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์ โครงการอบรม ICDL Application Essentials
งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ไดรับชุดขอสอบ ICDL LEARNING โมดูล ICDL Application
Essentials ภายใตโครงการตนแบบระบบการอบรมกลุมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเปนและทักษะขั้นสูงเฉพาะ
ทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา
ในบริบทประเทศไทย
โดยไดจัดโครงการใหแกอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ไปเมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ชั้น 2
อาคารสำนักคอมพิวเตอร และไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม โดยการตรวจ ATK ใหกับผูเขารวมโครงการทุกทานกอนเขารับการอบรม
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ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม

การใช้งาน Google Workspace
อบรม
เชิงปฏิบัติงาน
แบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

กำหนดการสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
การสอบมาตรฐานไอทีรอบนี้เปนการสอบผานชองทางออนไลน
นักศึกษา (รหัสนักศึกษา)@webmail.npru.ac.th เทานั้น

google meet

ลิงคเขาระบบสอบจะจัดสงทางอีเมลของ

วันที่

18

พฤษภาคม

2565
แนะนำการใชงานผลิตภัณฑของ Google และทำแบบทดสอบความเขาใจหลังอบรมเพื่อ
สามารถนำมาใชประยุกตใชในการสอนหรือการทำงานรวมกันในองคกร อานรายละเอียด
เพิ่มเติม และสมัครไดตั้งแตวันนี้ที่ http://res2.npru.ac.th/training/
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เทคโนโลยีอุปกรณ์พยุงร่างกาย (Orthoses / Exoskeletons)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บางคนอาจจะคุนเคยกับคำวา Exoskeletons อยูบางจากภาพยนตร Sci-Fi ที่เปนอุปกรณเสริมชวยพยุง
ชวยเพิ่มพลังใหกับกลามเนื้อหรือชิ้นสวนของรางกาย ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี Orthoses หรือ
Exoskeletons ในชีวิตจริงบางนะครับ
Orthoses เปนศัพทที่ใชเรียกอุปกรณพยุงรางกายที่ใชทางการแพทย เพื่อชวยพยุงรับน้ำหนักและรับแรงของสวน
ของรางกายที่อาจจะทำงานไดไมสมบูรณ ไมวาจะเกิดจากอาการบาดเจ็บหรือจากโรครายตาง ๆ สวน Exoskeletons
นั้นเปนศัพทที่ใชเรียกรวม ๆ ที่มีความหมายจริง ๆ คือโครงสรางหรือโครงกระดูกที่เคลือบอยูภายนอกสิ่งมีชีวิตเพื่อรองรับ
หรือปองกันอวัยวะนั้น ๆ โดยทั้ง 2 คำนี้สามารถใชเรียกอุปกรณชวยพยุงรางกายที่ใชในการแพทยไดทั้งคู แต Orthoses
จะเปนศัพทที่เปนทางการมากกวา

การแสกนและสรางภาพเสมือน 3 มิติสำหรับ Orthoses
ที่มา: https://www.intechopen.com/
เทคโนโลยีการสราง Orthoses ในปจจุบันประกอบดวยเทคโนโลยีหลายอยางรวมเขาดวยกัน เชน
1. เทคโนโลยีการสรางภาพเสมือน 3 มิติ ที่ใชในการแสกนรางกายผูปวยเพื่อสรางเปนภาพเสมือน 3 มิติ
และใชในการสราง Orthoses ที่มีความเขากันเฉพาะกันอวัยวะสวนนั้นโดยตรง
2. เทคโนโลยี 3D Printing เพื่อผลิตชิ้นสวนของ Orthoses ใหตรงตามกับแบบที่ไดจำลองขึ้นมา
จากอวัยวะตนแบบ
3. เทคโนโลยีดานวัสดุ เพื่อใหโครงสรางที่ทำขึ้นมามีความคงทนแข็งแรง แตมีน้ำหนักที่เบา เพื่อความสะดวก
ในการใชงานของผูปวย
4. เทคโนโลยี Sensor และ AI ใชชวยในการคำนวณการทำงานของอุปกรณพยุงรางกาย และชวยรักษา
ความสมดุลของรางกายในขณะเคลื่อนไหว
อยางไรก็ตาม การสราง Orthoses ที่มีความเขากันเฉพาะกับอวัยวะและรางกายของแตละคนยังมีคาใชจาย
ที่คอนขางสูงอยูมาก แตก็ลดลงมากเมื่อเทียบกับชวงแรก ๆ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา ซึ่งสาเหตุหลักของการลด
ตนทุนมาจากเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่ถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องนั่นเอง
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5 พฤษภาคม 2565)

CC

newsletter

อบรมเทคนิคการทำหนังสือ/ตำรา ร่วมกับ Microsoft Word
งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการ
ทำหนังสือตำรา รวมกับ Microsoft Word" ดวยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ประจำปงบประมาณ 2565
เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการการเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ
และการทำหนังสือ/ตำราใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด
ซึ่งสามารถนำความรู
และเทคโนโลยีไปประยุกตในการจัดทำหนังสือ/ตำราในการขอตำแหนงทางวิชาการ โครงการนี้จัดอบรมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. ดวยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย
ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน เปนวิทยากรบรรยายใหความรู

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล
งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร ไดจัดโครงการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565” ขึ้นในเดือนเมษายน เพื่อพัฒนา
มาตรฐานไอทีใหกับนักศึกษา โดยไดจัดอบรมในหลักสูตรการใชงานโปรแกรม Microsoft Ofﬁce โดยนักศึกษาที่เขา
อบรมในหลักสูตรนี้ เมื่อผานการสอบจะไดรับประกาศนียบัตร
Microsoft Ofﬁce Specialist (MOS)
คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Ofﬁce อยางเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให
การยอมรับ ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติงานจริงเพื่อใหตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงาน โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุน ในวันที่
25-26 เมษายน 2565 การจัดอบรมในครั้งนี้ เปนการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน

