานต่างๆ 

ในลักษณะสลับหน่วยงานในการตรวจติดตามงาน โดยในครั้ง

นี้ ทีมตรวจจากส�านักงาน เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ทีมตรวจจากศูนย์วิทยบริการเข้าตรวจติดตามงาน

ส�านักงาน และทมีตรวจจากศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศเข้าตรวจ

ติดตามงานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งในกระบวน

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)  

การตรวจติดตามงานทางทีมตรวจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานกัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ Kahoot&Plickers" ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์

ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใน

คร้ังน้ี ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ Computer Training 1 ชัน้ 

2 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Kahoot&Plickers" 

 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google 

Application ส�าหรับการเรียนการสอน" ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ 

เกยีรตฯิ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การประยุกต์ใช้งาน Google Application 

ส�าหรับการเรียนการสอน" 

การพัฒนาบุคลากรส�านักวิทยบริการฯ 

เพือ่การใช้งานซอฟต์แวร์ส�าหรบัการปฏบิตังิาน 

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 

2561 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ส�าหรับการ

ปฏิบัติงาน" ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน วิทยากร อาจารย์

เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ

อบรมเชงิปฏบิติัการฯ พร้อมทัง้มอบวฒุบิตัรให้แก่บคุลากรทีเ่ข้า

รบัการอบรมในครัง้นี ้ณ ห้องปฏบิตักิาร Computer Training 1 

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์
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 ระหว่างวันที่  6-8 มิถุนายน 2561 ส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

"การใช้งานซอฟต์แวร์ส�าหรับการปฏิบัติงาน" ให้แก่บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย วิทยากร อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อ�านวยการส�านัก

วิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ

การฯ และอาจารย์จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อ�านวยการ ให้

เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติ

การ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์

ส�าหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้

อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เดิน

ทางไปส�ารวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ "การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ (ย่านมัทรี)

ส�ารวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 37 

การประชุมเชิงปฏบัิติการ การก�ากบัตดิตาม

และกระบวนการตรวจสอบคณุภาพภายใน 

(QA สญัจร) 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการการก�ากับติดตามและกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA สัญจร) ส�านักวิทยบริการฯ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง

ประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1)
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ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อรับสัญญาณ NSRU WiFiWiFi 

 ส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เพ่ือรับสัญญาณ WiFi 

ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองได้แล้วที่ URL: wifi.nsru.ac.th มีขั้นตอน ดังนี้...

 1. ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ชื่อ NSRU@Register

 2. เข้าเว็บไซต์ wifi.nsru.ac.th  แล้ว Login ด้วย "NSRU Account"

 3. เลือกเมนู "จัดการลงทะเบียนอุปกรณ์" โดยระบบจะดึงข้อมูลหมายเลข Mac Address

    โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานเพียงแค่ "เลือกประเภท" และ "กรอกยี่ห้ออุปกรณ์" 

 4. รอด�าเนินการ 1 วัน อุปกรณ์จึงจะสามารถรับสัญญาณ NSRU WiFi ได้

ระบบขอใช้งานยานพาหนะออนไลน์

 ส�าหรับบุคลากรที่มีความประสงค์ขอใช้งานยานพาหนะ กลุ่มงานยานพาหนะ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://etransport.nsru.ac.th

https://etransport.nsru.ac.th
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https://etransport.nsru.ac.th

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
   ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

เชื่ อมต ่อกับ เค รือข ่ ายอิน เทอร ์ เ น็ตของมหาลัย  โดยสแกน  

QR ด้านล่าง หรือเข้าไปที่ aritc.nsru.ac.th/index_library.php

จ ะ พ บ กั บ ห น ้ า เ ว็ บ ข อ ง ห อ ส มุ ด  แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย  ์

วิทยบริการได ้แก ่  ระบบสืบค ้นทรัพยากรห ้องสมุด (OPAC)  

ฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLis) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

และฐานข้อมูลออนไลน์

การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เม่ือคลิกเข้าไป จะพบฐานข้อมูลที่มีให้

เลือกใช้มากมาย ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีรูปภาพ หรือ คลิกท่ี URL ของ

ฐานข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้เข้าสู่หน้าบริการของแต่ละ ฐานข้อมูล ซึ่งความ

เหมาะสมในการเลือกใช้แต่ละฐานน้ัน สามารถอ่านรายละเอียดบน

เว็บไซต์ได้ทันที

แต่ละฐานข้อมูลจะมีหน้าตาการใช้งานและเครื่องมือในการสืบค้น

ไม่เหมือนกัน ให้ผู ้ใช้งานคลิกเพื่ออ่านวิธีการใช้งานเพ่ิมเติมจาก 

ปุ่ม                  ได้ในแต่ละฐานข้อมูล

หมายเหตุ : การสืบค้นฐานข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจากภาย

นอกมหาลัยจะไม่สามารถท�าการสืบค้นได้ท�าให้ผู้ใช้บริการฐาน

ข้อมูลต้องใช้เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) จึงท�าให้การสืบค้น

มีประสิทธิภาพ โดยสามารถศึกษาได้ที่เกี่ยวกับการใช้งาน VPN

ได้ที่ http://noc.nsru.ac.th/vpn_service.php

    3. Proquest Complete

 ฐานข้อมลูสหสาขาวชิาทีม่ขีนาดใหญ่และดทีีส่ดุ และครอบคลมุสาขา

วิชาจ�านวนมากท่ีสุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ�านวนวารสารที่

มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ

    4. ACM Digital Library

 ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่ง

พมิพ์ต่อเนือ่ง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชมุวชิาการท่ีจดัท�าโดย ACM 

(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วย

ข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ

บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน

     5. American Chemical 

        Society Journal (ACS)

 ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้าน

เคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็น

ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

     6. Emerald Insight

 เป็นฐานข้อมูลที่มีบทความทางด้านการบริหารและการจัดการกว่า 

300 ส�านักพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 2,500 เล่ม และกรณีศึกษาอีก

กว่า 450 กรณี และยังรวมถึงงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 

สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการขนส่งด้วย

     7. Web of Science

 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง

และอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 

มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – 

ปัจจุบัน

     8. ScienceDirect

 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก

วารสารของส�านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสาร

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดขู้อมลูย้อน

หลังตั้งแต่ปี  ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
    1. EBSCO Discovered Service

 EBSCO Discovered Service by NSRU เป็นฐานข้อมลูทีค่รอบคลมุ

สหสาขาวชิาทีม่ขีนาดใหญ่และดทีีส่ดุ โดยครอบคลมุสาขาวชิาจ�านวนมากทีส่ดุ

ของโลกฐานข้อมลูหนึง่ ประกอบด้วยจ�านวนวารสารทีม่ข้ีอมลูฉบบัเต็มมากกว่า 

8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887

    2. Springer Link

  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ�านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ย้อน

หลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน 

   รายละเอียดโดยย่อของฐานข้อมูลต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-5621-9100 ต่อ 1550

FB : @Library.NSRU

1

2

3

4
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10 ขอเชิญอบรม

หลักสูตร
หลักสูตร วันที่ ค่าลงทะเบียน จ�านวนที่เปิดรับ

การใช้งาน G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 4-5 ส.ค. 2561 1,500 20

การขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 6-7 ส.ค. 2561 1,500 20

การใช้งานโปรแกรม Prezi เพื่อสร้างการน�าเสนอ

แบบ Animation

16 ส.ค. 2561 1,000 20

การใช้งาน SketchUp พื้นฐาน 18-19 ส.ค. 2561 2,000 20

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 25-26 ส.ค. 2561 2,000 20

การใช้งานระบบปฏิบัติการ MacOS เบื้องต้น 29 ส.ค. 2561 1,000 20

การบริหารจัดการเรียนการสอน โดย Moodle 1-2 ก.ย. 2561 2,500 20

การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8-9 ก.ย. 2561 2,000 20

การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things 

(IoT) ด้วย NETPIE

15-16 ก.ย. 2561 3,500 20

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 

ขั้นสูงเพื่อการจัดการงานส�านักงาน

22-23 ก.ย. 2561 2,000 20
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ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (http://www.nsru.ac.th)

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (https://e-meeting.nsru.ac.th)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (http://noc.nsru.ac.th)

ระบบยานพาหนะมหาวิทยาลัยฯ (https://etransport.nsru.ac.th)

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ    ข�านาญกิจ

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 อาจารย์ประยุทธ    สุระเสนา่ 

          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บรรณาธิการ

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์    ศิริโสม

           ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ 

 ดร.จีรพรรณ เทียนทอง

 ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 

 อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง

 ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม

 อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์

 อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล

 น.ส.จริยา ทิพย์หทัย

 นายสุภรัตน์ กรุดฉ�่า

 นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

 น.ส.สุณิสา อ่อนฉ�่า

จัดพิมพ์โดย  

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


