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บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ระดับมัธยมศึกษา
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ผานไปแลวสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบออนไลนและผลิตสื่อบทเรียนออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รุน ดังนี้
หลักสูตร 5 วัน ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีอาจารยสมพล สุขเจริญพงษ และอาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา เปนวิทยากรบรรยายใหความรู
หลักสูตร 3 วัน ระหวางวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนแหลมบัววิทยา โดยมีอาจารยบพิตร ไชยนอก
และอาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา เปนวิทยากรบรรยายใหความรู

CC

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ

facebook : cc.npru website: cic.npru.ac.th

Webmail ของมหาวิทยาลัย
สามารถใชงานบนระบบ IOS และ Android
(@webmail.npru.ac.th)

ไดแลววันนี้...

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบ
วงจร สำหรับบทเรียนออนไลน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินการจัดทำคูมือการใชงาน
google mail ภายใตชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย @webmail.npru.ac.th ใหสามารถใชงาน
บนอุปกรณเคลื่อนที่ tablet และ smartphone ได โดยการดาวนโหลดแอพลิเคชั่น “Gmail” บน App Store และ Play
Store (ฟรี) แลวดำเนินการติดตั้ง จากนั้นตั้งคาการใชงานใหเปน e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการตั้งคาการใชงาน
สามารถเขาดูไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู “downloads” เมนูยอย “คูมือการใชงาน
ระบบตางๆ” จะพบกับคูมือการใชงาน Webmail บนระบบ IOS และ Andriod

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร
สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขึ้น จำนวน 2 หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 การสราง Presentation แบบ Infographic อยางมืออาชีพ วันที่ 27 มีนาคม 2560
หลักสูตรที่ 2 การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน วันที่ 28 มีนาคม 2560
โดยไดรับเกียรติจากคุณกษิติ พันธุถนอม วิทยากรจากบริษัทซิตี้ฮับ คอรปอเรชั่น เปนวิทยากรใหความรู
บรรยากาศภายในงานเปนไปดวยความสนุกสนานผูเขาอบรมสามารถสรางสื่อมัลติมีเดียไดอยางมืออาชีพ

Scoop
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

- ขาวสารดาน IT การใชงาน google Scholar...................................................................................................page 1
- ขั้นตอนการใชงาน Google Scholar................................................................................................................page 2
- กำหนดการสอบและการอบรมมาตรฐานไอทีเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560....................................................page 2
- การใชงาน NPRU Google Apps Service.......................................................................................................page 3
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แนะนำบริการ

การใชงาน Webmail ของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร ไดนำระบบ Google Apps for Education มาใช ภายใตชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย
@webmail.npru.ac.th โดยมี ชุดเครื่องมือตางๆ ของ google ที่เปดใหสถาบันการศึกษาใชสำหรับเปนเครื่องมือ
เสริมประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลนแลวแตอาจารยผูสอนจะนำไปประยุกตใช

โดยสามารถเขาใชงานไดที่เว็บไซต https://webmail.npru.ac.th คลิกเมนู “เขาสูระบบ” login ดวย User
SSO ตามดวย @webmail.npru.ac.th หากไมเคยสมัครเขาใชงานใหคลิกเมนู “ลงทะเบียนที่นี่” กรอกขอมูลพื้นฐาน
เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเขาใชงาน ทั้งนี้สามารถศึกษาคูมือการใชงาน Apps ตางๆ ไดที่เมนู “คูมือการใชงาน Google
Apps”

CC

2

จดหมายข
กคอมพิ
วเตอร
¨´ËÁÒÂ¢‹าวสำนั
ÒÇÊÓ¹Ñ
¡¤ÍÁ¾Ô
ÇàµÍÃ

newsletter

โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก

สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยมีกลุมเปาหมายคือบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เขต 8 เขต 9 และเขต 10 ในภูมิภาคตะวันตก
โดยโครงการจะจัดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2560 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ระดับมัธยมศึกษา

มีนาคม - สิงหาคม 2560

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ดิจิตอลดวย PowerPoint

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

การใชงานบอรด Raspberry
เบื้องตน "

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

การใชงานบอรด Arduino
เบื้องตน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

**อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/ext_training/

การใชงาน Google Scholar

เว็บไซตคนหางานเขียนทางวิชาการ

Google Scholar เปนเครื่องมือที่ใชในการเผยแพร
และคนหางานเขียนทางวิชาการ ทั้งบทความ, Peer-Reviewed,
วิทยานิพนธ, หนังสือ, บทคัดยอ ฯลฯ โดยสามารถเขาใชงานไดที่
เว็บไซต https://scholar.google.co.th/ จากนั้นใหเขาสูระบบ
ดวยอีเมลของมหาวิทยาลัย
โดยกรอกขอมูลสวนตัว และตั้ง
Proﬁle เปนสาธารณะ เพื่อเผยแพรความรูและผลงานทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก และเพื่อเพิ่มเครดิตและอันดับของ
เว็บไซตมหาวิทยาลัยบน google ทั้งนี้สามารถศึกษาคูมือการใชงานไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร เลือกเมนู “downloads” เมนูยอย “คูมือการใชงาน ระบบตางๆ” จะพบกับคูมือคูมือการสมัคร และใชงาน Google Scholar
**พบปญหาในการใชงานติดตอ noppasittr@webmail.npru.ac.th หรือโทร.3717

กำหนดการสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนเมษายน 2560

