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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่ม
อันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และทีมผูบริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอรนำทีมโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการฯ
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ประชุม webometrics

ÊÓ¹Ñ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á

25

CC

newsletter

»‚·Õ่ 7 ©ºÑº·Õ่ 12
à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

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

รายวิชาใหม่ NPRU OPEN
บนเว็บไซต์ COURSEWARE

พร้อมเรียนแล้วจ้า

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักคอมพิวเตอร
ไดจัดประชุมคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรเปนประธาน การประชุมในครั้งนี้
มีขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น และรายงานผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ผานมา

อบรมการใช้งานระบบ Smart Classroom

สำนั ก คอมพิ ว เตอร จ ั ด อบรมการใช ง าน
ระบบ Smart Classroom ใหแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในการใชงานระบบ เมื่อวันที่ 11-13
ธันวาคม 2562 ณ หองฝกอบรมคอมพิว
เตอร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม

รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

รวมรายวิชาที่นาสนใจกวา 70 รายวิชา ที่ใครก็สามารถเรียนได
เขาเรียนไดแลววันนี้ที่เว็บไซต http://courseware.npru.ac.th/
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เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในยุคปจจุบัน เราคงจะหนีไมพนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่สามารถทำงานแทนมนุษยหรือชวยลดขั้นตอน
เบาแรงมนุษยได โดยหลาย ๆ คนอาจจะไมคอยคุนเคย ไมรูจัก หรือไมเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญอยางยิ่ง
โดยเทคโนโลยีนี้นำมาสูการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับมนุษยในปจจุบัน กลาวคือเทคโนโลยี
เซนเซอร นั่นเองครับ
เซนเซอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการรับคา
ตาง ๆ เพื่อใหอุปกรณหลากหลายชนิดไดนำไป
ประมวลผลตอไป
โดยอุปกรณเซนเซอรสามารถ
แบงไดเปน 3 ประเภท ตามคุณสมบัติในการตรวจวัด
ประกอบดวย

CC

ระบบคลังข้อสอบ NPRU Exit Exam
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอรรวมกับสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดพัฒนาระบบ
คลังขอสอบ (NPRU Exit Exam) ขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากรในการทำการสอบ
โดยที่นักเรียนสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตและทำการ Login เขามาที่หนาเว็บที่ใหบริการ ทำการสอบผานทางหนาจอ
ในสวนของอาจารยทำการออกขอสอบแลวเก็บไวในฐานขอมูลของขอสอบ ซึ่งสามารถลดตนทุนของการผลิตและการจัด
เก็บได ทำใหเกิดความประหยัดสะดวกและรวดเร็ว โดยพัฒนาแลวเสร็จและสงมอบในเดือนธันวาคม 2562

(ภาพจาก https://insights.samsung.com/2017/02/03/sensor-technology)

1. เซนเซอรดานกายภาพ (Physical sensor) คือ เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดคา ระดับ ปริมาณ
และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ โดย Physical sensor ใชเซลลพิเศษที่มีความไวสิ่งที่ตอการวัดคา เชน แสง,
การเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, สนามแมเหล็ก, แรงโนมถวง, ความชื้น, การสั่นสะเทือน, แรงดัน, สนามไฟฟา, เสียง และสารพิษ
เปนตน
2. เซนเซอรดานเคมี (Chemical sensor) คือ เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดสารเคมีตางๆ โดยอาศัย
ปฏิกิริยาจำเพาะทางเคมี แลวแปลงเปนสัญญาณขอมูลที่สามารถอานวิเคราะหได เชน เซนเซอรตรวจวัดสารเคมี
ปนเปอนในสิ่งแวดลอม เชน ดินและน้ำ เปนตน
3. เซนเซอรทางชีวภาพ (Biosensor) คือ เซนเซอรที่อาศัยเทคนิคการใชสารชีวภาพ (Biological recognition
material) มาเปนตัวทำปฏิกิริยาจำเพาะกับสารเปาหมาย เชน เซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด,
ระดับออกซิเจน, ระดับฮอรโมน, ระดับสารสื่อประสาท เปนตน
ในทางดานคอมพิวเตอร มีการนำเทคโนโลยีเซนเซอรรวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในดานตาง ๆ เพื่อใช
ประโยชนในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เชน การแพทย, การเกษตร, และการรักษาความปลอดภัย เปนตน
โดยเทคโนโลยีเซนเซอรจะมีความสำคัญอยางยิ่งตอเทคโนโลยี IoT ซึ่งเขามามีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคปจจุบัน
ตัวอยางเชน Temperature sensor ใชตรวจสอบความเย็นของตูเย็น, Proximity sensor, Accelerometer sensor,
และ Gyroscope sensor ใชในงานแผนที่ซึ่งมีอยูใน Smartphone สวนใหญ, Motion detection sensor
ใชตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสิ่งตาง ๆ เพื่อเปดไฟอัตโนมัติ, Optical sensor ใชสรางแผนที่อัตโนมัติในหุนยนตดูดฝุน
เปนตน
ในอนาคตมีแนวโนมวาการใชงานเทคโนโลยีเซนเซอรจะยิ่งทวีคูณความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเทคโนโลยีมักจะ
ถูกใชควบคูกันกับเทคโนโลยีเซนเซอร ไดแก เทคโนโลยีดานการสื่อสารไรสาย และเทคโนโลยีพลังงานไรสายหรือแบตเตอรี่
(Battery) ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นตามไปดวย โดยผมจะไดกลาวถึงทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้ในจดหมายขาวครั้งถัด ๆ ไปครับ
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 ธันวาคม 2562)

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
ผานไปแลวสำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
สำหรับบุคลากร ที่งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอรจัดขึ้น จำนวน 2 รุน รุนที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
2562 รุนที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 โดยมีวิทยากรจากบริษัท ARIT เปนผูบรรยายใหความรู
ในการนี้ผูเขาอบรมที่สอบผานจะไดรับประกาศนียบัตร (Microsoft Ofﬁce Specialist Certiﬁcation) ที่เปนมาตรฐาน
สากล

