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 ผ านไปแลวสำหรับการอบรมโครงการเตร ียมความพรอมสู  

มาตรฐาน Microsoft Office Specialist สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 และ 5 

จำนวน 2 รุน โดยรุนที่ 1  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2559 และ รุนที่ 

2   วันที่ 25-26 เมษายน 2559 โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท เออารไอที 

จำกัด เปนผูถายทอดความรู ในการนี้มีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการ 

จำนวน ทั้งสิ้น 74 คน และมีผูผานมาตรฐานและไดรับประกาศนียบัตร 

Microsoft Office Specialist จำนวน 63 คน

การแกไขและปรับปรุงเว็บไซตสวนตัวของอาจารยเพื่อรับการประเมิน
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร ขอความรวมมือคณาจารยแกไขและปรับปรุงเว็บไซตสวนตัวให 

แลวเสร็จ เพื่อรับการประเมิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินการจัดสงแบบสำรวจ 

เรื่อง ชี้แจงและขอใหตรวจสอบการประเมินเว็บไซตสวนตัวของอาจารยไปยังหนวยงานของทาน ขอความอนุเคราะหตอบ 

แบบสำรวจดังกลาว และสงกลับหนวยงานของทาน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หากตองการสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ คุณนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน โทร.3717

ขอเชิญเขารวม...

โครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน

Microsoft O�ce Specialist

Scoop

Google Apps for Education :  Active 

Learning with Google Apps for Education 

รุนที่ 1 วันที่ 2 - 3 มิ.ย. 59

รุนที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59 

การใชงาน Google Apps for 

Education : Working in the cloud

รุนที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. 59

รุนที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 59

สำหรับบุคลากรสำหรับอาจารย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer 

มาตรฐาน Microsoft Office Specialist

Word 6 -7 มิ.ย.59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer 

มาตรฐาน Microsoft Office Specialist

Excel
สำหรับอาจารยและบุคลากร สำหรับอาจารยและบุคลากร

8-9 มิ.ย.59

สมัครไดแลววันนี้ โดยอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://res.npru.ac.th/training/ 

หรือลงชื่อสมัครไดดวยตนเองที่หนวยงานของทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3710
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ระบบเอกสารประชุมออนไลน

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาระบบเอกสารประชุมออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวกแกบุคลากรของมหา 

วิทยาลัยในการจัดการประชุมและตอบสนองนโยบายลดการใชกระดาษ (Paperless) โดยสามารถเก็บเอกสารประกอบการ 

ประชุมตามวาระ เรียกดูเอกสารยอนหลัง โดยแอพพลิเคชั่นสามารถใชงานผาน Smart Phone, taplet PC และ 

Computer ได

จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยี่ยมชมหนวยงาน
 อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร นำทีมผูบริหารและบุคลากรใหการตอนรับคณะศึกษา 

ดูงานจากศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยรวมแลกเปลี่ยนความรู 

และประสบการณเกี่ยวกับการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

กับการใหบริการอาจารยและนักศึกษา อาทิ ระบบสอบมาตรฐานไอที ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน และระบบงาน 

ทะเบียนและวัดผล เปนตน

ตอนรับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย st.mary's college,Quezon city ประเทศฟลิปปนส 
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอรนำทีมโดยอาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักฯ 

ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย st.mary's college,Quezon city ประเทศฟลิปปนส ในการประชุม 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเยี่ยมชมหนวยงาน

การขยายจุดใหบริการเครือขายไรสาย WIFI ดำเนินการแลวเสร็จ
 งานเครือขายและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ WIFI พรอมติดตั้ง  (ครั้งที่ 2) 

เพื่อขยายจุดใหบริการเครือขายไรสายใหคลอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อาคารโลจิสติกส คณะวิทยาการ 

จัดการ อาคารเกษตร และอาคารปฐมวัย คณะครุศาสตร รวมไปถึงอาคารศูนยวิทยาศาสตร และอาคารคหกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในขณะนี้ไดดำเนินการแลวเสร็จ และเปดใหผูใชบริการสามารถใชบริการได

สำนักคอมพิวเตอร โทร.034-109300 ตอ 3723

NPRU-WIFI
connect to

WIFI ZONE
ฟงกชั่นของระบบ

1. บันทึกรายชื่อเขาประชุม

 ระบบสามารถคนหารายชื่อบุคลากรเพื่อกำหนด 

ชื่อผูเขารวมการประชุมในแตละครั้ง

2. บันทึกเอกสารการประชุม

 สามารถอัพโหลดเอกสารตางๆ แบงตามวาระการ 

ประชุม เพื่อใหผูเขารวมการประชุมสามารถเปดอานในขณะ 

ประชุมได อาทิ ไฟล PDF, Power Point, Word และ 

Excel เปนตน

3. รายงานเอกสารการประชุม

 ผ ู  ใช งานสามารถตรวจสอบความถูกต องของ 

เอกสารที่ทำการอัพโหลดไวบนระบบ

 

4. รายงานชื่อผูเขาประชุม

 แสดงรายชื่อผูเขารวมการประชุมในแตละครั้ง

5. รายงานอานเอกสารการประชุม

 ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะการอานเอกสาร 

ประกอบการประชุมของผูเขารวมการประชุมแตละทานได

 ซึ่งในขณะนี้เปดใหหนวยงานสามารถใชงานไดแลว หากตองการใชงานระบบเอกสารประชุมออนไลนสามารถ 

จัดทำบันทึกขอความแจงความประสงคขอใชงานระบบสงมาที่สำนักคอมพิวเตอร เพื่อใหเจาหนาที่ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ใน 

การใชงานระบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ คุณจตุพร อารมณ โทร.3715


