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จัดทำโดย
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NPRU Open Courseware
á¹Ð¹ÓÃÒÂÇÔªÒãËÁ‹

NPRU Open Courseware เปนเว็บไซตสำหรับ 

เผยแพรสื่อการเรียนการสอนของอาจารยที่ไดรับ 

ทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลนที ่ผาน 

การตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาและ 

ด านเทคน ิคการออกแบบบทเร ียนออนไลน  

นักศึกษาหรือผูที่สนใจสามารถเขามาศึกษาเพิ่ม 

เติมไดที่เว็บไซต http://course.npru.ac.th
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ผูสอน : ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ
เรียนรูไว เขาใจงาย มีวิดีโอและเอกสารประกอบ

การสอนแบบ Step by Step 
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ผูสอน : อาจารยนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ

มีวิดีโอตัวอยาง พรอมภาพประกอบ

และเสียงบรรยายภาษาจีนอยางชัดเจน

 

- Google ประกาศปดแอพฯ Google Drive บน PC และ MAC..........................................................................page 1
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- รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนกันยายน.......................................................................................................page 3

- กองทุนคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม..............................................................................................page 3

Scoop

17 กันยายน 2560  จำนวน 4 รอบ  เปดรับสมัคร 7 กันยายน 2560  

      ประกาศผลสอบ 24 กันายน 2560  

 24 กันยายน 2560  จำนวน 4 รอบ  เปดรับสมัคร 14 กันยายน 2560  

       ประกาศผลสอบ 1 ตุลาคม 2560

อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register
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 เปดใหบุคลากรมหาวิทยาลัยยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร ผานกองทุนคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม โดยผูสมัครสามารถอานหลักเกณพและเงื่อนไขในการกูยืมเงินไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร 

เมนูดานบน “บริการ” >> “กองทุนคอมพิวเตอร” 

เอกสารที่ใชในการยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร

- แบบฟอรมการยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร จำนวน 1 ชุด (ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต)

- ใบรายงานเงินเดือน เดือนสุดทายของผูยืม จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ /พนักงานราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยของผูยืม จำนวน  1 

ชุด 

- สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ /พนักงานราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยของผูค้ำประกัน 

จำนวน  1 ชุด

- รายละเอียดคอมพิวเตอร ใบประกาศ/ใบเสนอราคา จำนวน 1 ชุด
- สัญญาการยืมเงิน ลงนามผูยืมและผูรับเงิน จำนวน 2 ชุด

- สัญญาค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร
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ขาวสารดาน IT
 บน PC และ Mac เตรียมเปลี่ยนซอฟตแวรใหม

 ฉบับนี้เปนเรื่องใกลตัวของพวกเรามากๆ เนื่องจากในมหาวิทยาลัยฯของเรามีผูใชงาน Google Apps 

เปนจำนวนมาก โดย Google ประกาศเตรียมปดใหบริการ Google Drive for PC โปรแกรมซิงกขอมูลของ 

Google Drive ในคอมพิวเตอร ซึ่งจะปดใหบริการโปรแกรมดังกลาวในเดือน มีนาคม ป 2018 และจะเปดตัว 

ซอฟตแวรใหม 2 ตัว Backup and Sync และ Drive File Stream สรางความแตกตื่นใหกับผูใชเปนจำนวนมาก 

คิดวา Google จะปดใหบริการ Google Drive

ที่มา : MODIFY: TECHNOLOGY NEWS (2017). Google ไมไดจะปดบริการ Google Drive แคเปลี่ยนโปรแกรมซิงค

 สำหรับ PC <http://www.modify.in.th/18901> ( 15 กันยายน 2560).

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Webometrics
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 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดทำหนาเพจรวมคูมือการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยไดรวบรวมคูมือ 

ตางๆ ที่จำเปนสำหรับการใชงานของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยไดรวบรวมไวที่หนาเว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร 

เมนูดานซายมือ “                                 ” ดังนี้

 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Webometrics เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 

9.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู 

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ และอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม รองผูอำนวยการฯ 

และทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกันสรางความรูความเขาใจตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหผลการจัดดับ 

webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีตัวแทนแตละคณะเขารวมหารือ

 ซึ่งแทจริงแลว Google ไมไดปดบริการ 

Google Drive แคเลิกสนับสนุนโปรแกรมที่ใชกับ 

Google Drive ที่มีชื่อวา Google Drive for PC 

ที่เปนโปรแกรมซิงคไฟลไปยัง Google Drive  สำหรับ 

คอมพิวเตอร และเปลี่ยนมาสนับสนุนหรือใหผูใชงาน 

ดาวนโหลดตัวใหมแทน ที่มีความสามารถมากกวาชื่อ 

“Backup and Sync from Google” แทน 

ซึ ่งตอนนี ้เปดใหดาวนโหลดใชงานแลวที ่เว ็บไซต 

https://www.google.com/drive/download/

 ดวยความที่ชื่อของโปรแกรมสอดคลองกับชื่อ Service จึงทำใหการสือสารอาจผิดพลาด ทำใหหลายคน 

เขาใจวา Google จะปดใหบริการ Google Drive 

สรุปขาว

ประกาศปดแอพฯ Google Drive 

- Google ยังเปดใหบริการ Google Drive เหมือนเดิมทุกอยาง

- คนที่ใชงาน Google Drive for PC โปรแกรม จะยังใชงานไดถึงเดือนมีนาคม 2018

- ตอนนี้มีโปรแกรมซิงคแบบใหมที่ชื่อวา Backup and Sync from Google เปดใหดาวนโหลดและใชงานไดแลว

- นอกนั้นทุกอยางยังเหมือนเดิม


