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LINE@ ใหม่ๆ

ของจดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอรแลว เราจึงมีโครงการ
หรือกิจกรรมใหมๆมานำเสนอแกทานผูอานทุกทาน
ใหไดรอง..WOW!!
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รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนมกราคม 2562
สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร กำลังพัฒนาระบบ AI ตอบคำถามอัตโนมัติ ผาน LINE@
โดยในเฟสแรกจะพัฒนาระบบชวยตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานไอที ที่นักศึกษาถามกันเขามาบอยๆ อาทิ
ลืมรหัสผานตองทำอยางไร, สมัครสอบมาตรฐานไอทียังไง, ตรวจผลคะแนนการสอบไดที่ไหน, เปดรับสมัครสอบ
ตอนไหน และคำถามอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสอบมาตรฐานไอทีของสำนักคอมพิวเตอร โดยระบบคาดวาจะแลวเสร็จ
และเปดใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2562

ตอบกลับ
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เตรียมพบกับระบบ AI ตอบคำถามอัตโนมัติ ของสำนักคอมพิวเตอร์
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อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในเลม>>

Scoop

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม
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เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Bluetooth 5.0
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

สวัสดีปใหม 2562 ครับ ในจดหมายขาวฉบับกอน ๆ ผมมักจะเนนเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอรเปนหลัก ในโอกาสที่ขึ้นปใหม 2562 นี้ ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เขามาใหเรา
ใชกันในปนี้บางแลวกันนะครับ โดยผมขอเริ่มจากเทคโนโลยีที่ผูใชงาน Smartphone ทั่ว ๆ ไปนาจะรูจักกันนั่นคือ
Bluetooth ซึ่งพัฒนามาถึง version 5.0 แลวนะครับ

Bluetooth เปนเทคโนโลยีดานการสื่อสารที่ใช
คลื่นวิทยุความยาวคลื่นสั้นในชวงความถี่ 2.4 - 2.485
GHz โดยถูกใชงานแพรหลายเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารไรสายระหวางอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่
และอุปกรณเสริมตาง ๆ โดย Bluetooth
มีคุณสมบัติพิเศษดานความเร็วและความงายในการ
เชื่อมตออุปกรณ
อีกทั้งประหยัดพลังงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยี Wi-Fi ทำใหเหมาะกับ
อุปกรณเคลื่อนที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
Bluetooth 5.0 ถูกพัฒนาตอจาก Bluetooth
4.2 โดยความสามารถที่ถูกเพิ่มเขามาไดแก
1. ใชพลังงานไฟฟานอยลง ทำใหสามารถทำงาน
ไดอยางตอเนื่องไดนานยิ่งขึ้น
2. ความเร็วสูงสุดในการสงขอมูลจาก 1 Mbps
เปน 2 Mbps
3. รองรับการสงขอมูลขนาดใหญขึ้นจาก
31
Bytes เปน 255 Bytes

4. ระยะปฏิบัติการในที่โลงแจงเพิ่มขึ้นจาก 50 เมตร
เปน 200 เมตร
5. ระยะปฏิบัติการภายในอาคารเพิ่มขึ้นจาก 10 เมตร
เปน 40 เมตร
6. สนับสนุนการทำงานควบคูกับอุปกรณ Internet
of Things (IoT)
7. สนั บ สนุ น การใช ง านอุ ป กรณ ท างเสี ย งพร อ มกั น
(Dual audio)
8. สนับสนุนการทำงานรวมกับเทคโนโลยี Bluetooth
เกา (Backward compatibility)
นอกจากนี้ Bluetooth 5.0 ยังมีการพัฒนาดานความ
ปลอดภัย (Security control) และความนาเชื่อถือ
ของการเชื่อมตอ (Reliability) อีกดวย ทำใหความสามารถ
ของ Bluetooth 5.0 เหนือกวาเทคโนโลยี Bluetooth
รุนเกามาก จากการสำรวจราคาตลาดในชวงนี้ผมสังเกต
วาโทรศัพทมือถือที่ใช Bluetooth 4.2 หรือเกากวาจะถูก
นำมาลดราคาขายในราคาที่ถูกลงมาก
ดวยเหตุนี้ผม
จึงแนะนำวาหากผูอานจะซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหม
ใหลองสังเกตรุนของ Bluetooth ดวยนะครับวาเปนรุนใด
คุมคากับเงินที่เราเสียไปมากนอยขนาดไหน
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(7 มกราคม 2562)
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PowerPoint PresentationTemplate ใหม่
งานบริการวิชาการดานนวัตกรรมการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนา PowerPoint Presentation
Template เวอรชั่นใหมขึ้น สำหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน
ขนาด wide screen 16:9 สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู
“Downloads” ดานบน

