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ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร
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 อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร เปนประธานกลาวตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคาร 

สำนักคอมพิวเตอร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การใหบริการของสำนักฯ การจัดสอบมาตรฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยมีเจาหนาที่ 

สำนักคอมพิวเตอรใหการตอนรับและนำพาเยี่ยมชม website: cic.npru.ac.th
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร

HAPPY
NEW YEAR

2016

เริ่มตนปใหมแลว

สำนักคอมพิวเตอร

ขออวยพรใหทุกทาน

ประสบความสำเร็จ

ทั้งในดานการเรียน

และการงาน

ตลอดปนะคะ

การเขาเรียนบนระบบ

LMS สำหรับนักศึกษา
NPRU e-learning

เรื่องเดน

ประกาศฯ ใหทุน
สนับสนุนการจัดทำบทเรียน

ออนไลน ประจำป 2559

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการเครือขาย 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการเครือขาย ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6-8 

มกราคม 2559 โดยมีคณาจารยและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 6 ทาน แลกเปลี่ยนความรูและประสบ- 

การณเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน และการใหบริการเครือขายที่เพียงพอและมี 

ประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักคอมพิวเตอรไดรับความรูและแนวทางในการพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป

โครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน

Microsoft Office Specialist สำหรับนักศึกษา
สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

การติวพรอมสอบ MOS (Microsoft Office Specialist) ใหแก 

นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน จำนวน 4 

รุน เมื่อวันที่ 12-15 มกราคม 2559 ณ หองฝกอบรม 

สำนักคอมพิวเตอร โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศเปนผูถายทอดความรู

โทร 3710
ติดตอหนวยบริการครบวงจร
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ขอเชิญชวนคณาจารย 

รวมจัดทำบทเรียนออนไลน ผานระบบ NPRU LMS
  

สำหรับ
นักศึกษา

Step by Step

เขาสูเว็บไซต 
http://lms.npru.ac.th
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คลิก

เลือกสาขา

คลิกรูป        เพื่อดูชื่ออาจารยผูสอน

คลิกชื่อรายวิชาเพื่อสมัครเขาเรียน

จากนั้นคลิกปุม “Enrol me” เพื่อสมัครเขาเปนสมาชิก

ในรายวิชา                  จะสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหา

ตามตองการไดทันที

คลิก

เลือกคณะ
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การออกจากระบบ คลิกเมนู “Logout” มุมบนดานขวามือของระบบ
อานคูมือฉบับเต็มไดที่หนาเว็บไซต  http://lms.npru.ac.th
จัดทำโดย งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร โทร.3719

แนะนำวิธีการเขาเรียน
บนระบบ LMS

คลิกเมนู “Login” มุมบน

ดานขวามือของระบบ

** สามารถเปลี่ยนภาษาไดที่

ใตเมนูนี้นะคะ

2
Username

59xxxxxxx@std.npru.ac.th

Password

***********

กรอก Username และ Password

Login
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เสร็จแลวคลิก ตัวเดียวกับที่ใชเขาอินเทอรเน็ต

ของมหาวิทยาลัย

Password (SSO)

รหัสนักศึกษา ตามดวย 

@std.npru.ac.th

ใชอีเมลมหาวิทยาลัย

Username

กรณีเคยเขาใชระบบแลว
ไมตองกรอกประวัติ 

คลิกเลือกคณะไดเลยคะ

กรณีเขาระบบครั้งแรก ใหบันทึกประวัติ
**เฉพาะที่ขึ้นเครื่องหมาย (*) 4 ชองเทานั้น

Update profile

First name*

Surname*

City/town*

Select 
a country*

นายรักชัย

รักชาติ

นครปฐม

Thailand
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เสร็จแลวคลิก

กลับมาที่หนาแรกของระบบ คลิกเมนู “Home” 

ที่เมนู NAVIGATION ดานบน
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำป 

งบประมาณ 2559 เพื่อกระตุนการผลิตบทเรียนออนไลนของอาจารยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสื่อ 

เสริมการเรียน การสอนสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

ของประชาชนในทองถิ่น จึงขอเรียนเชิญอาจารยที่สนใจเขารวมโครงการโดยสามารถสงผลงานการจัด 

ทำบทเรียนออนไลน ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขอรับทุน รายวิชาละ 15,000 บาท

ผูขอรับทุนแจงความประสงคขอรับทุน โดยกรอกแบบ 

ฟอร มการขอร ับท ุนส  งมาย ั งสำน ักคอมพ ิว เตอร  

พร อมแนบหลักฐานในการจัดทำบทเร ียนออนไลน 

จำนวน 1 บท ใหคณะกรรมการพิจารณา 

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 

โดยบทเรียน 1 บท จะตองประกอบไปดวย

    1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน powerpoint 

หรือ open office presentation บทที่ 1

    2.ไฟลวิดีโอการสอนที่ผูขอรับทุนดำเนินการจัดทำ 

ดวยตนเอง

   3. แบบทดสอบหรือแบบฝกหัด หรืองานที่มอบหมาย 

แตละบทเรียน

**ดูตัวอยางการสงหลักฐานไดที่เมนูดานซายมือ คลิก

เลือก “ตัวอยางการสงหลักฐานการสรางรายวิชา”

ประกาศผลการพิจารณาทุนใน 

เดือนมีนาคม 2559
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ผูผานการคัดเลือกตองสงผลงานบทเรียนออนไลน

ใหกับ สำนักคอมพิวเตอร 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิตามที่ 

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยจัดสงหลักฐานดังตอไปนี้

    - แบบฟอรมขอสงผลงานบทเรียน 

ออนไลนเพื่อขอ รับทุน

    - มคอ.3 ของรายวิชาที่นำเสนอขอรับทุน

    - บทเรียนออนไลน ใน CD จำนวน 1 แผน

    - หลักฐานการสรางบทเรียนออนไลนบน 

NPRU LMS 

ศึกษาระเบียบและประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องการใหทุน

ไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร

http://lms.npru.ac.th

หรือโทร. 3719

**เงื่อนไขในการจัดทำบทเรียนออนไลน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใหทุน

สนุบสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ.2559

เพื่อขอรับทุน รายวิชาละ 15,000 บาท


