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บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ระดับมัธยมศึกษา ในเดือนกรกฎาคม 2560
สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ระดับมัธยมศึกษา
ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนและผลิตสื่อบทเรียนออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในเดือนนี้เปนคิวของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2
อาคารสำนักคอมพิวเตอร

โครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาแรกเขา ประจำป 2560
สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาแรกเขา ประจำป 2560
ในวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2560 ณ หองฝกอบรมสำนักคอมพิวเตอร โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอรเปนผูให
ความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆของสำนักคอมพิวเตอร บรรยายกาศการอบรมเปนไปดวยความสนุก
สนานนักศึกษาสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศตางๆ ที่สำนักคอมพิวเตอรพัฒนาขึ้นได
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แนะนำ

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการพั ฒ นา
เว็ บ ไซต ด  ว ยระบบเว็ บ ไซต อ ั ต โนมั ต ิ
และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR

สำหรับอาจารย

7 กรกฎาคม 2560

เทคนิค
26

การจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ
ดวยโปรแกรม Microsoft Word
สำหรับอาจารย

กรกฎาคม 2560

25

กรกฎาคม
2560
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมั
ครเขารวมได
ที่
เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู
“งานอบรม” เมนูยอย “งานอบรมสำหรับบุคลากรภายใน”

Scoop
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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แนะนำบริการ

การใชงานระบบ VDI NPRU
Virtual Desktop Infrastructure

รูจักกับระบบ VDI
Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI เปนเทคโนโลยีที่ประยุกตนำการทำ Virtualization
หรือที่เรียกวาเทคโนโลยีที่ใชสำหรับการสรางทรัพยากรเสมือน เขามาชวยปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรของผูใชงาน
ใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมเพียงพอ และยังชวยลดปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอรไดจัดทำ “ระบบ VDI NPRU”
เพื่อใหอาจารยและบุคลากรไดใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ไดแก MATLAB, Camtasia Studio, SPSS,
Adobe Master Collection เปนตน
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การเตรียมการและเปดใชงานระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส (e-document)
สำนักคอมพิวเตอรจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมการและเปดใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(e-document) สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขึ้น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุม SC101
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว ใหเกียรติกลาวเปดงาน และผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย เปนประธาน ในการนี้คณะกรรมการจากหลายหนวยงานรวมกันหารือเกี่ยวกับความตองการ
ในการพัฒนาระบบสราง สง เวียน และลงนามเอกสารบนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-document) ใหประสบ
ผลสำเร็จเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการใชงานในอนาคต

Scan เขาสูระบบ
VDI NPRU

การอบรมและสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560
รอบอบรมและสอบมาตรฐานไอที

ขอดีของระบบ VDI
1. ความสะดวกในการบริหารจัดการ
เนื่องจาก VDI จะมีการจัดเก็บ image desktop
ทั้งหมดเอาไวบน Virtualization ใน Data Center
ทำใหการบริหารจัดการ อัพเกรด application และ
software ลิขสิทธตางๆ ทำไดจากศูนยกลาง
2. ความปลอดภัยที่มากขึ้น
ปองกันเครื่องลูกขายลงโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์และปอง
กันการรั่วไหลของขอมูลในองคกร
3. ความคุมคา
หนวยงานไมจำเปนตองมีเครื่อง PC ที่มีประสิทธิภาพ
สูงก็สามารถใชงาน software จากสวนกลางได

วิธีการใชงาน
สำนักคอมพิวเตอรไดเปดใชบริการระบบ VDI แลว
โดยผูใชบริการสามารถดาวนโหลดโปรแกรม VMware
Horizon Client มาติดตั้งที่เครื่อง PC ของตนเอง
เพื่อเขามาใชงาน software ลิขสิทธิ์ตางๆ ที่ใหบริการ
อยูบนระบบ VDI ไดแลว
โดยวิธีการติดตั้งและการใชงานระบบ VDI สามารถ
ดาวน โ หลดได ท ี ่ เ ว็ บ ไซต ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร
http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู Downloads >>
คูมือการใชงานระบบตางๆ >> คูมือการใชงานระบบ
Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ คุณวชิราวุธ
จันผอง โทร.3716

27 กรกฎาคม 2560

เปดรับสมัคร 16 กรกฎาคม 2017

รอบสอบ

23 กรกฎาคม 2560

เปดรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2017
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สิงหาคม 2560
จำนวน 4 รอบ

เปดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2017

สิงหาคม 2560
จำนวน 2 รอบ

เปดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2017

จำนวน 4 รอบ
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สมัครไดที่เว็บไซต
http://cert.npru.ac.th
/register

