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งานบริการวิชาการ
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ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญอาจารยที่สนใจ
จัดทำบทเรียนออนไลน

เพื่อขอรับทุนรายวิชาละ
15,000 บาท 

บนระบบ NPRU LMS

อานรายละเอียดเพิ่มเติมภายในเลม

PowerPoint TemplateNPRUNEW

อานรายละเอียดเพิ่มเติมภายในเลม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปสุดทาย กอนสมัครงาน ติดอาวุธดาน IT

เปดใหผูที่สนใจลงทะเบียน

ผานเว็บไซตไดแลววันนี้

 สำนักคอมพิวเตอรรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน 

ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 

2559 ณ หองประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ

เปดรอบอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

เปดใหผูที่สนใจลงทะเบียนผานเว็บไซตไดตั้งแตวันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2559

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

Microsoft Office Specialist (MOS) 

Certificate มาตรฐานระดับสากล

วันนี้คุณมีอาวุธติดมือแลวหรือยัง ถายังมาหาเรา

อานรายละเอียดเพิ่มเติมภายในเลม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปสุดทาย กอนสมัครงาน ติดอาวุธดาน IT
Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

มาตรฐานระดับสากล เปนที่ยอมรับทั่วโลก

วัน-เวลาที่อบรม
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 MS Excel 70 คน

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 MS word 70 คน

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 MS Excel 70 คน

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 MS Excel 70 คน

ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น. ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 

ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติผูสมัคร
1. ตองเปนนักศึกษาชั้นปสุดทายของ NPRU รหัส 56 

(หลักสูตร 4 ป) หรือ 55 (หลักสูตร 5 ป)

2. ตองไมเคยผานการทดสอบ MOS กับทางมหาวิทยาลัย 

มากอน

3. มีความตั้งใจในการเขารวมโครงการ ฯ อยางจริงจัง
 

ลงทะเบียนสมัครสอบไดที่เว็บไซต 

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

สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณวชิราวุธ จันผอง โทร.3710 
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การจัดทำผลงานบนระบบ NPRU LMS

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพื่อกระตุนการผลิตบทเรียนออนไลนของอาจารยในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสื่อเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษา 

และสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถิ่น จึงขอเรียนเชิญอาจารยที่สนใจเขารวมโครงการโดยสามารถสง 

ผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาไดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

เพื่อขอรับทุน รายวิชาละ 15,000 บาท

ผูขอรับทุนแจงความประสงคขอรับทุน โดยกรอกแบบ 

ฟอรมการขอรับทุนสงมายังสำนักคอมพิวเตอร พรอมแนบ 

มคอ.๓ ของรายวิชาที่นำเสนอขอรับทุน และหลักฐาน 

ในการจัดทำบทเรียนออนไลน จำนวน 1 บท 

ใหคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 

โดยบทเรียน 1 บท จะตองประกอบไปดวย
 

1. บทเรียนที่มีเนื้อหาที่อยูในรูปของไฟลนำเสนอ (Power-

Point Presentation) จัดทำโดยใช Template ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. บทเรียนที่อยูในรูปของไฟลวิดีโอโดยใสตราสัญลักษณ 

ของมหาวิทยาลัยตลอดการนำเสนอเนื้อหา โดยตรา    

สัญลักษณจะตองมีขนาดตามที่กำหนด

3. แบบทดสอบหรือแบบฝกหัด หรืองานที่มอบหมายแตละ 

บทเรียน

ดูตัวการสรางอยางรายวิชาไดที่เว็บไซต 

http://cic.npru.ac.th/lms เมนู 

“ตัวอยางรายวิชาที่ไดรับทุน”

ผูผานการคัดเลือกตองสงผลงานบทเรียนออนไลนที่เสร็จ 

สมบูรณครบทุกบท ใหกับสำนักคอมพิวเตอร ภายในวันที่ 

28 เมษายน 2559 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก 

ผูทรงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 

โดยจัดสงหลักฐานดังตอไปนี้
 

1. แบบฟอรมขอสงผลงานบทเรียนออนไลนเพื่อขอรับทุน

2. มคอ.3 ของรายวิชาที่นำเสนอขอรับทุน

3. บทเรียนออนไลน ใน CD จำนวน 1 แผน
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เมื่อผูรับทุนผานการเมินจากผูทรงคุณวุฒิเปนที่เรียบรอยแ

ลวและคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับการแกไขบทเรียน 

ออนไลน สำนักคอมพิวเตอรจะดำเนินการเบิกจายทุน 

จำนวน 15,000 บาท

ผูขอรับทุน สามารถอานประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใหทุนฯ  

และดาวนโหลดคูมือการจัดทำผลงานไดที่เว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) 

เมนู “คูมือการจัดทำ ผลงานเพื่อขอรับทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3719

เงื่อนไขในการขอรับทุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องการใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ไดออกแบบ PowerPoint Presentation Template เวอรชั่นใหม 

โดยเพิ่มพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาตามความตองการของผูใชบริการ โดยใดจัดทำขนาด Widescreen 16:9 และ 

Standard 4:3 ผูใชงานสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th/ เมนู “Down-

loads” เมนูยอย “PowerPoint, Business Card Template”

ดาวนโหลด NPRU PowerPoint Presentation Template
เวอรชั่นใหมไดแลววันนี้


