ฉบับที่ 57 ประจำ�เดือนตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. สำ�นัก
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ ซึ่งมี ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำ�นวย
การสำ�นักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรสำ�นักคอมพิวเตอร์
ร่วมให้ข้อมูล

โครงการบริการวิชาการประจำ�ปี 2562

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำ�ปี 2562 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำ�นัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำ�โครงการบริการวิชาการสำ�หรับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ
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หลักสูตร
การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ
การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-testing)
การใช้งาน Google Class Room
การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน
การใช้งาน Nrru mail และ Office 365
เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016
การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย
การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio
การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016
Microsoft Excel Advance
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำ�นักงาน
การใช้โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (VDO Conference)

วันที่

เวลา

เป้าหมาย

9 มกราคม 62
16 มกราคม 62
23 มกราคม 62
30 มกราคม 62
6 กุมภาพันธ์ 62
9 มกราคม 62
16 มกราคม 62
23 มกราคม 62
30 มกราคม 62
6 กุมภาพันธ์ 62
7 กุมภาพันธ์ 62
13 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
16.30-19.30 น.
16.30-19.30 น.
16.30-19.30 น.
16.30-19.30 น.
16.30-19.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

20 กุมภาพันธ์ 62

13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่

27 กุมภาพันธ์ 62
6 มีนาคม 62

13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

สำ�หรับบุคลากร ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรมฟรี ได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ชั้น 2 เบอร์ภายใน 2732

สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2700 โทรสาร 0-4424-7054
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

website : http://www.nrru.ac.th/computer
fb : www.facebook.com/computercenter.nrru

เป็นแหล่งช๊อปปิ้งออนไลน์ สำ�หรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำ�สินค้ามาฝากขาย ผ่านเว็บไซต์ที่เราได้จัดทำ�ขึ้น ซึ่งมีการ
แบ่งหมวดหมู่สินค้าต่างๆ มากมายหลายประเภท และระบบที่ใช้งานง่าย
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการหารายได้เสริม เว็บไซต์ ez-buy nrru ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือไปจากการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์มากมายและไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องรอช่วงกิจกรรม ท่านสามารถฝากขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ และติดต่อกับผู้ขายได้ที่
www.nrru.ac.th/ebuy สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานเว็บไซต์ สำ�นักคอมพิวเตอร์ โทร. 2725

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE
สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครอบรม
สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2561
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 99 คน และเมื่อวันที่ 20-21,27 ตุลาคม 2561
ที่ผ่านมาสำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร การอบรมเตรียมความพร้อม
สอบ ITPE (Information Technology Professional Examination) ระดับ
IP(Information Technology Passport Examination) เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ ณ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 และได้มีการดำ�เนิน
การจัดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 27.05.08 ชั้น 5 โดยมีผู้
เข้าสอบจำ�นวน 88 คน

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำ�ปี 2562
ด้วยสำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำ�ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2561 โดยมี
คณาจารย์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 32 คน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ�แผนปฏิบัติการ สำ�นักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. สำ�นักคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ�แผน
ปฏิบัติการ สำ�นักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 และการกำ�หนด KPI ของแต่ละงาน และบุคคล” ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 อาคาร 27 สำ�นัก
คอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิช รักษาการหัวหน้าสำ�นักงาน
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการทำ�กิจกรรมานในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรสำ�นักคอมพิวเตอร์ ที่มาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ร่วมกันพิจารณา
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ การทำ�กำ�หนด KPI และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในแนวทางการทำ�งานของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานของสำ�นัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริหารงานของสำ�นักคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการ :
ออกแบบ/จัดพิมพ์ :

ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว, ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ, ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร,
อ.ภักดี ปรีดาศักดิ์, อ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิช, เอนก มหาสมุทร, สมพิศ คำ�ทองพะเนาว์
สมพิศ คำ�ทองพะเนาว์, สราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์

