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รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนกุมภาพันธ์ 2562

บรรยากาศการจัดกิจกรรม NPRU Open House 62 
 สำนักคอมพิวเตอรจัดบูทกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาไดรวมสนุกกับกิจกรรม like & share หนาเพจ 

facebook ของสำนักคอมพิวเตอร เพื่อลุนรับของรางวัลจากสำนักคอมพิวเตอร รวมถึงมีจุดใหบริการอินเทอรเน็ต 

ชั่วคราวสำหรับใหบริการแกบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2562 ณ 

บริเวณอาคารสิริวรปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน 

ศิลาประเสริฐ โทร.3710

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม
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- บรรยาการศการจัดกิจกรรม NPRU Open House 62............................................................................................page 3

- รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนธันวาคม 2561............................................................................................................page 3

Scoop

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบที่ชวยอำนวยความสะดวกใหแกคณาจารยและบุคลากร 

ในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 2 ระบบ ดังนี้
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สำนักคอมพิวเตอรรวมกับฝายยานพาหนะ พัฒนาระบบจอง 

รถออนไลนขึ้น โดยเปดใชงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

มีวิีธีการใชงานงายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

กรอกแบบฟอรม

การขอใชรถ

1
รอการอนุมัติ

2
พิมพแบบฟอรม

แนบในระบบ 

e-document

3

http://apps.npru.ac.th/cars/http://apps.npru.ac.th/otas/

สำนักคอมพิวเตอรพัฒนาระบบประเมินภาระงานสำหรับ 

อาจารยขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดคำนวณ 

แ ล ะ ล ด ข  อ ผ ิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร ค ำ น ว ณ ภ า ร ะ ง า น 

โดยระบบจะเริ่มใชงานจริงในเดือนกรกฎาคม 2562 เปน 

ตนไป ในรอบการประเมินที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ม.ค.- 30

มิ.ย.2562 โดยจัดอบรมใหความรูแกอาจารยไปเมื่อวันที่ 

14-15 กุมภาพันธ 2562
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual SIM
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก :  อาจารย ดร. ปติพล พลพบู

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (14 มกราคม 2562)

 ขอตอนรับกลับสูจดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอรฉบับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ครับ ในฉบับที่แลวผมได 

กลาวถึงเทคโนโลยีใหมในปนี้ในหัวขอ Bluetooth 5.0 ในฉบับนี้ผมขอสานตอในเรื่องที่ไมหางกันมากนัก เรายังคงอยู 

กันที่เทคโนโลยีใหมบน Smartphone นะครับ สิ่งที่ผมจะกลาวถึงนั่นคือ Virtual SIM นั่นเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
สำหรับบทเรียนออนไลน์
 ผานไปแลวสำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อมัลติมีเดียสำหรับบทเรียนออนไลน จำนวน 4 

รุน ที่งานบริการวิชาการจัดใหกับอาจารยที่สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 และอาจารยที่สนใจ ดังนี้

 รุนที่ 1 การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน วันที่ 30 มกราคม 2562

 รุนที่ 2 การสราง Presentation แบบ Infographic อยางมืออาชีพ วันที่ 31 มกราคม 2562

 รุนที่ 3 การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562

 รุนที่ 4 การสราง Presentation แบบ Infographic อยางมืออาชีพ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

 โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยโกวิทย ชนะเคน อาจารยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐมเปนวิทยากรหลักในการถายทอดความรู โครงการจัดขึ้น ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ชั้น 4 

อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม และไดรับความสนใจจากผูเขารวมอบรมเปนอยางดี

 
 ในอดีตจนถึงปจจุบัน ทุกครั้งที่เราซื้อ Smart-

phone ใหม เราจะตองคอยสังเกตวา Smartphone 

ที่เราซื้อมาใหมนั้นมีชองใส SIM เปนแบบใด จะเปน SIM 

แบบปกติ Micro-SIM หรือ Nano-SIM กันแน แตดวย 

เทคโนโลยีใหมที่เรียกกันวา Virtual SIM นี้ Smart-

phone ของเราจะไมจำเปนตองมีชองใส SIM อีกตอไป 

โดยการทำงานของเจา Virtual SIM นี้จะเปนการจำลอง 

เสมือนเรามี SIM ใสอยูใน Smartphone ของเรา 

แตเราไมตองไปหาซื้อ SIM จากที่ไหน เพียงแคสราง 

Virtual SIM ใหมไดผานการเชื่อมตอ Internet 

โดยเทคโนโลยี Virtual SIM นี้ เราสามารถสมัครใชงาน 

Virtual SIM โดยไมจำเปนตองผูกติดกับผูใหบริการ 

รายใด และสามารถสลับเปลี่ยนใชงานเครือขายที่ดีที่สุด 

ไดอยางงายดาย อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณและเพิ่ม 

ความสะดวก ในการซื้อ SIM ขณะเดินทางไปตาง 

ประเทศอีกดวย

 Virtual SIM ถูกพัฒนาตอมาจาก Apple Soft 

SIM ที่มีความพยายามในการลดขนาดของ SIM 

จนกระทั่งเกิดการกำจัด SIM ออกไปจากโทรศัพท  

เคลื่อนที่แตดวยเทคโนโลยีของ Apple จะสามารถใชงาน 

ไดบนอุปกรณของ Apple เทานั้น จึงไมไดรับความนิยม 

และถูกนำ Concept นี้มาพัฒนาตอเปน Virtual SIM 

นั่นเอง

 หลาย ๆ คนอาจจะยังงงอยูวาแลวการทำงาน 

ของ Virtual SIM มันทำงานยังไงนะ คิดงาย ๆ ก็ใหนึก 

ถึงบริการ Skype to Phone และ Skype Number ของ 

Microsoft Skype ครับ บริการนี้จะมีสวนคลายกับ 

Virtual SIM มาก ๆ คือ เราสามารถสมัครสมาชิกของ 

Skype แลวจายคาบริการรายเดือนเพื่อเปดบริการทั้งสอง 

นั้นแลว เราจะสามารถใชโปรแกรม Skype โทรออก 

หาเบอรโทรศัพทปลายทางไดเลย สวนเลขหมายปลาย 

ทางก็จะเห็น Skype Number บนโทรศัพทและสามารถ 

โทรกลับเขาโปรแกรม Skype ของเราไดดวยเบอรที่ 

แสดงนั้น แตความแตกตาง ของบริการของ Skype และ 

Virtual SIM คือการเชื่อมตอของ Skype ทำงานบน 

Internet แต Virtual SIM จะทำงานบนเครือขาย 

โทรศัพทมือถือซึ่งก็มีทั้งขอดีและขอเสียคือ การโทร 

Skype จะอาศัย Internet ซึ่งไมตองเสียคาใชจาย 

เพิ่มเติมใด ๆ แตอาจจะมีปญหาคุณภาพเสียงบางเนื่อง 

จากความไมคงที่ของสัญญาณ Wi-Fi หรือ Internet 

ซ ึ ่ งไม  ได พ ัฒนามาเพ ื ่อรองร ับการสนทนาโดยตรง 

สวนการโทรบน Virtual SIM ผานเครือขายโทรศัพท 

มือถือ จะมีคุณภาพของเสียงสูงกวาเพราะเปนเครือขาย 

ที่พัฒนามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แตก็จะมีคาบริการตาม 

นาทีที่ใชจริงตามมาครับ

ภาพ : https://www.emprosoft.com/esim-the-virtual-sim-card/

 สำหรับผู เขารวมอบรมและอาจารยที ่สนใจสมัครรับทุนเพื ่อพัฒนาบทเรียนออนไลนกับสำนักคอมพิวเตอร 

สามารถสงผลงานไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและใบสมัครรับทุนไดที่ 

เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เมนู “สมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน”


