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จดหมายข่าว
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาคทฤษฎี
การใชง้านคอมพวิเตอรเ์บื�องต้น ดา้นฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์ดา้นเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต 
ทักษะดา้นการใชส้ื�อออนไลน ์สงัคมออนไลนใ์นชวีติประจาํวนั การใชง้านโปรแกรมสาํนักงาน
กฎหมายคอมพวิเตอร ์และการใชง้านลิขสทิธิ�

ภาคปฏิบติั
- Microsoft Word 2019
การใชเ้ครื�องมอืจดัรปูแบบขอ้ความ จดัรปูแบบเอกสาร ตกแต่งรปูภาพ การใชส้มการ 
แทรกสญัลักษณ์ การแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรปูแบบตาราง การสรา้งสารบญัอัตโนมติั 
และการอ้างอิงเอกสาร

- Microsoft Excel 2019
การใชเ้ครื�องมอืจดัรปูแบบเซลล์ สตูรคํานวณ อ้างอิงเซลล์ และสรา้งแผนภมูิ
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ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พรอ้มด้วย
คณะผู้บรหิาร และบุคลากรเข้ารว่มการสัมมนาเครอืข่ายสาํนัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ 8 แหง่ ครั�งที� 12 ที�จดัขึ�นระหวา่งวนัที� 13-14 มกราคม
2565 ณ หอปรชัญารชักาลที� 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยเข้ารว่มพิธเีป�ดการสัมมนา และเข้ารว่มกิจกรรมทางวิชาการ
ต่าง ๆ ผ่านสื� อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน 
Microsoft Teams ซึ�งการสัมมนาเครอืข่ายในครั�งนี�มีบุคลากร
ของสาํนักวิทยบรกิาร ฯ รว่มนาํเสนอผลงานวิชาการ และรว่ม
ประกวดออกแบบโลโก้ ดังนี�

สัมมนาเครือข่ายสาํนักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั�งที� 12

วนัที� 13 มกราคม 2565
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1. น.ส.กาญจนา อยู่ประยงค์ และนายกษิดิศ 
ประมวลกมล นาํเสนอผลงานเรื�อง “การใชต้าราง
เลขผูแ้ต่งหนงัสอืภาษาอังกฤษสาํเรจ็รปูออนไลน์
(The Online Author Numbering of English
Books)” (ผลการประเมนิระดบัดมีาก)

2. นางดวงพร สีระวัตร นาํเสนอผลงานเรื�อง 
“การพฒันาระบบการจดัการสอบประกันคณุภาพ
การศึกษาด้านคอมพวิเตอรใ์นรูปแบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)” (ผลการประเมิน
ระดับดีมาก) 

3. น.ส.กลุดา สวนสลา นาํเสนอผลงานเรื�อง “การ
พฒันาระบบภาวะการมงีานทําของบณัฑิต สาํหรบั
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” (ผลการประเมนิ
ระดบัดมีาก) 

4. นายสุมนฒ ์จิระพัฒนพร ส่งผลงานเข้ารว่ม
ประกวดออกแบบโลโก้ เครอืขา่ยสาํนกัวทิยบรกิารฯ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนอื 8 แหง่ (ไดร้บั
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2)



สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผู้อํานวยการ พรอ้มด้วยรองผู้อํานวยการฝ�าย
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ หวัหนา้ศูนยว์ทิยบรกิาร และเจา้หน้าที�ฝ�าย
พฒันาระบบสารสนเทศฯ ไดเ้ขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยม ี
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรตัน์ ปราณี อธกิารบดี เป�นประธาน 
ซึ�งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ได้นาํเสนอ “ระบบ
สารสนเทศเพื�อการบรหิารและการตัดสนิใจ (NSRU MIS)” ที�พฒันา
ขึ�นใหมใ่หค้ณะกรรมการพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อพฒันา/
ปรบัปรงุ ใหร้ะบบมคีวามครอบคลมุขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัยฯ
และสามารถตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ณ หอ้งประชุม
ดุสิตา อาคาร 14 ชั�น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้
เรื�อง ห้องสมุดสีเขียว
วนัที� 10 กมุภาพนัธ ์2565

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.กันยา อนกุลูธนากร รองผูอํ้านวยการ
ฝ�ายทรพัยากรสารสนเทศ พรอ้มดว้ยบุคลากรของ
ศูนย์วิทยบรกิาร เข้ารว่มการประชุมแลกเปลี�ยน
เรยีนรู ้เรื�อง แนวทางการดาํเนนิงานหอ้งสมุดสเีขยีว
(NSRU Green Library) ของศูนย์วิทยบรกิาร 
โดยม ีดร.อารยี ์ธญักิจจานกิุจ ประธานชมรมหอ้งสมุด
สเีขยีว สมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทย ใหเ้กียรติ
เป�นที�ปรกึษาและแนะนําแนวทางการดาํเนินงาน 
ผา่นสื�อการประชุมอิเล็กทรอนกิสด์ว้ยแอปพลิเคชนั
Google Meet ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
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การประชุมคณะกรรมการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วนัที� 2 กมุภาพนัธ ์2565



สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ นาํโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการฯ พรอ้มดว้ยตัวแทนบุคลากร เขา้รว่ม
พธิวีนัพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขา้ของแผน่ดนิ
ณ หอ้งประชุมพระบาง ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

ARITC KM DAY
"การพัฒนางานประจาํสู่งานวจิัย (R2R)"

วนัที� 23 กมุภาพนัธ ์2565

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดั
กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้(ARITC KM Day)
หวัขอ้ "การพฒันางานประจาํสูง่านวจิยั (Routine 
to Research: R2R)" ดาํเนนิกิจกรรมโดย นางสาว
จรยิา ทิพย์หทัย หัวหน้าสาํนักงานผู้อํานวยการ 
ได้รบัเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� 
ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ เป�นประธานกล่าวเป�ดกิจกรรม
ผา่นสื�อการประชุมอิเล็กทรอนกิสด์ว้ยแอปพลิเคชนั
Google Meet โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อแลกเปลี�ยน
ประสบการณข์องบุคลากรที�มผีลงานวจิยั ถ่ายทอด
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้เรยีนรูแ้นวทาง
หรอืนาํความรูที้�ได้รบัไปประยุกต์ใชกั้บงานประจาํ
ของตนเองเพื�อการพฒันาสูง่านวจิยัต่อไป

พิธีวนัพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วนัที� 14 กมุภาพนัธ ์2565

Page 03



เจา้หน้าที�ฝ�ายบรรณารกัษ์ เจา้หนา้ที�บรหิารงานทั�วไป และนักวชิาการ
คอมพวิเตอร ์สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื�นที�ให้บรกิารวิชาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อจัดการทรพัยากรสารสนเทศของ
โรงเรยีนใหเ้ป�นหมวดหมู ่และวางระบบอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการบาํรงุ
รกัษาอุปกรณ์เครอืข่ายของโรงเรยีนบ้านจัน ตําบลหนองจอก
อําเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี

บริการวชิาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ โรงเรยีนบา้นจนั ตําบลหนองจอก อําเภอบา้นไร ่จงัหวดัอุทัยธานี

วนัที� 24-25 กมุภาพนัธ ์2565

นาํเสนอการใชง้านระบบแฟ�ม
เก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์
e-Portfolio
วนัที� 14 มนีาคม 2565

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม ผู้อํานวยการ 
พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที�ฝ�ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ไดจ้ดัประชุมเชงิปฏิบติัการนาํเสนอการใชง้านระบบ
แฟ�มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ์(e-Portfolio) ผา่นสื�อ
การประชุมอิเล็กทรอนกิสด์ว้ยแอปพลิเคชนั Google
Meet ใหแ้ก่ อาจารย ์และเจา้หนา้ที�คณะครศุาสตร์
โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สาธร ทรพัยร์วงทอง
คณบด ีและรองคณบด ีเขา้รว่มรบัฟ�งการนําเสนอ
ในครั�งนี�ดว้ย ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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เจา้หนา้ที�ฝ�ายบรรณารกัษ์ เจา้หนา้ที�บรหิารงานทั�วไป และนกัวชิาการ
คอมพวิเตอร ์สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื�นที�ให้บรกิารวิชาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อจัดการทรพัยากรสารสนเทศของ
โรงเรยีนใหเ้ป�นหมวดหมู ่และดาํเนินการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสรมิ
ใหโ้รงเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจด้านการอนุรกัษ์พลังงานและสิ�ง
แวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) ให้กับครู และนักเรยีนโรงเรยีนวัด
ท่าซุด (เจรญิศิลป�) ตําบลบางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

บริการวชิาการด้านห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ โรงเรยีนวดัท่าซุด (เจรญิศิลป�) อําเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

วนัที� 10-11 มนีาคม 2565

การประชุมหารือแนวทางในการ
พัฒนาระบบ Big Data
วนัที� 14 มนีาคม 2565

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการ
สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอง
ศาสตราจารย์ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และอาจารยน์ราธปิ
เพ่งพิศ อาจารย์ประจาํสาขาวิชาภูมิศาสตรแ์ละ
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไดเ้ขา้รว่ม
การประชุมหารอืแนวทางในการพัฒนาระบบ Big 
Data รว่มกับ พลตํารวจเอกสมศักดิ� จันทะพิงค์ 
นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครสวรรค์ (อบจ.
นครสวรรค์) นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย
เศรษฐนนัท์ รองนายกฯ คณะผูบ้รหิาร และ นายพสิษิฐ์
สวุรรณศร ีหวัหนา้ฝ�ายสถิติขอ้มูลและสารสนเทศ 
เพื�อรว่มประชุมหารอืแนวทางในการพัฒนาระบบ 
Big Data เพื�อการจดัเก็บ วเิคราะหข์อ้มูล พฒันางาน
และการพยากรณทิ์ศทาง แนวโนม้ ความนา่จะเป�น
ในอนาคตของการทํางาน เพื�อใหก้ารปฏิบติังานของ
อบจ.นครสวรรค์ โรงเรยีนในสงักัด รวมทั�งการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ซึ�งยังขาดแคลน
บุคลากรผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทาง ที�จะมากํากับดแูล 
Big Data รวมทั�งการอบรมพฒันาบุคลากรระดบั
หวัหนา้หนว่ยงานใหส้ามารถใช ้Big Data เพื�อการ
พัฒนางานบนพื�นฐานของข้อมูลได้แมน่ยาํขึ�น ณ 
หอ้งประชุมศูนยส์ั�งการและควบคมุการปฏิบติัองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดันครสวรรค์
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สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดส้ง่ตัวแทนบุคลากร
เขา้รว่มการอบรมการดับเพลิงเบื�องต้น จดัโดยสาํนกังานอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากบรษัิทไฟร์
วนิเนอร ์แอนด ์เซฟตี� มาบรรยายใหค้วามรู ้การปฏิบติัตัวเมื�อเกิด
อัคคีภัย วธิกีารใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลิงพรอ้มทั�งใหม้กีารฝ�กปฏิบติั
จรงิ ณ โดมสนามฟุตซอล มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การอบรมการดับเพลิงเบื�องต้น
ณ โดมสนามฟุตซอล มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วนัที� 14 มนีาคม 2565

การสร้างแฟ�มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
ด้วยแอปพลิเคชนั Canva
ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อําเภอมโนรมย์
จังหวดัชยันาท

วนัที� 15-16 มนีาคม 2565

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จดั
อบรมเชงิปฏิบติัการ เรื�อง การสรา้งแฟ�มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชนั 
Canva ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนอุลิไพบูลย์
ชนปูถัมภ์ โดยมนีายสมุนฒ ์จริพฒันพร นกัวชิาการ
คอมพวิเตอร ์และนายกษิดศิ ประมวลกมล นกัวชิาการ
โสตทัศนศึกษา เป�นวทิยากร ซึ�งการจดัอบรมในครั�งนี�
เป�นการสรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตพื�นที�
บรกิาร ภายใต้โครงการพฒันาศูนยย์กระดบัคณุภาพ
ชุมชนและการศึกษา (Education and Community
Improvement Center: ECI Center) จัดขึ�น
ระหวา่งวนัที� 15-16 มนีาคม 2565 ณ หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 
อําเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท
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ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผูอํ้านวยการสาํนกัวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที�ฝ�ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ได้ประชุมหารอืรว่มกับนายพิสษิฐ ์สวุรรณศร ีหวัหน้า
ฝ�ายสถิติขอ้มูลและสารสนเทศ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครสวรรค์
เพื�อหาแนวทางในการพฒันาระบบ Big Data ในการจดัเก็บ วเิคราะห์
ขอ้มูลขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครสวรรค์ ณ หอ้งประชุม
ผู้อํานวยการ ชั�น 1 สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบ
Big Data
วนัที� 16 มนีาคม 2565

การสร้างสื�อดิจิทัล สนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
Canva
ณ วทิยาลัยการอาชพีนครสวรรค์ อําเภอเมือง 
จังหวดันครสวรรค์

วนัที� 18-20 มนีาคม 2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รว่มกับวทิยาลัย
การอาชพีนครสวรรค์ จดัการอบรมเชงิปฏิบติัการ 
“โครงการสรา้งสื�อดจิทัิล สนบัสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลนด์ว้ย Canva” ใหกั้บคณะคร ูและบุคลากร
วทิยาลัยการอาชพีนครสวรรค์ เป�นการสรา้งความ
รว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กับโรงเรยีนในเขตพื�นที�บรกิาร ภายใต้โครงการพฒันา
ศูนยย์กระดบัคณุภาพชุมชนและการศึกษา วทิยากร
โดย นายสมุนฒ ์จริพฒันพร นกัวชิาการคอมพวิเตอร์
และนายกษิดศิ ประมวลกมล นกัวชิาการโสตทัศน
ศึกษา โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์งษ์ศักดิ� ศิรโิสม
ผูอํ้านวยการสาํนักวทิยบรกิารฯ เป�นประธานในพธิเีป�ด
และได้รบัเกียรติจาก นายอภิชาติ ชุติรตันา รอง
ผู้อํานวยการฝ�ายวชิาการ กล่าววตัถปุระสงค์ของ
โครงการ ที�จัดขึ�นระหว่างวันที� 18-20 มีนาคม 
2565 ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร ์อาคารวทิย
บรกิาร วทิยาลัยการอาชพีนครสวรรค์ อําเภอเมอืง 
จังหวัดนครสวรรค์
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มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รว่มกับโรงเรยีน
อุลิตไพบูลยช์นปูถัมภ์ จดัการอบรมเชงิปฏิบติัการ
โครงการพฒันาครู บุคลากร และนักเรยีนสูค่วาม
เป�นเลิศดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หวัขอ้ "สรา้งสื�อ
การเรยีนการสอนด้วย Canva และ Classtime" 
ใหกั้บคณะคร ูโรงเรยีนอุลิตไพบูลยช์นูปถัมภ์ เป�นการ
สรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับโรงเรยีนในเขตพื�นที�บรกิาร ภายใต้
โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและ
การศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� 
ศิรโิสม ผูอํ้านวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป�นประธานในพธิเีป�ด และไดร้บัเกียรติ
จาก นายเมธ ีวฒันสงิห ์ผูอํ้านวยการโรงเรยีนอุลิต
ไพบูลยช์นปูถัมภ์ กล่าววตัถปุระสงค์ของโครงการ
วทิยากรโดย นายสมุนฒ ์จริพฒันพร นักวชิาการ
คอมพวิเตอร ์และนายกษิดศิ ประมวลกมล นกัวชิาการ
โสตทัศนศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
โรงเรยีนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อําเภอมโนรมย์ 
จงัหวดัชยันาท

นาํเสนอการใชง้านระบบแฟ�มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
วนัที� 17 มนีาคม 2565

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย์
พงษ์ศักดิ� ศิรโิสม ผู้อํานวยการ พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที�ฝ�ายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอการใช้งาน
ระบบแฟ�มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ผ่านสื�อ
การประชุมอิเล็กทรอนกิสด์ว้ยแอปพลิเคชนั Google Meet ใหแ้ก่
อาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร
ทรพัยร์วงทอง คณบด ีและรองคณบด ีเขา้รว่มรบัฟ�งการนาํเสนอ
ในครั�งนี�ดว้ย ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสร้างสื�อดิจิทัล สนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วย
Canva และ Classtime
ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อําเภอมโนรมย์
จังหวดัชยันาท

วนัที� 21 มนีาคม 2565
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       ที�ผ่านมาการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์หรือ Optical Drive อย่างเช่น CD-ROM, Flash Drive, External

Hard Drive มักจะพบป�ญหาเรื�องขนาดพื�นที�การจัดเก็บข้อมูลที�ไม่เพียงพอ ข้อมูลสูญหาย หรือความไม่สะดวกใน
การเรียกใช้ไฟล์เพื� อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
        ซึ�งป�จจุบันนี�มีผู้ให้บริการพื�นที�จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) ที�หลากหลาย เพื� อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกใช้ได้ตามความสะดวก โดยเริ�มต้นเลือกใช้งานได้ทั�งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายหากต้องการพื�นที�จัด
เก็บที�มากขึ�น เช่น Google One (Google Drive, Google Photo), Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud

เป�นต้น
 

ผูใชงานสามารถตรวจสอบสิทธการใชงานไดท่ี
http://noc_service.nsru.ac.th/nocservice

           การจดัเก็บขอ้มูลออนไลนบ์นระบบ Cloud เป�น
การเก็บขอ้มูลบนระบบที�ผูใ้หบ้รกิาร  Data Storage 

 as a Service  (dSaaS)  ซึ�งเป�นระบบการจดัเก็บที�มี
ขอ้มูลขนาดใหญ ่ (Big Data) รองรบัการสบืค้นและการ
จดัการขอ้มูลขั�นสงู  โดยสามารถดงึขอ้มูลที�จดัเก็บมาใช้
งานไดต้ลอดเวลาและไมจ่าํกัดสถานที� (Anytime and

Anywhere) เพิ�มความสะดวกใหกั้บผูใ้ชง้านในยุคนี�เป�น
อยา่งมาก   

แนะนาํการใช้งานบริการพื�นที�จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ 

CLOUD STORAGE
นายสุวิศาล ทับแสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

CLOUD STORAGE

Google Workspace for Education

Microsoft 365

User@nsru.ac.th

      สาํหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ทางมหาวิทยาลัยได้เป�ดบริการพื�นที�จัด
เก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) มาเป�นระยะหนึ�ง
แล้ว โดยเป�นบริการที�มาพร้อมกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป�นสองผู้ให้บริการ ดังนี�

100 TB/องคกร 
(ดูขอมูลการจัดสรรพ้ืนท่ีในหนาถัดไป)

User@my.nsru.ac.th

1 TB/บัญชี
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100 TB/องค์กร

GB/ท่าน GB/ท่าน GB/ท่าน GB/ท่าน

บุคลากร
สายวชิาการ นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า บุคลากร

เกษียณอายุราชการ

GB/ท่าน

บุคลากร
สายสนับสนุน

บุคลากรสายวชิาการ หมายถึง อาจารยผ์ูส้อนมหาวทิยาลัยฯ และครูโรงเรยีนสาธติฯ

100 20 15 10 10

แนะนําการใช้งานบริการพื�นที�จัดเก็บข้อมูลออนไลน์  Cloud Storage

      เดิมมีนโยบายให้บริการพื�นที�จัดเก็บข้อมูล
แบบไม่จาํกัด (Unlimited) แต่ภายหลังได้มีการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายการให้บริการเป�นรูปแบบ
ใช้พื�นที�ร่วมกันทั�งองค์กร (Pooled Storage)

ไม่เกิน 100 TB การบริการที�ถูกนับรวมพื�นที�
ได้แก่ Google Mail, Google Photo,

Google Drive, Google Share Drive ซึ�ง
ในป�จจุบันมหาวิทยาลัยมีการใช้งานพื�นที�เกิน
ขนาดพื�นที�ที�ทาง Google มีนโยบายกําหนดไว้
ซึ�งนโยบายจะมีผลบังคับใช้งาน ตั�งแต่เดือน
กรกฎาคม ป� 2022

       Microsoft 365 (User@my.nsru.ac.th) เป�นบริการใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel,

Power Point) และอื� น ๆ บนระบบ Cloud และมี Microsoft OneDrive ทําหน้าที�จัดเก็บข้อมูล  โดยมี
นโยบายบริการพื�นที�จัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เริ�มต้นที�ขนาด 1 TB ต่อบัญชีผู้ใช้งาน และสามารถ
ขยายพื�นที�จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 5 TB ต่อบัญชีผู้ใช้งาน

สอบถามเพิ�มเติม โทร 056-219100 ต่อ 1501, 1518, 1525 
กลุ่มงานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

Google Workspace for Education (User@nsru.ac.th)

          จากประเด็นการเปลี�ยนแปลงนโยบายการใหบ้รกิารเป�นแบบใชพ้ื�นที�รว่มกันทั�งองค์กร (Pooled Storage) ไมเ่กิน 100

TB ของทาง Google จงึสง่ผลใหม้หาวทิยาลัยมคีวามจาํเป�นต้องมกีารกําหนด   แนวปฏิบติัการใชง้านพื�นที�จดัเก็บขอ้มูลบน
Google Cloud ตามนโยบายการใหบ้รกิาร Google Workspace for Education

          สามารถดรูายละเอียดได้ที�  http://noc.nsru.ac.th  และหนึ�งในแนวทางที�ผูใ้ชง้านจาํเป�นต้องทําคือ  การยา้ยพื�นที�จดั
เก็บขอ้มูลจาก Google Drive  มายงั  Microsoft OneDrive  ก่อนระยะเวลาที�จะถกูระงับบญัชผีูใ้ชง้าน โดยวธิกีารยา้ย
ขอ้มูลที�ผูเ้ขยีนอยากแนะนําใหใ้ชง้าน  คือ  การการยา้ยไฟล์ผา่นเวบ็ไซต์ Mover.io   เขา้ใชง้านได้ที�    https://mover.io/  

ซึ�งบรกิารนี�ทาง  Microsoft  ได้เขา้ดําเนินกิจการของ  Mover  ผูพ้ฒันาโซลชูนัด้านการยา้ยขอ้มูลจาก Cloud Storage อื�น ๆ
มายงั OneDrive เพื�อใหผู้ใ้ชง้าน  Microsoft 365  สามารถยา้ยขอ้มูลเดิมที�เคยใชง้านมาได้ง่ายขึ�น  และมขีั�นตอนตามคู่มอืการ
ยา้ยไฟล์  ได้ที� http://noc.nsru.ac.th/filelibrary/pdf/manual/drive_to_onedrive_mover.IO.pdf
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โดย น.ส.จริยา ทิพยหทัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

          การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management
(KM) หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร 
ซ่ึงมีอยู่ในตัวบุคลากร หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
พัฒนาตนเอง รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
ซ่ึงความรู้อาจแบ่งใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท 

การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกร 
ARITC KM DayARITC KM Day

  เป็นความรู้ท่ีสามารถอธิบายหรือ
เขียนออกมาได้โดยง่ายในรูปแบบ
เอกสาร ฐานข้อมูล ตํารา 
หรือคู่มือปฏิบัติงาน ฯ

ความรูเดนชัด/ความรูเชิงทฤษฎี 1.
(Explicit Knowledge) 

        เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน 
เป็นประสบการณ์ความสามารถส่วน
ตัว เป็นภูมิปัญญา พรสวรรค์เป็นความ
รู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคํา
พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย
เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห์ ฯ ซ่ึงองค์กรอาจ
ดําเนินการโดยการทําให้ความรู้อยู่ใน
รูปแบบท่ีค้นได้ เช่น บันทึกเป็นตัวอักษร
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรือโดยระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ มีการ
สรุปประเด็นสาระสําคัญ การอ้างอิง
มารวบรวมและจัดเก็บไว้เพ่ือการศึกษา
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

2. ความรูซอนเรน 
(Tacit Knowledge) 

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม
Aritc KM DayAritc KM Day
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            ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2564 จึงได้ปรับรูปแบบของโครงการจัดการความรู้ เป็นรูปแบบออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร มีการนํา
ประสบการณ์ ทักษะความรู้จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
และมอบหมายให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม กําหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
พร้อมท้ังให้บุคลากรทุกคนของสํานักวิทยบริการฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ตามความเหมาะสม ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet ท่ีลิงก์ meet
.google.com/jkq-vhmg-yis โดยมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ARITC KM Day) จํานวน 
4 หัวข้อเร่ือง ดังน้ี  

           ซ่ึงกิจกรรมแรกของ ARITC
KM DAY เป็นหัวข้อเร่ือง การพัฒนา
งานประจําสู่การวิจัย (R2R) ดําเนิน
กิจกรรมโดย สํานักงานผู้อํานวยการ
ได้ดําเนินการจัดไปแล้วเม่ือวันพุธ
ท่ี 23 กุมภาพันธ์  2565 ท่ีผ่านมา
ส่วนกิจกรรมหัวข้อเร่ืองต่อไปตาม
ลําดับ ดําเนินกิจกรรมโดยศูนย์วิทย
บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
และสํานักงานผู้อํานวยการ จะจัดข้ึน
ในทุกวันพุธสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 

        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
องค์กร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการจัดอบรม การประชุม
และการศึกษาดูงาน แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้
ต้องมีการปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และนโยบาย
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพ่ือลดความเส่ียงในการระบาดของโควิด-19 

1 2

3
4
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การเข้าเล่มหนังสือ 
ด้วยตนเอง

ก่อนที�จะเริ�มซ่อมหนังสือนั�นเราควรพิจารณาการชํารุดของหนังสือก่อนว่าเกิด
การชํารุดเสียหายแบบใด เช่น สันปกขาด ปกหลุดจากเล่ม สันหลวม สันหลุด
ฯลฯ เพื� อที�จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการในการซ่อมหนังสือที�มีเหมาะสม
ต่อสภาพการชํารุดของหนังสือนั�น ๆ ทําให้หนังสือกลับมามีความสวยงามและ
มีสภาพที�แข็งแรงคงทน ส่วนวิธีการซ่อมหนังสือโดยวิธีการเข้าเล่มมีหลายวิธี
ด้วยกัน และจะต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมให้เหมาะสมกับหนังสือ เช่น ความหนา
ของหนังสือ ขนาดหน้าปกหนังสือ เป�นต้น

นายพิเชษฐ อยู่เย็น 
(เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป)

ผู้ที�เป�นนักอ่านมักจะเป�นผู้ที�รักหนังสือ และมักจะเก็บรักษา
หนังสือให้อยู่ในสภาพที�ดีที�สุด แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือมัก
จะเสื�อมสภาพไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะหนังสือเล่มโปรด
ที�เป�ดอ่านบ่อย ๆ เป�นประจํา ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายได้
ที�พบบ่อย คือ ส่วนปกและสันหนังสือ ดังนั�น ในบทความนี�
ผู้เขียนจะกล่าวถึงวิธีการซ่อมหนังสือโดยการเข้าเล่มหนังสือ
ด้วยตนเองอย่างง่าย เพื� อให้ผู้ที�รักหนังสือสามารถเข้าเล่ม
หนังสือที�ชํารุดได้
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2

การเข้าเล่มหนังสือมี 6 แบบ มีดังนี�

การเข้าเล่มแบบกาวหัว   มักใช้สําหรับประเภทสมุดฉีก กระดาษโน้ต คูปอง
ส่วนลด เป�นการเข้าเล่มสําหรับให้ฉีกออกไปใช้ได้ง่าย วิธีการทําก็ง่ายมาก
กล่าวคือ  นํากระดาษมาเรียงกันให้เป�นตั�ง จากนั�นทําการทากาวที�สันตรง
หัวกระดาษ จึงได้ชื�อว่าการเข้าเล่มแบบ “กาวหัว”

การเข้าเล่มแบบสันทากาวหรือแบบไสกาว   เป�นวิธีที�นิยมใช้มากที�สุด
เนื�องจากเมื�อทําการเข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วทําให้ได้เล่มที�มีความ
เรียบร้อยและสวยงาม และมีราคาถูกอีกด้วย การเข้าเล่มแบบสันทากาว
เหมาะสําหรับหนังสือที�มีความหนาประมาณ 70 หน้าขึ�นไป เช่น นิตยสาร
หนังสือเรียน แต่จะกางหนังสือออกมากไม่ได้ เพราะจะทําให้หนังสือหลุด
ง่าย วิธีการเข้าเล่ม จะต้องนํากระดาษมาเรียงหน้ารวมเป�นเล่มแล้วนํามาไส
กระดาษด้านข้างให้เรียบก่อนแล้วจึงทากาว เพื�อให้กาวแทรกซึมเข้าไป
ทําให้การยึดติดดีขึ�น จึงเป�นที�มาของคําว่า “ไสกาว”

การเข้าเล่มแบบสันทากาวหรือแบบไสกาว

การเข้าเล่มแบบกาวหัว
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4

การเข้าเล่มแบบเย็บกี�ไสกาว   เป�นการเข้าเล่มหนังสือที�มีความแข็งแรง
ที�สุด และราคาแพงที�สุด เหมาะสําหรับเข้าเล่มหนังสือที�มีความหนามาก ๆ
เช่น พจนานุกรม สารานุกรม วิทยานิพนธ์ ฯลฯ มีวิธีการเข้าเล่มที�ยุ่งยาก
พอสมควร โดยนํากระดาษทั�งเล่มมาแยกออกเป�นส่วนย่อย แล้วเย็บแยก
แต่ละส่วนเป�นเล่มเหมือนเย็บมุงหลังคา แต่ใช้ด้ายเย็บ จากนั�นเอาเล่มย่อย
ๆ มาเย็บร้อยรวมกันเป�นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั�นหนึ�ง

การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา   นิยมใช้เย็บสมุด หนังสือ ที�มีจํานวน 
หน้าน้อย ๆ ไม่เกิน 80 หน้า (ไม่สามารถทําให้สันมีความหนาได้) วิธีการ 
คือ เอากระดาษทั�งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ�ง จากนั�นใช้เครื�องเย็บ 
กระดาษเย็บตรงแนวพับ 2-3 ตัว

การเข้าเล่มแบบเย็บกี�ไสกาว  

การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา
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จากวิธีการเข้าเล่มหนังสือทั�ง 6 แบบที�กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี 3 รูปแบบ 
คือ การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา การเข้าเล่มแบบสันทากาว 

และการเข้าเล่มแบบเย็บกี�ไสกาว เป�นวิธีที�สามารถทําเองได้ 

การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด   การเข้าเล่มจะต้องทําการตอกหมุดจํานวน 2
ถึง 4 ตัว ตามความเหมาะสมของรูปเล่ม นิยมใช้ในงานพิมพ์ที�ต้องการเข้า
เล่มประเภทเมนูอาหาร และแคตตาล็อกสินค้า จํานวนหน้าที�เหมาะแก่การเข้า
เย็บหมุดคือ 20 หน้าขึ�นไป ความหนาของกระดาษที�นิยมนํามาเข้าเล่มมี
ตั�งแต่ 160- 350 แกรม และจะต้องเว้นสันเพื�อใช้ในการเข้าหมุดประมาณ
2 ซม.

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง    นิยมใช้สําหรับงานพิมพ์ที�ไม่หนาเกินไป และทํา
จํานวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี� หรือ สมุดบันทึก อาจเลือกใช้ห่วงพลาสติก
หรือห่วงเหล็กก็ได้ ซึ�งห่วงเหล็กจะแข็งแรงกว่า แต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน
ข้อดีของการเข้าเล่มแบบห่วงคือทําให้สามารถกางหนังสือออกจนสุดได้

การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด

การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง
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วัสดุอุปกรณ์ 
(1) เครื�องเย็บกระดาษ
(2) ค้อน

1. การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา

ขั�นตอนการเข้าเล่ม

(1) พับกึ�งกลางตัวเล่มให้เท่ากันทั�ง 2 ด้าน

(2) ใช้เครื�องเย็บกระดาษเย็บตรงสันกลาง   
    2-3 ตําแหน่ง (ขึ�นอยู่ความหนาของเล่ม)

(3) ใช้ค้อนตอกลวดเย็บกระดาษที�อยู่
    ด้านในกึ�งกลางทุกตําแหน่งของ
    ตัวเล่ม

Page 17



2. การเข้าเล่มแบบสันทากาว

ขั�นตอนการเข้าเล่ม

วัสดุอุปกรณ์ 
(1) เครื�องเย็บกระดาษ
(2) กาว
(3) มีดคัตเตอร์
(4) กระดาษสติ�กเกอร์
(5) ค้อน

(6) แผ่นรองตัด
(7) กระดาษ A4 สี
(8) ไม้บรรทัด
(9) สก๊อตเทปใส ขนาด 1 นิ�ว
(10) แปรงสีฟ�น

(1) ขั�นตอนการเตรียมตัวเล่ม ทําการเย็บตัวเล่มหนังสือที�ชํารุดด้วยเครื�องเย็บ
    กระดาษ โดยทําการติดกระดาษรองปกทั�งด้านหน้าและด้านหลังก่อน
    เย็บเล่ม และดูความเรียบร้อยด้านข้างของตัวเล่มให้เท่ากันทุกด้าน 
    ก่อนทําการเย็บ
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(3) นําชิ�นส่วนในข้อ (2) มาประกอบเพื�อใช้ทําเป�นปก โดยใช้สก็อตเทปใสมาติด 
    และวัดระยะห่าง จากสันปกหนังสือข้างละ 1 ซม. เพื�อติดปกหลัง สัน และ
    ปกหน้าเข้าด้วยกัน โดยให้เว้นช่องว่างระหว่างรอยต่อไม่เกิน 1 มม. 
    ตามภาพประกอบ

(2) นําตัวเล่มหนังสือที�เย็บแล้วในข้อ (1) มาทําการวัดขนาดความกว้าง x 
    ความยาว x ความหนา (สัน) ของตัวเล่ม จากนั�นให้นํากระดาษที�จะใช้ทํา
    ปกหนังสือมาตัดตามขนาดที�วัด ในขั�นตอนนี�จะได้กระดาษ 3 ชิ�น คือ 
    ปกหน้า สัน และปกหลัง เพื�อนํามาเป�นส่วนประกอบในการขึ�นรูปปก
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(5) ทําการติดสติ�กเกอร์ใส โดยให้เริ�มติดจากด้านหัวมุมของปกหนังสือก่อน
    แล้วใช้ผ้าสะอาดไล่อากาศจนสุดขอบของปกหนังสือ เมื�อติดเสร็จแล้วใช้มีด
    คัตเตอร์ตัดขอบส่วนเกินที�ไม่ต้องการออกให้พอดีกับปกหนังสือ

(4) เมื�อขึ�นปกแล้ว นําสติ�กเกอร์ใส 1 แผ่น มาตัดโดยให้ได้ขนาดความกว้างกว่า
    ปกหนังสือที�เตรียมไว้ เผื�อไว้ทุกด้านไม่ตํ�ากว่าด้านละ 1 นิ�ว
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(7) ใช้มีดคัตเตอร์ตัดส่วนที�เกินออกมาจากตัวเล่ม เพื�อเก็บความเรียบร้อย
    ของหนังสือ

(6) นําตัวเล่มหนังสือมาทากาวติดกับปกและสัน โดยทําการทากาวที�ขอบทั�ง 
    2 ด้าน และทากาวที�สันขอบบนอย่างน้อยไม่เกิน 1 ซม. แล้วรอให้กาวแห้ง
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3. การเข้าเล่มแบบเย็บกี�ไสกาว
เป�นวิธีการเข้าเล่มหนังสือที�ใช้ในการซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสือภายในศูนย์วิทยบริการ เนื�องจากเป�นวิธีการเข้าเล่มที�ทําให้
หนังสือมีความคงทนมากวิธีหนึ�ง

ขั�นตอนการเข้าเล่ม

วัสดุอุปกรณ์ 
(1) กระดาษปกแข็ง   
    (หนาประมาณ 115-130 แกรม)
(2) กาว
(3) มีดคัตเตอร์
(4) กระดาษสติ�กเกอร์วอลเปเปอร์
(5) กระดาษแลคซีน

(5) กระดาษแลคซีน
(6) กระดาษ A4 สี
(7) ไม้บรรทัด
(8) ค้อน
(9) เครื�องเย็บกระดาษ

(1) ขั�นตอนการเตรียมตัวเล่ม ให้ทําการเย็บเล่มหนังสือที�ชํารุดด้วยเครื�องเย็บ
    กระดาษและตัดเก็บตัวเล่มให้เท่ากันทุกด้าน
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(2.1) วัดขนาดของปกหนังสือ (กว้างและยาว) และทําการตัดกระดาษแข็ง
      เพื�อใช้ทําปกหนังสือ จํานวน 2 แผ่น โดยให้มีขนาดกว้างกว่าปกของ
      ตัวเล่มที�วัดได้อย่างน้อย 0.5 ซม. และยาวกว่าอย่างน้อย 1 ซม.

(2) ขั�นตอนการเตรียมปกหนังสือ

(2.2) ตัดสัน (ความหนา) ของปกหนังสือ 1 ชิ�น โดยให้มีขนาดความกว้าง
     กว่าสัน 2 มม.
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(2.3) นําชิ�นส่วนในข้อ (2.1) และ (2.2) มาประกอบกันเพื�อทําเป�นปกหนังสือ
      โดยการติดด้วยเทปผ้าแลคซีน เพื�อขึ�นรูปเป�นปกหนังสือ โดยเว้น
      ระยะห่าง ระหว่างสัน 0.5 ซม.

(2.4) ตัดกระดาษสติ�กเกอร์วอลเปเปอร์ ให้มีขนาดความกว้าง x ความยาว
      มากกว่าปกหนังสือที�วัดได้ ทั�ง 4 ด้าน ๆ ละ 1 นิ�ว

เว้นระยะห่าง 
ระหว่างสัน 0.5 ซม.
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(2.5) ทําการหุ้มกระดาษปกด้วยกระดาษสติ�กเกอร์วอลเปเปอร์ ทั�ง 4 ด้าน 
      เพื�อทําเป�นปกด้านนอกของหนังสือ

(2.6) นํากระดาษสี A4  (สีตามที�ชอบ) 
มาตัดให้มีขนาดเท่าตัวเล่มหนังสือ 
เพื�อทําเป�นใบรองปกด้านใน โดยนํามา
ทากาวติดกับสันหนังสือ และตัวเล่ม 
หนังสือทั�งด้านหน้า และด้านหลังตัวเล่ม

(2.7) นําส่วนตัวเล่มหนังสือมาทา 
กาวให้ทั�ว แล้วนํามาติดเข้ากับปก 
หนังสือจากนั�นทิ�งไว้ให้กาวแห้งสนิท 
อย่างน้อย 2 ชั�วโมง

เอกสารอ้างอิง
ซีซั�นกรุ๊ป. (2562).      การเข้าเล่มมีแบบไหนบ้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
        https://seasongroup.co.th/ (วันที�ค้นข้อมูล 7 มีนาคม 2565).

การเข้าเล่มมีแบบไหนบ้าง

@Library.NSRU aritc.nsru.ac.th@NSRUARITC0-5621-9100 ต่อ 1534
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แบบ Onsite
ประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร

มาตรการเขา้สอบ

ชื�อ-นามสกลุ

วนั/เดือน/ป�

เวลา .......

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชื�อ-นามสกลุ

วนั/เดือน/ป�

เวลา .......

*เขยีน "ชื�อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ป� , เวลา 
ลงบนชดุตรวจ ดังภาพ
โดยผลการตรวจจะต้องไม่พบเชื�อ และตรวจ
มาแล้วไม่เกนิ 24 ชั�วโมง กอ่นเขา้สอบ

ถ่ายรูปผลการตรวจ
วางคูกั่บบตัรนกัศึกษา หรือบตัรประชาชน

ตรวจคดักรองโรคดว้ยชุดตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) 

แสดงหลักฐานตอ่เจ้าหนา้ที�
  1. หลักฐานการไดรั้บวัคซีน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
  2. ผลตรวจ ATK

*แสดงหลกัฐานตอ่เจ้าหนา้ที�คมุสอบ 
หากไม่เป� นไปตามที�กําหนด ไม่อนุญาตให้
เขา้สอบทกุกรณี

เต
รีย

มต
วัก

อ่น
สอ

บ
วัน

สอ
บ
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เทคนคิการจับคูอ่าหาร 
กนิแบบนี�สุขภาพดไีมม่อ้ีวน

(613.2 ว261ท)

ปรุงยาจากอาหารตา้นโรค
(641.563 ป174)

อาหารตา้นมะเร็ง
641.5631 ด728อ

อาหารคลีนเพื�อสุขภาพ 
ฉบบัสมบรูณ์
641.1 ท441อ

คโีตมอืใหมกิ่นอะไรดี?
613.25 อ992ค

ที�มา: เพจ Facebook ศูนยวิ์ทยบริการ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มรภ.นว.
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จดัทําโดย
สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501

http://aritc.nsru.ac.th

aritc.nsru


