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    วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันธวัช นุนารถ

อาจารยประจําคณะครุศาสตรนํานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา ชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เยี่ยมชมหองปฏิบัติการงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 2) โดยมีนายสุวิศาล

ทับแสง และนายวิทยา สีระวัตร ใหการตอนรับ พรอมทั้งบรรยาย

ใหความรู และพาเยี่ยมชมหอง Server เพื่อเปนประสบการณ

และเปนประโยชนในสาขาวิชาที่ศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา...

         เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานระบบ
เครือข่ายฯ

นําเสนอการใชงาน ระบบ e-Office
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวยเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ ไดนําเสนอการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหแกผูบริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสากหกรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการนําระบบไปปรับใชภายในหนวยงาน ณ หองประชุม 1114 อาคาร 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค
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วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และนายสุมนฒ จิรพัฒนพร 

ไดเขารวมรับฟงการบรรยายภายใตโครงการ 

"Multi IT Certification Program" เพื่อใหอาจารย 

บุคลากรทางการศึกษาไดมีเครื่องมือในการเรียนรู 

และพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และไดรับการทดสอบ

ดวยขอสอบมาตรฐานสากล 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมพิจารณา

    การออกข้อสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดประชุมรวมกับตัวแทนอาจารยแตละคณะเพื่อพิจารณา

เกี่ยวกับการออกขอสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

การสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรแกนักศึกษา 

ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

โครงการ "Multi IT Certification Program"



     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯไดประชุมรวมกับคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย คณบดีแตละคณะ ผูอํานวยการสํานักตาง ๆ 

รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม

และรายงานความคืบหนาการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยดานเว็บโอเมตริกซ (Webometrics) 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การดําเนินงานจัดอันดับ เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

Internal Audit ISO 9001:2015
     ระหวางวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ

ภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Intenal

Audit) โดยมีรองผูอํานวยการ ทั้ง 3 สวนงาน เปนประธานพรอมดวย

คณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผูสังเกตการณเขาตรวจ

ติดตามงานในลักษณะไขวสวนงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ

ดําเนินงานพรอมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน

ในดานตาง ๆ ตอไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 

และอาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

3



4

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เจาหนาที่บรรณารักษ และเจาหนาที่คอมพิวเตอร์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ไดลงพื้นที่

บริการวิชาการดานหองสมุด เพื่อใหความรู วิธีการเกี่ยวกับการจัดการหองสมุดทางกายภาพ

และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เชน การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

การเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต (LAN) ลงระบบปฏิบัติการวินโดว และโปรแกรมตาง ๆ 

แกครู และนักเรียน ณ โรงเรียนเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

การทดสอบ

ประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สํานักวิทยบริการฯ 

ไดจัดโครงการทดสอบประเมินสมรรรถนะดานดิจิทัล

ตามมาตรฐานระดับสากลใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่ลงทะเบียนเขารับทดสอบเพื่อประเมินสมรรรถนะ

ดานดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล ณ หองปฏิบัติการ 

Computer Training1 และ Computer Lab4 ชั้น 2 

อาคาร 15 
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“ติวเข้มสอบคอมออนไลน์”
ประจําเดือน พฤศจิกายน

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ "ติวเขมสอบคอมออนไลน" สําหรับนักศึกษา วิทยากรโดย 

นายสุมนฒ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft 

Word และการใชงาน Microsoft Excel เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา

ในการเขารับการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ณ หอง Computer Training 1 ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด
ณ โรงเรียนวัดใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

เวลา 08.30-12.00 น. เจาหนาที่บรรณารักษ เวลา 08.30-12.00 น. เจาหนาที่บรรณารักษ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

ไดลงพื้นที่บริการวิชาการดานหองสมุด 

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

และใหความรูดานประวัติความเปนมา

ของหองสมุด ระบบดิวอี้ 

และแนะนําการจัดทําสมุดทํามือ

จากวัสดุเหลือใช พรอมวิธีออกแบบที่คั่นหนังสือ 

แกนักเรียนโรงเรียนวัดใหม ต.นํ้าทรง 

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
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โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด @โรงเรียนเขาทอง

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. เจาหนาที่บรรณารักษ และเจาหนาที่

คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

ไดลงพื้นที่บริการวิชาการดานหองสมุด เพื่อแนะนําการใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio)

แตละโมดูล (ModuleX) พรอมแนะนําการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศทางดานเทคนิค ใหแก 

ครูโรงเรียนเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีแก

“คุณสุมนฒ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร” “คุณสุมนฒ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร” 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 การนําเสนอแบบ Oral Presentation 

ดานการพัฒนางานประจํามหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติดาน

การพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 

สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 

ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โดย นางสาวรุ่งนภา สาจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
NSRU Office

    ดวยปจจุบัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเอกสารแบบกระดาษเปนเอกสารดิจิทัล

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชการบริหารจัดการเอกสาร จึงไดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

มาใชในการรับ – สงหนังสือราชการ ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดนิยาม

ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไววา

 

         “การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  

    โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการลงเลขทะเบียนรับหนังสือ การเกษียนกลั่นกรองหนังสือเสนอผูบริหาร-สงตอมอบหมายงาน 

การติดตามงานที่มอบหมาย  การจัดเก็บหนังสือเพื่อคนหา รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสารผานทางระบบหนังสือเวียนภายใน

ตนสังกัดและภายนอกสังกัด

ขอดีของการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการบริหารจัดการเอกสารภายในหนวยงาน คือ

1.  ชวยอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน ผูใชงาน และผูที่เกี่ยวของ

2.  การเกษียนกลั่นกรองหนังสือราชการเสนอผูบริหารและสงตอ

มอบหมายงานผานทางระบบไดอยางตอเนื่อง

3.  ทําใหการบริหารจัดการเอกสารไดอยางเปนระบบและชัดเจน

มากขึ้น

4.  ชวยประหยัดงบประมาณและลดปริมาณกระดาษโดยการเปลี่ยน

มาเปนจัดเก็บเปนไฟล .pdf แทน

5.  ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร และเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วในการจัดเก็บ

6.  สามารถคนหาขอมูลเอกสารของหนวยงานไดอยางสะดวก 

และรวดเร็วมากขึ้น

7.  ลดขั้นตอนในการจัดทําตนฉบับ จัดทําสําเนา และการทําลาย7.  ลดขั้นตอนในการจัดทําตนฉบับ จัดทําสําเนา และการทําลาย

เอกสาร

8.  สามารถประชาสัมพันธขาวสารผานทางระบบหนังสือเวียน

เพื่อใหบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกหนวยงานไดรับทราบกัน

อยางทั่วถึง ดวยความสะดวก และรวดเร็ว

9.  มีระบบการแจงเตือนผานทาง Application Line

ตัวอยาง การเกษียนกลั่นกรองหนังสือเสนอผูบริหารสงตอมอบหมายงานผานทางระบบ

ระบบสารบรรณอิ
เล็กทรอนิกส

สํานักวิทยบริการฯ จึงขอเชิญชวน คณะ/สํานัก/สถาบัน 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปใชในการบริหารจัดการ การรับ – ส่ง

หนังสือราชการ 
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในหน่วยงาน

ผ่านทางระบบหนังสือเวียน
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โดย นายนภดล แข็งการนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์



หลาย ๆ ทานที่เคยเขียนเอกสาร รายงาน หรือบทความทางวิชาการ 

ตองเคยไดยินคําวา “เอกสารอางอิง” และ  “บรรณานุกรม” 

แตจะมีสักกี่คนที่จะเขาใจวา รายการอางอิงหรือเอกสารอางอิง 

และบรรณานุกรมนั้นจริง ๆ แลวคืออะไร แตกตางกันอยางไร 

ถาอยางนั้น...เราลองมาทําความรูจักกับรูปแบบ 

และความแตกตางระหวางสองหัวขอนี้กันนะคะ 

โดย น.ส.กาญจนา อยูประยงค
บรรณารักษ

การเขียนเอกสารอางอิง
      การระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชในการเขียนผลงานทางวิชาการนี้เปนการแสดงหลักฐานใหผูอานเห็นวา

งานเขียนนี้เกิดจากการศึกษาคนควาและมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังเปนการใหเกียรติแกผูเขียนที่เปนเจาของความรูที่นํามาอางอิง

อีกทั้งยังเปนการแสดงเจตนาวาผูเขียนมิไดคัดลอกขอมูลผูอื่น การเขียนเอกสารอางอิงมีรูปแบบการเขียนที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป ซึ่งมีอยูหลายมาตรฐาน อาทิเชน APA Style (American Psychological Association), MLA Citation Style, 

Vancouver style เปนตน ทั้งนี้รูปแบบที่นิยมใชกันสวนมากในปจจุบันก็คือรูปแบบ APA Style (American Psychological Association 

ซึ่งปจจุบันเปนฉบับพิมพครั้งที่ 6 จัดพิมพในป ค.ศ. 2010 ประกอบดวย 2 สวน คือ การอางอิงเอกสารในสวนเนื้อหาและการอางอิงเอกสาร

สวนทายเลม (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ, 2558)

        การอางอิงเอกสารในสวนเนื้อหา นิยมเขียนอางอิงโดยใชระบบนามป โดยระบุชื่อผูเขียน และปพิมพเพื่อเปนการชี้แนะ

ผูอานไปยังแหลงขอมูลทายเลม หรือบรรณานุกรมที่มีการจัดเรียงตามดําดับอักษร ทั้งนี้ การอางอิงในเนื้อหามี 2 ลักษณะ คือ การอางอิง

ไวหนาขอความ และการอางอิงไวทายขอความ 

1

2

ตัวอยาง การอางอิงไวหนาขอความ

พวา พันธุเมฆา (2559) กลาววา ความหมายของหองสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกชนิดอยางมีระบบ 

และมีการจัดการวัสดุเหลานั้นใหผูใชสามารถใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว

ตัวอยาง การอางอิงไวทายขอความ

ความหมายของหองสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมวัสดุสารสนเทศทุกชนิดอยางมีระบบ และมีการจัดการวัสดุเหลานั้น

ใหผูใชสามารถใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว (พวา พันธุเมฆา, 2559)

ตัวอยาง การอางอิงทายเลม (รูปแบบภาษาไทย)

พวา พันธุเมฆา. (2559). ดีดีซี 23: การแบงหมวดหมูหนังสือและแผนการแบงหมดหมูระบบทศนิยมดิวอี้ 

       จากตนฉบับพิมพครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรุงเทพ.

ตัวอยาง การอางอิงทายเลม (รูปแบบภาษาอังกฤษ)

Jones, C. (2013). Office markets & public policy. Chichester, West Sussex: John Wiley & 

       Sons, Ltd

        การอางอิงทายเลม เปนการรวบรวมเอกสารอางอิงทั้งหมดที่ผูเขียนใชอางอิงหรือศึกษาคนควาในการเขียนเรียบเรียงเอกสาร

รายงาน หรือผลงานทางวิชาการนั้น ๆ ไวทายเอกสาร รายงาน หรือผลงานวิชาการนั้น ๆ (นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ, 2558, หนา 4)

ารเขียนรายการอ้างอิง

                     และบรรณานุกรม
ก
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การเขียนเอกสารอางอิง
    เปนรายการเอกสารอางอิงที่ใชในการศึกษาคนควาและเขียนอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่องแลวนําทั้งหมดมาเขียนรวบรวมกับเอกสาร

ที่อานประกอบ (ถามี) ไวในทายเลมสวนที่เปนบรรณานุกรมโดยใหรายละเอียดแหลงขอมูลที่สมบูรณเพียงพอสําหรับชวยผูอานคนหา

เอกสารหรือแหลงขอมูลเหลานั้นไดอยางสะดวก รูปแบบการเขียนเปนรูปแบบเดียวกับการเขียนเอกสารอางอิง เชน APA Style

หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม

    การเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรมนั้น ใหเขียนเรียงตามลําดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1) การจัดเรียงเอกสารอางอิงใหเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง ทั้งนี้ ผูแตงชาวไทยให

เรียงตามลําดับตัวอักษร (ก-ฮ) สวนผูแตงชาวตางประเทศใหเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของนามสกุล (A-Z)

    2) ใหจัดเรียงรายการเอกสารอางอิง/บรรณานุกรมที่เปนภาษาไทยไวกอนภาษาตางประเทศ

    3) เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตงใหเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง

    4) เอกสารหลายชิ้นที่ผูแตงคนเดียวกัน ใหลงชื่อผูแตงทุกรายการ โดยเรียงลําดับรายการตามปที่พิมพ

จากนอยไปหามาก

    5) เอกสารที่ผูแตงหลายคนและผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหจัดเรียงรายการตามชื่อผูแตงคนที่สอง

หากชื่อผูแตงคนที่สองซํ้ากัน ใหเรียงตามชื่อผูแตงในลําดับถัดไป (เทิดศักดิ์ ไมเทาทอง, 2562, หนา 91)

เอกสารอางอิง

เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง. (2562). คูมือการเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ

       ไพบูลยพิพัฒน.

นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ. (2558). การอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิงตามแบบ APA ฉบับพิมพ

       ครั้งที่ 6. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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