
ยกระดับโครงสร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการภายในองค์กร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที�ทันสมัย
ยกระดับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ยกระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
บุคลากร และบุคคลทั�วไป

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว

พันธกิจ ARITC

ARITC สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป� ที�  4  ฉ บั บ ที�  4  •  ตุ ล า ค ม  -  ธั น ว า ค ม  2 5 6 3

T A B L E  O F

C O N T E N T S

ประมวลภาพกิจกรรม • P. 1

บทความ • P. 8

NSRU Training • P. 14



อบรมเชงิปฏิบติัการ 

"การใชง้านระบบครุภัณฑ์
อิเล็กทรอนกิส"์

1 6  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3

นายมนัสชนก กาละภักดี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  สาํนักวิทยบริการ ฯ
เป�นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบครุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่บุคลากรผู้
ปฏิบัติงานด้านการจัดการครุภัณฑ์
ภายในสาํนักวิทยบริการ ฯ  ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 

ชั�น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ติวเขม้สอบคอมออนไลน์
28 ตุลาคม 2563

นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ติวเข้ม
สอบคอมออนไลน์" สาํหรับนักศึกษา
โดยมีเนื� อหาเกี�ยวกับการใช้งาน
Microsoft Word และการใช้งาน
Microsoft Excel เพื� อเป�นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใน
การเข้ารับการสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง
Computer Training 1 ชั�น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1



การอบรมเชงิปฏิบติัการ

การจดัการความรูเ้พื�อพฒันา
และเพิ�มศักยภาพในการปฏิบติั
งานของบุคลากร 
ประจาํป�งบประมาณ 2564

การประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศ

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนพฒันาระบบสารสนเทศ และติดตาม
การดาํเนนิงานดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั�งที� 1/2564 

ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15)

5 พฤศจิกายน  2563

16-18 พฤศจิกายน 2563

ผศ.พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ พรอ้ม
ดว้ยคณะผูบ้รหิาร และบุคลากรสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เขา้ศึกษาดงูานสาํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไดร้บัเกียรติจาก ผศ.ดร.สพุจน ์ทรายแก้ว
อธกิารบด ีอาจารยไ์ชย มหีนองหวา้ รอง
อธกิารบด ีและ ผศ.ทักษิณา วไิลลักษณ ์

ผูอํ้านวยการ ใหก้ารต้อนรบัพรอ้มเดนิเยี�ยม
ชมงานบรกิารดา้นหอ้งสมุด การประดษิฐ์ 2



รกัษ์โลกจากขวดพลาสติก การจดัการดา้นไฟฟ�าภายในอาคารด้วยแผงโซล่าเซลล์ On Grid รวมถึง
มกีารประชุมแลกเปลี�ยนแนวคิดดา้นการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศรว่มกัน เพื�อนาํมาพฒันาและปรบัใชใ้นการเพิ�มศักยภาพของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ต่อไป

       

        ต่อมาในวนัที� 17 พฤศจกิายน 2563

ผศ.พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ สาํนกัวทิย
บรกิาร ฯ เป�นประธานในพธิเีป�ด การอบรมเชงิ
ปฏิบติัการ “การจดัการความรูเ้พื�อพฒันาและ
เพิ�มศักยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
ประจาํป�งบประมาณ 2564” และใหเ้กียรติเป�น
วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การสรา้งองค์กร
แหง่ความสขุ (Happy workplace)” ณ หอ้ง
ประชุมนศุา 2 โรงแรมด ีวาร ีจอมเทียนบชี
จงัหวดัชลบุร ีและม ีผศ.ดร.จรีพรรณ เทียน
ทอง รองผูอํ้านวยการ เป�นวทิยากรบรรยายให้
ความรู ้เทคนคิ และแนวทางการทําวจิยัในรปู
แบบ R2R รวมถึงใหบุ้คลากรภายในสาํนกัที�มี
ประสบการณ์ในดา้นการทําวจิยัในรปูแบบ R2R

มานาํเสนอตัวอยา่งงานวจิยัเพื�อใหบุ้คลากรท่า
นอื�นๆ ใชเ้ป�นแนวทางในการจดัทําวจิยัในงาน
ของตนเองต่อไป 3



ติวเขม้สอบคอมออนไลน์
25 พฤศจิกายน  2563

นายสมุนฒ ์จริพฒันพร นักวชิาการ
คอมพวิเตอร ์กลุ่มงานวชิาการ
คอมพวิเตอร ์สาํนักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป�นวทิยากรในการ
อบรมเชงิปฏิบติัการ หวัขอ้ "ติวเขม้สอบ
คอมออนไลน์" สาํหรบันักศึกษา โดยมี
เนื�อหาเกี�ยวกับการใชง้าน Microsoft

Word และการใชง้าน Microsoft Excel

เพื�อเป�นการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่
นักศึกษาในการเขา้รบัการสอบประกัน
คณุภาพด้านคอมพวิเตอร ์ณ หอ้งปฏิบติั
การคอมพวิเตอร ์LAB 4 ชั�น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยนิดีแก่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จรีพรรณ เทียนทอง

26 พฤศจิกายน 2563

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ
เทียนทอง รองผู้อํานวยการ ฝ�าย
บริหาร ที�ได้รับการแต่งตั�งให้
ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 

เป�นผู้ช่วยศาสตราจารย์

4



บรกิารวชิาการด้านห้องสมุด
30 พฤศจิกายน  2563

เจา้หน้าที�บรรณารกัษ์ นักวชิาการ
คอมพวิเตอร ์และเจา้หน้าที�บรหิารงาน
ทั�วไป สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ลงพื�นที�บรกิารวชิาการด้าน
หอ้งสมุด และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อ
จดัทําหอ้งสมุด ซอ่มคอมพวิเตอร ์เดินสาย
สญัญานอินเทอรเ์น็ต (LAN) และการการ
จดัอบรม e-Book เพื�อจดัเก็บผลงาน ใหแ้ก่
ครู โรงเรยีนหนัคาราษฎรร์งัสฤษฏ์
ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หนัคา จ.ชยันาท

INTERNAL AUDIT
สาํนกังานผู้อํานวยการ

9 ธันวาคม 2563

ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
เป�นประธาน การตรวจติดตามระบบ
บริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการ
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) พร้อมด้วยคณะ
กรรมการตรวจติดตาม (Auditor) 
และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์วิทยบริการ
(หอสมุด) เข้าตรวจติดตามงานของ
สาํนักงานผู้อํานวยการ เพื� อแลกเปลี�ยน
เรียนรู้วิธีการดําเนินงานพร้อมทั�งให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื� อการ
พัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
(อาคาร 15 ชั�น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 5



INTERNAL AUDIT
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ

15 ธันวาคม  2563

ผศ.ดร.จรีพรรณ เทียนทอง เป�นประธาน
การตรวจติดตามระบบบรหิารคณุภาพภายใน
ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

(Internal Audit) พรอ้มด้วยคณะกรรมการ
ตรวจติดตาม (Auditor) และผูส้งัเกตการณ์จาก
สาํนักงานผูอํ้านวยการ เขา้ตรวจติดตามงานของ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ฯ เพื�อแลกเปลี�ยน
เรยีนรูว้ธิกีารดําเนินงานพรอ้มทั�งใหข้อ้คิดเหน็
และขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันางานในด้านต่างๆ
ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
(อาคาร 15 ชั�น 1) มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6

INTERNAL AUDIT
ศูนยว์ทิยบรกิาร

22 ธันวาคม 2563

อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้
อํานวยการสาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นประธาน
การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
ภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2015 (Internal Audit)
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม
(Auditor) และผู้สังเกตการณ์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ เข้าตรวจ
ติดตามงานของศูนย์วิทยบริการ 
(หอสมุด) เพื� อแลกเปลี�ยนเรียนรู ้วิธีการ
ดําเนินงานพร้อมทั�งให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื� อการพัฒนางาน
ในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



อบรมเชงิปฏิบติัการ

การใชง้านระบบ E-ASSET

23 ธันวาคม  2563

ผศ.พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการสาํนกัวทิยบรกิาร ฯ
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที�ฝ�ายพฒันาระบบสารสนเทศ และผู้
ปฏิบติังานครภัุณฑ์ของสาํนกัวทิยบรกิาร ฯ จดัอบรมเชงิ
ปฏิบติัการ "การใชง้านระบบบรกิารขอ้มูลครุภัณฑ์ในรปู
แบบ Web Application" (e-Asset) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�พสัดุ
ของหนว่ยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย ซึ�งเป�นระบบ
ใหมที่�ทางฝ�ายพฒันาระบบสารสนเทศ พฒันาขึ�นมาเพื�อ
อํานวยความสะดวกในการควบคมุ ตรวจสอบ และติดตาม
ครุภัณฑ์ในทกุหนว่ยงานของมหาวทิยาลัย ณ หอ้งปฏิบติั
การคอมพวิเตอร ์LAB 3 ชั�น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7

การประชุมคณะกรรมการประจาํ
สาํนักวทิยบรกิารฯ ครั�งที� 1/2564

24 ธันวาคม 2563

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม
เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั
วทิยบรกิารฯ ครั�งที� 1/2564 โดยไดร้บัเกียรติจาก
ผูท้รงคณุวุฒปิระจาํสาํนกัฯ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่
อาจารยเ์สร ีชโินดม ผูท้รงคณุวุฒดิา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผศ.นงเยาว ์ในอรุณ ผูท้รงคณุวุฒิ
ดา้นประกันคณุภาพการศึกษา และอาจารยอ์ารี
ธญักิจจานกิุจ ผูท้รงคณุวุฒดิา้นสารสนเทศ
(ประชุมทางไกลผา่นระบบ Video Conference)

ซึ�งผูท้รงคณุวุฒไิดใ้หข้อ้เสนอแนะ รวมถึงแนว
การการพฒันาประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของ
สาํนกัที�เป�นประโยชนต่์อการพฒันางานสาํนกัวทิย
บรกิารฯ เป�นอยา่งมาก และมกีารมอบกระเชา้
สวสัดปี�ใหม ่2564 ใหแ้ก่ผูท้รงคณุวุฒใินครั�งนี�
ดว้ย ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์



8

สวัสดีครับ วันนี�มีโปรแกรมเด็ดๆ มาฝากทุกท่านครับ ผมลองใช้งานแล้วบอกเลยว่าเวิร์คมาก หลายๆ
คนคงเคยเจอป�ญหาเรื�องของการทําไดคัทตัดต่อรูปภาพต่างๆ แล้วที�มันยากคือเราใช้ Photoshop 
ไม่เป�น จะทําทีนึงใช้เวลา แต่จะดีกว่ามั�ย  ถ้าวันนี�เราสามารถไดคัทพื�นหลังโดยใช้เว็บไซต์ remove.bg
ช่วยลบภาพพื�นหลังออกไปในคลิกเดียว ทํายังไงมาดูกัน

ลบพื�นหลังลบพื�นหลังง่ายๆด้วยง่ายๆด้วย

ถ้าเราต้องการแก้ไขพื�นหลัง ให้คลิกที� Edit จะ
สามารถเปลี�ยนพื�นหลังและลบจุดที�เราไม่ต้องการ
ปรับขนาดหัวแปรงในการลบได้

ถ้าถูกใจแล้ว เราก็แค่ดาวน์โหลดรูปที�เสร็จแล้วเก็บไว้
ในเครื�อง 

จะเป�นรูปที�เน้นตัวบุคคล จะลบพื�นหลังออกมาได้ดี 
ถ้าใช้งานฟรี จะได้ คุณภาพ ขนาด Preview Image เท่านั�น

ขั�นตอนที� 1ขั�นตอนที� 1ขั�นตอนที� 1 ไปที� เวบ็ไซต ์ https://www.remove.bg

จากนั�นก็ อัพโหลดรูปขึ�นไป หรือ วางลิงค์ URL ของรูปภาพ

ขอ้จาํกัดของโปรแกรมนี�ขอ้จาํกัดของโปรแกรมนี�ขอ้จาํกัดของโปรแกรมนี�

โดย นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขั�นตอนที� 2ขั�นตอนที� 2ขั�นตอนที� 2

ขั�นตอนที� 3ขั�นตอนที� 3ขั�นตอนที� 3

วดีโีอแนะนําการใชง้าน remove.bg



         คือ ตัวเลขฐาน 16 จํานวน 12 ตัว เป�นตัวเลขเฉพาะ
ของอุปกรณ์ที�สามารถเชื�อมต่อ Network ได้ เช่น โทรศัพท์
มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ�งอุปกรณ์เหล่านี�จะมีตัวเลข
MAC Address เฉพาะมาจากโรงงาน ที�ไม่ซํ�ากัน เพื�อระบุ
หมายเลขของเครื�อง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ หมายเลขที�ใช้ระบุ
ตัวตนของอุปกรณ์ซึ�งตามปกติแล้วจะไม่สามารถ
เปลี�ยนแปลงได้เพื�อไม่ให้ซํ�ากับอุปกรณ์อื�นๆ ตัวอย่าง
ของหมายเลข MAC Address คือ fc : 3d : 93 : 40
: 64 : cb ในการเชื�อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที�ต้องมีการ
เก็บข้อมูลการเช้าใช้งานของผู้รับบริการมักจะใช้วิธีการนํา
MAC address มาใช้สําหรับการยืนยัน หรือลงทะเบียน
การใช้งาน

        MAC Address มีไว้ระบุตัวตนอุปกรณ์ซึ�งจะชี�ไปที�อุปกรณ์นั�นๆ
ไม่ใช่หมายเลขไอพี เช่น การลงทะเบียนอุปกรณ์ที�ต้องการเชื�อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย NSRU ซึ�งเป�นการกําหนดว่าเครื�องใดที�ได้รับอนุญาต
ให้เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต NSRU ได้ เราจําเป�นต้องใส่ MAC Address 
ที�ประจํากับตัวอุปกรณ์ เพราะการกําหนดเพียงหมายเลข IP Address 
สามารถมีการเปลี�ยนแปลงได้ เราจึงจําเป�นต้องใช้ MAC Address เป�นตัวกําหนดอุปกรณ์ที�ได้รับ
การอนุญาตให้เชื�อมต่อได้เท่านั�น
         ในป�จจุบันผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการบนระบบสื�อสารแบบพกพาไม่ว่าจะเป�นระบบปฏิบัติ
การ IOS หรือ Androidหรือ Microsoft หันมาให้ความสําคัญในการเชื�อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
เพื�อปกป�องความเป�นส่วนตัวของผู้ใช้เพิ�มขึ�นโดยสามารถใช้ที�อยู่ MAC Address ที�แตกต่างกัน
สําหรับเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่ายได้แต่เนื�องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีข้อ
กําหนดให้อุปกรณ์ที�ลงทะเบียนผ่านระบบด้วยหมายเลข MAC Address เท่านั�นที�จะสามารถ
ทําการเชื�อมต่อเครือข่ายไร้สาย NSRU ได้ ดังนั�นก่อนทําการลงทะเบียนอุปกรณ์ผู้ใช้งานควร
ตรวจสอบหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ว่าเป�นหมายเลขประจําเครื�องหรือเป�นหมายเลข
MAC Address ที�ถูกปรับเปลี�ยน ซึ�งวิธีการตรวจสอบอาจแตกต่างกันขึ�นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
ของอุปกรณ์

MAC ADDRESS คืออะไร??MAC ADDRESS คืออะไร??
MAC Address (Media Access Control Address)

9

โดย น.ส.ไพรสุดา ปานพรม เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

ต่างจาก IP Address อย่างไรMAC Address มีไว้ทําไม
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TRAINING
http://training.nsru.ac.th

สร้างสื�อ AR ด้วย Zappar

สร้างสื�อ AR ด้วย Zappar

สร้างสื�อสวยด้วย Canva
สร้างสื�อสวยด้วย Canva

รายงานข้อมูลผ่าน Dashboardด้วย Google data studio

รายงานข้อมูลผ่าน Dashboardด้วย Google data studio

ตัดต่อ วีดีโอ ด้วย KineMaster

ตัดต่อ วีดีโอ ด้วย KineMaster

23-24 ม.ค. 2564
23-24 ม.ค. 2564

20 ก.พ. 2564
20 ก.พ. 2564

20-21 มี.ค. 2564
20-21 มี.ค. 2564

24-25 เม.ย. 2564
24-25 เม.ย. 2564

หลักสูตรที
�กําลังเป�ด

รับสมัคร

14

ประจาํป�งบประมาณ
                  NS

RU

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

0-5621-9100 ต่อ 1527

2 5 6 4



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มกีารปรบัปรงุบรกิาร LINE Official Account ใหม่

ผูร้บับรกิารทกุท่านสามารถเพิ�มเพื�อนผา่นแอปพลิเคชนั         

เขา้เมน ู"เพิ�มเพื�อน" และพมิพ ์"@NSRUARITC" 
จะไดไ้มพ่ลาดทกุขอ้มูล ขา่วสารงานบรกิารต่าง ๆ ของเรา

ควรมีเพื�อนดี ๆ 

ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเพื�อน  
แต่ทุกช่วงชีวิต

สักคน

0-5621-9100 ต่อ 1501HTTP://ARITC.NSRU.AC.THARITC.NSRU

@NSRUARITC

LINE Official Account


