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งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

3

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

 

อาจารยสุชารัตน จันทาพูนธยาน

รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

ที่ปรึกษา

์
   

งานบริการวิชาการดานนวัตกรรมการศึกษา 

ดูแลบทเรียนออนไลนของมหาวิทยาลัย 

ยายที่ทำการมาอยูที่หอง LMS Center ชั้น 

2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร 

        เบอรโทรศัพทติดตอ โทร. 3719 

มีหองใหบริการสอนออนไลน จำนวน 2 หอง

LMS 1 และ LMS 2 สามารถจองหองสอน 

ออนไลนไดที่เว็บไซต>>>

https://booking.npru.ac.th/

กำหนดการสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
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Scoop
 การสอบรอบนี้ เปนการสอบทางออนไลนผานอินเทอรเน็ต ลิงกเขาระบบสอบจะสงใหทางอีเมลของนักศึกษา

(รหัสนักศึกษา)@webmail.npru.ac.th เทานั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034-109300 ตอ 3713

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

https://short.npru.ac.th/3rf

สมัครเรียนรายวิชานี้ไดที่

                                    นักศึกษาพยาบาล และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และหลักการพยาบาลพื้นฐาน 

ความปลอดภัยในหอผูปวย การพยาบาลผูปวยที่มีการอักเสบติดเชื้อการบริหารยา การใหสารน้ำ การปองกันและการควบคุม 

การติดเชื้อ การพยาบาลผูปวยผาตัด การเตรียมเพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา การพยาบาลผูปวยเรื้อรัง การดูแล 

ผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง ประเด็นและแนวโนมสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

และฝกทดลองปฏิบัติการ พยาบาลพื้นฐาน

รายวิชานี้เหมาะสำหรับ

พื้นฐานพื้นฐาน
พยาบาลพยาบาลการการ

เรียนฟรี เรียนจบคอร์ส รับเลย
certificate จาก Thai MOOC

วันที่สอบ วันเปดรับสมัคร ประกาศผลสอบ
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ข่าวสารด้าน IT เตือนภัย 17 แอป อันตรายหลอกขโมยเงิน!!

ขอขอบคุณขอมูลจาก : Thaiware news
  ที่มา : https://news.thaiware.com/20554.html

 วันนี้สำนักคอมพิวเตอรมีเรื่องเตือนภัยมาฝากนักศึกษาและบุคลากรทุกทาน ทุกวันนี้เราใชโทรศัพทมือถือ Smart 

Phone เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร รวมถึงความสารพัดประโยชนตางๆ ที่ทำใหเราดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มากมาย  

บนเจาเครื่องโทรศัพทนี้ แตลาสุดบริษัทดานความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต Trend Macro ไดตรวจพบแอปพลิเคชัน บน 

Google Play Store ที่มีมัลแวรขโมยเงินติดตั้งอยูบนแอป โดยแอปในกลุมนี้ไดถูกตรวจพบ Dropping Banking 

Malware ที่สามารถหลอกขโมยเงินในบัญชีของเรา ไดแกแอปพลิเคชัน ดังตอไปนี้

10.FixCleaner

11.Just In: Video Motion

12.com.myunique.sequencestore

13.com.flowmysequto.yamer

14.com.qaz.universalsaver

15.Lucky Cleaner 

16.Simpli Cleaner

17.Unicc QR Scanner

 1. Call Recorder APK 

 2. Rooster VPN 

 3. Super Cleaner- hyper & smart 

 4. Document Scanner - PDF Creator

 5. Universal Saver Pro

 6. Eagle photo editor

 7. Call recorder pro+

 8. Extra Cleaner

 9. Crypto Utils

 ขอใหนักศึกษาและบุคลากร ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพท Andriod ของเราใหดี เพื่อที่จะได 

ไมตกเปนเหยื่อของแอปอันตรายตางๆ เหลานี้ 

  

รุนที่ 1 วันจันทร ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. 

รุนที่ 2 วันจันทร ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

รุนที่ 3 วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. 

รุนที่ 4 วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

รุนที่ 5 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. 

รุนที่ 6 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

รุนที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

รุนที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

รุนที่ 9 วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 11.30 น. 

รุนที่ 10 วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

รับสมัครจำนวน 10 รุ่น

 
 ที่ : http://res2.npru.ac.th/training/

สมัครไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 22 พ.ย.65

สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“การใช้งานระบบประเมินภาระงาน”ขอเชิญเข้าร่วม 

การอบรม

28 พ.ย.-2 ธ.ค.65 

รุ่นละ 40 คน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอรพัฒนา 

ระบบประเมินภาระงานใหม เพื่อใหการทำงานถูกตอง 

แมนยำ และครอบคลุมการใชงานในสวนงานอื่น ๆ 

เพิ่มเติม จึงไดจัดอบรมใหแกอาจารยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม

รุ่นและวันอบรม

โครงการจะจัดขึ้น ณ หองฝกอบรม

คอมพิวเตอร 2 ชั้น 2 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดตอ คุณวาทินี นอยเคียง

โทร.3705


