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งดให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดสอบ
เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอรกำลังอยูในระหวางการปรับปรุงอาคาร สงผลใหหองบริการจัดสอบมาตรฐาน
ไอทีแกนักศึกษาไมเพียงพอ ในการนี้สำนักคอมพิวเตอรจึงของดใชหองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตชั่วคราว
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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งดใหบริการหองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

ทั้งนี้หากนักศึกษาพบปญหาในการใชงานระบบอินเทอรเน็ต หรือระบบสารสนเทศตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
สามารถติดตอเคาทเตอร One Stop Service หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดตามปกติ

เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักคอมพิวเตอรเขารวมการประชุมเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดโดยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร เปนตัวแทนในการนำเสนอผล
การประเมินคางานของสำนักคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หองโถงกลาง ชั้น 5
อาคารบรรณราชณครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ÊÓ¹Ñ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á

อบรม MOS

newsletter

»‚·Õ่ 7 ©ºÑº·Õ่ 5
à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2562

facebook : cc.npru website: http://cic.npru.ac.th

Microsoft Office Specialist

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรม “เตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Ofﬁce Specialist
สำหรับนักศึกษา” ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล และพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
โดยจะจัดอบรมรุนที่ 8-13 จำนวน 6 รุน รุนละ 2 วัน ตั้งแตเวลา 8.00 - 17.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร ดังนี้

รุ่นที่ 8

21-22 พฤษภาคม 2562
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1

รุ่นที่ 10

รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนพฤษภาคม 2562
สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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รุ่นที่ 12

23-24 พฤษภาคม 2562
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1

คม 2562
27-28 พฤษภา พิวเตอร 1
อม

หองฝกอบรมค

รุ่นที่ 9

21-22 พฤษภาคม 2562
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 13

23-24 พฤษภาคม 2562
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

27-28 พฤษภาคม 2562

หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

สมัครไดตั้งแตวันนี้ที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/mos/ เลือกเมนู “สมัครอบรมออนไลน” หากตองการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณวชิราวุธ จันผอง โทร.034-109300
ตอ 3716 ยดเพิ่มเติมไดภายในเลม>>
อานรายละเอี
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ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม
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เทคโนโลยีปี 2562 ตอน NG-PON
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

เรายังคงอยูกับเทคโนโลยีใหมในป 2562 กันตอนะครับ โดยในจดหมายขาวฉบับนี้ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี
ที่คนทั่วไปอาจจะไมคุนเคยเทาไหรนัก แตที่จริงแลวบานเรือนสวนใหญในปจจุบันที่มีการติดตั้ง Internet จะตองมี
ความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี Next-Generation Passive Optical Network (NG-PON) ไมมากก็นอย

(ภาพจาก www.researchgate.net)
NG-PON เปนเทคโนโลยีใยแกวนำแสงที่ถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแต Gigabit Passive Optical Network
(G-PON) ซึ่งอาศัยหลักการของ Time-Division Multiplexing (TDM) ในการรวมสัญญาณขอมูลในเชิงเวลา
ทำใหผูใชงานเครือขายสามารถใชงานเครือขายพรอม ๆ กันได
G-PON จะถูกเรียกในอีกชื่อวา TDM-PON โดย G-PON จะใชสงขอมูลความเร็วสูงระดับ Gigabit ตอวินาที
หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 ป เทคโนโลยี NG-PON1 ไดถูกประกาศเปนมาตรฐาน โดยอาศัยหลักการรวมสัญญาณแบบ
Wavelength-Division Multiplexing (WDM) ในการรวมสัญญาณที่มีความยาวชวงคลื่นตางกันเขาดวยกัน โดย
NG-PON1 มีชื่อเรียกอีกอยางวา XG-PON โดน X ในเลขโรมันหลายถึงเลข 10 เนื่องจากทำงานดวยความเร็วระดับ 10
Gbps และเทคโนโลยีที่เราใชกันอยู ณ ปจจุบันคือ NG-PON2 ซึ่งรวมเทคโนโลยีการรวมสัญญาณทั้ง 2 เทคโนโลยี
เขาดวยกันเรียกวา Time- and Wavelength-Division Multiplexing (TWDM) ทำให NG-PON2 มีชื่อเรียกอีกชื่อวา
TWDM-PON ซึ่งมีความเร็วในการสงขอมูลสูงถึง 40 Gbps และสามารถรองรับผูใชงานเครือขายจำนวนมากได
ระยะทำการของ NG-PON จะอยูในระยะไมเกิน 20 กิโลเมตรจากอุปกรณตนทาง และสามารถยืดระยะทาง
ดวยอุปกรณทวนสัญญาณไดเหมือนเทคโนโลยีเครือขายอื่น ๆ นอกจากนี้ NG-PON ซึ่งถูกพัฒนาบนเทคโนโลยี
ใยแกวนำแสงทำให NG-PON มีตนทุนทั้งการลงทุนเริ่มตนและการบำรุงรักษาคอนขางต่ำเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
และราคากับเทคโนโลยีใกลเคียงอื่น ๆ อีกทั้งยังงายตอการบำรุงรักษาอีกดวย จึงเปนเหตุใหเทคโนโลยีถูกใชงานอยาง
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 พฤษภาคม 2562)
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สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018
สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับรางวัล IPv6 Award 2018 ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับ
หนวยงานที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมไดรับรางวัลหนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ
DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo โดยมีอาจารยสมพล สุขเจริญพงษ และอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร เปนตัวแทนเขารับรางวัล เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมวายุภักษ
5-6 ชั้น 5 ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยผูมอบรางวัล นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการปรับปรุงห้อง Data Center
งานเครือขายและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินโครงการปรับปรุงหอง Data Center เพื่อรองรับ
การขยายตัวของระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
สงผลใหผูใชบริการเกิดความไมสะดวกในการใชงานเปนบางชวง
โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงหองตั้งแตเดือนเมษายน 2562 และคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2562

