


สิงหาคม 2549  

ศูนย์คอมพิวเตอร์รวมหน่วยงาน
เข้ากับส านักวิทยบริการและใช้ชื่อ 

หน่วยงานเป็น งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

26 ตุลาคม 2556  

ประกาศจัดตั้ง 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

14 มกราคม 2542  

สถาบันราชภัฏนครปฐมได้
ก าหนดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น
หน่วยงานที่มีฐานะ เทียบเท่า

ศูนย์ / ส านัก / คณะ 



COMPUTER  CENTER 

วิสัยทัศน ์พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ จัดให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานเพื่อ

สนองต่อพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 



ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

งำนเครือข่ำยและกำรสื่อสำร 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งำนบริกำรวิชำกำร 

งำนเลขำนุกำร 



บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต  
บริกำรงำนพิมพ์  

บริกำรสมัครเข้ำใช้
ระบบ sso 

One Stop Service 
ฝึกภำษำอังกฤษกับ

โปรแกรม Discovery  

เปิดให้บริกำร จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. / เสาร์-อาทิตย์  เวลา 8.30-16.30 น. 

ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำน 



ระบบสำรสนเทศ 
กำรจัดกำรเรียนรู้
ออนไลน์ (LMS) 

ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบสอบมำตรฐำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระบบสำรสนเทศงำน
ทะเบียนและวัดผล 

เป็ นระบบของ  สสว .  ซึ่ งทำงส ำนั ก
คอมพิวเตอร์จะดูแลกำรเข้ำถึงเฉพำะ
บำงส่วนเท่ำนั้น ส ำหรับนักศึกษำถ้ำเข้ำ
ระบบไม่ได้ต้องติดต่อทำง สสว. เท่ำนั้น 

ระบบ e-mail เป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับ SSO เป็นกำรท ำงำนบน Google 
Mail ดังนั้นถ้ำเข้ำ E-mail จะต้อง
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภำยนอกทุกครั้ง 



SSO เป็นชื่อย่อของ ระบบ Single Sign-On  

หรือที่เรารู้จักกันว่า   ระบบยืนยันตัวบุคคล เป็น
ระบบที่ใช้บัญชีชื่อเดียวเพื่อพิสูจน์ตัวตนของ 
ผู้ใช้ในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 



ขั้นตอนการสมัคร Single Sign-On

เข้าสู่เว็บไซต์
https://ldap.npru.ac.th/login.php 

ลงทะเบียนสร้างบัญชี 

ปฏิบัติตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 

กรอกแบบฟอร์ม  CC-F101  
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

ยื่นแบบฟอร์ม ต่อเจ้าหน้าที่ ส านัก
คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่จะท าการเปิดระบบให้ 

https://ldap.npru.ac.th/login.php
C:/Users/Kanit/Desktop/PPT-ระบบสารสนเทศสำหรับหนักศึกษา/PPT อบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา 1.pptx#8. ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา


     รับส่งเมลลผ์่ำน Apps mail ของ Google ภำยใต้
ชื่อ Domain name @webmail.npru.ac.th สำมำรถ
ค้นหำ Email ของคนในองคก์รได้แม้ไม่เคยส่งเมลล์
ติดต่อกันมำก่อนก็ได้ มีพื้นที่ส ำหรับจัดเก็บ Email มำก
ถึง 30 GB สำมำรถแนบไฟล์ได้สูงสุด 100MB  

ระบบน้ีจะต้องต่อกับอินเตอร์ภำยนอกเท่ำนั้นจึง
จะสำมำรถใช้ระบบ E-mail ได้ 

และรหัสจะแยกกับระบบ Single Sign-On 
เพรำะรบบเป็นส่วนหนึ่งของ Google apps 



ขั้นตอนเข้าใช้ระบบ E-mail

เข้าสู่เว็บไซต ์ 
http://webmail.npru.ac.th 

เข้าสู่ระบบการใช้ E-mail 
Username : รหัสนักศึษา 
Password : รหัสที่นักศึกษาก าหนด 

http://webmail.npru.ac.th/


ขั้นตอนที่ 1 

Username  Password  ตามค่าเริ่มต้น 

เข้าระบบ E-mail ครั้งแรก 

ขั้นตอนที่ 2 

อ่านข้อตกลงต่างๆ ของ Gmail 

ขั้นตอนที่  3 

เปลี่ยน Password ใหม่ 

C:/Users/Kanit/Desktop/PPT-ระบบสารสนเทศสำหรับหนักศึกษา/PPT อบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา 1.pptx#9. ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา


 LMS ย่อมาจาก Learning Management System 
เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือท่ีเราเรียกว่า      
อีเลิร์นนิง (e-learning)  



ขั้นตอนเข้าใช้ระบบ LMS

เข้าสู่เว็บไซต์ 
https://lms.npru.ac.th/ 

เข้าสู่ระบบการใช้ LMS 
Username : รหัสนักศึษา 
Password : รหัสเดียวกับ SSO 

เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 
ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่
หน้าเว็บไซต์ LMS 

https://lms.npru.ac.th/
C:/Users/Kanit/Desktop/PPT-ระบบสารสนเทศสำหรับหนักศึกษา/PPT อบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา 1.pptx#10. ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา


การสอบมาตรฐานเป็นการวัดความรู้และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ของนักศีกษา ก่อนจบการศึกษา 

(ถ้ำนักศึกษำเรียนรำยวิชำ 4000117 เกรด B ขึ้นไป 
ทำงส ำนักจะท ำกำรออกใบรับรองกำรผ่ำนมำตรฐำน         

ไอทีและส่งไปยังคณะเพื่อมอบให้กับนักศึกษำ) 

ข้อสอบทฤษฏี  80 คะแนน  (80 ข้อ) 
ผ่ำนเกณฑ์  48  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 
ข้อสอบปฏิบัติ  40 คะแนน 
ผ่ำนเกณฑ์  28  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 



ขั้นตอนเข้าใช้ระบบ E-mail

เข้าสู่เว็บไซต ์ 
http://webmail.npru.ac.th 

เข้าสู่ระบบการใช้ E-mail 
Username : รหัสนักศึษา 
Password : รหัสที่นักศึกษาก าหนด 

http://webmail.npru.ac.th/


ขั้นตอนที่ 1 

Username  Password  ตามค่าเริ่มต้น 

เข้าระบบ E-mail ครั้งแรก 

ขั้นตอนที่ 2 

อ่านข้อตกลงต่างๆ ของ Gmail 

ขั้นตอนที่  3 

เปลี่ยน Password ใหม่ 
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ขั้นตอนเข้าใช้ระบบ LMS

เข้าสู่เว็บไซต์ 
https://lms.npru.ac.th/ 

เข้าสู่ระบบการใช้ LMS 
Username : รหัสนักศึษา 
Password : รหัสเดียวกับ SSO 

เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 
ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่
หน้าเว็บไซต์ LMS 

https://lms.npru.ac.th/
C:/Users/Kanit/Desktop/PPT-ระบบสารสนเทศสำหรับหนักศึกษา/PPT อบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา 1.pptx#10. ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา


ขั้นตอนเข้าสมัครสอบมาตรฐานไอที

เข้าสู่เว็บไซต ์
http://cert.npru.ac.th/register/ 

Username : รหัสประจ าตัวนักศึษา 
Password : รหัสเดียวกับ SSO 

เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการสมัครสอบ
คลิกสมัครสอบสอบ 

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ 
มาสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด 

http://cert.npru.ac.th/register/
C:/Users/Kanit/Desktop/PPT-ระบบสารสนเทศสำหรับหนักศึกษา/PPT อบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา 1.pptx#11. ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
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ติดต่อส ำนักคอมพิวเตอร์

• ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
• Tel : 034-261083 
• Fax : 034-261061 (Auto) 
• e-mail : cic@npru.ac.th 
 

พบปัญหำเบื้องต้นแนะน ำให้เข้ำเว็บไซต์ส ำนัก 

http://cic.npru.ac.th 

http://cic.npru.ac.th/



