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เพิ่มจำนวนที่นั่งสอบมาตรฐานไอที
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สำนักคอมพิวเตอร เพิ่มจำนวนที่นั่งสอบ (IT_Test) สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิม 25 ที่นั่ง
เปน 30 ที่นั่ง เริ่มเดือนกันยายนนี้ เปนตนไป สมัครสอบไดที่ http://cert.npru.ac.th/ (ตามวันเวลาที่กำหนด)

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á

CC

newsletter

»‚·Õ่ 8 ©ºÑº·Õ่ 8
à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563

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

10 รายวิชานาเรียน

NPRU Open Courseware

วันนี้สำนักคอมพิวเตอรจะมาแนะนำ 10 รายวิชานาเรียน ประจำป 2563 ที่เปนรายวิชาใหมบน
เว็บไซต NPRU Open Courseware ดังนี้ 1.การจัดการทรัพยากรมนุษย 2.หลักการตลาด 3.การเขียน
4.การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 5. คณิตศาสตรดีสครีต 6. การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
7.ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 8.การเงินธุรกิจ 9.ระบบเสียงภาษาจีน 10.การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ

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

เขาเรียนไดแลววันนี้
ที่เว็บไซต

http://courseware.npru.ac.th/

Scoop
จัดทำโดย

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำหนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Ad-hoc Network
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ตอเนื่องจากจดหมายขาวฉบับที่แลวนะครับ เราไดทำความรูจักกับระบบการสื่อสารทั้งแบบ Client-Server และ
P2P กันแลว ตั้งแตจดหมายขาวฉบับนี้ เรามาทำความรูจักการเชื่อมตอสื่อสารไรสายแบบ P2P ในรูปแบบตาง ๆ
กันดีกวาครับ

เครือขายไรสายสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ Infrastructure และ Infrastructureless
โดยเครือขายแบบ Instructure ตองใชงานรวมกับอุปกรณสถานีสงสัญญาณเพื่อเชื่อมตอเขาหาเครือขายอื่น ๆ
สวนเครือขายแบบ Infrastructureless หรือ P2P หรือเครือขายแบบที่ไมจำเปนตองพึ่งพาอุปกรณเครือขายหลัก
โดยเราสามารถเรียกเครือขายแบบ Infrastrutureless แบบงาย ๆ ไดวา Ad-hoc network
Ad hoc เปนภาษาลาตินแปลวา “For this” หรือ “For this situation” หรือ “สำหรับในกรณีนี้”
ซึ่งถูกนำมาใชตั้งชื่อเทคโนโลยีการเชื่อมตอสื่อสารไรสายแบบเฉพาะกิจ
โดยอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอเครือขายได
สวนใหญ เชน Smartphone, Tablet, Laptop ฯลฯ สามารถจำลองตัวเองเปน Router เพื่อชวยในการเชื่อมตอ
เครือขายเฉพาะในกลุมอุปกรณใกลเคียง ยกตัวอยางเชน Smartphone สามารถสราง Hotspot เพื่อเชื่อมตออุปกรณ
โดยรอบใหสามารถใชงาน Mobile Internet ของ Smartphone เครื่องนั้นไดโดยไมตองใช SIM card อีกอันหรือ
อุปกรณเชื่อมตอใด ๆ เพิ่มเติม โดยความสามารถในการสรางเครือขายแบบ Ad-hoc นี้ อุปกรณดังกลาวจำเปนตองมี
Wireless network interface card (Wireless NIC) ที่ไมไดเชื่อมตอเครือขายใด ๆ อยูแลว เพื่อเปนอุปกรณ
ในการรับ-สงขอมูลจากเครือขายภายใน โดย 1 Wireless NIC จะสามารถเชื่อมตอไดกับเครือขายเดียวเทานั้น
แตจำนวนการเชื่อมตอหรือจำนวนอุปกรณที่เชื่อมตอจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของอุปกรณที่สรางการเชื่อมตอแบบ
Ad-hoc ขึ้นมา
เครือขายไรสายแบบ Ad-hoc นี้ถูกนำไปพัฒนาเปนเครือขายรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย เชน Mobile Ad-hoc
Network (MANET), Wireless Mesh Network (WMN), Wireless Sensor Network (WSN), Mobile Wireless
Sensor Network (MWSN), Mobile Social Network (WSN), Vehicular Ad-hoc Network (VANET), Vehicular
Delay-Tolerant Network (VDTN) เปนตน โดยผมจะกลาวถึงในจดหมายขาวฉบับถัด ๆ ไปครับ
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 กันยายน 2563)
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง เพื่อใชในการควบคุม จัดการ
และบริหารจุดเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย รวมถึง การเฝาระวัง การปองกัน และตรวจสอบ
เหตุการณตางๆ
ใหเปนไปอยางเรียบรอย
อันเปนประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยได
ดำเนินการติดตั้ง จำนวน 233 จุด ดังนี้ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หลังใหม) อาคารครุศาสตร (โรงแก็ส)
อาคารคหกรรมศาสตร อาคารทวาราวดีศรีราชภัฏ อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร อาคารโลจิสติกส อาคารวิศวกรรมโยธา
อาคารเรียน ETB อาคารวิทยาศาสตรการอาหาร อาคารเรียน A2, A4 และ A5 โดยในขณะนี้อยูระหวางดำเนินการติดตั้ง
และคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลน์ฯ MOOC
สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดประชุมหารือคณะกรรมการผลิตบทเรียนเพื่อเขาสูมาตรฐาน
Thai MOOC ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
เปนการติดตามการดำเนินงานการผลิตบทเรียนออนไลนเพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC จำนวน 4 รายวิชา ไดแก
คอมพิวเตอรกราฟก ดูแลใสใจวัยสูงอายุ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

