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แนะนำโปรแกรมประชุมออนไลน์
โปรแกรมประชุมออนไลนนอกจากจะใชในการจัดประชุมแลว ยังสามารถนำมาใชในการสอนผูเรียน การอบรม
สัมนาตางๆ หรือแมกระทั่งการสอบวิทยานิพนธ โปรแกรมการประชุมออนไลนนั้นมีหลากหลายโปรแกรม ที่นิยมใชได
แก Hangout Meet, Zoom, และ Webex ซึ่งสำนักคอมไดรวบรวมขอดีและขอจำกัดของแตละโปรแกรมมาใหดูกัน
Hangout Meet
เปน application ของ google เพียงแคใช account webmail
ของมหาวิทยาลัยก็สามารถสรางหองสำหรับสอนผูเรียนไดโดยไมจำกัดเวลา
รองรับผูเขารวมไดสูงสุด 50 คน และยังสามารถบันทึกการสอนเก็บไวไดสวน
ขอจำกัดของ Hangout Meet คือไมสามารถควบคุมไมคของผูเขารวมได
หากผูเขารวมไมปดไมค อาจมีเสียงแทรกรบกวนการสอนได
Zoom

การสรางหองประชุมหรือหองเรียนดวย Zoom นั้น ขอดีคือผูสอน
สามารถควบคุมการเปดปดไมคและการแชรหนาจอของผูเรียนได อีกทั้งยัง
สามารถบันทึกการเรียนการสอนหรือการประชุมได แตเวอรชั่นฟรีนั้นจำกัด
เวลาการใชงานไดแค 40 นาทีตอครั้ง อีกทั้งยังมีปญหาดานความปลอดภัย
ในการใชงาน ปญหาดานขอมูลรั่วไหลเปนตน
Webex
Webex เปน software ของ Cisco มีลักษณะการใชงานคลายคลึง
กับ Zoom หากผูสอนเคยชินกับการใชงานโปรแกรม Zoom ก็สามารถใช
งาน Webex ไดทันที ขอดีคือเปนโปรแกรมที่ใชงานไดฟรีสามารถประชุมตอ
เนื่องไดโดยไมจำกัดระยะเวลา และยังสามารถรองรับผูเขารวมไดถึง 100
คน สำหรับการสมัครและทดลองใชงาน ใหเขาไปที่ www.webex.com
และคลิกที่ "Start for Free" เพื่อทำการสมัครและสราง Account
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จัดทำโดย

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำหนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

newsletter

»‚·Õ่ 8 ©ºÑº·Õ่ 4
à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2563

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

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
จากสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหหลายมหาวิทยาตระหนักถึงการใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน สำนักคอมพิวเตอรจึงไดรวบรวมคูมือการใชงานระบบ สนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน มาใหอาจารยไดเลือกใชงานไดตามความตองการ

โดยสามารถเขาดูไดที่เว็บไซต
สำนักคอมพิวเตอร
http://cic.npru.ac.th

Webex ทำอะไรไดบาง?
1. แชร ﬁles, video, a whiteboard และ desktop computer
2. มี Active Speaker ระบบสามารถรับรูไดวาใครกำลังเปนคนพูด
3. ทำ Streaming video สามารถเขาประชุมไดหลาย ๆ webcams
พรอมกัน
4. บันทึกการประชุม Record และ share การประชุมได
5. มีฟงกชั่นในการ Chat ภายในระบบ WebEx
6. สามารถใช ﬁle sharing ในการ comment instant message
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อานรายละเอียดความสามารถ
ของโปรแกรมไดภายในเลม
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โปรแกรมติดต่อสื่อสารระยะไกล
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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โปรแกรม LOOM

โปรแกรม loom เปนโปรแกรมสำหรับบันทึกวิดีโอที่สามารถใชงานไดดีใน
เวอรชั่นฟรี ขอดีของการบันทึกวิดีโอการสอนคือสามารถอธิบายไดดีกวาการพิมพ
ชอความ ทำใหผูเรียนเขาใจไดงาย และยังสามารถเก็บไวสอนในครั้งตอไปไดอีกดวย
นอกจากนี้ตัวโปรแกรม loom สามารถตัดตอวิดีโออยางงายๆได และยังเปน server
ในตัว เพียงแค copy link ไปใหผูเรียนดูก็สามารถเรียนไดทันที

ในชวงของการระบาดของโรคติดตอไวรัส COVID-19 หลาย ๆ คนอาจจะกังวลที่จะตองเดินทางออกจากบาน
ไปเรียนหรือไปทำงาน โดยเฉพาะการที่เราจะตองติดตอสื่อสารกับผูอื่นโดยตรง ยิ่งถาจำเปนจะตองประชุมงานกับกลุมคน
จำนวนมาก อาจจะทำใหกังวลเรื่องการติดตอของโรคมากขึ้นอีก ดังนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอนำเสนอโปรแกรม
ที่ใชในการติดตอสื่อสาร ทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหพวกเราปลอดภัยจากการติดตอของโรคในสถานการณ
ปจจุบัน ผมขอยกตัวอยาง 5 โปรแกรมที่นิยมใชในปจจุบัน สำหรับการติดตอสื่อสารระยะไกล โดยแตละโปรแกรมอาจจะมี
จุดประสงคการใชงานที่แตกตางกัน ดังนี้

สมัครและเขาใชงานไดที่

www.loom.com
1. Zoom เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมสูงมากในชวงการระบาดนี้ โดยโปรแกรม Zoom จะเนนการ ประชุมทาง
ไกล สำหรับผูใชงานโปรแกรมเปนกลุมจำนวนมาก โดยอาศัย Key เปนตัวเลข 9-10 หลักเพื่อเขารวมการประชุม ดังนั้นความ
ปลอดภัยอาจจะไมสูงมากเนื่องจาก Key ที่ไมมีความซับซอน
2. Facetime เปนโปรแกรมบนอุปกรณคาย Apple ซึ่งผูใชงานสามารถติดตอสื่อสารผูใชงานอื่น ๆ ที่ใชอุปกรณ
ของคาย Apple เหมือนกัน โดย Facetime เปนโปรแกรมที่คอนขางเสถียร สามารถประชุมหลาย สายโดยไมจำเปนตอง
สรางหองประชุมเหมือน Zoom แตจำเปนตองรู Contact ของผูอื่น เชน เบอรโทรศัพท หรือ e-mail เปนตน ทำใหความ
ปลอดภัยสูงขึ้นระดับหนึ่ง
3. Signal เปนโปรแกรม Open-source ซึ่งสามารถใชงานไดฟรี สามารถใชงานไดคลายกับ Facetime แตไม
สามารถประชุมหลายสายได ทำไดเพียงการคุยกันแบบหนึ่งตอหนึ่งเทานั้น โดยมีความปลอดภัยในระดับใกลเคียงกับ Facetime
4. Skype เปนโปรแกรมติดตอสื่อสารระยะไกลที่มีมานานมากแลว แตถูกบริษัท Microsoft ซื้อไปพัฒนาตอ โดย
Skype รองรับทั้งการพูดคุยแบบหนึ่งตอหนึ่งและการประชุมเปนกลุม นอกจากนี้ Skype รองรับการโทรเขาเบอรโทรศัพท
แตโปรแกรมตองการ Spec อุปกรณที่สูงกวาโปรแกรมอื่น ๆ ทำใหความนิยมการใชงานลดลง
5. Jitsi เปนโปรแกรม Open-source ที่มีความสามารถมากพอ ๆ กับโปรแกรมอื่น ๆ รองรับการประชุม หลายสาย
แตยังไมเสถียรมากนัก ยังมีปญหาระหวางการใชงานอยูบาง โดยผูพัฒนายังคงพัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง
6. Houseparty เปนโปรแกรมทางเลือกในการประชุมหลายสาย แตอาจจะไมเนนความปลอดภัยของขอมูล การ
ประชุมมากนัก เหมาะสำหรับการพูดคุยในกลุมคนใกลชิด
จากที่ไดกลาวมา โปรแกรมแตละโปรแกรมจะมีจุดเดนที่แตกตางกัน แลวแตเปาหมายการใชงานหลัก ดังนั้นเราจึง
ควรศึกษาการใชงานและทดลองใชใหเหมาะสมกับความตองการของเราเอง
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5 เมษายน 2563)

โปรแกรม Microsoft Teams
โปรแกรม Microsoft Teams เปนโปรแกรมที่โดดเดนในเรื่องของการทำงานในองคกร และสามารถทำงานรวมกับ
Ofﬁce 365 สมัครและเขาใชงานไดที่ www.microsoft.com/th-th/

Microsoft teams ทำอะไรไดบาง?

ที่มา : https://medium.com/@mosnoppadolr/microsoft-teams1-คืออะไร-ดียังไง-ทำไมตองสนใจ-teams-fb8380fae2d6

