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ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
งานบรกิาร



สาํหรบับุคลากร

เคานเ์ตอรบ์รกิาร ชั�น 1 อาคาร 15

บรกิารให้คําปรกึษา

บุค
ลา
กร

การใชง้าน NSRU Account

เรื�องอื�น ๆ

สาํหรบันกัศึกษา

การสอบประกันคณุภาพดา้นคอมพวิเตอร์

การใชง้านอีเมลมหาวทิยาลัย

นักศึกษาใหม ่สามารถกรอกรหสันักศึกษาเพื�อรบั NSRU Account ได้ทันที สามารถใช้
งานได้ในวนัถัดไป
นักศึกษาลืมรหสัผา่น หรอืรหสัผา่นไมส่ามารถใชง้านได้ กรณีสถานภาพกําลังศึกษา
สามารถแจง้ลืมรหสัผา่นได้ที�เวบ็ไซต์ noc.nsru.ac.th เมื�อทําตามขั�นตอนเสรจ็สิ�น
สามารถใชง้านรหสัผา่นได้ทันที
นักศึกษาลืมรหสัผา่น หรอืรหสัผา่นไมส่ามารถใชง้านได้ กรณีสถานภาพพน้การศึกษา  

นักศึกษาลืมรหสัผา่น หรอืรหสัผา่นไมส่ามารถใชง้านได้ กรณีพน้สภาพการศึกษา 

      (ไมล่งทะเบยีน) สามารถแจง้ลืมรหสัผา่นได้ที�เวบ็ไซต์ noc.nsru.ac.th เมื�อทําตามขั�นตอน   
      เสรจ็สิ�น นักศึกษาจะสามารถใชง้านรหสัผา่นได้ในวนัถัดไป

       (ผลการเรยีน) ไมส่ามารถแจง้ลืมรหสัผา่นได้ หากมคีวามจาํเป�นต้องใชง้านใหแ้จง้
       เจา้หน้าที�ประจาํเคาน์เตอร ์เพื�อประสานฝ�ายเครอืขา่ยฯ ใหด้ําเนินการ

บุคลากรใหม ่ที�มกีารทําสญัญาจา้งโดยตรงกับมหาวทิยาลัย ใหก้รอกแบบฟอรม์ขอบญัชี
ผูใ้ชง้านระบบเครอืขา่ยฯ มหาวทิยาลัย (NSRU Account) สาํหรบับุคลากร (ARITC-ICT-
2-02) และติดต่อรบับญัชผีูใ้ชง้านได้ในวนัทําการถัดไป
บุคลากรใหม ่ที�มไิด้มกีารทําสญัญาจา้งโดยตรงกับมหาวทิยาลัย หรอื ต้องการใชใ้นการ
อบรม ประชุม สมัมนา ใหแ้บบฟอรม์ขอใชง้านระบบเครอืขา่ยฯ มหาวทิยาลัยฯ สาํหรบั
บุคลากร/หน่วยงานภายนอก (ARITC-ICT-2-03) นําสง่ฝ�ายเครอืขา่ยฯ อนุมติัรบั NSRU
Account ได้ในวนัทําการถัดไป

การใชง้าน NSRU Account

การใชง้าน NSRU Account
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นกั
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ยงัไมป่ระกาศผลสอบเดิม 

นกัศึกษาต้องมาชาํระค่าขาดสอบที�เคานเ์ตอรอ์าคาร 15 ชั�น 1 ตามวนัที�มกีารเป�ดสอบ
ตามตาราง ไมเ่กินเวลา 14.30 น. เมื�อชาํระแล้วจะสามารถลงสมคัรสอบใหมไ่ดทั้นที

นกัศึกษาต้องรอการประกาศผลสอบเดมิก่อน ซึ�งจะประกาศผลภายใน 7 วนัทําการ  
 ไมน่บัรวมวนัเสาร-์วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรอืวนัหยุดอื�น ๆ ตามที�
มหาวทิยาลัยกําหนด

ตารางสอบในเดือนถัดไปจะเป�ดใหล้งสมคัรไดใ้นวนัจนัทรส์ปัดาหส์ดุท้ายของเดอืน
ชาํระเงิน ค่าสอบประกันคณุภาพด้านคอมพวิเตอร์

ค้างชาํระค่าขาดสอบเดิม 

ที�นั�งสอบเต็ม

กรณีไมส่ามารถสมคัรสอบได้ รวม 3 ป�ญหาที�พบบอ่ย  

ตรวจสอบบญัช ีe-Mail
ไปที� http://noc.nsru.ac.th
(เลือกแบบเนอร ์7)

แจง้ลืมรหสัผา่น
ไปที� http://noc.nsru.ac.th
(เลือกแบบเนอร ์7)

ใชง้าน Google mail บน
สมารต์โฟน หรอืแท็บเล็ต 
ต้องติดตั�งแอปพลิเคชั�น 
Google Apps Device
Policy เพิ�มเติม

การสอบประกันคณุภาพดา้นคอมพวิเตอร์

การใชง้านอีเมลมหาวทิยาลัย

 Google Mail

1 2

 Microsoft Office 365
ตรวจสอบบญัช ีe-Mail
ไปที� http://noc.nsru.ac.th
(เลือกแบบเนอร ์7)

แจง้ลืมรหสัผา่น
ไปที� http://noc.nsru.ac.th
(เลือกแบบเนอร ์7)
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ขอ้มูลสว่นตัว สรปุภาระงาน
ภาระงานสอน
ภาระงานนิเทศนักศึกษา
ภาระงานวจิยัและงานวชิาการอื�น
ภาระงานดา้นงานบรกิารวชิาการ
ภาระงานอื�น ๆ
e-Office

 ป.2 ตําแหนง่
ผอ/สาํนกั/สถาบนัสรุปภาระงาน

 ป.5 ตําแหน่ง
ประเภทวชิาการ

ประวติัการบรหิาร 

ประวติัการทํางาน 

ประวติัการศึกษา 

เพิ�มภาระงานสอนเขา้แฟ�ม

แฟ�มสะสมผลงาน

ลบภาระงานสอน

ภาระงานสอน

ระบบแฟ�มเก็บผลงานอิเล็กทรอนกิส์
e-Portfolio บุค

ลา
กร

        e-Portfolio ระบบที�สรา้งและเผยแพรแ่ฟ�มผลงาน ในรปูแบบของระบบออนไลน์ผา่นทาง
อินเทอรเ์น็ต เพื�อเก็บไวเ้ป�นขอ้มูลสาํหรบัการนาํเสนอ ตรวจสอบการเรยีนรูห้รอืการทํางานวา่
ประสบความสาํเรจ็ในระดบัใด โดยใชเ้ทคนคิการนาํเสนอในรปูแบบเวบ็ไซต์

แฟ�มผลงาน

ผู้บรหิาร
ปรมิาณและคณุภาพ

รายการแฟ�มสะสมผลงานปรมิาณและคณุภาพ
งานรเิริ�มสรา้งสรรค์

รายการแฟ�มสะสมผลงานสรา้งสรรค์
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บุค
ลา
กร

ระบบแฟ�ม
สะสมผลงาน

การเชื�อมต่อขอ้มูล

กองการเจ้าหน้าที�

NSRU MIS : ระบบบุคลากร

สถาบนัวจัิยและพฒันา

NSRU MIS : ตําแหนง่บริหาร

NSRU MIS : ระบบงานวจัิย

สาํนกัสง่เสริมวชิาการฯ
ระบบทะเบยีน (สนส.) : งานสอน

เจ้าหน้าที�ธุรการหนว่ยงาน
ระบบ NSRU OFFICE

แบบการประเมนิ
บุคลากรผู้มตํีาแหนง่บริหาร

แบบประเมนิ ป.1

แบบประเมนิ ป.2

แบบประเมนิ ป.3

แบบประเมนิ ป.4

บุคลากรสายวชิาการ

แบบประเมนิ ป.5

บุคลากรสายสนบัสนนุ

แบบประเมนิ ป.6

แบบประเมนิ ป.7
DASHBOARD
สาํหรับผู้บริหาร

ข้อมูลบุคลากรเชื�อมต่อกับ NSRU MIS 
ข้อมูลทั�งหมดจะดึงมาแสดงใน e-Portfolio 
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เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://helpdesk.nsru.ac.th01
เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account02

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

ระบบแจง้ป�ญหา และระบบจดัการงานซอ่ม
ออนไลน ์(Helpdesk)

นักศึกษา / บุคลากร หวัหนา้กลุ่มงานฯ ชา่งซอ่ม

 รบังาน/ตรวจสอบป�ญหาแจง้ป�ญหาผา่นระบบ

เบกิวสัด ุ(ถ้าม)ี 
    - เบกิวสัดุ
    - เจา้หนา้ที�พสัดอุนมุติั
สั�งชื�อวสัด ุ(ถ้าม)ี 
    - สั�งชื�อวสัดุ
    - ผอ. อนมุติั

มอบหมายงานซอ่ม ดําเนนิการซอ่ม

บนัทึกการดําเนนิการ

บนัทึกรายการป�ญหา 
    - เขา้ระบบดว้ย NSRU
Account
    - รายละเอียด
    - สถานที�
ตรวจสอบการดําเนนิการ 
    - ตรวจสอบป�ญหาแต่ละรายการ

ขั�นตอนการดําเนนิงาน
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ระบบภาวะการมงีานทําของบณัฑิต

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://employ.nsru.ac.th01
เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account02

ผูด้แูลระบบหลัก เขา้สูร่ะบบ

กําหนดเวลา

จดัการขอ้มูลขา่ว

ขั�นตอนการเขา้ใชง้านสาํหรบัผู้ดแูลระบบหลัก

จดัการผูใ้ชง้าน

นําเขา้ขอ้มูลบณัฑิต

เขา้สูร่ะบบ

พมิพร์ายงาน

ขั�นตอนการเขา้ใชง้านสาํหรบัผู้ดแูลระบบหนว่ยงาน

ผูด้แูลระบบหน่วยงาน

ค้นหาขอ้มูล

รายงานขอ้มูล

ผูบ้รหิาร

ตอบแบบสอบถาม

ค้นหาขอ้มูล

รายงานขอ้มูล

ผูด้แูลระบบหลัก

จดัการขอ้มูลผูใ้ช้

จดัการขอ้มูลขา่ว

กําหนดเวลาการทํา
แบบทดสอบ
นําเขา้ขอ้มูลบณัฑิต

ผูด้แูลระบบ
หน่วยงาน

บณัฑิต

ผูบ้รหิาร เขา้สูร่ะบบ พมิพร์ายงาน

ขั�นตอนการเขา้ใชง้านสาํหรบัผูบ้รหิาร

ขั�นตอนการเขา้ใชง้านสาํหรบับณัฑิต

บณัฑิต เขา้สูร่ะบบ กรอกแบบสอบถาม

กระบวนการในการใชง้านระบบ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองพัฒนานักศึกษา

คณะ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

    : พัฒนาระบบภาวะการมีงาน

    : นําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาเข้าระบบ

    : สนับสนุนให้บัณฑิตทําแบบประเมินในช่วงก่อนรายงานตัวก่อนรับปริญญา

    : สนับสนุนให้บัณฑิตทําแบบประเมินเพื� อนาํข้อมูลไปใช้ประกันคุณภาพ

บณัฑิต

ผูด้แูลระบบหลัก

ผูบ้รหิาร

ผูด้แูลระบบหนว่ยงาน

บุค
ลา
กร
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ระบบสรุปบญัชเีงินเดือน
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (e-Payroll) บุค

ลา
กร

01
เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

แสดงรายการเงินเดือน

02
03

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://e-payroll.nsru.ac.th

e-Slip ขอ้มูลเงินเดือน
รูปแบบไฟล์ .pdf ขนาด A4

ระ
บบ

แส
ดง

ผล

ประจาํป�
เดอืน
เงินเดอืน
สรปุบญัชปีระจาํเดือน

1. สแกน QR Code เพื�อเขา้สู่

หน้า Login 

2. กรอก NSRU Account 

3. เลือก "รบัการแจง้เตือนด้วย

Line Notify" 

4. คลิก "เห็นด้วยและเชื�อมต่อ"

การแจง้เตือนผา่น LIN
E

 N
otify และการตั� งค่า
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ระบบแจง้ผลประเมนิการเลื�อนเงินเดือน
(e-Evaluate) บุค

ลา
กร

01
เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

แสดงรายการเลื�อนขั�นเงินเดือน

02
03

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://e-evaluate.nsru.ac.th

ระ
บบ

แส
ดง

ผล

1. สแกน QR Code เพื�อเขา้สู่

หน้า Login 

2. กรอก NSRU Account 

3. เลือก "รบัการแจง้เตือนด้วย

Line Notify" 

4. คลิก "เห็นด้วยและเชื�อมต่อ"

การแจง้เตือนผา่น LIN
E

 N
otify และการตั� งค่า

รายงานขอ้มูลการเลื�อนขั�นเงินเดือนแต่ละรอบของบุคลากร

e-Slip ขอ้มูลเงินเดือน
รูปแบบไฟล์ .pdf ขนาด A4
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เจา้หนา้ที�บนัทึก
พสัดเุขา้ระบบ

ระบบสง่แจง้เตือนถึง
เจา้ของพสัดุ

การตั�งค่าการแจง้เตือน

1 2 4

5

6

นายดี มีใจ

3

ระบบแจง้เตือนพสัด ุ(e-EMS)
          เมื�อพสัดขุองท่านสง่ถึงมหาวทิยาลัยฯ ระบบจะสง่แจง้เตือนขอ้มูลพสัด ุ
และการเขา้รบัโดยอัตโนมติั เมื�อมกีารบนัทึกเขา้ระบบ

        การตั�งค่าการแจง้เตือนผา่น Line App หรอื e-Mail Address > เขา้สูร่ะบบดว้ย
NSRU Account ทําตามขั�นตอนดงัภาพ

01
เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

เลือกชอ่งทางรบัการแจง้เตือน

02
03

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://ems.nsru.ac.th

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

10



       ขั�นตอนการใชง้าน

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

ระบบจดัการอบรม (NSRU Training)

01
02

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://training.nsru.ac.th

บุค
ลา
กร

แหล่งรวบรวมหลักสตูรการอบรมของหนว่ยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยฯ
จดัเก็บประวติัการเขา้รบัการอบรมของหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลัยฯ
ลงทะเบยีนอบรมหลักสตูรผา่นเวบ็ไซต์
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบยีนอบรมหลักสตูร

training.nsru.ac.th

ผูจ้ดัการโครงการอบรม

ลงทะเบยีนสมาชกิ
เขา้สูร่ะบบ
เพิ�มโครงการอบรม

ลงทะเบยีนสมาชกิ
ลงทะเบยีนอบรม
ยนืยนัการลงทะเบยีน
รอการยนืยนัจากเจา้หนา้ที�
ตรวจสอบสถานะ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการอบรม

ตรวจสอบขอ้มูล
พมิพใ์บลงชื�อ

11



หัวหน้าต้นสังกัดนักศึกษา

บุคลากร มรนว.

หน่วยงานภายนอก

อาจารย์ที�ปรึกษา

หัวหน้าต้นสังกัด

จอง รบัรองการจอง
ผูใ้ชบ้รกิาร

จดัการงานจอง
ผูใ้ชบ้รกิาร

การพจิารณา

เจ้าหน้าที�/
ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารหน่วย

งานให้บริการ

e-booking.nsru.ac.th NSRU Account รายการจอง ยกเลิก

       การยกเลิกการจอง

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

ระบบจองห้อง (e-Booking)

01
02

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://e-booking.nsru.ac.th

แจง้เตือนไปยงัเจา้หน้าที� เมื�อมรีายการจองเขา้มา
แจง้เตือนไปยงัผูบ้รหิาร หากจาํเป�นต้องรบัรอง/อนมุติั
แจง้เตือนไปยงัเจา้หน้าที� เมื�อมกีารอนมุติั
แจง้เตือนไปยงัผูจ้อง เมื�อรายการจองอนมุติัแล้ว
แจง้เตือนไปยงัผูจ้อง เมื�อเจา้หนา้ที�เตรยีมหอ้ง พรอ้มใหบ้รกิารแล้ว

แจง้เตือนไปยงั email / line เมื�อมกีารตั�งค่า

12



เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

01
02

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://mis.nsru.ac.th

 - ประวติัการทํางาน
 - ประสบการณ์
 - ประวติัการศึกษา
 - ความเชี�ยวชาญ
 - ความสามารถพเิศษ
 - ประวติัการอบรม/สมัมนา
 - ขอ้มูลงานวจิยั

ขอ้มูลสว่นบุคคล ค้นหาขอ้มูล

 - บุคลากรเกษียณ 

 - จดัการขอ้มูลบุคลากร 

 - จดัการขอ้มูลอัตราตําแหน่ง 

 - รายงานดา้นบุคลากร
 - ตรวจสอบการลา
 - ยกเลิกการลา
 - พมิพใ์บลา

ระบบบุคลากร

 - ขอ้มูลบุคลากร
    หนว่ยงานต้นสงักัด
    ประวติัการศึกษา
    ประวติัการอบรม/สมัมนา
 - ขอ้มูลงานวจิยั
    ลักษณะโครงงานวจิยั
    รายละเอียดโครงงานวจิยั

บุค
ลา
กรระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ (MIS)

            ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ (MIS) เป�นระบบสารสนเทศที�ใชส้าํหรบั
การตัดสนิใจ นาํขอ้มูลมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบ เรยีกค้นขอ้มูลตามเงื�อนไขที�กําหนด 
เพื�อประโยชนใ์นการวางแผนและการจดัการด้านต่าง ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
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บุค
ลา
กร

การทํางานของระบบแบบสอบถามออนไลน ์

สว่นของแบบสอบถาม 
สว่นการตอบกลับ 

แบง่การทํางานทั�งหมดออกเป�น 2 สว่น 

สรา้ง

ทํา

สรุป

ระบบสรา้งแบบสอบถามออนไลน์ (e-Form)

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

01
02

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://e-form.nsru.ac.th

ขั�นตอนการเก็บขอ้มูล

เขา้สูร่ะบบ สรา้งแบบสอบถาม ประชาสมัพนัธ์ สรปุผล

- กําหนดผูต้อบแบบสอบถามไดทั้�งบุคลากร ภายในมหาวทิยาลัย หรอืบุคคลทั�วไป
- กําหนดระยะเวลาการทําแบบสอบถาม
- กําหนดรปูแบบไดทั้�งขอ้ความ ตัวเลือก และตาราง
- Export แบบสอบถามไดทั้�ง QR Code และ LINK URL

- ลงชื�อเขา้ใชไ้ดทั้�งบุคลากรและนักศึกษา หรอืแบบไมร่ะบุผูใ้ชง้าน
- สแกน QR Code เพื�อทําแบบสอบถาม 
- คลิก Link URL เพื�อทําแบบสอบถาม

- ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม (สาํหรบับนัทึกขอ้มูลผูทํ้าแบบสอบถาม)
- สรุปรายงานจาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
- สรุปรายงานในรปูแบบกราฟ
- รายละเอียดการทําแบบสอบถามรายบุคคล หรอืรายครั�ง 14



บุค
ลา
กร

การเขา้ใชง้าน
      https://www.gmail.com

อาจารยแ์ละบุคลากร
      ชื�อผูใ้ช ้: NSRU ACCOUNT ตามดว้ย 
      nsru.ac.th 
      เชน่ sudsauy@nsru.ac.th 
      รหสัผา่น : รหสัเริ�มต้นการใชง้าน 

นักศึกษา
      ชื�อผูใ้ช ้: ชื�อภาษาอังกฤษ นศ. ตามดว้ย 
      @nsru.ac.th       
      เชน่ sudlor.m@nsru.ac.th 
      รหสัผา่น : รหสัเริ�มต้นการใชง้าน 

@nsru.ac.th
 

@my.nsru.ac.th
 

การเขา้ใชง้าน
      https://outlook.live.com

อาจารยแ์ละบุคลากร
      ชื�อผูใ้ช ้: NSRU ACCOUNT ตามดว้ย 
      @my.nsru.ac.th      
      เชน่ sudsauy@nsru.ac.th 
      รหสัผา่น : รหสัเริ�มต้นการใชง้าน 

นกัศึกษา
      ชื�อผูใ้ช ้: ชื�อภาษาอังกฤษนศ. ตามดว้ย   
      @my.nsru.ac.th 
      เชน่ sudlor.m@nsru.ac.th 
      รหสัผา่น : รหสัเริ�มต้นการใชง้าน 

อีเมล์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
(NSRU Mail) บุค

ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

1. เขา้เวบ็ไซต์ http://noc.nsru.ac.th 

2. เลือกขอ้ 7 เขา้ใชง้านระบบ 

3. เขา้ระบบดว้ย NSRU Account 

4. ตรวจสอบ e-Mail 

5. ทดสอบการเขา้ใชง้าน e-Mail 

6. หากลืมรหสัผา่นหรอืไมส่ามารถใชง้านได้

ใหค้ลิกที�แจง้ลืมรหสัผา่นเพื�อทําการรเีซต็รหสั

ผา่นใหม ่และทดสอบการใชง้านในวนัถัดไป

การตรวจสอบ e-Mail

ชอ่งทางการแจง้ป�ญหาการใชง้าน 

1. เคานเ์ตอรบ์รกิารสานกัวทิยบรกิารฯ อาคาร 15 ชั�น 1 

2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร อาคาร 15 ชั�น 2

3. โทร. 056-219100 ต่อ 1501, 1518, 1525

4. FB: สาํนกัวทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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บุค
ลา
กร

http://noc.nsru.ac.th

คลิก แบนเนอร ์4
บรกิารแจง้ลืมรหสัผา่น

เลขบตัรประชาชน
Username

กรอกขอ้มูล

คลิก
ตรวจสอบการลงทะเบยีน

บนัทึก/จดจาํ
รหสัผา่นเริ�มต้นที�แสดง

คลิก
Reset Password
รอดาํเนินการ 1 วนั

3

Reset

4

Reset

คลิก แบนเนอร ์3
บรกิารแจง้ลืมรหสัผา่น

รหสันักศึกษา
เลขบตัรประชาชน

กรอกขอ้มูล

คลิก
ตรวจสอบการลงทะเบยีน

บนัทึก/จดจาํ
รหสัผา่นเริ�มต้นที�แสดง

คลิก
Reset Password

นกัศึกษา

เขา้เวบ็ไซต์

บุคลากร

การแจง้ลืมรหัสผา่น NSRU Account

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

16
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บุค
ลา
กร

 คลิกที� 
 คลิกที� เขา้ระบบลงทะเบยีน

1.
2.

 เลือก ประเภทอุปกรณ์
 กรอก ยี�หอ้-รุน่
 คลิก Register

1.

2.

3.

Successful

1

การลงทะเบยีน Mac Address 
  สาํหรบัอุปกรณไ์รส้าย

        xxxx             

        xxxx             

        xxxx                                  

กรอก
NSRU Account

เชื�อมต่อ WiFi
SSID: NSRU@Register

กรอก
NSRU Account

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

ลงทะเบยีนสาํเรจ็

2 3

4 5 6

17



Library

ด้านทรพัยากรสารสนเทศ
งานบรกิาร



บุค
ลา
กร

การทํางานของเมนตู่าง ๆ  

การสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ ผา่นระบบ OPAC

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

01
02

เขา้เวบ็ไซต์ที� Url: http://search.library.nsru.ac.th

ค้นหา ขอ้มูลสมาชกิ ยมืต่อ สถิติ รายงาน ชว่ยเหลือ คู่มอื
การค้นหา
ทรพัยากร
ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

ดหูรอืแก้ไข
ขอ้มูลสว่น
ตัวของ
สมาชกิ

สมาชกิ
เขา้สูร่ะบบ
เพื�อยมืต่อ
ทรพัยากร

สมาชกิ
เขา้สูร่ะบบ
เพื�อยมืต่อ
ทรพัยากร

แสดงขอ้มูล
สถิติต่าง ๆ
สาํหรบัการ
ใชง้านระบบ

OPAC

รายงาน
ของระบบ

คู่มอื
การใชง้าน
ระบบสาํหรบั
ผูใ้ชง้าน

19



บุค
ลา
กร

บารโ์ค้ดหนงัสอื
หอ้งสมุดที�จดัเก็บ

เลขหมูห่นงัสอื
สถานที�จดัเก็บ
ประเภททรพัยากร
สถานะของทรพัยากร

แสดงขอ้มูลของหนงัสอื

       ทรพัยากร

ป�อนคําค้น
ป�อนคําค้นในชอ่ง "คําค้น"

คลิก "ค้นหา"
ระบบจะดาํเนินการ
สบืค้นทรพัยากร

เลือกเล่มที�ต้องการ

ตัวอยา่งการสบืค้นแบบทั�วไป การยมืต่อ

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

ระบบแสดงผลการยมืต่อ
ระบบแสดงวนัที�กําหนดคืน
หลังจากยมืต่อเรยีบรอ้ยแล้ว 
และจาํนวนครั�งการยมืต่อ
จะเปลี�ยนเป�นเลข 1

คลิก "ยมืต่อ"
ป�อนคําค้นในชอ่ง "คําค้น"

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU Account

เลือกเล่มที�ต้องการยมืต่อ
ทรพัยากรที�จะยมืต่อสาํเรจ็ 
จะต้องไมเ่กินวนัที�กําหนดคืน
และจาํนวนครั�งการยมืต่อ
ไมเ่กิน 1 ครั�ง
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บุค
ลา
กร

การใชบ้ตัรนักศึกษา หรอื บตัรประจาํตัวบุคลากร (กรณีเป�นสมาชกิ)

วธิกีารเขา้ใชบ้รกิาร ประตทูางเขา้อัตโนมติั

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

วางบตัรบนแท่นสแกน
แท่นสแกนที�ประตทูางเขา้

เป�ด Qr Code
จากคลังภาพสว่นตัววางทาบบนแท่น
เครื�องสแกน เมื�อเสรจ็สิ�น ประตจูะสง่
เสยีง “ตี�ด” ใหเ้ก็บ smart phone
ประตจูะเป�ดออก

ระบบอ่านขอ้มูลบตัร
เมื�อระบบอ่านขอ้มูลบตัรเสรจ็สิ�น
ประตจูะสง่เสยีง “ตี�ด” ใหเ้ก็บบตัร
ประตจูะเป�ดออก

เขา้สูร่ะบบ
ดว้ย NSRU Account

สแกน Qr Code ที�ป�าย
ใช ้smart phone สแกน QR code
เพี�อเขา้สู ่Website สรา้ง QR code

ระบบจะสรา้ง QR code ขึ�นมา
จากนั�นให ้save ลง smart phone

ใช ้smart phone (กรณสีมาชกิลืมนาํบตัรมา)

21
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บุค
ลา
กร

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา
บุค

คล
ภา
ยน

อก

ประตเูป�ด

เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูลบตัร

แสดงบตัรประชาชนต่อเจา้หน้าที�
แสดงบตัรประชาชนต่อเจา้หนา้ที�
บรเิวณประตทูางเขา้

เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูลบตัรประชาชน
โดยใชเ้ครื�องอ่านบตัร

เมื�อตรวจสอบขอ้มูลเสรจ็สิ�น เจา้หน้าที�
ทําการเป�ดประตทูางเขา้ให้

ใชบ้ตัรประจาํตัวประชาชน (กรณีไมไ่ดเ้ป�นสมาชกิ หรอี เป�นบุคคลภายนอก)
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STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

ผูร้บับรกิาร
กรอกชื�อ-สกลุ
ในใบกําหนดสง่ 
จากนั�นกดบตัรคิว

หมายเลข 1

ยื�นบตัร
นักศึกษา 

และทรพัยากรที�ยมื
ต่อเจา้หน้าที�

เจา้หนา้ที�สแกน
บารโ์ค้ดและลง
ขอ้มูลในระบบ

ALIST และประทับ
ตรากําหนดวนั

สง่คืน

ผูร้บับรกิาร
ตรวจวนั

กําหนดสง่คืน
และนาํหนังสอืมา
สง่คืนตามวนั
ที�กําหนด

งานบรกิารยมื-คืนทรพัยากรสารสนเทศ

ยมืผา่นเคานเ์ตอร์

ยมืระหวา่งสาขา

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

ผูร้บับรกิาร
กรอกแบบฟอรม์
ยมืทรพัยากร
สารสนเทศ

ระหวา่งหอ้งสมุด

เจา้หนา้ที�
ตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบ และแจง้ใหม้า
รบัในวนัถัดไป

ผูร้บับรกิาร
มารบัหนงัสอื
กรอกชื�อ-สกลุ
ในใบกําหนดสง่ 

ผูร้บับรกิาร
ตรวจวนั

กําหนดสง่คืน
และนาํหนังสอืมา
สง่คืนตามวนั
ที�กําหนด

การยมื
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STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

ผูร้บับรกิาร
ติดต่อคืนทรพัยากร
สารสนเทศ กดบตัร
คิวหมายเลข 2

เจา้หนา้ที�
ตรวจสอบ
รายการคืน 

และประทับตรา
วนัที�รบัคืน

กรณเีกินกําหนด
วนัสง่คืน
เจา้หนา้ที�
แจง้ค่าปรบั

ผูร้บับรกิาร
ชาํระค่าปรบั
และรบัใบเสรจ็

งานบรกิารยมื-คืนทรพัยากรสารสนเทศ

ผา่นเคานเ์ตอร์

การคืน
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บุค
ลา
กร

สบืค้นทรพัยากรผา่นระบบ OPAC

พมิพช์ื�อหนงัสอืที�ต้องการยมืลง
ในชอ่ง "คําค้น" จากนั�นคลิกที� "ค้นหา"

ใสคํ่าค้น

เลือกทรพัยากรที�ต้องการ
ระบบแสดงรายการหนังสอืที�เกี�ยวขอ้ง
จากคําค้น ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใส่
เครื�องหมาย / ในชอ่งทรพัยากรที�ต้องการ
ยมื และคลิกที� "จอง"

เขา้สูร่ะบบด้วย NSRU ACCOUNT

รอการตอบรบัทาง e-Mail

โดยเตรยีมบตัรนกัศึกษา หรอืบตัร
ประชาชนแสดงต่อเจา้หนา้ที�ในการยมื

ติดต่อรบัหนงัสอื

จองผา่นระบบ NSRU OPAC

บรกิารยมืหนงัสอืผา่นระบบออนไลน์ (Book to Go) 

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

01

02

03

เขา้สูร่ะบบเพื�อยนืยนัตัวตน โดยใช้
NSRU Account

04

05

เจา้หน้าที�จะแจง้วนัที�รบัทรพัยากร
สารสนเทศที�จองไปทาง e-Mail

06

25



บุค
ลา
กรการใชง้านเครื�องยมืหนังสอือัตโนมติั

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา01 กดปุ�ม ยมืหนงัสอื

02 สแกนบารโ์ค้ดบตัรนกัศึกษา

03 ใสร่หสัผา่น (NSRU Account)

04 สแกนบารโ์ค้ดหนงัสอื

05 วางสนัที�แท่นวาง เลื�อนหนงัสอืซา้ย-ขวา ไปมา

06 กดปุ�ม พมิพใ์บบนัทึกรายการ

การใชง้านเครื�องคืนอัตโนมติั (Book Drop)

01 กดปุ�ม คืนหนงัสอื

02 วางหนงัสอืในชอ่งรบัคืน

03 กดปุ�ม พมิพ ์เพื�อรบัใบบนัทึกรายการ

26



บุค
ลา
กรการเขา้ใชง้าน ThaiLIS Digital Collection (TDC)

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

เทคนคิ
การสบืค้น

6
การใชคํ้าหลัก 

การใชคํ้า
ใกล้เคียง

หลีกเลี�ยง
การใชตั้วเลข 

ใชเ้ครื�องหมาย
(+ / -) ชว่ย

บบีประเด็น
ให้แคบลง 

หลีกเลี�ยง
ภาษาพูด

https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php 

1 2 3 4

4
เป�นการสบืค้นที�
สามารถพมิพคํ์า
ค้นไดทั้นที โดย
ไมม่ขีอบเขตและ
เงื�อนไขใด ๆ 
ใหเ้ลือกผล

การสบืค้นที�ได้
จะกวา้งมาก ๆ

 

 การสบืค้น
ที�สามารถสบืค้น
เอกสารไดจ้าก
หน้าหลักโดย
ระบุคําค้น 
และสามารถ
สบืค้นไดทั้นที

 

การสบืค้น
เฉพาะเจาะจง 
ซึ�งสามารถเลือก
สบืค้นคําหลายคํา
จากหลายเขต

ขอ้มูลได ้เชน่ ชื�อ
เรื�อง ผูส้รา้ง

ผลงาน หวัเรื�อง

แบบไล่เรยีง 
โดยจะเรยีงตาม
ตัวอักษร สบืค้น
ไดจ้ากตาม

หวัเรื�อง ชื�อเรื�อง
ผูส้รา้งผลงาน
ชว่งเวลา และ
ภาษา เป�นต้น

 

แบบดว่น แบบง่าย ขั�นสงู ไล่เรยีง

วธิกีารสบืค้น
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บุค
ลา
กร

ลงทะเบยีน
http://uc.thailis.or.th

1st Step

2nd Step

กรอกขอ้มูลเพื�อสมคัรสมาชกิ

3rd Step

เขา้สูร่ะบบ

5th Step

เลือกหนงัสอื
ที�ต้องการ และกรอก
รายละเอียดการยมื

4th Step

ใสคํ่าค้น

การยมืระหวา่งห้องสมุด (Inter Library Loan: ILL)

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา
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บุค
ลา
กรการใชบ้รกิารสื�อโสตทัศนแ์ละห้องคีตศิลป�

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

การยมื-คืนสื�อโสตทัศน์

01 02 03
การยมื

 แสดงบตัรประจาํ
ตัวนกัศึกษา/
บตัรประชาชน 

พรอ้มแจง้หมายเลข
สื�อโสตทัศน์

 คืนสื�อโสตทัศน์
ไดที้�เคานเ์ตอร์
ชั�น 1 หรอื ชั�น 7 

ตามกําหนดวนั
สง่คืน

อาจารย/์บุคลากร 

       ยมืไดท้กุประเภท         

       (2 รายการ 4 วนั)

นกัศึกษา/สมาชกิ 

       ยมืไดเ้ฉพาะสารคด-ี 

        วชิาการ (2 รายการ 7 วนั)

การคืน สทิธกิารยมื

ขั�นตอนการใชบ้รกิารหอ้งรบัชมสื�อโสตทัศนแ์ละหอ้งคีตศิลป� 

01 02 03
ติดต่อเจา้หนา้ที� รบัคิว

ใชบ้รกิารได้ที�
ชั �น 7 (หอสมุด)

เจา้หนา้ที�แจง้
ลําดบัคิวและเวลา

ที�สามารถ
เขา้ใชบ้รกิาร

 กรอกแบบฟอรม์
พรอ้มยื�น

บตัรประจาํตัว
นกัศึกษา/

บตัรประชาชน

กรอกแบบฟอรม์

04

 เมื�อเขา้ใชบ้รกิาร
เสรจ็ คืนอุปกรณ์
และรบับตัรฯ คืน
จากเจา้หนา้ที�ฯ

 

เขา้ใชบ้รกิาร
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บุค
ลา
กรการเขา้ใชง้านคลังวารสารอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Journal NSRU) บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

เขา้เวบ็ไซต์ Google.com
ค้นหา “วารสารออนไลน ์NSRU” 

1st Step

2nd Step

ระบบแสดงหนา้หนว่ยงาน
ที�จดัทําวารสาร

3rd Step

เลือกสบืค้นวารสาร

5th Step

ดาวนโ์หลด หรอืพมิพ์
เป�นเอกสาร

4th Step

คลิกลิงก์เพื�ออ่าน
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บุค
ลา
กรการสบืค้นฐานขอ้มูลจากภายนอก (VPN)

บุค
ลา
กร

นกั
ศึก

ษา

ดาวนโ์หลด
VPN

ติดตั�งโปรแกรม เป�ดใชง้าน เขา้สูร่ะบบเชื�อมต่อ

ดาวน์โหลดเพื�อติดตั�ง ติดตั�งโปรแกรมลง
เครื�องคอมพวิเตอร์ คลิกเป�ดโปรแกรม คลิกขวา

เลือก Connect
เขา้สูร่ะบบด้วย

NSRU Account

การใชบ้รกิาร e-Book

EBSCO EBOOKS
ครอบคลมุสาขาวชิาจาํนวนมากที�สดุ

ของโลก ประกอบดว้ยจาํนวน
วารสารที�มขีอ้มูลฉบบัเต็มมากกวา่

8,500 ชื�อเรื�อง 

GALE EBOOKS
หนังสอือิเล็กทรอนกิส ์(eBook)
ภาษาไทยที�มากจากหลากหลาย
สาํนกัพมิพ ์และมหีนงัสอืที�มใีห้
บรกิารมากกวา่ 5000 รายการ

2EBOOK
ระบบที�ใหบ้รกิารหนังสอื

อิเล็กทรอนกิสภ์าษาไทย ที�มหีมวด
หมูห่นงัสอืมากกวา่ 25 หมวด 

LOVE LIBRARY

1 32 4

https://search.ebscohost.com https://www.galepages.com/thnsru

ครอบคลมุสาขาวชิาจาํนวนมากที�สดุ
ของโลก ประกอบดว้ยจาํนวน

วารสารที�มขีอ้มูลฉบบัเต็มมากกวา่
8,500 ชื�อเรื�อง 
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เป�นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ที�ใหบ้รกิารทรพัยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทันสมยั

Academic Resources and Information
Technology Center

สาํ
นกั

วทิ
ยบ

รกิ
าร
แล

ะเท
คโ
นโ
ลย

สีา
รส
นเ
ทศ

C O N T A C T
Tel. 0-5621-9100 (1501)

Fax 0-5688-2244

http://aritc.nsru.ac.th

http://aritc.nsru.ac.th/index.php
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