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        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมดว้ยเจ้าหนา้ที�ฝ� ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศไดน้าํเสนอการใช้งานระบบรายงานสถติิ 
ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการ
บดฝี� ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื�องมาจาก
พระราชดาํริให้เกียรติเป� นประธาน พร้อมด้วย
รองอธิการบด ีและผู้ช่วยอธิการบด ีโดยไดน้าํเสนอ
ระบบสารสนเทศ แนะนาํรายละเอียดการใช้งาน 
และรับฟ� งข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพิ�มเติม เพื�อนาํมาปรับปรุงระบบ
ให้ตอบสนองการใช้งานของผู้บริหารมากยิ�งขึ�น 
ณ หอ้งประชุมดสิุตา ชั�น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์

การประชุมเตรียมความพร้อม 
เรื�อง การจัดสอบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ โครงการนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล
วนัที� 28 เมษายน 2565

         ตัวแทนเจ้าหน้าที�กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ร่วม
การประชมุหารือเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อม 
เรื�อง จัดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
โครงการนกัศึกษาวิทยาลยัพยาบาล โดยมอีาจารย์
เอกวิทย์ สิทธิวะ เป� นประธาน ณ ห้องประชุม
ดาวดงึส์ อาคาร 14 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



จัดระบบห้องสมุด 
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันที� 5-6 พฤษภาคม 2565
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          บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดล้งพื�นที�บริการ
วิชาการเพื�อจัดระบบหอ้งสมดุ จัดการทรัพยากร
สารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป� นหมวดหมู่ และอบรม
การใช้งานโปรแกรมหอ้งสมดุอัตโนมติั (OpenBiblio) 
ให้แก่ครู และนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ�งการลงพื�นที�
บริการวิชาการในครั�งนี� โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
ไดท้าํหนงัสือขอความอนเุคราะหใ์หท้างศูนยวิ์ทย
บริการ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จัดส่งบคุลากร
ไปช่วยจัดระบบห้องสมุดให้สามารถใช้งานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

การตรวจติดตามระบบบริหาร
คุณภาพภายในตามกระบวนการ
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) ครั�งที� 2/2564

วันที� 17 พฤษภาคม 2565

        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนัยา อนกุลูธนากร 
รองผู้อํานวยการ และผู้ชว่ยศาสตราจารยด์นุวัศ 
อิสรานนทกลุ เป� นประธาน การตรวจตดิตามระบบ
บริหารคณุภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2015 (Internal Audit) พร้อมด้วย
กรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์
จากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้
วิธีการดาํเนินงานพร้อมทั�งใหข้้อคิดเหน็ และข้อ
เสนอแนะเพื�อการพัฒนางานในดา้นต่าง ๆ ต่อไป
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั�น 1) 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



การตรวจติดตามระบบบริหาร
คุณภาพภายในตามกระบวนการ
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) ครั�งที� 1/2565

วันที� 24 พฤษภาคม 2565
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        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนัยา อนกุลูธนากร 
รองผู้อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธานการตรวจติดตามระบบ
บริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) 
ครั�งที� 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ
ติดตาม(Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์
วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพื�อเรียนรู้วิธีการดาํเนนิงานพร้อม
ใหข้้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนางาน
ในดา้นต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ 
(อาคาร 15 ชั�น 1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

การตรวจติดตามระบบบริหาร
คุณภาพภายในตามกระบวนการ
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) ครั�งที� 1/2565

วันที� 25 พฤษภาคม 2565

        อาจารยอ์นวัุตน ์แสงอ่อน รองผู้อํานวยการ
สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธาน
การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน 
ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 
(Internal Audit) ครั�งที� 1/2565 พร้อมด้วย
กรรมการตรวจตดิตาม (Auditor) จากสํานกังาน
ผู้อํานวยการ เข้าตรวจติดตามงานของศูนย์
วิทยบริการ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีการดาํเนินงาน
พร้อมทั�งใหข้้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพื�อการ
พัฒนางานในดา้นต่าง ๆ  ต่อไป ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (ARITC KM Day) 

หัวข้อ "การเขียนแบบฟอร์ม
เพื�อเข้าสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ�น"

วันที� 25 พฤษภาคม 2565
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั�งที� 5/2565

วันที� 26 พฤษภาคม 2565

        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจั้ด
กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (ARITC KM Day) 
หัวข้อ "การเขียนแบบฟอร์มเพื�อเข้าสู่ตําแหน่ง
ที�สูงขึ�น" โดยม ีนางวิภารัตน ์ศรีเพ็ชร เจ้าหนา้ที�
บริหารงานทั�วไป เป� นวิทยากร นางสาวกลุณัฏฐา
ธัญรัฐวุฒินนท์ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป และ 
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ�า นกัวิชาการศึกษา วิทยากร
ร่วม ผ่านสื�อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
แอปพลเิคชัน Google Meet มวัีตถปุระสงคเ์พื�อ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการเขียนแบบฟอร์ม
เพื�อเข้าสู่ตําแหน่งที�สูงขึ�น ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
นาํไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบฟอร์มเพื�อเข้า
สู่ตําแหน่งที�สูงขึ�นต่อไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธานการประชมุคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ ครั�งที� 5/2565 ร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร และตัวแทนบคุลากรของแต่ละหนว่ยงาน 
เพื� อติดตามผลการดาํเนินงานประจําเดือน 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั�น 1 อาคารเฉลิม
พระเกยีรติฯ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



บริการวิชาการดา้นหอ้งสมดุ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงเรียนวัดนากลาง อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์

วันที� 26 พฤษภาคม 2565
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วันที� 31 พฤษภาคม 2565

        บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ลงพื�นที�
ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื�อจัดการทรัพยากรสารสนเทศของ
โรงเรียนให้เป� นหมวดหมู่ วางระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถงึการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายโรงเรียน
วัดนากลาง อําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

การตรวจติดตามระบบบริหาร
คุณภาพภายในตามกระบวนการ
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
(Internal Audit) ครั�งที� 1/2565

         นายวิชชากร คูหาทอง หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ภริูพัศ เหมอืนทอง รองผูอํ้านวยการ ฝ� าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ทาํหน้าที�เป� นประธาน
การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน 
ตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 
(Internal Audit) ครั�งที� 1/2565 พร้อมด้วย
คณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) จากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าตรวจติดตามงาน
ของสํานกังานผู้อํานวยการ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้
วิธีการดาํเนนิงานพร้อมทั�งใหข้้อคดิเหน็ เพื�อการ
พัฒนางานในดา้นต่าง ๆ  ตอ่ไป ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์



บริการวิชาการดา้นหอ้งสมดุ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี

วันที� 5-6 พฤษภาคม 2565
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วันที� 1 มถินุายน 2565

         บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดล้งพื�นที�บริการ
วิชาการเพื�อจัดระบบหอ้งสมดุ จัดการทรัพยากร
สารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป� นหมวดหมู่ และอบรม
การใช้งานโปรแกรมหอ้งสมดุอัตโนมติั (OpenBiblio 
รุ่น My Lib)  ใหแ้กค่รู และนกัเรียนโรงเรียนพุทธ
มงคลวิทยา อําเภอเมอืง จังหวัดอุทยัธานี

การตรวจประเมินการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส
ณ ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ศูนย์วิทยบริการ  จัดกจิกรรมตรวจประเมนิ
การดาํเนนิงานกจิกรรม 5ส เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การทาํงานของบคุลากรในหนว่ยงานใหม้ศัีกยภาพ
เพิ�มขึ�น โดยใชห้ลกัเกณฑ ์สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลกัษณะ และสร้างนสัิย โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจประเมินที�ได้รับการแต่งตั�งดาํเนินการ
ตรวจประเมินอย่างต่อเนื�องทุกป� งบประมาณ 
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์



การประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KM)

เรื�อง พระราชบัญญติัคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบุคคล (PDPA) 
กลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที� 10 มถินุายน 2565

Page 07

        นายวิชชากร คูหาทอง รักษาการหัวหน้า
กลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ (KM) ภายในกลุม่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เกี�ยวกบัพระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA) เพื�อใหบ้คุลากรภายในกลุม่งานไดรั้บทราบ
แนวทางปฏบิติัเกี�ยวกบัการจัดการขอ้มูลสารสนเทศ 
ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล (PDPA) ณ หอ้งประชมุผู้อํานวยการ
ชั�น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์

วันที� 14 มถินุายน 2565

พิธีเป� ด
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับ
คุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI Center)

        อาจารยอ์นวัุตน ์แสงอ่อน รองผู้อํานวยการ
ฝ� ายบริหาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ได้รับเกียรติให้เป� นประธานในพิธีเป� ดโครงการ
พัฒนาทกัษะ Digital Literacy สําหรับครูศตวรรษ
ที� 21 โดยมี นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม ใหก้ารต้อนรับพร้อม
กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดอบรม
ในครั�งนี�เพื�อเป� นการให้ความรู้แก่คณะครูของ
โรงเรียน วิทยากรโดย อาจารยภ์ริูพัศ เหมอืนทอง 
รองผู้อํานวยการฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
และนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร รักษาการหัวหน้า
กลุม่งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานกัวิทยบริการฯ
จัดขึ�นระหว่างวันที� 14-17, 20-21 มถินุายน 2565
ณ ห้องอํานวยการ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
อําเภอทา่ตะโก จังหวัดนครสวรรค์



การประชุมคณะกรรมการเลขานุการ
26 ฝ� าย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั�งที� 38 "นครสวรรค์
เกมส์" พ.ศ. 2566 และการแข่งขัน
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั�งที� 5 
"ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ. 2566

วันที� 14 มถินุายน 2565
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         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเลขานุการ 
26 ฝ� าย การแข่งขันกฬีาเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 
38 "นครสวรรคเ์กมส์" พ.ศ. 2566 และการแขง่ขนั
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั�งที� 5 "ชอนตะวันเกมส์" 
พ.ศ. 2566 โดยมนีายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป� นประธานการประชุม 
ณ หอ้งประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์

วันที� 16 มถินุายน 2565

การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั�งที� 2/2565

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป� นประธานการประชมุคณะกรรมการ
ประจําสํานกัวิทยบริการฯ ครั�งที� 2/2565 ผ่านสื�อ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน 
Google Meet โดยไดรั้บเกยีรติจากผู้ทรงคณุวุฒิ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผูท้รง
คณุวุฒิดา้นประกนัคณุภาพการศึกษา และ ดร.อารี
ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ�งไดใ้หข้้อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนางานที�เป� นประโยชน ์ชว่ยเพิ�มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการของสํานัก
วิทยบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
ชั�น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์



การประชุมคณะกรรมการฝ� าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั�งที� 38 “นครสวรรค์เกมส์” 
(พ.ศ. 2566) และการจัดการแข่งขัน
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั�งที� 5 
“ชอนตะวันเกมส์” (พ.ศ. 2566) 

วันที� 17 มถินุายน 2565
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         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พร้อมดว้ยบคุลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
(Zoom Cloud Meeting) กบั คณะกรรมการกอง
สารสนเทศ (กกท.ส่วนกลาง) และคณะกรรมการ
ฝ� ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทศบาลนครนครสวรรค์
เพื�อหารือแนวทางดาํเนนิงานของฝ� ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและประมวลผล ในการจัดการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนแหง่ชาติ ครั�งที� 38 “นครสวรรคเ์กมส์” 
(พ.ศ. 2566) และการจัดการแข่งขนักฬีาอาวุโส
แหง่ชาติ ครั�งที� 5 “ชอนตะวันเกมส์” (พ.ศ. 2566) 
ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

วันที� 21 มถินุายน 2565

การประชุมคณะกรรมการฝ� าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั�งที� 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ.
2566 และการแข่งขันกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ ครั�งที� 5 "ชอนตะวันเกมส์"
พ.ศ. 2566

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ� ศิริโสม 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เขา้ร่วม
การประชมุคณะกรรมการฝ� ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
และประมวลผล การแข่งขันกฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิ
ครั�งที� 38 "นครสวรรคเ์กมส์" พ.ศ. 2566 และการ
แขง่ขันกฬีาอาวุโสแหง่ชาติ ครั�งที� 5 "ชอนตะวัน
เกมส์" พ.ศ. 2566 โดยมนีายจตุรวิทย์ นโิรจน์ธนรัฐ
รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค ์เป� นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนคร
นครสวรรค์



โครงการพัฒนาทักษะ Digital
literacy สู่การจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนศตวรรษที� 21 แนะนาํ
การสร้างและออกแบบ e-Portfolio

วันที� 20-21 มถินุายน 2565

Page 10

        สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการพัฒนาทักษะ Digital literacy 
สู่การจัดการศึกษา สําหรับนกัเรียนศตวรรษที� 21 
แนะนาํการสร้างและออกแบบ e-Portfolio 
เพื�อเป� นการเตรียมพร้อมใหก้ับนักเรียน สําหรับ
การเข้าสู่มหาวิทยาลัยในอนาคต วิทยากรโดย 
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกษิดศิ ประมวล
กมล สํานกัวิทยบริการฯ  ณ หอ้งปฏบิติัการคอม
พิวเตอร์ โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม อําเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์

วันที� 21 มถินุายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครสวรรค์ ดูงานศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

         อาจารย ์และนกัศึกษาจากวิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานศูนย์
วิทยบริการ โดยมนีางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
และนายสุภรัตน์ กรุดฉ�า เจ้าหน้าที�ประจําศูนย์
วิทยบริการ ใหก้ารต้อนรับ พร้อมดว้ยพาเยี�ยมชม
สถานที� และแนะนาํเกี�ยวกับการค้นคว้าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ การสืบคน้ฐานข้อมูลออนไลน์
ของศูนย์วิทยบริการ รวมทั�งการประหยดัพลงังาน
ทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มภายในศูนยวิ์ทยบริการ 
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์



EDUROAM คืออะไร
 

โดย นางสาวไพรสุดา ปานพรม เ จ้าหน้ าที� บ ริหารงานทั� ว ไป

        eduroam ย่อมาจาก “educational
roaming” เป� นเครือข่ายโรมมิ�งสําหรับ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื�อ
อํานวยความสะดวกให้นักศึกษาและ
บุคลากรที�ต้องเดินทางไปเยือนสถาบัน
สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ NSRU Account 
ของมหาวิทยาลัยได ้ 
       จะทราบไดอ้ยา่งไรว่ามหาวิทยาลัยใด
ร่วมมือบ้าง สามารถตรวจสอบจาก
เว็บไซต์ ดงันี� 

EDUROAM ?

http://eduroam.uni.net.th

http://www.eduroam.org

การใชง้าน eduroam

สําหรับระบบบปฏิบติัการ IOS

1. ไปที�การตั�งคา่ Wi-Fi เลอืกเชื�อมต่อ    
   eduroam
2. พิมพ์ NSRU Account โดย Username 
    ตามด้วย @nsru.ac.th
3. จากนั�นระบบจะขึ�นหน้า Certificate 
    จากนั�นใหก้ด เชื�อถอื

สําหรับระบบบปฏิบติัการ Android

เลือก วิธี EAP เป� น "PEAP"
เลือก ใบรับรองการใช้งาน CA 

พิมพ์ NSRU Account โดย Username

เลือก การรับรองเฟส 2 เป� น "MSCHAPV2"

กด เชื�อมตอ่

1. ไปที�การตั�งคา่ Wi-Fi เลอืกเชื�อมตอ่ eduroam
2. ตั�งคา่การเชื�อมตอ่ eduroam

      เป� น "ไมต่รวจสอบ"

      ตามดว้ย @nsru.ac.th 

      (หากไมพ่บอาจอยูใ่นเมน ูขั�นสูง
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จดัทําโดย
สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
0-5621-9100 ต่อ 1501

http://aritc.nsru.ac.th

aritc.nsru


