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ศิลาประเสริฐ โทร.3710

ไมโครซอฟต์ดีไซน์แอป Office บน iOS ใหม่ให้ทำงาน 
ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
 ไมโครซอฟตไดออกแบบแอป Word, Excel และ PowerPoint สามแอปยอดนิยมบน iOS 

ใหมไปเปนเวอรชัน 2.34 ซึ่งตั้งใจใหใชงานไดงายขึ้น เร็วขึ้น และสวยงามขึ้น ขณะนี้ไดเปดตัวใหใชงานแลว 

และมีฟเจอรที่เปลี่ยนแปลงใหมเล็กนอย นอกจากนี้ไมโครซอฟตมีความพยายามใหแอปบนมือถือดูมีชีวิตชีวามากขึ้น 

และแอปหลายตัวบน iOS และ Android ไดมีการปรับปรุงไอคอนใหมดวย
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 นอกจากการปรับปรุงหนาตาแลวฟเจอรใหมที่เพิ่มมา 

อยางเห็นไดชัด ก็คือ ไดอัปเดตหนาตาง Alt Text Pane 

ที่ทำใหเขาถึงการทำงานกับเนื้อหาตาง ๆ ไดมากขึ้น เชน 

เพิ่มคำอธิบายลงในภาพและใสเครื่องหมายเปนองคประกอบ 

ตกแตงอยูในเอกสาร ฟเจอรที่เนนก็คือ Excel สามารถ 

อานและตอบอีเมลไดทันทีโดยไมตองออกจากหนาสมุดงาน 

(Workbook) ที่กำลังเปดทำงานอยู และมี XLOOKUP 

สำหรับจัดเรียงแถวขอมูลและคนหาขอมูลในตารางหรือชวง 

ของเซลล

ที่มา : ไมโครซอฟตดีไซนแอป Office บน iOS (ออนไลน) 

สืบคนจาก :https://www.sanook.com/hitech/1495021/ 

[14 กุมภาพันธ 2563]

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

ที่ปรึกษา
อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม

รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย



¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊÓ¹Ñ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
1

จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

newsletter
CC2

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  (Wireless Technology)

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 กุมภาพันธ 2563)

ระบบตรวจสอบการผ่านมาตรฐานไอที
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบตรวจสอบการผานมาตรฐานไอที (NPRU IT Exit 

Exam) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแกอาจารยผูสอน โดยผูสอบสามารถคนหาขอมูลการผานมาตรฐานไอทีของนักศึกษา 

ได ดังนี้

(ภาพจาก : https://www.c-i-a.com/7-wireless-technologies/)

 1. Local Wireless Networks
 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายภายในนี้มีระยะการทำงานครอบคลุมที่จำกัดแตมีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลที่ 

คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการรับสงขอมูลระยะไกล ตัวอยางเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารไรสายภายใน เชน Wireless 

Fidelity (Wi-Fi) รับสงขอมูลผานคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 

โดยมีชื่อเรียกมาตรฐานวา IEEE 802.11, Bluetooth ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสรางเครือขายสวนบุคคลในการใชงาน 

อุปกรณสวนตัวตาง ๆ โดยใชการสงสัญญาณในชวงคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz คลาย Wi-Fi โดยเมื่อเทียบกับ Wi-Fi 

จะมีความเร็วในการรับสงขอมูลคอนขางต่ำ ระยะการทำงานคอนขางแคบ และใชพลังงานในการรับสงขอมูลต่ำ, Infrared 

เปนเทคโนโลยีการรับสงขอมูลโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงที่เปนแสงที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาของมนุษย 

โดยการรับสงขอมูลมีขอจำกัดในดานระยะทางการรับสงซึ่งมักจะไมเกิน 1 เมตร อีกทั้งทิศทางในการรับสงจะตอง 

เปนเสนตรง เปนตน

 2. Cellular Networks
 เปนเทคโนโลยีที่ใชกับอุปกรณเคลื่อนที่ที่มีระยะในการรับสงขอมูลระยะไกลมาก ๆ เชน โทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอรหรือ Tablet ที่มีเสารับสัญญาณแบบเดียวกับโทรศัพทมือถือ เปนตน การรับสงขอมูลจะถูกแบง 

ออกเปนสวนยอย ๆ เรียกวา Cell โดยในแตละ Cell จะสามารถแบงแยกยอยออกเปนสวนยอย ๆ ใหขนาดของ Cell 

เล็กลงไปอีก เพื่อรองรับการใชงานของผูใชงานจำนวนมาก และเพื่อความรวดเร็วในการรับสงขอมูลที่สูงขึ้น โดย Cell 

ที่มีขนาดเล็กลงนี้มีชื่อเรียกวา Microcell ครอบคลุมระยะไมเกิน 2 กิโลเมตร, Picocell ครอบคลุมระยะไมเกิน 200 เมตร, 

และ Femtocell ครอบคลุมระยะไมเกิน 10 เมตร โดยการทำงานของระบบเครือขายโทรศัพทมือถือนี้ยังมีความซับซอน 

ดานการรับสงสัญญาณในชวงการเคลื่อนที่ขามจาก Cell หนึ่งไปยังอีก Cell หนึ่ง ซึ่งผมจะกลาวถึงในจดหมายขาว 

ฉบับถัด ๆ ไปครับ

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

 หลังจากการคนพบคลื่นแมเหล็กไฟฟา เทคโนโลยี 

การสื่อสารไรสายถูกคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423) 

โดยเทคโนโลยีแรกนี่มีชื่อเรียกวา Photophone ซึ่งไมใชการ 

โทรศัพทแบบมีภาพประกอบ แตเปนการแปลงสัญญาณเสียง 

ใหเปนสัญญาณแสงแลวใชอุปกรณรับสงชนิดพิเศษในการติดตอ

สื่อสารระยะใกล ตอจากนั้นในป ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) 

ไดมีการนำเทคโนโลยีการสงสัญญาณวิทยุมาประยุกตใชกับ 

การสงโทรเลขไรสาย ในเวลาตอมาตั้งแตศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 

2443 เปนตนมา) มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายอีก 

มากมาย โดยสามารถแบงออกเปนเทคโนโลยีหลัก ๆ ดังนี้

สืบคนเปนหมูเรียน
XX/XX

สืบคนจากชื่อหรือรหัสนักศึกษา

49318XXXX

จะพบขอมูลนักศึกษาและสถานะ

การผาน/ไมผานมาตรฐานไอที

 ระบบพัฒนาแลวเสร็จและเปดใชงานเมื่อวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2563 เขาใชงานไดที่เว็บไซต https://apps.np-

ru.net/itbi/dashboard.php


