3

¡ÒÃÍºÃÁ

e-Document

ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃÍºÃÁ

newsletter

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á

»‚·Õ่ 5 ©ºÑº·Õ่ 10
à´×Í¹µØÅÒ¤Á 2560

ÊÓ¹Ñ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

สำนักคอมพิวเตอรจัดอบรมการใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ที่กำลังจะเปด
ใชงานในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทั้งนี้ผูบริหารและบุคลากรสามารถตรวจสอบรอบการอบรม
และดาวนโหลดคำสั่งเขารวมการอบรมไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร เมนู>>ขาวประชาสัมพันธ>>ประกาศ
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Google Webmail แจก!!....พื้นที่เก็บไฟล 1 EB (Exabyte) หรือเทากับ 1 พันลาน GB (Gigabyte)
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกทานวิธีการงายๆ เพียงแคดาวนโหลดโปรแกรม
จาก Link ดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมกับสำนัก
คอมพิวเตอรเตรียมการใชงานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ซึ่งเปนระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ชวยในการรับ-สง
หนังสือราชการ ขอมูลขาวสาร ผานระบบ
ที่ชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ลดเวลาในการติดตอสื่อสาร และลดคาใชจาย
ในการดำเนินงานตางๆภายในสำนักงาน

Windows: https://goo.gl/xgucdW

Google
Drive File

Mac OS: https://goo.gl/1tnxy8

การดาวนโหลด ตอง login ดวยอีเมลล @webmail ของมหาวิทยาลัย สามารถติดตั้งไดทั้งเครื่อง PC และ Mac
lเมื่อติดตั้งเสร็จ login ดวยอีเมลล Webmail ของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้งก็จะเห็นเปน Drive ใหมในเครื่อง
สามารถใชงานเก็บไฟลไดเหมือน Flash Drive

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

Stream

นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหาและรวบรวมเอกสารโดยสำนักคอมพิวเตอร
ไดจัดอบรมใหแกผูบริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหวางวันที่ 9-12
และ 16, 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยมีอาจารย ดร.
วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดีฯ กลาวเปดการ
อบรมโดยระบบดั ง กล า วคาดว า จะเป ด ใช ง าน
อยางเปนทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
อานรายละเอียดเพิ่มเติิมภายในเลม>>

แจกพื้นที่เก็บไฟลบน Webmail

1 EB (Exabyte) หรือเทากับ 1 พันลาน GB
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อานรายละเอียดเพิ่มเติิมภายในเลม>>
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- การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณชารจไฟโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต....................................................................page 1
- การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document).....................................................................................page 2
- การอบรม e-Document และภาพบรรยากาศการอบรม....................................................................................page 3
- แจกพื้นที่เก็บไฟลบน Webmail..........................................................................................................................page 3
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ขาวสารดาน IT
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โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

Adapter และสายชารจในตลาดปจจุบันมีใหเหลือหลายชนิดหลายยี่หอ ดังนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้เรามาดู
การเลือกซื้อ Adapter และสายชารจไฟคุณภาพดีใหกับโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตกันนะครับ

“บางคนอาจจะเคยพบกับปญหาซื้อ Adapter และสายชารจ
แตชารจไมเขาหรือชารจแลวเครื่องรวน”
สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นไดจากอุปกรณทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยอาการชารจไมเขา อาจเกิดจาก Adapter
ไมสามารถจายกระแสไฟ (Current; Ampere) ไดเพียงพอตอความตองการของอุปกรณ และอาจเกิดจาก ความ
ตานทาน (Resistance; Ohm) ของสายชารจนั้นสูงเกินไป ทำใหกระแสไฟไหลผานไดไมมากพอ สวนอาการเครื่อง
รวนขณะชารจไฟมักจะเกิดจาก Adapter จายไฟไมคงที่ หรือ Adapter จายกระแส ไฟที่มีความตางศักย
(Voltage;Volt) ไมคงที่ ดังนั้น Adapter ที่ดีจึงตองจายไฟที่มีความตางศักยคงที่โดยประมาณ 5 Volts
สวนสายชารจที่ดีจะตองมีความตานทานต่ำๆเพื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดีขึ้น
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ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) สามารถสราง สง เวียน และลงนามเอกสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยสามารถสรางเอกสารดวย e-Form ไดหลายรูปแบบ และตั้งสมุดทะเบียนรับ-สงเอกสารไดไมจำกัด
โดยแยกตามหนวยงาน ผูใชงานสามารถเปนไดทั้งผูสราง เปดอาน สั่งการ หรือลงนามไดดวยตนเอง ชวยลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน โดยผูใชงานสามารถติดตามสืบคนสถานะของเอกสาร ขอมูลยอนหลัง หรือเอกสารแนบไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ขอมูลจะถูกจัดเก็บบนระบบ มีความคงทน ไมเสี่ยงตอการสูญหายและทำลายโดยงาย อีกทั้งยังสะดวกในการ
จัดเก็บเอกสารและสืบคน
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ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) สามารถเขาใชงานไดทั้ง PC, Smart Phone และ Tablet
โดยใชเว็บบราวเซอร Google Chrome หรือ Safari ไดที่เว็บไซต http://e-ofﬁce.npru.ac.th/ และ login โดยใช
account Single Sign On

Login ดวย
Single Sign On
จากการทดลองกับอุปกรณชารจไฟจำนวนหนึ่งประกอบดวย Adapter สายชารจยี่หอตาง ๆ
โดยวัดกระแสไฟและความตางศักยดวย USB Tester ผลที่ไดทำใหทราบวาราคาของสินคาอาจจะมีผลกับคุณภาพ
ของการใชงานอยูบาง โดย Adapter ที่มีราคาสูงมีแนวโนมที่จะจายกระแสไฟคงที่ ทำใหลดปญหาอุปกรณ
ทำงานผิดปกติขณะชารจไฟ สวนสายชารจที่แพงกวาก็จะมีแนวโนมที่จะใหกระแสไฟที่มากกวาได ทำใหชารจไฟ
เขาสูอุปกรณของเราไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกมากที่สงผลตอราคาและคุณภาพของสินคา ดังนั้นการเลือก
ซื้ออุปกรณชารจไฟจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับการใชงาน ราคาและคุณภาพของอุปกรณที่ตองการชารจและเงิน
ในกระเปาของคุณเอง

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (30 กันยายน 2560)

เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะพบเมนูการใชงานตางๆอยูดานซายมือของระบบ เมื่อผูใชงานเกิดความไมแนใจ
ในการใชงานระบบ สามารถคลิกเมนูชวยเหลือ เพื่อศึกษาคูมือการใชงานระบบอยางละเอียดที่เมนู “คูมือ” มุมขวาบน
จะพบกับเมนูชวยเหลือดานตางๆ แยกเปนหัวขอ
อาทิ การตั้งคา web browser การตั้งคา
บุคลากรและความปลอดภัยตางๆ เปนตน
หากพบปญหาในการใชงานระบบติดตอผูดูแล
ระบบ โทร.3717

