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สงผลงานได

ตั้งแตวันนี้ ถึง

31 มกราคม 2565

ขั้นตอนการขอรับทุน
จัดทำผลงานตามระยะเวลา ที่กำหนด เพื่อรับการประเมินคุณภาพ จากผูทรงคุณวุฒิ

แบบทดสอบหรือแบบฝกหัดหรืองานที่มอบหมายของแตละบทเรียน
 * สามารถดูตัวอยางการจัดทำผลงานไดที่เว็บไซต http://courseware.npru.ac.th

แจงความประสงคขอรับทุน พรอมสงหลักฐานใหคณะกรรมการ พิจารณาภายในวันที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ประกาศผลการพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ 2565

เปิดแล้วทุนทุน
NPRU ONLINE COURSES

ประจำปี 2565

การรีเซ็ตรหัส Single Sign-On (SSO)

ไปที่ลิงค https://sso.npru.ac.th/login/

และกดไปที่ลืมรหัสผาน

เมื่อคลิกลืมรหัสผานแลว

กรอกรหัสนักศึกษา และเลขบัตรประชาชน

กดตรวจสอบขอมูล

เมื่อตรวจสอบขอมูลแลว

ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล

และเปลี่ยนรหัสผานใหมไดเลย
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17,000 บาท

อังกฤษบรรยายไทย

15,000 บาท

ไทยบรรยายไทย

22,000 บาท

อังกฤษบรรยายอังกฤษ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cic.npru.ac.th/lms/
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

ขาวสารดาน IT Metaverse  

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 ธันวาคม 2564)

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

newsletter
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การบันทึกป้ายทะเบียนรถยนต์
์

·ÕèÁÒ: https://tuemaster.com áÅÐ https://www.blesssky.com

           ในจดหมายขาวฉบับเดือนกันยายนที่ผานมานี้ ผมไดกลาวถึงเทคโนโลยีโลกเสมือน Virtual Reality (VR), 

Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), และ Extended Reality (XR) ไปแลวนั้น ในจดหมายขาวฉบับนี้ 

ผมขอกลาวเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีเหลานี้ โดยขอกลาวถึงคำที่เปนกระแสอยู ณ ปจจุบัน ไดแก คำวา Metaverse หรือ

ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไดบัญญัติคำวา Metaverse นี้เปนคำไทยวา จักรวาลนฤมิต และเขียนในรูปแบบทับศัพทวา 

เมตาเวิรส 

           Metaverse เปนคำที่ปรากฎขึ้นครั้งแรกในนวนิยายวิทยาศาสตรเรื่อง Snow Crash ของ Neal Stephenson 

ในปค.ศ. 1992 วาดวยเรื่องการเมืองในโลกอนาคต ผสมกับตำนานของชาวสุเมเรียน และแนวคิดเทคโนโลยี VR โดยคำวา

 Metaverse เปนคำประสมจาก Meta แปลวา เหนือกวา กับ Universe แปลวา จักรวาล รวมเปน Metaverse 

แปลรวม ๆ วา จักรวาลเหนือความเปนจริง

 Metaverse ถูกสรางขึ้นมาใชจริงในปค.ศ. 2003 ในรูปแบบ Massively Multiplayer Online (MMO) Game

 ชื่อ Second Life และยังมีเกมสอื่น ๆ ที่ถูกสรางขึ้นดวยแนวคิดใกลเคียงกันที่เราสามารถกลาวไดวาเกมสเหลานี้นับเปน 

Metaverse เชน Minecraft, Roblox, Active Worlds, Decentraland, Fortnite เปนตน

 นอกจากนี้ Metaverse ยังถูกนำมาใชในดานสังคมออนไลนโดย Facebook ในปค.ศ. 2019 โดยใชชื่อเริ่มตนวา

 Facebook Horizon ซึ่งตอมาถูกเปลี่ยนชื่อเปน Meta Platform เมื่อไมนานมานี้ในปค.ศ. 2021 ดวยคำกลาวอางของ 

Facebook ที่วาจะมีการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ขึ้นใน Metaverse ทำใหเปนที่ฮือฮาในโลกสังคมออนไลนอยู

พักใหญ ๆ

 อันที่จริงแลว ยังมีอีกหลายบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีโลกเสมือน VR, AR, MR, และ XR ไปสราง Metaverse 

เพื่อประโยชนในการใชงานอื่น ๆ อีก เชน บริษัทยักษใหญอยาง Microsoft ที่ซื้อกิจการบริษัทดาน VR ชื่อ AltspaceVR

 ในปค.ศ. 2017 และมีแผนในการนำเอา Metaverse มาผสมเขาไปใน Microsoft Teams ที่ใชสำหรับการสรางพื้นที่

การทำงาน การสงขอความ การประชุมออนไลน การเก็บไฟล และการใชงาน Application ตาง ๆ รวมกัน
 

1

3

2

เขาสูระบบการบันทึกปายทะเบียน

LPR.NPRU.AC.TH
Username l Password = SSO

เปดใชงานปายทะเบียน
Slide เปด/ปด เปนการเลือกใชงาน

กรอกขอมูลปายทะเบียนใหครบถวน
ลงทะเบียนสูงสุด 5 ปายทะเบียนเปดใชงานจริง 1 ปายทะเบียน

ผูใชงานสามารถเลือกเปด-ปดใชงานปายทะเบียนไดดวยตนเอง

กรอกขอมูล

ปายทะเบียน

และกดบันทึก

License Plate Recognition System | NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY

TIC
ขอมูลเพิ่มเติม

การแแกไขขอมูล

ปายทะเบียน

การลบขอมูล

ปายทะเบียน

การเพิ่มขอมูล

ปายทะเบียน

หากพบขอผิดพลาดหรือปญหาในการใชงานติดตอไดที่ : คุณวัฒนา กาหวัง โทร.034-109300 ตอ 3718


