
“เปนศูนย์กลางการเรียนรู้ 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย” 

ACADEMIC RESOURCES AND INFORMATION
TECHNOLOGY CENTER

ARITC NEWS
จดหมายข่าว

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ARITC.NSRU

@isf2733x

0-5621-9100 ต่อ 1501

CONTENT :
กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินงาน
บทความ “การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน” โดย คุณจริยา ทิพย์หทัย 
บทความ “Google Assistant” โดย คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
บทความ “การเข้าใชงาน ThaiLIS Digital Collection” โดย คุณกัญญา สิงหบุตร
หลักสูตรอบรมด้าน IT และด้านทรัพยากรสารสนเทศ



1

.

          วันที่ 19 เมษายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงระเบียบขอปฏิบัติ 

และแนวทางการใหบริการในดานตางๆ ของสํานัก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกันในชวงปดภาคเรียน 

โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เปนประธานในที่ประชุม 

และไดถือโอกาสจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต ไดรับเกียรติจาก ผศ.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดี ผศ.ปราชญ 

ปรัชญาพันธ และอาจารยประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี มารวมงาน พรอมทั้งกลาวใหพรเพื่อความเปนสิริมงคลแกคณะผูบริหาร 

และบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ณ บริเวณดานหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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     วันที่ 23 เมษายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2562 

โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ประธานในที่ประชุม พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะผูบริหาร พรอมดวยบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมโครงการจิตอาสา 

เราทําความดีดวยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป 2562 ณ บริเวณแยกฟาใหม ถึงบริเวณตลาดศรีนคร
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     อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณ จากคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ภายใตโครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีความพรอมในการบริการเครือขายอินเ

ทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPV6 ประจําป พ.ศ.2561 (IPV6 AWARD 2018) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.
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     การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การบริหารจัดการระบบเครือขายดวย PFSENSE" ระหวางวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร COMPUTER TRAINING 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย นายภูริพัศ 

เหมือนทอง ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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    วันที่ 13,15 และ 17 พฤษภาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน

ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015  (Internal Audit)  โดยมีรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนประธาน  พรอมดวยคณะกรรมการตรวจติดตาม  (Auditor)  และผูสังเกตการณจากศูนยวิทยบริการ เขาตรวจติดตามงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

สํานักงานผูอํานวยการ เขาตรวจติดตามงานของศูนยวิทยบริการ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขาตรวจติดตามงานของสํานักงานผูอํานวยการ  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการดําเนินงานพรอมทั้งใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในดานตางๆ ตอไป 
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    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดประชุมเพื่อนําเสนอการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการ เปนประธานการประชุม รวมกับ ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร 

พรอมดวยตัวแทนบุคลากรจากคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสํานักงานอธิการบดี โดยเปนการประชุมแสดงวิธีการใชงานระบบ 

รวมถึงสํารวจความตองการของผูใชระบบเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหเกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชงานมากยิ่งขึ้น 

ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1)

    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส" ใหแกบุคลากรคณะครุศาสตร เพื่อเปนการสอนวิธีการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กอนนําไปใชงานจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
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   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ" วิทยากรโดย คุณปภาณภณ 

ปภังกรภูรินทร บุคลากรชํานาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และไดรับเกียรติจาก อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการ 

เปนประธานในพิธีเปด ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการและรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกตอง 

และฝกปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับเลื่อนตําแหนงของบุคลากรกรภายใน และบุคลากรจากหนวยงานอื่นที่เขารวม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

11-12 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 4)



การอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดการเรียนการสอนด้วย PLICKER" 
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วิทยบริการฯ สัญจร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ออกบริการให้คําแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
และด้านทรัพยากรสารสนเทศ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจําคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนดวย PLICKER" 

วิทยากรโดย นายสุมนฒ จิรพัฒนพรซึ่งไดรับเกียรติจากอาจารย

พงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เปนประธาน

ในพิธีเปด และมอบวุฒิบัตรแกผูเขารวมอบรม ณ หอง COMPUTER 

TRAINING1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม

2550 (อาคาร 15)



การจัดการความรู (KM)
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การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
น.ส.จริยา ทิ

พยหทัย

หัวหนาสํานัก
งานผูอํานวย

การ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนตําแหนงระดับชํานาญการ 

และระดับอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ที่สอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูภายในองคกร กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11–12 

มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร คุณปภาณภณ  ปภังกรภูรินทร บุคลากร 

ระดับชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) มาเติมเต็มความรูเชิงเทคนิคใหกับบุคลากร  เพื่อใหมีทักษะความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธี 

การเขียนคูมือปฏิบัติงานหลักที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองตามประกาศ ก.พ.อ. ป 2553 เปาหมายของโครงการคือใหบุคลากร 

ทุกคนเขารับการอบรมภายใตกระบวนการจัดการความรู ซึ่งถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

พัฒนาความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งความรูที่ชัดแจงและความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคล

ในสายงานที่ปฏิบัติเพราะองคความรูจากคูมือการปฏิบัติงานเปนองคความรูที่ยั่งยืนขององคกร ที่บุคลากรสามารถใชเปนแนวทาง 

และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน และเปนผลงานชิ้นสําคัญในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผนความกาวหนา 

ในสายอาชีพ ทั้งชํานาญการ ชํานาญงาน เชี่ยวชาญ หรือในระดับตําแหนงที่สูงขึ้น สําหรับบุคลากรที่ผานการประเมินวิเคราะหคางานแลว 

สามารถนําทักษะความรูไปใชในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก เพื่อยื่นขอรับการประเมินไดเลย สวนบุคลากรที่ยังไมไดผานการวิเคราะห 

และประเมินคางาน ก็สามารถนําทักษะ ความรู ประสบการณที่ไดรับไปใชในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และเตรียมความพรอมในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เมื่อผานการวิเคราะหประเมินคางาน  

หรือสังเคราะหคางานแลวก็สามารถใชเปนผลงานในการยื่นขอรับการประเมินในระดับตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อความกาวหนาในสาย

อาชีพของบุคลากรได 

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหลัก นอกจากจะใชเปนผลงานเพื่อประเมินเลื่อนเขาสูตําแหนงชํานาญการ 

ชํานาญงานหรือระดับตําแหนงที่สูงขึ้นแลว ยังเปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

ที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกร และวิธีควบคุมกระบวนการนั้นมักจัดทําขึ้นในงานที่มีลักษณะ 

ซับซอน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานจะทําใหไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด สอดคลองกับนโยบายและภารกิจขององคกร 

การทํางานก็เปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ชวยลดความเสี่ยงหรือขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ 

ทําใหผูปฏิบัติงานทราบวาตองทํางานอยางไร เมื่อใด กับใคร และสามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรม ใชเปนสื่อในการประสานงาน 



เปนเสมือนเอกสารอางอิงในการทํางาน เปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกขั้นตอน คูมือปฏิบัติงาน           

จึงเปนประโยชนตอการชวยลดเวลาในการสอนงาน ชวยในการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานและออกแบบกระบวนงานใหม 

ชวยลดการตอบคําถามทั้งจากเพื่อนรวมงานและผูมารับบริการ ชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางาน 

ชวยทําใหเกิดความสมํ่าเสมอในการทํางาน ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางานบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่เปนมืออาชีพ 

และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน บุคลากรควรเลือกงานหลัก จํานวน 1 งาน หรือเปนกระบวนงานตามที่ไดวิเคราะหคางานไวแลว 

นํามาฝกการเขียนคูมือการปฏิบัติงานหลักในครั้งนี้ การเลือกงานที่จะนํามาเขียนเปนคูมือ ควรเปนงานที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติการ 

(Operation) โดยงานเหลานี้ตองการความสมํ่าเสมอของงานในทุกครั้งที่ปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีเอกสาร มีคูมือกํากับ 

หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สวนงานที่ไมตองการความละเอียดรอบคอบมากนัก หรือเปนงานที่ไมซํ้ากันทุกครั้งในการปฏิบัติงาน 

จึงไมจําเปนตองมีคูมือในการปฏิบัติงานก็ได การจัดโครงการในครั้งนี้ จึงคาดหวังใหเปนกิจกรรมการจัดการความรูภายในองคกร 

เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เติมเต็มความรู และแบงปนองคความรูในเรื่องการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

และผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว จะทําใหบุคลากรทุกคนไดมีทักษะความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ในหนาที่ ตรงตามที่ตนเองรับผิดชอบ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในการทํางานผานคูมือปฏิบัติงาน 

ชวยใหการทํางานงายขึ้นและมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน และผูรับบริการก็เกิดความพึงพอใจในการใหบริการที่ไดมาตรฐาน 

ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการจัดการระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  โดยในจดหมายขาวฉบับหนา 

หลังจากที่ไดผานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แลว ผูเขียนจะนําเทคนิคความรูที่ไดรับจากวิทยากรในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

และองคประกอบในการเขียนคูมือการปฏิบัติงานหลัก มาเผยแพรใหไดรับทราบในโอกาสตอไป   
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การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง 
วันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.

หอง Computer Training1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)

ลงทะเบียนอบรมไดที่ http://bit.ly/ittraining-zappar

การสรางนวัตกรรมดวย IOT
วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00 - 16.00 น.

หอง Computer Training1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)

ลงทะเบียนอบรมไดที่ https://bit.ly/2XDs7qo

การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
และการใชฐานขอมูลออนไลน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น.

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)

ลงทะเบียนอบรมไดที่ http://bit.ly/NSRUfuturelibrary

คณ
ะผู้จั
ดทํา

ที่ปรึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ    ชํานาญกิจ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  อาจารย์ประยุทธ    สุระเสนา 
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บรรณาธิการ
  อาจารย์พงษ์ศักดิ์    ศิริโสม
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ  
  ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
  ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
  อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง
  ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
  น.ส.จริยา ทิพย์หทัย
  น.ส.สุณิสา อ่อนฉํ่า  น.ส.สุณิสา อ่อนฉํ่า




