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การประเมินเว็บไซตสวนตัวของอาจารย ประจำป 2559 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินการจัดสงผลการประเมินเว็บไซตสวนตัวของอาจารย 

ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินเว็บไซต คณะ สาขาวิชา ศูนย/สำนักและอาจารยไปยังคณะ เพื่อใชเปนแนว 

ทางในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยจะรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

ตอไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ คุณนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน โทร.3717

อยากใช Wi-Fi ฟรี
มองหาสัญลักษณ
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Scoop

งานเครือขายและการสื ่อสารไดดำเนินการใหบริการ 

เครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย คลอบคลุมพื้นที่ในมหา- 

วิทยาลัยมากกวา 73 เปอรเซ็นต คณาจารยและนักศึกษา 

สามารถใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตใรสายได เพียง 

เชื่อมตอ NPRU-WIFI และ Log in โดยใชระบบ Single 

Sign On เพียงเทานี้ก็สามารถใชบริการ Wi-Fi ฟรี 

ไดแลว

แจงปญหาในการ 

ใช งานเคร ือข าย 

ไดที่เบอรโทรศัพท

034-109300 

ตอ 3723

กองทุนคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เปดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

กูยืมเงินสำหรับซื้อคอมพิวเตอร
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร

http://cic.npru.ac.th/  หรือโทร.3705

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 สำนักคอมพิวเตอรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสำนัก/สถาบัน ปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยคณะกรรมการ 

ไดสรุปผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปการศึกษา 

2559  ไดคะแนนรวม 4.54

ติดตามขาวสาร การเปดรับสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2559

ไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th 
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หลักเกณฑและราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ประจำปงบประมาณ 2560

การพิมพใบรับรอง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายใหสำนักคอมพิวเตอรจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 

เพื่อเปนการวัดความรู ความสามารถทางดาน IT กอนสำเร็จการศึกษา   โดยมีการบรรจุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 การสำเร็จการศึกษาขอ 

29 ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวา (๗) สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 เมื่อนักศึกษาสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว สามารถพิมพใบรับรองการสอบผานมาตรฐานเทคโน- 

โลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บเปนเอกสารสำเนาแสดงการสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได โดยมีวิธีการดังนี้

การสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขาสูเว็บไซต http://cert.npru.ac.th

เลือกเมนู “พิมพใบรับรองสอบมาตรฐาน” ดานซายมือ 

ของระบบ

สำหรับนักศึกษาที่เขาใชงานในครั้งแรก ใหคลิกเลือก 

เมนู “กำหนดรหัสผาน เพื่อบันทึกขอมูลของนักศึกษา

หลังจากเสร็จสิ ้นการบันทึกขอมูลของนักศึกษาแลว 

ระบบจะกลับมาสูหนาจอหลัก ใหนักศึกษาดำเนินการ 

บันทึกรหัสนักศึกษาและรหัสผาน จากนั้นกด “ดำเนิน 

การ” เพื่อตรวจสอบขอมูล 

แนวปฏิบัติ เรื่อง การแตงกายของนักศึกษา
สำหรับเขาสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การแตงกายของนักศึกษาสำหรับการเขาสอบมาตรฐานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ 

แตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2548 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติการแตงกายของนักศึกษา กศ.พป. 

 **นักศึกษาภาคปกติแตงกายดวยชุดนักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย

 **นักศึกษาภาค กศ.พป. ใหแตงกายสุภาพตามสากลนิยม หรือแตงชุด 

นักศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ

กรณีพบการแตงกายของนักศึกษาไมเปนไปตามระเบียบ/ประกาศของมหา  

วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักคอมพิวเตอรไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณพวงตอ สำหรับการจัดซื้อ ไดกำหนดหลักเกณฑและราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ เพื่อใช 

เปนแนวทางในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ประจำปงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยสามารถดาวน 

โหลดรายละเอียดไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู “Downloads” จากนั้นเลือกเมนู 

“หลักเกณฑและราคากลางครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ประจำปงบประมาณ 2560”

การประชาสัมพันธขาวสาร ผานจอทีวีประชาสัมพันธ Digital Signage

 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินการติดตั้งจอทีวีประชาสัมพันธ จำนวน 39 จุด ทั่วทั้งมหา 

วิทยาลัย หากหนวยใดตองการนำขอมูลขึ้นระบบประชาสัมพันธ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอใชบริการระบบ 

ประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยผานจอทีวี ไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เมนูหลัก 

“Downloads” เมนูยอย “แบบฟอรมการ ขอใชบริการตางๆ” 

ไฟลที่ใชสำหรับการประชาสัมพันธ

  1. ไฟลวิดีโอ Wide Screen [16:9] ขนาดภาพ 1920 x 

1080 Pixels ความยาวไมเกิน 15 วินาที

 2. หากเลือกไฟลรูปภาพ ไฟลตองมีนามสกุล JPG ขนาด 

ขนาดภาพ 1920 x 1080 Pixels

ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไวบนระบบ หากตองการศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกอานคูมือการใชงาน 

ไดที่ดานลางของระบบ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุรัตน ศิลาประ 

เสริฐ   โทร. 034-109300 ตอ 3710


