
คอลมัน์ “IT มีอะไรจะบอก” 
 

สวสัดีเพ่ือน ๆ พ่ีน้องชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ส าหรบัสปัดาห์น้ี ทางส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน าเสนอเก่ียวกับ “Suan Sunandha 
Rajabhat University Application” ไว้ส าหรบัติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในรัว้สวนสนัุนทา 

ตอนท่ี 8 “Suan Sunandha Rajabhat University 
Application” 
 
 ก่อนอ่ืน มาท าความรู้จ ักกับค าว่า “Suan Sunandha Rajabhat University 
Application” หรือ  จะเรียกสั ้น  ๆ  ว่ า  “SSRU APP” ก็ได้  ในยุค ท่ี เทค โน โล ยี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถติดต่อส่ือสารกนัง่ายดายด้วยเพียง
ปลายน้ิว นัน่ท าให้สมารท์โฟนเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวนัของใคร หลาย
คน ไม่ว่าจะเป็น ต่ืนนอน นัง่ กิน เข้าห้องน ้ า ก่อนนอน ทางส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เล็งเหน็ความส าคญัในการส่ือสารกบับุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้
เข้าถึงข่าวสารท่ีมีอยู่ได้ง่ายย่ิงขึ้น ผ่านส่ิงท่ีเราเรียกกนัว่า แอพ (APP) ซ่ึงหน้าตา
เป็นอย่างไร ลองมาติดตามดกูนัเลย 



   
รปูท่ี 1 (A) ซ้าย (B) ขวา ทัง้สองรูปคอืโฉมหน้าของ SSRU APP 

เจ้าแอพตวัน้ี มีไอคอน (Icon) ส าหรบัเช่ือมต่อไปยงัข่าวสาร สารสนเทศท่ีส าคญั 
รวมทัง้หมด 17 ไอคอนด้วยกนั 
 แต่เด๋ียวก่อน…….ก่อนจะเข้าไปดรูายละเอียดกนั มาดวิูธีการค้นหาทัง้ใน
คอมพิวเตอร ์และในโทรศพัทส์มารท์โฟนกนั ว่าท าอย่างไรบ้าง 
 

 
รปูท่ี 2 การคน้หาแอพพลเิคชนับนคอมพวิเตอรข์อง iOS 

 
ในกรณีต้องการค้นหาแอพ ส าหรบัลงในสมารท์โฟน iOS บนคอมพิวเตอร ์สามารถ
ค้นหาด้วยค า 
ว่า “Suan Sunandha Rajabhat University iOS” 



 

 
รปูท่ี 3 การคน้หาแอพพลเิคชนับนคอมพวิเตอรข์อง Android 

 
หรือหากต้องการ ค้นหาแอพ ส าหรบัลงในสมารท์โฟน Android บนคอมพิวเตอร ์
สามารถค้นหาด้วยค าว่า “Suan Sunandha Rajabhat University Android” 
 
 
 
 
 
 
 
 หากเรามีสมารท์โฟนอยู่ในมืออยู่แล้ว กส็ามารถเข้า App Store ใน iOS และ 
Google Play ใน Android แล้วพิมพเ์พียง “ssru” กจ็ะเจอแอพดงักล่าวทนัที 
 



 
 

รปูท่ี 4 (iOS) ซ้าย (Android) ขวา ทัง้สองรูปคอืโฉมหน้าของ SSRU APP บนแหล่งดาวน์
โหลด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อดาวน์โหลดแล้ว กม็าดรูายละเอียด แต่ละไอคอนกนัเลย 
1. SSRU WEB  เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา 



      
 

รปูท่ี 5 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) หน้าจอเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
 

2. E-OFFICE เช่ือมโยงไปยงัระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

    
 

รปูท่ี 6 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) หน้าจอสารบญัอเิลก็ทรอนิกส ์
3. NEWS  เช่ือมโยงข่าวสารจากหน้าเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั 



    
 

รปูท่ี 7 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) ขา่วสารของมหาวทิยาลยั 
 

4. MAPS บ่งบอกต าแหน่งตึกภายในมหาวิทยาลยั 

    
 

รปูท่ี 8 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) แผนทีบ่อกต าแหน่งตกึในมหาวทิยาลยั 
 
 



5. CONTACT US  ส าหรบัติดต่อกบัมหาวิทยาลยั 

    
 

รปูท่ี 9 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) รายละเอยีดส าหรบัการตดิต่อมหาวทิยาลยั 
 
6. FACULTY & College เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์คณะและวิทยาลยั 

 
 

รปูท่ี 10 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) ส าหรบัเขา้เวบ็ไซตค์ณะและวทิยาลยั 
 
 
 

7. CAMPUS  เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ของศนูยก์ารศึกษาทัง้ 4 ศนูย ์



    
 

รปูท่ี 11 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) ส าหรบัเขา้เวบ็ไซตศ์นูยก์ารศกึษา 
 

8. ACADEMIC SEARCH ส าหรบัการค้นหาผลงานบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

    
 

รปูท่ี 12 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) คน้หาขอ้มูลงานวจิยั เอกสารประกอบการ
สอน และสือ่การสอนของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

9. SOCIAL  เช่ือมโยงกบัแอพพลิเคชนัส่ือออนไลน์โซเชียลมีเดีย 



    
 

รปูท่ี 13 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) สื่อออนไลน์โซเชยีลมเีดยี 
 
10. GE SSRU เช่ือมโยงไปยงัแอพลิเคชนัส าหรบัเข้าถึงส่ือการเรียนรู้ส านัก GE 

    
 

รปูท่ี 14 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ)  
เขา้แอพของส านกัวชิาการศกึษาทัว่ไปและนวตักรรมการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส ์GE 

11. LIBRARY & IT เช่ือมโยงยงัเวบ็ไซต์ของศนูย ์IT และห้องสมุด 



    
 

รปูท่ี 15 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ)  
เขา้เวบ็ไซตข์องศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (IT ) และศนูยว์ทิยบรกิาร (Library) 

 
12. SSRU HOTEL เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ในส่วนของโรงแรมวงัสวนสนัุนทา 

    
 

รปูท่ี 16 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) เขา้เวบ็ไซตข์องโรงแรมวงัสวนสุนนัทา 
13. STUDENT SSRU เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของกองพฒันานักศึกษา 



    
 

รปูท่ี 17 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) เขา้เวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศกึษาไวส้ าหรบั
ตรวจสอบกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ส าหรบันกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั 

 
14. IRD SSRU  เช่ือมโยงไปยงัสถาบนัวิจยัและพฒันา 

    
 

รปูท่ี 18 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) เขา้สู่เวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา 
 



15. SATIT เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์โรงเรียนสาธิตสวนสนัุนทา 

    
 

รปูท่ี 19 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) เขา้สู่เวบ็ไซตข์องโรงเรยีนสาธติสวนสุนนัทา 
 
16. REGISTRAR’s OFFICE เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์งานทะเบียนและวดัผล 

    
 

รปูท่ี 20 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) เขา้เวบ็ไซตข์องงานทะเบยีนและวดัผล เพื่อ
การลงทะเบยีนของนกัศกึษา ตรวจสอบ ตารางเรยีน ผลการเรยีน และสถานะ 

17. STRICKER สต๊ิกเกอรไ์ลน์ส าหรบัชาวสวนสนัุนทา  



    
รปูท่ี 21 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) สตกิเกอรไ์ลน์ส าหรบัชาวสวนสุนนัทา 

 
18. คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

 

                    
 

รปูท่ี 22 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) คูม่อืนกัศกึษาประจ าปี 2560 
 

19. ระบบสารสนเทศเพ่ือตดัสินใจ BI 



                       
 
รปูท่ี 23 (ไอคอน) ซา้ย (เมือ่แตะเขา้แอพ) ระบบสารสนเทศเพื่อตดัสนิใจ BI ส าหรบั

ผูบ้รหิาร 
 
 

 
 

เป็นอย่างไรบ้าง กบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทนัยุคสมยัท่ีทาง ARIT น ามาให้ทุกท่าน
ได้ใช้งานแล้วพบกนัใหม่กบั “ตอนท่ี 9” ในสปัดาห์หน้า ส าหรบัวนัน้ีขอกล่าวค าว่า 
“สวสัดี” 

 

 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ เกตุฉาย 



ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
อาจารยอ์ภิรกัษ์ ธิตินฤมิต 
รองผูอ้ านวยการศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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