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การอบรมโครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Office Specialist 
 ผานไปแลวสำหรับการจัดโครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Office Specialist Certificate 

ของนักศึกษา จำนวน 7 รุน ที่จัดขึ้นในระหวางเดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 2560 โดยมีนักศึกษาสมัครเขา 

รวมโครงการเปนจำนวนมาก และมีผูสอบผานจำนวนทั้งสิ้น 208 คน โดยผูสอบผานจะไดรับประกาศนียบัตรยืนยันความ 

สามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Office Specialist Certificate)  ที่เปนมาตรฐานสากล 

ที่ทั่วโลกใหการยอมรับ จากบริษัทเออารไอที จำกัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การสราง Infogaphic 

อยางมืออาชีพ” สวัสดีปใหม

2560

เปดเทอมแลว..สำนักคอมพิวเตอรเปดให

บริการหองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

ตั้งแตเวลา 8.30-19.30 น. เปนตนไป

Designed by Visnezh - Freepik.com

กองทุนคอมพิวเตอร

หองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

การใหบริการ.......

ใหบริการยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อานรายหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ

ใหบริการไดที่เว็บไซต 

http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู

บริการ>>กองทุนคอมพิวเตอร

โดยไมเสียดอกเบี้ย!!

Scoop

 สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“การสราง Infographic อยางมืออาชีพ” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนขึ้น เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559  เพื่อนำเทคนิค 

และหลักการการสรางงานดาน InfoGraphic  มาประยุกตใชกับงานดาน 

การเรียนการสอน การนำเสนอและพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธสิ่งพิมพ 

ในองคกร โดยไดรับเกียรติจากอาจารยกษิติ พันธุถนอม จากบริษัท City 

Hubs Corporation เปนวิทยากรใหความรู
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร
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โครงการปรับปรุงระบบสาย LAN อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
 งานเครือขายและการสื่อสารไดดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงระบบสาย LAN อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยา- 

ศาสตรประยุกต เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชงานอินเทอรเน็ตแกคณาจารยและบุคลากร อาคารศูนยวิทยาศาสตรและ 

วิทยาศาสตรประยุกต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2559 ขณะนี้ดำเนินการแลวเสร็จ สามารถใชงานไดแลววันนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสนทนาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน 

สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร
 สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน 

หลักสูตร Effective English for International Communication เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ 

โรงแรมไมดารีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สำหรับการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความกลาและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

โดยไดรับเกียรติจาก Ms.Yanti Ovina Limiariti, อาจารยสถาพร รุงสวาง และอาจารยขนิษฐา ไทยเจริญ 

วิทยากรจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนผูใหความรู บรรยากาศในการอบรมเปนไปดวยความ 

สนุกสนาน บุคลากรสำนักคอมพิวเตอรไดเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

อานซักนิด ! กอนหมดสิทธิ์สอบ
การแตงกายเขาสอบมาตรฐานไอทีของนักศึกษา

การเขาสอบมาตรฐานไอทีของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ. 2548 หรือแตงกายสุภาพเรียบรอย 

ดังนี้

การแตงกายนักศึกษาภาคปฏิบัติ
 - เสื้อแขนสั้นมีปก ผาหนาตลอด ติดกระดุม 

ปลอยชาย สีของเสื้อใหเปนไปตามที่คณะและสาขา 

วิชา กำหนด

 - กางเกง ขายาว แบบและสีสุภาพ ไมสวมกาง 

เกงยีนส

 - รองเทา หุมสน แบบและสีสุภาพ ใชประกอบ 

กับถุงเทาสีสุภาพ

 การแตงกายนักศึกษาภาคปฏิบัติพลศึกษา 

ยึดตามการกำหนดของคณะและสาขาวิชานั้น ๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาสอบ
 1. ตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคร- 

ปฐม อยูในระดับชั้นปที่ 2 เปนตนไป

 2. นักศึกษาตองมีรหัสในการยืนยันตัวบุคคล 

Single Sign-On (SSO) และสามารถใชงานระบบ

Webmail ของมหาวิทยาลัย ในการจัดสงคำตอบผาน 

ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได

 3. นักศึกษาตองไมถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบ 

จากมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชาย
 - เสื้อเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว หรือสี 

ออน หรือสีสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมมีดอก สวมทับ 

ชายเสื้อไวในกางเกง

 - กางเกง ขายาว แบบสุภาพ สีดำ สีกรมทา สี 

เทา หรือสีน้ำตาลเขม ไมมีลวดลาย ไมสวมกางเกง 

ยีนส

 - รองเทาหุมสนแบบและสีสุภาพ ใชประกอบ 

กับถุงเทาสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง
 - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวไมมีลวดลาย มีความ 

หนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองาม ผาหนาตลอด 

ติด กระดุม สวมทับชายเสื้อไวในกระโปรง

 - กระโปรง สีดำ สีกรมทา สีเทา หรือสีน้ำตาล 

เขม ความยาวคลุมเขาแบบสุภาพ

 - รองเทา หุมสน แบบและสีสุภาพ

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        http://dept.npru.ac.th/std/


