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รอบอบรมพร้อมสอบมาตรฐานไอที สำหรับนักศึกษา
ตกค้าง ที่มีรหัส 54-60 เท่านั้น!!
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สมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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เพื่อใหผูใชบริการมั่นใจไดในความสะอาด สำนักคอมพิวเตอรจึงไดดำเนินการตามมาตรการเผา
ระวังและและประเมินผลสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย โดยได
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของเช็ดทำความสะอาดอุปกรณคอมพิวเตอร และพื้นที่ใหบริการตางๆ ดังนี้

เช็ดคียบอรดและเมาส
ดวยน้ำยาฆาเชื้อทุกวัน

*หากนักศึกษาสมัครอบรม แตไมเขาอบรมในวันดังกลาว จะถูกระงับสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบตอไป
เปนระยะเวลา 2 เดือน

รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนมีนาคม 2563
สมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710

วัดไขนักศึกษาทุกทาน
กอนเขาสอบ

ทำความสะอาดราวบันใดและลูกบิด
ประตูดวยน้ำยาฆาเชื้อทุกวัน
วัดไขผูมาใชบริการ
หองฝกอบรม

ใหบริการเจล
แอลกอฮอลลางมือ

Scoop
จัดทำโดย

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำหนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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เครือข่ายไร้สายระยะใกล้

(Local Wireless Network)

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
ตอเนื่องจากจดหมายขาวในฉบับที่แลวนะครับ ระบบ
Local Wireless Networks ที่ไดกลาวถึงไปแลวนั้น กลาวโดย
สรุป เทคโนโลยีหลักของ Local Wireless Networks มีชื่อเรียก
วา Wi-Fi (Wireless Fidelity; เครือขายไรสายความถูกตองสูง)
ซึ่งรับสงขอมูลในชวงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
ตามมาตรฐาน IEEE802.11 โดยสามารถแบงออกเปนมาตรฐาน
ยอยดังนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขาศึกษาดูงาน เรื่องการเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัย โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร นำทีมบุคลากรใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร

(ภาพจาก : https://th.wikihow.com/สราง-Local-Area-Network-(LAN)

1. IEEE802.11b (Wi-Fi 1) เปนมาตรฐานของ Wi-Fi ตัวแรกที่ออกมาใหใชงานทั่วโลกบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz
ดวยความเร็วสูงสุด 11 Mbps
2. IEEE802.11a (Wi-Fi 2) เปนมาตรฐานที่ออกมาพรอมกับ Wi-Fi 1 แตสามารถใชไดในบางประเทศเทานั้น
เนื่องจากการใชงานคลื่นความถี่ 5 GHz มีความซ้ำซอนกับบางหนวยงานในขณะนั้น โดย Wi-Fi 2 มีความสามารถ
ในการรับสงขอมูลดวยความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps
3. IEEE802.11g (Wi-Fi 3) เปนเทคโนโลยีที่ออกมาแทนที่ Wi-Fi 1 และ Wi-Fi 2 โดยทำงานบนคลื่นความถี่ 2.4
GHz ทำใหสามารถใชงานไดทั่วไป และยังเพิ่มประสิทธิภาพจาก Wi-Fi 1 ใหมีความเร็วสูงสุดอยูที่ 54 Mbpsเทียบเทากับ
Wi-Fi 2
4. IEEE802.11n (Wi-Fi 4) เปนการพัฒนาเทคโนโลยี Wi-Fi อยางตอเนื่อง ทำใหสามารถเลือกใชคลื่น
ความถี่ในการสงขอมูลไดทั้งชวง 2.4 GHz และ 5 GHz ซึ่งมีความเร็วการทำงานปกติอยูที่ 300 Mbps
และสามารถเรงความเร็วไดสูงสุดที่ 600 Mbps
5. IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) เปนมาตรฐานใหมป 2556 เกิดขึ้นโดยการรวมกันของการพัฒนาเทคโนโลยี ตอเนื่อง
จาก Wi-Fi 4 โดยมีการรวมชองสัญญาณและขยายชวงคลื่นความถี่ในการสงขอมูลใหกวางขึ้น โดยสงขอมูลแบบลำแสง
(Beam) อยางตอเนื่อง (Spatial Stream) และใชเทคโนโลยีการรวมสัญญาณ (Modulation) ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
ทำใหความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 6.77 Gbps
6. IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) ถูกประกาศเปนมาตรฐานในป 2562 เพื่อใหรองรับการใชงานบนชวงคลื่นความถี่
ตั้งแต 1 GHz จนถึง 6 GHz โดยเนนการพัฒนาการใชงานชวงคลื่นสัญญาณในการสงขอมูลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้งปรับปรุงการรวมสัญญาณ (Modulation) ใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
การพัฒนาที่ตอเนื่องนี้อาจจะทำใหผูอานคิดวา Wi-Fi รุนใหม ๆ จะตองทำงานไดดีขึ้นเรื่อย ๆ แตในความเปนจริง
อาจไมเปนเชนนั้นทั้งหมด ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยี Wi-Fi ใหม ๆ ที่พึ่งพาการสงขอมูลที่รวดเร็วของชวงคลื่นความถี่สูง ๆ
แตในทางกลับกัน คลื่นความถี่ที่สูงจะมีระยะทางในการสงขอมูลที่สั้นลง และมีความสามารถในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง
ที่นอยลงตามไปดวย
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (8 มีนาคม 2563)

โครงการอบรม การจัดทำบทเรียนออนไลน์
งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการจัดทำบทเรียนออนไลน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
และผูที่สนใจ โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ชั้น 2
อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยมีอาจารยโกวิทย ชนะเคน อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปนวิทยากรบรรยาย
ใหความรู

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ในภาวะฉุกเฉิน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการวิชาการ นำทีมโดย ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
ทำการทดสอบการใชงานระบบ Google Hangouts Meet เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน
ในชวงเฝาระวังการระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

