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รายงานผลการจัดโครงการอบรม MOS
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งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรม “เตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft
Ofﬁce Specialist สำหรับนักศึกษา” ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาที่สอบผานสามารถนำประกาศนียบัตรไปใช
สำหรับการสมัครงานในอนาคตได โดยโครงการจัดขึ้น ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 6 รุน ดังนี้
รุนที่ 8 21-22 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1
รุนที่ 9 21-22 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2
รุนที่ 10 23-24 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1
รุนที่ 11 23-24 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2
รุนที่ 12 27-28 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1
รุนที่ 13 27-28 พฤษภาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2
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ระบบคลังข้อสอบ : Exit Exam

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

ในการนี้มีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการอบรม จำนวน 220 คน เขารับการสอบ จำนวน 190 คน
และสอบผาน จำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 87.89

งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบคลังขอสอบ (Exit Exam) ขึ้น เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการจัดสอบ ใหแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไดเพิ่มฟงชั่นกใหมๆ ในการใชงาน
เพื่อทำใหการบริหารจัดการขอสอบทำไดโดยงาย โดยแบงการใชงานออกเปน 4 สวน ดังนี้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบ
แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) ซึ่งเปนระบบที่ชวย
ในการสรางและเผยแพรผลงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวมผลงานของ
ตนเอง การแชรเรื่องราวผานบล็อก หรือแมกระทั้งการสรางกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สามารถใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเขาสูระบบไดโดยใช Single Sing-On
(SSO) ของมหาวิทยาลัยไดทันที โดยสามารถเขาใชงานที่เว็บไซต
https://e-portfolio.npru.ac.th/

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

ตัวระบบอยูระหวางการพัฒนา
โดยไดรับความรวมมือจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัด
โครงการเพื่อใหผูใชงานไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชงาน และรวมเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการ
พัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ชั้น 2 อาคาร
สำนักคอมพิวเตอร

Scoop

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในเลม>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม
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เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Edge Computing
และ Fog Computing
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

เรามาคุยกันตอในเรื่องของเทคโนโลยีใหมในป 2562 นะกันครับ ในจดหมายขาวฉบับนี้ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี
ที่ถูกพัฒนาตอเนื่องกันมา โดยหลาย ๆ ทานอาจจะรูจักคำวา Cloud computing กันบางแลว แตในที่นี้ผมจะขอ
สรุปใจความไวคราว ๆ กอนที่เราจะมารูจักเทคโนโลยีรุนถัด ๆ มานะครับ

(ภาพจาก www.cbinsights.com)

Cloud computing เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยเทคโนโลยีนี้

ชวยใหการใชงานทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการทำงานคราว
ๆ
คือระบบจะทำการกระจายการทำงานออกเปนสวนยอย ๆ แลวอาศัยการเชื่อมตอระบบเครือขายในการสงขอมูลหากัน
และกัน และมีการแบงปนทรัพยากร เชน Storage, Computing power, Application เปนตน เพื่อใหผูใชงานระบบ
Cloud computing สามารถประมวลผลงานที่ตองการทรัพยากรมาก ๆ แตไมตองการลงทุนกับอุปกรณ Server
ที่มีราคาสูงได นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถเขาถึงสวนการทำงานนี้จากที่ใดก็ไดที่มีการเชื่อมตอเครือขาย Internet
อีกดวย
Edge computing เปนเทคโนโลยีการกระจายการทำงานคลายกับ Cloud computing แตจะเนนการนำ
ระบบเก็บขอมูล (Storage) มาไวใหใกลกับผูใชบริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับสงขอมูล ซึ่งเหมาะสำหรับระบบ
ที่มีการใชงาน Storage มาก ๆ และตองการความรวดเร็วในการตอบสนองระหวาง Storage และอุปกรณปลายทาง
ของผูใชบริการ ซึ่งเหมาะกับระบบที่ตองการการตอบสนองที่รวดเร็วมาก ๆ เชน IoT, Sensors, Streaming, เกมส
เปนตน
Fog computing เปนเทคโนโลยีดานการกระจายการทำงานที่ถูกพัฒนาตอจาก Cloud computing และ
Edge computing บนพื้นฐานการใชงาน Cloud ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให Cloud server มีโหลดภาระงานสูงมาก
รวมถึงการใชงานทรัพยากรของระบบอยางหนัก
โดยเฉพาะกับองคกรขนาดใหญ
ดังนั้นจึงมีแนวความคิดใหแบง
การทำงานออกเปน Cloud ยอย ๆ เรียกวา Fog nodes โดย Fog nodes จะทำงานคลาย Cloud servers
สำหรับกลุมการใชงานในแตละกลุมการใชงานนั้น
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 มิถุนายน 2562)
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แนะนำวิดีโอสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์
งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอรรวมกับ อาจารยโกวิทย ชนะเคน อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำวิดีโอสอนการสรางบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Camtasia
Studio 9 เพื่อสนับสนุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัยฯ สามารถสรางบทเรียนออนไลนไดโดยงาย โดยสามารถเขาดูวิดีโอ
ไดที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/lms เลือกเมนูดานซายมือ
“การตัดตอวิดีโอดวย Camtasia Studio”
เนื้อหาของวิดีโอประกอบไปดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
Intro แนะนำซอฟตแวรสำหรับอัดหนาจอและอุปกรณ
ที่ตองใช
ตอนที่ 1 สวนประกอบตางๆของโปรแกรม
ตอนที่ 2 การบันทึกหนาจอ
ตอนที่ 3 การตัดคลิปบางสวนออก (การตัดตอ)
ตอนที่ 4 การปรับแตงเสียง การลดเสียงรบกวน (Noise)
ตอนที่ 5 การนำเขาไฟลจากภายนอก
ตอนที่ 6 การใส Transition
ตอนที่ 7 การทำ Cursor Effect
ตอนที่ 8 การกัดสีทำวิดีโอโปรงใส
ตอนที่ 9 การเพิ่ม Track และการใสเสียงดนตรีประกอบ
ตอนที่ 10 การสงออกไฟล

ประชุมคณะทำงานปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอรจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสาร
สนเทศสำหรับนักศึกษาแรกเขา” ประจำปงบประมาณ 2562 จึงไดจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาที่ใชในการอบรมใหแกวิทยากรของโครงการ จำนวน 23 ทาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร

