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โครงการมาตรฐานอาชีพ ดาน System Analysis & Developer

      วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมมือกับบริษัท เออารไอที จํากัด ในการเขารวม 

"โครงการสนับสนุนผูเขารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ"  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาในภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีความรู และทักษะในเรื่อง System Analyst, Deveoper,

IT Support, Computer and Network Support ใหมีคุณภาพ และสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในการทํางานในอนาคต

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มสมรรถนะในอาชีพ ที่มีผลใหบุคคลนําไปประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพตาง ๆ 

ไดในทุกภาคสวนทั้ง ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยในครั้งนี้ไดมีการจัดอบรมใหความรูกอนมี

การทดสอบสมรรถนะแบบปฏิบัติจริงแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้น ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 3 

และ LAB 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2)
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     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส" ใหแกผูบริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการฯ เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ กอนนําไปใชงานจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง 

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อสามมิติ

เสมือนจริง" วิทยากรโดย นายสุมนฒ จิรพัฒนพร ซึ่งไดรับเกียรติจากอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

เปนประธานในพิธีเปด และมอบวุฒิบัตรแกผูเขารวมอบรม ณ หอง Computer Training1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
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     วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย ประธานกรรมการ 

รศ.ดร.ทินพันธุ เนตรแพ กรรมการ และ ดร.สมพรพูลพงษ กรรมการและเลขานุการเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้

ทางคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะแกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

ของสํานักวิทยบริการฯ ตอไป ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  NSRU Helpdesk & NSRU Training 
      วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ "ระบบชวยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk) และระบบการจัดอบรม (NSRU Training)"  ใหกับเจาหนาที่ และนักวิชาการ

คอมพิวเตอรของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีนายวิชชากร คูหาทอง และนางสาวกุลดา สวนสลา 

เปนวิทยากรอบรมสอนวิธีการใชงานระบบดังกลาว ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส"
      วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส" ใหแกผูบริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

เปนวิทยากร ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กอนนําไป

ใชงานจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

นักศึกษาศึกษาดูงานระบบบริการสํานักวิทยบริการฯ 
       วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขาศึกษาดูงาน

ระบบบริการตางๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบสอบประกันคุณภาพ

ดานคอมพิวเตอร และหอง Server โดยมี นายสุมนฒ จิรพัฒนพร นายกษิดิศ ประมวลกมล และนายวิทยา สีระวัตร เปนวิทยากร

บรรยายใหความรูและแนะนําวิธีการเขาใชงานระบบตางๆ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 3 และหอง Server ชั้น 2 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



     วันที่ 12 กันยายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ

ครั้งที่ 1/2562 โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการ เปนประธานในที่ประชุม และไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักฯ

จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยเสรี ชิโนดม ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นงเยาว ในอรุณ ผูทรงคุณวุฒิดานประกัน

คุณภาพการศึกษา และอาจารยอารี ธัญกิจจานุกิจ ผูทรงคุณวุฒิดานสารสนเทศ เขารวมประชุม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานสํานักวิทยบริการฯ ตอไป ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค
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การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงาน 

และจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 
     วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 2562 และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ 

ใหเกียรติเปนวิทยากรถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแกผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ณ หองประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



     วันที่ 25 กันยายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส" ใหแกผูบริหาร และบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

เปนวิทยากร ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กอนนํา

ไปใชงานจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส"
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Webometrics
     วันที่ 18 กันยายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดประชุมเพื่อหารือกระบวนการพัฒนาเว็บไซต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานเว็บโอเมตริกซ (Webometrics) โดยมีอาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เปนประธาน ประชุมรวมกับ คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทาง

ในการดําเนินการผลักดันเว็บไซตสูการจัดอันเว็บโอเมตริกซรวมกัน ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ตัวบ่งชีเพิ่มเติม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

12

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เปนศูนยกลางในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน โดยใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาเปนสวนหนึ่งในการใหบริการ เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ 

มีประสิทธิภาพนั้น สํานักวิทยบริการฯ จึงไดนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดความสําเร็จของงาน รวมถึงพัฒนาการใหบริการ

ถือเปนสวนชวยในการผลักดันการดําเนินงานดานตาง ๆ  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562
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  ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
  ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
  อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง
  ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
  น.ส.จริยา ทิพย์หทัย
  น.ส.สุณิสา อ่อนฉํ่า  น.ส.สุณิสา อ่อนฉํ่า


