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สารจากผู้อ�านวยการ

อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

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

ส�ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จดหมายข่าว | Newsletter  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ปรัชญำ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี  
          และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน

 ปี 2561 ที่ผ่านมา จนถึงต้นปี 2562  ส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ได้ด�าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มรูป

แบบการให้บริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน

การท�างานและการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน  การบริการที่ได้

ด�าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มรูปแบบการให้

บริการ  เช่น 1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน “ARITC 

Line Connect” ซึ่งคลอบคลุมงานสอบประกันคุณภาพ

ด้านคอมพิวเตอร์  งานยืม – คืน หนังสือ และ งานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น  2) ระบบสืบค้นแบบ

ครบวงจร ที่ชื่อว่า EBSCO Discovery Service ซึ่งจะช่วย

ให้การสบืค้นง่ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน  3) การทดสอบทกัษะ

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลั (Digital literacy) ส�าหรบั

นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4) การให้บรกิารลง

ทะเบยีนอุปกรณ์เพือ่เข้าใช้งาน Wi-Fi  และการรบัวฒุบิตัรการ

สอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  5) การ

เป็นเจ้าภาพจดังาน “37th WUNCA”   6) การจดันทิรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ

นทรเทพยวรางกูร  7) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  8) 

การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายของนักศึกษา 

และ 9) โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ�าปี 2562  เป็นต้น

ซ่ึงรายละเอียดของบรกิารและกจิกรรมต่าง ๆ  นัน้ ได้รวบรวม

ข้อมลู และน�าเสนออยู่ในจดหมายข่าวฉบับนี ้เพือ่เผยแพร่ให้

หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ

ท้ายนี ้ขอขอบคณุบคุลากรของส�านักวทิยบรกิารฯ ทีใ่ห้ความ

ส�าคัญและปฏิบัติงานในทุกด้านเป็นอย่างเต็มความสามารถ

ช่วยให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส�าเร็จลุล่วงด้วย

ดีตลอดมา

จดหมายข่าวออนไลน์

ประกำศ!..  นักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่
 สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!! เพื่อรับข่าวสารงาน

บริการของส�านักวิทยบริการฯ เช่น

- งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ - งานซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์

- งานเช่าห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม - งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- งานยืม - คืน หนังสือ   - ตรวจสอบค่าปรับหนังสือ และอื่นๆ
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โดย คุณกษิดิศ ประมวลกมล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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 ท�ำไม? ถึงควรมีทักษะควำมเข้ำใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โดย คุณสุมนฒ์  จิรพัฒนพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลั หรอื Digital literacy หมายถงึ ทกัษะในการน�า

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 

และการท�างานร่วมกนั หรอืใช้เพือ่พฒันากระบวนการท�างาน หรอืระบบงานในองค์กรให้มคีวามทนั

สมัยและมีประสิทธิภาพ

 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค 

Robotic จงึท�าให้เทคโนโลยดิีจิทัลมอีทิธพิลต่อการด�ารงชีวติและการท�างาน ข้าราชการซึง่เป็นแกน

หลกัของการพฒันาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกบับริบทของการเปลีย่นแปลง เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิด culture shock เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกดิจากการใช้เทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสม เช่น การสญูเสยีการเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

 Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้น

ฐานทีจ่ะเป็นตวัช่วยส�าคญั ส�าหรับข้าราชการในการปฏบัิติงาน การส่ือสาร และการท�างานร่วมกัน

กับผู้อื่นในลักษณะ “ท�าน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วน

ราชการสร้างคณุค่า (Value Co-creation) และความคุม้ค่าในการด�าเนนิงาน (Economy of Scale) 

เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการ สามารถเรียน

รู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการท�างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn 

and Growth) เครื่องมือการประเมิน  ในการประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ของข้าราชการและบคุลากรภาครฐันัน้ ส�านกังนคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) และสถาบนั

คณุวุฒวิชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ได้มีการน�าเครือ่งมือการประเมนิท่ีได้รบัการยอมรับในระดับ

สากลมาใช้ในการประเมินข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย 2 เครื่องมือ ดังนี้

เครื่องมือการประเมิน  ในการ

ประเมินทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ

และบคุลากรภาครฐันัน้ ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

(ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) (สคช.) ได้มี

การน�าเครื่องมือการประเมินที่ได้

รับการยอมรับในระดับสากลมา

ใช้ในการประเมินข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย 2 

เครื่องมือ ดังนี้

 การทดสอบความสามารถคอมพวิเตอร์สากล (The International 

Computer Driving License:ICDL) เป็นการทดสอบทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์

และแอพพลิเคชั่นส�าหรับการปฏิบัติงานด้วยการลงมือปฏิบัติ ส�าหรับการ

ทดสอบที่ส�านักงาน
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 การประเมินสมรรถนะความรู้ด้านไอที DIGITAL LITERACY ระดับ

มาตรฐานสากล (IC3 DIGITAL LITERACY SKILL FOR WORKFORCE) คือ

การทดสอบความรู้และเข้าใจดิจิทัลในระดับพื้นฐานส�าหรับข้าราชการ เพื่อ

ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางด้านไอทีที่แท้จริงของ

ตนเอง เพือ่ลดเวลาในการท�างาน พร้อมทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน

ได้อย่างถูกต้อง โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติ ประกอบด้วย การจับคู่ การ

เลือกค�าตอบ

 ทั้งนี้การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐน้ัน ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการน�าการทดสอบ IC3 DIGITAL LITERACY 

มาใช้ในโครงการของส�านักงาน ก.พ. โดยสามารถแบ่งระดับการทดสอบได้ 

2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานระดับ 1 และระดับ 2

 
 การทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบปฏิบัติการ

อินเทอร์เน็ต

 การทดสอบการใช้โปรแกรมส�านักงานขั้นพื้นฐานได้แก่ การวัดรูป

แบบการพิมพ์ท่ัวไป การใช้เคร่ืองมือของโปรแกรมการประมวลผล การน�า

เสนอข้อมูลด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

 ท�ำไม? ถึงควรมีทักษะควำมเข้ำใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน "37th WUNCA"
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

โดย คุณไพรสุดา ปานพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การให้บริการในรูปแบบใหม่

การรับวุฒิบัตรการสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
สอบตั้งแต่ 4 ม.ค. 62 - เข้าไปพิมพ์วุฒิบัตรด้วยตนเองได้ 
โดยเข้าไปที่ประวัติการสมัครสอบฯ 
สอบก่อน 4 ม.ค. 62 – ติดต่อรับวุฒิบัตรด้วยตนเองได้

ลงทะเบียนอุปกรณ์เพือ่เข้าใช้งาน Wi-Fi
ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองโดยเชื่อมต่อ 

Wi-Fi ชื่อ NSRU@Register จากนั้นเข้าเว็บไซต์ 

wifi.nsru.ac.th ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ทันที

ลงทะเบียนอุปกรณ์เพือ่เข้าใช้งาน Wi-Fi
น�าอุปกรณ์ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15

การรับวุฒิบัตรการสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ 

ติดต่อรับวุฒิบัตรฯด้วยตนเองได้ที่ 
เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15

พบปัญหาการรับบริการสามารถติดต่อได้ทีเ่คาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15

หรือโทร. 056-219100 ต่อ 1501

เก่า

เก่า ใหม่

1

2 2

1
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กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน "37th WUNCA"
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
ประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู ้อ�านวยการส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในในนามจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 38 ซึ่ง
จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
มาร่วมรับมอบโล่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 

โดย คุณไพรสุดา ปานพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงทะเบียนอุปกรณ์เพือ่เข้าใช้งาน Wi-Fi
ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองโดยเชื่อมต่อ 

Wi-Fi ชื่อ NSRU@Register จากนั้นเข้าเว็บไซต์ 

wifi.nsru.ac.th ลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ทันที

ลงทะเบียนอุปกรณ์เพือ่เข้าใช้งาน Wi-Fi
น�าอุปกรณ์ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15

พบปัญหาการรับบริการสามารถติดต่อได้ทีเ่คาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15

หรือโทร. 056-219100 ต่อ 1501
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นิทรรศการ... เฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์

บัญญัติ ช�านาญกิจ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว พร้อมเดนิเยีย่มชมนทิรรศการเฉลมิพระเกยี

รตฯิ บริเวณโถงชั้น 1 จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช และห้องจดหมายเหตุ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณราช

นครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 โครงการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน เปน็โครงการจดัอบรมเชงิปฏิบตักิารดา้นการจดัการหอ้งสมดุให้แก่ ครู อาจารย ์

เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน  (ยุวบรรณารักษ์) ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดของโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการที่เข้า

ร่วมโครงการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านห้องสมุดกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างเสริม

นิสัยรักการอ่าน

    โ ค ร ง ก า ร นี้ ยั ง มี ก า ร จั ด กิ จ ร ร ม ก า ร แ น ะ น� า ก า ร จั ด ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด แ ก่ ชุ ม ช น เชิ ง รุ ก  โ ด ย ใช้

เทคโนโลยี ในการจัดการห้องสมุดด้ วยโปรแกรม OpenBibl io  ซึ่ ง ได้ รับความร่ วมมือทางวิชาการ

จากส� านั ก ง านพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี แห่ ง ช าติ  ( ส วทช . )  และยั ง มี ก า รจั ดกิ จกร รม

ส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนในพ้ืนท่ีบริการ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้   

นอกจากนี ้ยงัจัดกจิกรรมหอ้งสมดุมชีวีติตามแนวทางการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการในการจดัการเรยีน

รู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และอีกทั้งยังมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมิน

ผลการด�าเนนิงานของโรงเรียนท่ีไดจ้ดักจิกรรมในโครงการบริการวชิาการในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่า่นมาตามเขตพืน้ที่

การศึกษา และสถานที่ต่างๆ ดังนี้

เขตพื้นที่ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

22 พ.ย. 60 โรงเรียนคลองอังวะ

23 พ.ย. 60 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดสระน�า

23 มี.ค. 61 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

22 มี.ค. 61 โรงเรียนบ้านสมอทอง

เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (ต่างอ�าเภอ)

22 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ

30 ม.ค. 61 โรงเรียนอุดมพัฒนา

7 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

13 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดใหม่ ต�าบลน้�าทรง

20 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (อ�าเภอเมือง)

15 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

8 ธ.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์

23 ม.ค. 61 โรงเรียนวิชาวดี

23 ม.ค. 61 โรงเรียนวัดหนองปลิง
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นักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธวัช นุนารถ อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

น�านักศึกษารายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ศึกษา ชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีนายสุวิศาล ทับแสง นายวิทยา สีระวัตร และนายอาดัม จิกิตศิลปิน  

เจ้าหน้าที่ประจ�ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส�านักวิทยบริการฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  

และพาเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ARITC Update
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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

 ดร.ชยันต์ นันทวงศ์

 อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล

 น.ส.จริยา ทิพย์หทัย

 น.ส.สุณิสา อ่อนฉ�่า


