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วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะผูบริหาร และบุคลากรสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆและสามเณร 99 รูป 

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม ณ บริเวณลานพระพุทสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วันที่ 9 มกราคม 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดจัดงานทําบุญเลี้ยงพระประจําป ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเปนศิริมงคลใหแกองคกร ผูบริหาร 

และเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสําหรับการเริ่มตนการทํางานในป 

2563 ณ หองโถงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ทําบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในศุภวาระดิถีขึนปีใหม่ 

สํานักวิทยบริการฯ ทําบุญประจําปี 2563 
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วันที่ 22 มกราคม 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ "ติวเขมสอบคอมออนไลน" สําหรับนักศึกษา วิทยากรโดย 

นายสุมนฒ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft 

Word และการใชงาน Microsoft Excel เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

ใหแกนักศึกษาในการเขารับการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ณ หอง Computer 

Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะผูบริหาร และบุคลากร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมแตงกาย

ตามเทศกาลตรุษจีนดวยชุดจีนประยุกตเพื่อสืบสาน

ประเพณีแหเจาพอเจาแมปากนํ้าโพ และฉลองเทศกาลตรุษจีน

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ 

แต่งกายตามเทศกาลตรุษจีน 
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วันที่ 24 มกราคม 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการออกแบบทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2562 ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ 28 มกราคม 2563 อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําเสนอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) 

โดยมีการนําเสนอขั้นตอนการทํางานของระบบ และวิธีการใชงานเบื้องตน ใหแกผูบริหาร 

และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ หองคอมพิวเตอร LAB 4 ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

การออกแบบทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 

แนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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การบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พรอมดวยบรรณารักษ นักวิชาการคอมพิวเเตอร 

และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปไดลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ

ดานหองสมุด เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการหองสมุด

ทางกายภาพ แนะนําการใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

(OpenBiblio) แตละโมดูล (ModuleX) และจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ เชน การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

การเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต (LAN) ใหแกครู นักเรียน ณ 

โรงเรียนโคงไผวิทยาคม ต.โคงไผ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
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การบริการวิชาการ 
ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง

ผศ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

ไดรับตําแหนงทางวิชาการ “ผูชวยศาสตราจารย”

ขอแสดงความยินดีกับ

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 บรรณารักษ 

นักวิชาการคอมพิวเเตอร เจาหนาที่สื่อโสตทัศนศึกษา 

และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดลงพื้นที่ติดตามใหบริการวิชาการดานหองสมุด 

และใหความรูเกี่ยวกับการจัดการหองสมุดทางกายภาพ 

แนะนําการใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) 

แตละโมดูล (ModuleX) เพิ่มเติม 

และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เชน 

การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 

การเดินสายสัญญาณอินเทอรเน็ต (LAN) ใหแกครู 

และนักเรียน ณ โรงเรียนบานสมอทอง ต.ทองหลาง 

อ.หวยคต จ.อุทัยธานี
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การบริการวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 นักวิชาการคอมพิวเตอร 

บรรณารักษ เจาหนาที่สือโสตทัศนศึกษา

และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดมีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการติดตั้งระบบเครือขาย และซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

พรอมจัดกิจกรรมออกแบบกระเปาผา

ลดโลกรอน ใหแกครู นักเรียน 

การบริการวิชาการ ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 (ชวงบาย) บรรณารักษ 

นักวิชาการคอมพวิเตอร เจาหนาที่สือโสตทัศนศึกษา 

และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงพื้นที่สํารวจความตองการและการดําเนินการ

บริการวิชาการดานหองสมุดและดานเทคโนโลยี ณ 

โรงเรียนบานนํ้าพุ ต.คอกควาย อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี และโรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม 

ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
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นําเสนอการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 

ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

พรอมดวยเจาหนาที่ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แนะนําการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) 

ใหแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย สิงหทองชัย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

รวมถึงแนะการใชงานระบบการจองหองประชุม/สัมมนา 

ระบบการแจงเตือน NSRU LINE Notify และอื่น ๆ ณ อาคาร 10 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

อบรมยุวบรรณารักษ์ 4.0

วันที่ 12 กุมภาพันธ ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 

รองผูอํานวยการฝายทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พรอมดวยบรรณารักษ นักวิชาการคอมพิวเเตอร 

ประจําศูนยวิทยบริการ ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร 

ในการจัดอบรมยุวบรรณารักษ 4.0

ใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแมวงก 

(บานมฤคทายวัน) ต.แมเลย อ.แมวงก จ.นครสวรรค
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ร่วมพิธีวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 คณะผูบริหาร 

และตัวแทนบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา 

ขาของแผนดิน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ "ติวเขมสอบคอมออนไลน" สําหรับ

นักศึกษา วิทยากรโดย นายสุมนฒ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft Word และการใชงาน 

Microsoft Excel เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการ

เขารับการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ณ หอง Computer 

Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค
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การทดสอบสมรรถนะอาชีพนักพัฒนาระบบ ชัน 3

ระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการทดสอบ โครงการ

ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 ใหแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ (ฟรีไมมีคาใชจาย) โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เออารไอที จํากัด (ARIT) บรรยายใหความรูกอนการทดสอบ 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการ และอาจารยภูริพัศ เหมือนทอง รองผูอํานวยการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ได Top Score 

โครงการ Multi Cert. Of achieving the highest score 

in IC3 digital currency certification multi international standards certification

Top Score โครงการ Multi Cert.



10

Electronic 

Budjet Disbursement Tracking

ระบบติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อจัดจางและการเบิก-จายงบประมาณ 

แนะนําระบบสารสนเทศใหม
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อจัดจางและการเบิก-จายงบ

ประมาณ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  The Development of Electronic Budget Disbursement Tracking Used in    

    Academic Resources and Information Technology Center

    Of Nakhon Sawan Rajabhat University

วัตถุประสงคของระบบ
      1. เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อ

จัดจางและการเบิก-จายงบประมาณ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

      2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อจัดจาง

และการเบิก-จายงบประมาณ ภายในองคกร

      3. เพื่อลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลงแตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      4. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตรวจสอบสถานะเอกสารสารการเบิกจาย

ใหสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อจัดจางและการเบิก-จายงบประมาณ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ ดังนี้

“ “

บันทึกขอความขออนุญาตไปราชการ ระบบการแจงเตือน

แบบสํารวจความตองการการใชพัสดุ

การเขาถึงระบบ http://10.115.9.249/ebdt/login.php
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การสอบประกันคุณภาพ
ดานคอมพิวเตอร

Step5
โดย นางดวงพร สีระวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย การสอบประกันคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค กศ.บป. จะตองผาน

การทดสอบความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอนที่จะจบการศึกษา และออกฝกประสบการณวิชาชีพนั้น ไดสรุปกระบวนการทํางาน 5 ขั้นตอน

แบบยอดังภาพที่ปรากฏนี้เพื่อใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการทํางงานไดงายยิ่งขึ้น
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ประกาศ

“นักศึกษาจะไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบในวันดังกล่าว”
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นักศึกษาสามารถ เข้าไปเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
กับ คอร์ส "ติวเข้มสอบคอมฯ (Online)" 

ได้ที่  https://www.youtube.com/channel/UCgtbpcy4FcuKMu2RkY_c8Zg

หากมีข้อสงสัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056219100 ต่อ 1527
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



เทคโนโลยีออนไลน 
เพื่อการเรียนการสอน 
และสํานักงานอัตโนมัติ
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