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รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนกรกฎาคม 2563
 สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน 

ศิลาประเสริฐ โทร.3710
แนะนำระบบใหม

ปรับปรุงระบบการรับสมัคร

การใชงาน Google G-suite

อานรายละเอียดไดภายในเลม>>>

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน

เวอรชั่นใหม

อบรม google classroom สำหรับอาจารย์
 สำนักคอมพิวเตอรจัดโครงการอบรม หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนดวย Google classroom 

เพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยผูสอนในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบออนไลน โดยรุนที่ 1 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และรุนที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยไดรับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ  และอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม 

เปนวิทยากรถายทอดความรู 

ปรับปรุงระบบการรับสมัคร Google G-Suite
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดทำการปรับปรุงระบบรับสมัครการใชงานอีเมล Google G-Suite  จากเดิมที่ตองรอ 

อีเมลยืนยันตัวตนของ google ที่ใชระยะเวลานาน โดยปรับปรุงใหนักศึกษาที่ทำการสมัคร Single Sign On 

เปนที่เรียบรอยแลว สามารถใชงานระบบ E-mail ที่เปนบริการของ Google G-Suite ไดภายใน 24 ชั่วโมง 

โดยไมตองทำการสมัครใหม

ใชบริการ Google G-Suite ไดภายใน 24 ชั่วโมง โดยไมตองสมัครใหม
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก :  อาจารย ดร. ปติพล พลพบู 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 มิถุนายน 2562)

 ตอเนื่องจากจดหมายขาวฉบับที่แลว การเชื่อมตอสื่อสารผานระบบเครือขายมีรูปแบบการเชื่อมตอหลัก ๆ 2 

รูปแบบคือ การเชื่อมตอผานเครื่องแมขาย (Client-Server) และการเชื่อมตอกันเอง (Peer-to-Peer) โดยในจดหมายขาว 

ฉบับนี้ผมขอกลาวถึงระบบการเชื่อมตอแบบ Client-Server กอนนะครับ

 Client-Server Model เหมาะสำหรับระบบใหญ ๆ  ที่ตองการประสิทธิภาพของระบบสูง โดยผูดูแลระบบจะตองมี 

ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบ เพื่อใหระบบทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตองมีการตั้งคาเฉพาะในแตละ 

รูปแบบบริการเพื่อใหมีความปลอดภัยของระบบที่สูงดวย ดังนั้นระบบ Client-Server จะตองมีการลงทุนที่สูงซึ่งแลกมา 

ดวยประสิทธิภาพที่สูงนั่นเอง โดยเราสามารถสรุปขอดีและขอเสียเปนตารางเปรียบเทียบไดดังนี้

แนะนำระบบ NPRU Online-Courses
 NPRU Online Courses เปนระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใชงานมายาวนานตั้งแตป 2556 ใชระบบ Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) เวอรชัน 3.8.2 ซึ่งเปนซอฟตแวรฟรี  ผูใชสามารถสรางบทเรียนแบบออนไลน 

เผยแพรเอกสาร และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบดวย ภาพ ขอความ เสียง ตัวอักษร และกราฟก 

มีระบบปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน  ผานทาง chatroom หรือ webboard

 นอกจากนี้ยังสามารถสรางแบบฝกหัด แบบทดสอบ ที่หลากหลาย มีระบบการสงการบาน สามารถเช็คเวลา 

เขาเรียนของผูเรียนไดเสมือนอยูในหองเรียนจริง 

 ในปจจุบัน มีการคิดคนและนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชกับ Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอน 

การซอมบำรุง และเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในขอมูลตาง ๆ ใน Server ยกตัวอยางเชน Blade Server เปนอุปกรณ 

Server Computer ที่มีความสามารถในการถอดเปลี่ยนอะไหลไดอยางรวดเร็ว โดยมักจะใชงานรวมกับระบบการเก็บ 

ขอมูลแบบ SAN เพื่อความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล Virtual Machine (VM) เปนเทคโนโลยีที่ผมเคยกลาวถึง 

ในจดหมายขาวฉบับกอน ๆ แลว โดย VM ถูกนำมาใชในระบบ Server เพื่อใหระบบมีความสามารถในการสำรองขอมูล 

ยอนกลับขอมูล และสลับเปลี่ยนระบบไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำระบบบริการเกา ๆ ที่ตองการ 

Hardware แบบเกา มาใชงานบน Hardware ใหม ๆ ได Cloud Architecture เปนเทคโนโลยีในการสรางระบบ 

ใหบริการที่สามารถใชงานไดจากทุกมุมโลก มีความยืดหยุนในการใชงานโดยไมขึ้นกับระยะทางและสถานที่ในการใชงาน

 นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคตยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง 

ตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานระบบ Server ใหมีความรวดเร็ว สามารถตอบสนองการใชงานที่มากขึ้นได 

และสามารถปองกันปญหาความปลอดภัยของขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้นได

ข้อดีของระบบใหม่
- รองรับนักศึกษาที่เขาใชงานจำนวนมากได

- มีระบบ Dashboard ที่แสดงขอมูลสวนตัว

  ของผูใชงาน ทำใหการเขาถึงรายวิชางายขึ้น

-  รองรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปด

   (Massive Open Online Courses)

- การบริหารจัดการขอสอบสะดวกรวดเร็วขึ้น

- มีวิธีการใชงานคลายคลึงกับของเดิม ที่อาจารย

  คุนเคย

Dashboard

แสดงขอมูลรายวิชา

ของผูใชงาน 

หนาแรกแสดงรายวิชา

ที่เปนที่นิยม


