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การอบรมพร้อมสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ
ด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือสากล IC3
ผานไปแลวสำหรับการจัดโครงการอบรมพรอมสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัลดวย
เครื่องมือสากล IC3 โดยงานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ณ หองฝกอบรม
คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร และมีนักศึกษาสมัครเขารวมเปนจำนวนมาก
IC3 Digital Literacy Certiﬁcation คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
พื้นฐาน ประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร, ดานโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และดานเครือขายกับอินเทอรเน็ต
พื้นฐาน ซึ่งเปนทักษะที่มีความจำเปนและเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรที่มีความนาเชื่อถือ และเปนประกาศนียบัตรพื้นฐานสูการสอบใบประกาศนียบัตร
เฉพาะดานในระดับสูงตอไป
ภาพบรรยากาศการอบรม
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facebook : cc.npru website: http://cic.npru.ac.th

PowerPoint Templates
ในรูปแบบ e-book

งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนา PowerPoint Templates
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-book เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับงานนำเสนอและสื่อ
การสอนของอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการใชงานเหมือน
กับการใชงานโปรแกรม PowerPoint Presentation ดาวนโหลดไดแลววันนี้ที่เว็บไซต
สำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th >>เมนูดานบน “Download”
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ภาพประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากลสามารถใชในการสมัครงานได

รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนมีนาคม 2562

สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710

Scoop

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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เทคโนโลยีปี 2562 ตอน 5G
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับนี้ผมขอกลาวตอเนื่องในเรื่องเทคโนโลยีใหมในป 2562 กันตอนะครับ ครั้งนี้ผมขอพูด
ถึงเทคโนโลยี 5G ที่หลาย ๆ คนอาจจะรูจักหรือคุนหูอยูบาง เนื่องจากประเทศไทยของเรามีการใชงานระบบ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G, 3G, และ 4G มาแลว

ภาพ : https://www.samma3a.com/tech/en/everything-about-5g/

2G, 3G, 4G, และ 5G คือชื่อที่เราใชเรียก
เทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โดย G
นั้นยอมาจากคำวา Generation เรียกงาย ๆ วารุนที่ 2,
3, 4, และ 5 ตามลำดับ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว
ในแตละรุนจะมีความรวดเร็วในการสงขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ นอกจากนี้ในแตละรุนจะมีเปาหมายในการพัฒนาที่
แตกตางกันดังนี้
2G – เนนการสงขอมูลเสียงคุณภาพสูง, ขอความ
SMS, ขอความภาพ, และสื่อผสม MMS โดยใชสัญญาณ
ที่มีความสามารถในการสงขอมูลทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง
ตาง ๆ ได
3G – เนนการใชงาน Video call และ Mobile
TV
4G – รองรับ HD mobile TV, 3D TV, Video
conference, เกม, และบริการอื่น ๆ ที่ตองใชงาน
Internet ความเร็วสูง
5G – รองรับการใชงานของผูใชจำนวนมาก
พรอม ๆ กัน
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จะเห็ น ได ว  า การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่จะเปนไปตามระบบ Demand and
supply
ซึ่งในเทคโนโลยีที่ประเทศไทยใชอยู
ณ
ปจจุบันคือ 2G, 3G, และ 4G นั้นยังไมสามารถ
รองรับการใชงานของผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เพิ่ม
จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได 5G จึงเนนการพัฒนาในสวนนี้
5G ถูกประกาศไววาจะมีการเริ่มใชงานอยางเต็ม
รูปแบบในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแนนอนครับ
วายังไมใชในประเทศไทยแน ๆ โดยความเร็วในการสง
ขอมูลสูงสุดจะอยูที่ 20 Gbps โดยอาศัยการสงขอมูล
หลายชองสัญญาณ (Massive MIMO) พรอม ๆ กัน
โดยการทำงานของ 5G จะอาศัยการสงสัญญาณโดย
แบงพื้นที่ตามภูมิศาสตรออกเปนหนวยยอย ๆ เรียกวา
Cell ซึ่งใน 5G นี้ Cell จะมีพื้นที่ที่เล็กลงกวา Cell
ของเทคโนโลยีกอนหนานี้มาก เพื่อรองรับการใชงานของ
ผูใชงานจำนวนมาก อีกทั้งยังเพิ่มความเร็ว (Increase
speed) ในการสงขอมูลและลดเวลาในการตอบสนอง
(Reduce latency) อีกดวย
จากที่กลาวมาขางตน จะสังเกตไดวาการเปลี่ยน
เทคโนโลยีจากรุนที่ 4 มาเปนรุนที่ 5 จะตองใชเงิน
ลงทุนมหาศาลจากการติดตั้งเสาสัญญาณใหมจำนวนมาก
ตามจำนวน Cell ที่เพิ่มขึ้นเพราะแตละ Cell มีขนาด
เล็กลง ดังนั้นคงจะไมใชเรื่องงายที่ประเทศไทย จะเขาสูยุค
5G อยางแทจริง เราคงตองรอลุนกันตอไปนะครับวา 5G
จะสามารถเขามาในประเทศไทยเราไดใชกันภายในปนี้
หรือไม
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1 มีนาคม 2562)

โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microsoft
Office Specialist

งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร กำหนดจัดโครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Ofﬁce
Specialist สำหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล

ขอดีของการสอบ MOS

การสอบผานประกาศนียบัตร Microsoft Ofﬁce Specialist เปนการสรางความมั่นใจและความสามารถ
โดดเดนในตลาดแรงงาน นักศึกษาและบัณฑิตจะไดการรับรองความรูความสามารถในการใชงาน Microsoft Ofﬁce ตาม
มาตรฐานที่ทุกประเทศรูจักและใหการยอมรับ รวมถึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาและบัณฑิตคือผูที่มีความเชี่ยวชาญอยาง
แทจริง สามารถทำงานที่ซับซอนไดดีขึ้นและใชเวลานอยลง ทำใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ

กำหนดการจัดโครงการ
รุนที่ 1

รุนที่ 2

รุนที่ 3

รุนที่ 4

14-15 มี.ค.62 20-21 มี.ค.62 25-26 มี.ค.62 27-28 มี.ค.62
รุนที่ 5

รุนที่ 6

รุนที่ 7

1-2 เม.ย.62

3-4 เม.ย.62

9-10 เม.ย.62

ตองการสมัครเขารวมอบรม
ติดตอ คุณวชิราวุธ จันผอง
โทร.3716

กรมควบคุมโรคฯ เยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์
กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานเลขานุการกรม เขาเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา
13.30 น. โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรใหการตอนรับ ในการนี้ไดรวม
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เกี่ยวกับการจัดทำระบบโทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ต VOIP

