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ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาแรกเขา ประจำป 2559
สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาแรกเขา ประจำป 2559
เมื่อวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559 ณ หองฝกอบรมสำนักคอมพิวเตอร โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอรเปนผูให
ความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของสำนักคอมพิวเตอร
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics

ภาพบรรยากาศโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร
สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอรขึ้น เมื่อวันที่ 21-22
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมชวาลันรีสอรท จังหวัดนครปฐม เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาตามสายงาน
ของตำแหนงวิชาชีพ และเพื่อจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยพงษสันติ์ ตันหยง และอาจารยนรุตม โตโพธิ์ไท จากคณะวิทยาการจัดการเปนวิทยากรบรรยายใหความรู

โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลัง
และการพัสดุ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร
สำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบการ
เงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอรเมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ หองประชุมสำนัก
คอมพิวเตอร เพื่ออบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลังและการ
พัสดุ สำหรับผูบริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร

ที่ปรึกษา
อาจารย ดร. นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
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สำนักคอมพิวเตอร

ติดตอหนวยบริการครบวงจร

โทร 3710

Webometrics Ranking Web 2016: Edition 2016.2.0 July
การจัดลำดับของ Webometrics ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับการปรับอันดับความสามารถในการเปน “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส”

อันดับที่

49
8

ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ขึ้นมาจากอันดับที่ 54)
ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ขึ้นมาจากอันดับที่ 12)

Webometrics เปนสถาบันวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ต และการเขาถึงขอมูลขาวสารในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเชื่อวา
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจะมีการเผยแพรความรูตางๆ ผานอินเตอรเน็ต
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แนะนำบริการใหม

จอทีวีประชาสัมพันธ Digital Signage

ระบบทีวีประชาสัมพันธ ปจจุบันไดดำเนินการติดตั้งเปนที่เรียบรอยแลว และระบบดังกลาวอยูระหวางทดสอบการ
ใชงาน โดยไดมีการตั้งคาการเปด-ปด แบบอัตโนมัติ คือ วันจันทร-วันศุกร เปดใชงานระบบตั้งแตเวลา 08.30 – 17.00 น.
และวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. และเนื่องจากระบบทีวีประชาสัมพันธอยูระหวางการทดสอบใชงาน ปจจุบัน
สำนักคอมพิวเตอรจึงเปนผูดูแลระบบดังกลาว

รับรางวัล IPv6 Award 2016 (July)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณในดานสถานศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริหาร
เครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2559 ณ งานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA)
ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ โดยมีอาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู เปนตัวแทนขึ้นรับรางวัล
โดยรางวัลประกาศเกียรติคุณที่มหาวิทยาลัยไดรับสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตอแผนปฏิบัติ
การเพื่อผลัก ดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย โดยไดกำหนดใหแผนกิจกรรม IPv6
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งระบุใหโครงขาย UniNet มีบริการเชื่อมตอ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาเครือขายใหรองรับการเปลี่ยนไปของระบบอินเทอรเน็ตและบริการแหลง
ขอมูลทั่วโลก

โครงการอบรมการใชงานระบบชวยสรางเว็บไซตอัตโนมัติและระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน
ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

หากหนวยงานใดมีความประสงคตองการนำขอมูลขึ้นระบบเพื่อประชาสัมพันธ ขอความรวมมือในการจัดทำขอมูล
ดังตอไปนี้
1. ถาเลือกไฟลวิดีโอ ตองจัดทำใหเปน Wide Screen [16:9] ขนาดภาพ 1920 x 1080 Pixels ความยาวไมเกิน
15 วินาที
2. ถาเลือกไฟลรูปภาพ ไฟลตองมีนามสกุล JPG ขนาด ขนาดภาพ 1920 x 1080 Pixels
3. ขอมูลที่ประชาสัมพันธตองมีเนื้อหาและรายละเอียดพอสังเขปในรูปแบบของไฟลที่สามารถแกไขได
4. การใชพื้นที่ประชาสัมพันธมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังสิ้นระยะเวลาที่กำหนดใหหนวยงานดำเนินการขอใช
บริการระบบใหมครั้งตอไป
โดยสามารถดาวน โ หลดแบบฟอร ม ขอใช บ ริ ก ารระบบประชาสั ม พั น ธ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ผ า นจอที ว ี
ไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เมนูหลัก “Downloads” เมนูยอย “แบบฟอรมการ
ขอใชบริการตางๆ”
อนึ่งหากตองการดาวนโหลดคูมือและดูวิดีโอแนะนำการแปลงภาพเปนไฟลวิดีโอสำหรับจอทีวีประชาสัมพันธ
Digital Signage เลือกเมนูหลัก “บริการ” เมนูยอย “NPRU IPTV” จากนั้นเลือกเมนู “รับชมวิดีโออบรมออนไลน”

สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบชวยสรางเว็บไซตอัตโนมัติและระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนขึ้นเพื่อสรางเครือขายความรวมมือและอำนวยความ
สะดวกในการใชงานระบบสารสนเทศใหแกอาจารยในหนวยงานของตนเอง สามารถใหคำปรึกษาและชวยเหลืออาจารย
ในเบื้องตนได เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการพัฒนา มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 เวลา
8.30-16.30 น. ณ หองฝกอบรมสำนักคอมพิวเตอร ผูเขารับการอบรมประกอบไปดวยบุคลากรสายสนับสนุน
ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการอาจารย อาทิ เจาหนาที่ประจำคณะ สถาบันภาษา สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรมการใชงาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD
สำหรับอาจารย รุนที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559

