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แจ้งเตือนการย้ายรายวิชาบนระบบ LMS

ขอพระองค

ระบบเกา http://lms1.npru.ac.th ยกเลิกการใชงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทรงพระเจริญ
..................

ระบบใหม http://online-courses.npru.ac.th เปดใชงานแลว

..................

ทานสามารถกรอกแบบฟอรมขอเปดรายวิชา เพื่อทำการยายรายวิชาไดดวยตนเอง โดยเขาสูหนาแรกของ
เว็บไซต จะพบกับเมนู “ขอเปดรายวิชา” และ “การยายรายวิชา” เมื่ออาจารยเปดรายวิชาและจัดทำรายวิชา
เรียบรอยแลว สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดทันที

12 สิงหาคม 2563

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร

ยกเวนผูรับทุนสนับสนุนการจัด
ทำบทเรียนออนไลน ป 2563
สามารถใชงานไดจนกวาจะเสร็จ
สิ้นกระบวนการรับทุน
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มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

อันดับสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2020

**รอบอบรมพรอมสอบมาตรฐานไอที วันที่ 21 และ 31 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ โทร.3710

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม

รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

และเป็นอันดับที่ 28
ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
จัดอันดับโดย Webometrics July
2020 Edition 2020.2.0

www.npru.ac.th
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การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแบบ P2P
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับที่แลว เราไดรูจักการเชื่อมตอสื่อสารผานระบบเครือขายแบบ Client-Server ไปแลวนะครับ
ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงการทำงานของระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer (P2P) บางนะครับ
การเชื่อมตอแบบ P2P เปนการเชื่อมตอเครือขายของอุปกรณตาง ๆ ที่ไมจำเปนตองอาศัยอุปกรณตัวกลางเชน
Server ซึ่งทำใหการใชงานในลักษณะ P2P นี้มีความคลองตัวในการเชื่อมตอ แตในทางกลับกัน อุปกรณแตละอุปกรณ
ในระบบ P2P จะตองรับภาระการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บขอมูล และ Bandwidth ของเครือขายซึ่งเคย เปนภาระของ
Server ทำใหอุปกรณที่จะนำมาใชในระบบ P2P ตองมีประสิทฺธิภาพที่คอนขางสูงเพื่อใหการทำงานเปนไปอยางราบรื่น

P2P

จะมีการเชื่อมตอทั้งในรูปแบบ Online และ
Ofﬂine กลาวคือผูใชงานสามารถเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ
ไดโดยสามารถเชื่อมตอผานเครือขายภายในแบบ LAN
หรือเครือขายภายนอกผานระบบ
Internet
ก็ได
ผมขอแบง Application ที่มีการเชื่อมตอแบบ P2P
ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ

1.Application ที่กำหนดใหอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งทำหนาที่แทน Server ซึ่งผมขอเรียกวา Local Server โดย
Application แบบนี้จะมีรูปแบบการใชงานแทบจะไมไดตางไปจากการเชื่อมตอแบบ Client-Server เพราะ Local
Server จะตองรับภาระการทำงานเกือบทั้งหมดแทนที่ Server จริง แตรูปแบบการใชงานนี้มักจะถูกใชกับ
กลุมอุปกรณจำนวนไมมากนัก เพื่อไมให Local Server ที่ตองทำงานหนักมากเกินความสามารถที่อุปกรณจะรับได
ตัวอยางระบบการทำงานแบบนี้จะสามารถพบไดมากในระบบเกมสที่มีการแบงการเลนเปนหอง ๆ หรือแมกระทั่งระบบ
การแชร Internet ของ Computer หรือโทรศัพทมือถือก็นับเปนการทำงานแบบ P2P ดวยเชนกัน
2.Application ที่มีการสงขอมูลเปนทอด ๆ โดยหลักการทำงานของการเชื่อมตอแบบนี้จะเปรียบเสมือนการเลน
เกมสบอกตอคำ โดยแตละอุปกรณจะทำหนาที่เปนทั้งผูรับขอมูล ผูสงขอมูล และผูประสานงานเพื่อสงตอขอมูลไปยัง
ปลายทางอื่น ๆ เชน ระบบ Bit-Torrent เปนระบบแชรไฟลระหวางผูใชงาน โดยไมตองใชอุปกรณ Server หรือ Local
Server เพื่อเก็บขอมูลไฟลนั้น
ทั้งนี้ เรายังสามารถแยกยอยเครือขายแบบ P2P ออกเปนรูปแบบตาง ๆ ไดอีกจำนวนมากตามการทำงาน
ของการสงทอดขอมูล โดยเครือขายแบบ P2P มักจะถูกนำไปใชกับระบบเครือขายไรสาย เชน Ad-hoc Network,
Opportunistic Network, Mobile Sensor Network, Mobile Social Network, Cooperative Network เปนตน
ซึ่งผมจะกลาวถึงในจดหมายขาวครั้งถัด ๆ ไปนะครับ
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5 สิงหาคม 2563)
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ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 โดย Webometrics Ranking
Web of Universities July 2020 Edition 2020.2.0 และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศ
ไดแก
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สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเปน
อันดับที่ 28 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

