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      สมัครสอบไดที่เว็บไซตคอมพิวเตอร เลือกเมนู “สมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

หากพบปญหาในการสมัครสอบ ติดตอ 034-109300 ตอ 3710

เขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาบุคลากร

การอบรม
ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน

และการสอบมาตรฐานไอที
รอบอบรม

9 เมษายน 2560
เปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2560

รอบสอบ

29 มีนาคม 2560
เปดรับสมัคร 19 มีนาคม 2560

19 เมษายน 2560
เปดรับสมัคร 9 เมษายน 2560

23 เมษายน 2560
เปดรับสมัคร 12 เมษายน 2560

26 เมษายน 2560
เปดรับสมัคร 12 เมษายน 2560

รอบสอบ

5 เมษายน 2560
เปดรับสมัคร 26 มีนาคม 2560
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โครงการอบรมการสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับบทเรียนออนไลน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การจัดการเรียนการสอน โดยสำนักคอมพิวเตอรเปนผูใหบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) 

และสนับสนุนทุนในการจัดทำบทเรียนออนไลนใหแกคณาจารย ในการนี้สำนักคอมพิวเตอรไดเล็งเห็นถึงความ 

สำคัญที่จะปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยประยุกตใชสื่อเสริมทักษะในรูปแบบตางๆ แกอาจารย 

และนักศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคณาจารยใหมีความรูความสามารถในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนใน 

รูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ประกอบไปดวยภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่ชวยสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษา 

สามารถเรียนรูไดเร็วและเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น อีกทั้งยังเปนการสรางความรูความเขาใจแกผูที่ไดรับทุน 

สนับสนุนในการจัดทำบทเรียนออนไลน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

สำหรับบทเรียนออนไลน (LMS) อีกดวย โดยโครงการจะจัดขึ้นจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1

2 หลักสูตร “การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน”

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

หลักสูตร “การสราง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อยางมืออาชีพ”

วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560

พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งที่ 38 
 บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร เขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬา 

บุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งที่ 38  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
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รองรับเว็บเบราเซอร Mozilla Firefox , google chrome และ internet explorer 

(รองรับ internet explorer ตองเปนเวอรชั่น 10 ขึ้นไปเทานั้น) นอกนั้นระบบยังไมรองรับ

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอร
 สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรของสำนักคอมพิวเตอร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 

โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง จากคณะวิทยาการจัดการเปนผูถายทอดความรู โดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อปูพื ้นฐานความรู และสรางความรู ความเขาใจใหกับผู เขารวมโครงการถึงแนวทางของการทบทวนแผน 

ยุทธศาสตรและการทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักคอมพิวเตอรใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเพื่อนำกรอบของแผนยุทธศาสตรไปใชประโยชนในการวางแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป และเปนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอรในระยะยาวที่สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง 

โดยมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ เปนระบบและมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการติดตั้งระบบเครือขายอาคาร 100 ป ฝกหัดครูไทย
 งานเครือขายและการสื่อสารไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑและติดตั้งระบบเครือขาย อาคารเอนกประสงค 

100 ป ฝกหัดครูไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแกบุคลากรและนักศึกษา 

ซึ่งในขณะนี้ไดดำเนินการติดตั้งระบบเครือขายแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2560 บุคลากรและนักศึกษาสามารถ 

ใชงานไดแลวในขณะนี้

อาคาร 100 ป 

ฝกหัดครูไทย

LINE Dictionary 
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ

  LINE ไดปลอยแอพใหมซึ่งเปนแอพพจนานุกรม ( Dictionary ) ที่เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา 

และกลุมวัยทำงานที่จำเปนตองหาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนนี้ก็มาเปนแอพฟรีบนมือถือคุณแลว 

โดยแอพนี้มีชื่อวา  LINE Dictionary พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย และ ไทย-อังกฤษ โดยแอพ LINE Dictionary นี้ 

เปนแอพเนื้อหาและคำแปลจากพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย โดย Oxford (ออกซฟอรด) และพจนานุกรมไทย -อังกฤษ 

โดย SE-ED (ซีเอ็ด)

วิธีใชเพียงดาวนโหลดแอพ Line Dictionary 

ลงมือถือหรือแท็บเล็ต โหลดไดทั้งทาง App Store และ 

Play Store แลวทำการ sign in ดวยบัญชี Line ของคุณ 

ก็พรอมใชงานไดทันที 

คราวนี้เวลาหาศัพทก็พิมพตรง ชองคนหาดานบน 

แอพก็จะดำเนินการคนหาใหแบบทันทีทันใด

หลังจากที่หาคำแปลไดแลว ก็สามารถดูตัวอยางประโยค 

ที่ใชกับศัพทอังกฤษคำนั้นไดดวย และขอมูลความรูภาษา 

อังกฤษอื่นๆ  เชน คำเหมือน คำตรงขาม คำพองเสียง 

คำพองความหมาย รวมถึงบทสนทนาภาษาอังกฤษ 

คำคม สุภาษิตรายวัน  และ หากแตะที่ไอคอนลำโพง 

หนาประโยค จะมีเสียงภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา 

ดวย  โดยแอพ Line Dictionary นี้สามารถใชไดทั้งแบบ 

ออนไลนและแบบออฟไลนได และสามารถแชรคำศัพท 

ใหเพื่อนๆ เห็น ผานทาง line , facebook , twitter 

ไดดวย

ที่มา : ITDAY TECH FOR YOUR LIFE (2014). ฝกศัพทอังกฤษดวย Line Dictionary แอพพจนานุกรมบนมือถือคุณ

 <http://www.itday.in.th/> ( 22 มีนาคม 2560).


