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บรรยากาศการจัดโครงการอบรม Microsoft Office Specialist 

บรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562
 การตรวจประเมินในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร

 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทีมผูบริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอรรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ผานไปแลวสำหรับการจัดโครงการ “เตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Office Specialist 

สำหรับนักศึกษา” รุนที่ 14-15 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท เออารไอที จำกัด เปนผูถายทอดความรู ในการนี้มีนักศึกษา 

สมัครเขารวมเปนจำนวนมาก 

ผลการประเมินสำนักคอมพิวเตอรไดระดับ“ดีมาก”โดยไดคะแนนประเมิน 5 จากคะแนนเต็ม 5 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำป 2562
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual Router
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก :  อาจารย ดร. ปติพล พลพบู 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 สิงหาคม 2562)

 ในจดหมายขาวฉบับที่แลว ผมไดกลาวถึงเทคโนโลยี Virtualization และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตอเนื่องกันมา 

ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตอยอดบน Virtualization อีกเทคโนโลยีหนึ่ง มีชื่อเรียกวา 

Virtual Router

 Virtual Router เปนเทคโนโลยีที่นำความสามารถของ Router มาใสไวบน Software บนพื้นฐานของ Virtual-

ization ทำใหสามารถ Route เสนทางทางเครือขายไดโดยไมตองพึ่งพา Hardware ที่มีราคาคอนขางสูง 

และยังตองการการดูแลรักษา อีกทั้งยังงายตอการจัดการ ติดตั้ง ตั้งคา และสำรองขอมูล ซึ่งอันที่จริงแลวแนวคิดของ 

Virtual Router ไมใชเรื่องใหมอะไร ในชวง 20 ปที่ผานมา เรามีเทคโนโลยีการสราง Routing table 

ในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชคอมพิวเตอรเปนเสมือน Router ขนาดเล็กชวยใหสามารถแบงปน Internet 

จากอุปกรณหนึ่งไปยังอีกอุปกรณอีกหลาย ๆ ตัวได แตในเทคโนโลยีใหมนี้ Virtual Router ถูกออกแบบใหใชในการ 

Route เสนทางของขอมูลทางเครือขายใหกับ Virtual Machines (VMs) ทั้งหลาย

โครงการอบรมการใช้งาน Google Classroom
 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชงาน Google Classroom สำหรับอาจารย" 

ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 2 รุน ดังนี้ 

   รุนที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  รุนที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 ในการนี้ไดรับเกียรติจาก คุณศุภชัย ศศิกนก Google for Education Certified Trainer ผูบริหารโครงการ 

การศึกษา บริษัทที่ปรึกษาซีอารเอ็ม แอนด คลาวดจำกัด เปนผูถายทอดความรู โดยโครงการไดรับความรวมมือจาก 

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเขารวมเปนอยางดี

 Virtual Router ทำงานบนเทคโนโลยี Virtualization ควบคูไปกับ VMs และ Storage 

ทำใหการเชื่อมตอระหวางแตละ VM ถูกสรางเปนแบบ Logical โดยการเชื่อมตอนี้มีชื่อเรียกวา Virtual Network 

ซึ่งการเชื่อมตอบางสวนไมจำเปนตองมีการเชื่อมตอดวยสาย LAN จริงหรือ Physical Connection อื่น ๆ 

ทำใหการรับสงขอมูลเปนเพียงการรับสงขอมูลภายใน Storage ระบบเดียวกันเอง เปนผลใหความเร็วในการรับสง 

ขอมูลสูงมากขึ้นอยูกับสมรรถนะของ Hardware ในระบบนั้น ๆ

 นอกเหนือจาก Virtual Router แลว อุปกรณทางเครือขายอื่น ๆ เชน Switch, Firewall, IDS, ฯลฯ 

ถูกทยอยนำมาพัฒนาลงบนเทคโนโลยี Virtualization มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยบริการ Virtualization นี้ไดมีออกมา 

ใหเลือกใชงานอยางหลากหลายรวมถึง Google Cloud, Amazon AWS/EC2, หรือแมกระทั้ง Open-source อยาง 

Openstack ซึ่งเราคงปฏิเสธไมไดเลยวาระบบคอมพิวเตอรระดับใหญเกือบทั้งหมดคงจะถูกยายเขาสูระบบ Virtualiza-

tion ในอนาคตอันใกลนี้

 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตัดตอวิดีโอสำหรับการสราง 

Content ดวยโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 

1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 2 รุน ดังนี้ 

  รุนที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.

  รุนที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.

โครงการอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย Camtasia Studio

ภาพบรรยากาศการอบรม

 โดยมีอาจารยโกวิทย ชนะเคน อาจารยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปน 

วิทยากรถายทอดความรู และโครงการไดรับความสนใจจากอาจารยและบุคลากรเปนอยางมาก

ภาพบรรยากาศการอบรม

(ภาพจาก www.dzone.com)


