
จดหมายขา่ว

ป�ที� 4 ฉบับที� 2 | เมษายน-มิถุนายน 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมและโครงการที�ดําเนินการ
ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

บทความ

การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
คลังวารสารอิเล็กทรอนิกส์
NSRU LINE Notify

หลักสูตรอบรมออนไลน์

สรุปหลักสูตรการจัดอบรม
ออนไลน์ ช่วงสถานการณ์

COVID-19

สาํนักวทิยบรกิาร ฯ

Welcome!
All New Students

NEW RENOVATION 
NSRU LIBRARY

0 -5621 -9100  ต่อ  1501

HTTP : / /ARITC .NSRU .AC .TH

ARITC .NSRU

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ
¢Í§¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ

»�Í§¡Ñ¹ COVID-19

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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เมื�อวนัที� 25-26 มถินุายน 2563 เจา้หนา้ที�
บรรณารกัษ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

และเจา้หนา้ที�คอมพวิเตอร ์สาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์ ไดล้งพื�นที�บรกิารวชิาการ
ดา้นหอ้งสมุด เพื�อใหค้วามรู ้วธิกีารเกี�ยวกับ

การจดัการหอ้งสมุดทางกายภาพ และการจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ เชน่ แนะนาํการใชร้ะบบ
โปรแกรมหอ้งสมุดอัตโนมติั การซอ่มบาํรงุ
เครื�องคอมพวิเตอรเ์บื�องต้น การเดนิสาย
สญัญาณอินเทอรเ์นต็ (LAN) แก่ครู
และนกัเรยีน ณ โรงเรยีนบา้นนํ�าพุ 
ต.คอกควาย อ.บา้นไร ่จ.อุทัยธานี

บรกิารวิชาการด้านหอ้งสมุด + Service
L I B R A R Y
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       วนัที� 29 มถินุายน 2563 เวลา 13.00 น.-15.30 น. 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ 

พรอ้มดว้ยรองผูอํ้านวยการทั�ง 3 ฝ�าย มกีารประชุมบุคลากร
ภายในหนว่ยงาน เพื�อเตรยีมความพรอ้มดา้นการใหบ้รกิารดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และการใหบ้รกิาร
ในภาพรวมเพื�อซกัซอ้มทําความเขา้ใจแนวการปฏิบติังานใหเ้ป�นไป
ในทิศทางเดยีวกันในการใหบ้รกิารแก่นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ที�
และผูร้บับรกิารทั�วไปในชว่งเป�ดภาคเรยีน ณ หอ้งประชุมพระบาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15 ชั�น 4)

การอบรมเชงิปฏิบติัการ 
เรื�อง "การป�องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ"

การประชุมเตรยีมความพรอ้มก่อนเป�ดภาคเรยีน

วนัที� 29 มถินุายน 2563 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดจ้ดัอบรม
เชงิปฏิบติัการ เรื�อง "การป�องกันและระงับอัคคีภัย
การอพยพหนไีฟ" ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน โดยเชญิคณะวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญจากเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มาใหค้วามรูใ้นเบื�องต้น
เกี�ยวกับการปฏิบติัตัว และวธิกีารอพยพเมื�อเกิดอัคคีภัย 

ณ หอ้งประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
(อาคาร 15 ชั�น 4) มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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         ป�จจุบนัการรบัขา่วสารหรอืการคยุงานผา่นชอ่งทาง LINE Application มากขึ�น
จากเดิมหลาย ๆ ระบบที�พฒันาใช้งานในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ใช ้LINE

Official ในการแจ้งเตือนอยูแ่ลว้โดยเริ�มจากการประชาสมัพนัธข์า่วสารของสาํนกัวิทย
บรกิาร ฯการทํา LINE Chat Bot ในการตอบคําถามเกี�ยวกบัการให้บรกิารต่างๆ ของ

สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการแจ้งเตือนขอ้ความในระบบต่าง ๆ
เชน่ ระบบชว่ยเหลอืการบรกิาร (Helpdesk) ซึ�งจะสง่การแจ้งเตือนผ่าน LINE 

ไปยังเจ้าหนา้ที�เพื�อใหเ้ขา้มาตอบคําถาม เป�นต้น

ระบบที�ใชก้ารแจง้เตือนผา่นทาง LINE
Notification

ระบบแจ้งเตือนพสัด ุEMS: แจ้งเตือนเมื�อม ี        
พสัดถึุงท่าน
ระบบแจ้งเตือนในระบบ E-Office: แจ้งเตือน
เมื�อมีหนงัสอืหรอืเอกสารถีงท่าน
ระบบแจ้งเตือนในระบบ E-Booking: แจ้ง
เตือนสถานะการจองหอ้งบรกิารเมื�อท่าน
ทําการจองผา่นระบบ

ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนกับ 
LINE Notification

       จากการทดสอบการใชง้าน
ทําใหร้ะบบอื�น ๆ มาใชก้ารแจ้ง
เตือนผ่านชอ่งทาง LINE มากขึ�น
จนกระทั�ง LINE Official จํากดั
การสง่ขอ้ความเหลอืเพยีง 300
ขอ้ความต่อเดือนทําใหบ้างระบบ
ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านช่อง
ทาง LINE ทางกลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศจึงเสนอแนว
ทางในการเปลี�ยนแปลงให้แจ้ง
เตือนการทํางานของระบบต่าง ๆ
ที�ใช้การแจ้งเตือนผ่านช่องทาง
LINE เดิม มาเป�นการแจ้งเตือน
ผ่านทาง LINE Notification

โดย นายวิชชากร คูหาทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การใชง้าน LINE
Notification ผูใ้ชง้านสามารถ

แสกน QR Code ด้านล่างเพื�อเชื�อมต่อ
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03
STEP

04

STEP

ลงชื�อเขา้ใชง้าน
โดยใชช้ื�อผูใ้ชง้านและรหสัผา่น
สาํหรบัใชง้านอินเตอรเ์นต็
มหาวทิยาลัยฯ

01

STEP

02

STEP
กดลิงก์ที�ระบบสง่มาให้

เลือกรบัการแจง้เตือนแบบ
ตัวต่อตัวและกด เหน็ดว้ย
และเชื�อมต่อ

ระบบจะแสดงขอ้ความขอบคณุ
และ LINE Notification 

จะสง่ขอ้ความไปยงั LINE
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แนวปฏิบัติสําหรับผู้เข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
ตามมาตรการการเฝ�าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

# N S R U L I B S E R V I C E

ar
itc

.n
sr
u.
ac
.th

/i
nd

ex
_l
ib
ra
ry
.p
hp

กลุ่มงานบรกิารและกิจกรรม
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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แนวปฏิบัติสําหรับผู้เข้าใช้บริการ
ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) 
ตามมาตรการการเฝ�าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

# L I B R A R Y

กลุ่มงานวชิาการคอมพวิเตอร์
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ยินดีตอนรับ
นักศึกษาใหม 2563

สู่ ร ั �วมหาวิทยา ลัยราช ภัฏนครสวรร ค์

นักศึกษาใหมห่ลายทา่นอาจยงัไมท่ราบวา่สาํนักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้บรกิารด้านใดแก่นักศกึษาบา้ง นักศกึษา

สามารถอ่านไวเ้ป�นขอ้มลูเพื�อขอรบับรกิารต่าง ๆ  
จากขอ้มลูด้านล่างจ้า
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เป�นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้
ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ

และเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทันสมยั

จดัทําโดย
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู ่9 ถนนสวรรค์วถีิ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมอืง

จงัหวดันครสวรรค์ 60000
website : http://aritc.nsru.ac.th 21


