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งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

3

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

 

รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนธันวาคม 2563
 สำนักคอมพิวเตอรเปดสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนธันวาคม 2563 สมัครไดที่เว็บไซต 

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

เข้าร่วมโครงการ Rajabhat Dataset 
Workshop 2020
 สำนักคอมพิวเตอร ไดเขารวมเครือขายความรวมมือ การพัฒนากลุมขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ 

การพัฒนาทองถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพัชญ ศรีราจันทร รองผูอำนวยการ 

สำนักคอมพิวเตอร รวมดวยนายนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน, นายสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง และนางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ 

เปนตัวแทนเขารับการอบรมในโครงการ "Rajabhat Dataset Workshop II" "ขับเคลื่อนขอมูลยุทธศาสตรเพื่อ 

การพัฒนาทองถิ่น สูขอมูลงานบริการวิชาการ และขอมูลงานวิจัย" เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ 

อาคารศูนยฝกประสบการณปฏิบัติการวิชาชีพ Princess Valaya มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง สามารถที่จะใชขอมูลตางๆรวมกันดวยความสะดวก 

และรวดเร็ว อาทิ ขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลหลักสูตร ขอมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการ การวิจัย 

และทองถิ่น เปนตน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 

แหง

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม

รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

ที่ปรึกษา

แนะนำ

** หากนักศึกษาสมัครสอบ แตไมมาเขาสอบในวันดังกลาว จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบตอไป เปนระยะเวลา 1 เดือน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม
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สงผลงาน 1 บท ใหคณะกรรมการพิจารณา 

http://cic.npru.ac.th/lms/
ศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร

รายละเอียดในการจัดทำ

ผลงานใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เรื่อง การใหทุนสนับสนุน

การจัดทำบทเรียนออนไลน

บนระบบ NPRU Online Courses

ประจำปีงบประมาณ 2564

 ขอเชิญอาจารย์จัดทำผลงานเพื่อขอรับ

บนระบบ NPRU Online Courses ประจำปงบประมาณ 2564

ประกาศยกเลิกรอบสอบ ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เนื่องจากมีการเลือกตั้ง อบจ. เพื่อเปนการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Sensor 
Network (WSN)

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 ธันวาคม 2563)

 ในการพัฒนาอุปกรณที่จะนำมาใชในระบบ WSN จำเปนจะตองคำนึงถึง 

 1) การประหยัดพลังงานเปนอันดับแรก เนื่องจากอุปกรณ Sensor ที่ใชใน WSN สวนใหญจะมีจำนวน 

มากและใชในพื้นที่กวาง ทำใหไมสะดวกตอการนำมาชารตไฟใหม 

 2) อุปกรณ Sensor เหลานี้จะถูกออกแบบใหใชทรัพยากรนอยที่สุดเพื่อลดตนทุนในรูปแบบของอุปกรณ 

“ใชแลวทิ้ง” กลาวคือ เมื่ออุปกรณ Sensor นั้น ๆ ใชพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่จนหมดแลวจะไมถูกนำกลับมาใชอีก 

 3) อุปกรณเหลานี้จะตองมีความสามารถในการเก็บขอมูลชั่วคราว เพื่อสงตอขอมูลไปยัง Gateway เพื่อการ 

ใชงานตอไป 

 4) การออกแบบและการใชวัสดุจะขึ้นอยูกับสถานการณแตละสถานการณ เชน ความสามารถในการใชงานในน้ำ 

ตองทนตอการกระแทก สั่นสะเทือน หรือฝุนควัน เปนตน

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

 ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี Wireless Sensor Network ซึ่งพัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยี 

Wireless network, Peer-to-Peer, และ Ad hoc network Wireless Sensor Network เรียกยอ ๆ วา WSN 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณ Sensor จำนวนมากผาน 

เครือขาย โดยการพัฒนา WSN นี้มีแนวคิดมาจากสถานการณบางสถานการณที่ไมสามารถสรางเครือขายครอบคลุม 

พื้นที่กวาง ๆ ได เชน การสังเกตพฤติกรรมของสัตวในทุงกวาง การตรวจสอบระดับน้ำ หรือการตรวจสอบขอมูล 

เพื่อพยากรณความเปนไปไดที่จะเกิดซึนามิ เปนตน

 WSN ประกอบดวยอุปกรณ Sensor จำนวนมากที่สามารถเชื่อมตอสื่อสารผานการสงตอขอมูลใหกับอุปกรณ 

Sensor ตัวอื่น ๆ ไปยัง Gateway ที่ทำหนาที่เปนอุปกรณเชื่อมตอสูเครือขายของผูใชงานหรือระบบเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้ 

Sensor แตละตัวจะตองมีความสามารถในการวัดคาและสงตอขอมูล อีกทั้งยังตองมีแบตเตอรี่ในตัว ทำใหสามารถใชงาน 

ไดเปนระยะเวลานานโดยไมตองตอสายไฟหรือนำไปชารตไฟ เพื่อความคลองตัวในการใชงานในพื้นที่กวางที่ไมสามารถ 

เดินสายไฟได หรือทำไดยาก
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การสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์
 งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ขอเชิญชวนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสมัครรับทุนสนับ 

สนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจำปงบประมาณ 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการขอรับทุน

แจงความประสงคขอรับทุน พรอม

สงหลักฐานใหคณะกรรมการพิจารณา

ภายในวันที่กำหนด

หลักฐาน
1. แบบฟอรมแจงความประสงคขอรับทุนบทเรียนออนไลน

2. มคอ.3 ของรายวิชาที่เสนอขอรับทุน

3. หลักฐานการสรางบทเรียนออนไลนบนระบบ NPRU Online Courses 

บทที่ 1 ที่มีองคประกอบครบตามประกาศฯ ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผลงาน

ประกาศผลการพิจารณา

ในเดือนกุมภาพันธ 2564

จัดทำผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

บทเรียนในรูปแบบของไฟลนำเสนอ (PowerPoint Presentation) 

จัดทำโดยใช Template ของมหาวิทยาลัย

บทเรียนในรูปของไฟลวิดีโอ ที่มีภาพและเสียงของผูบรรยายรวมอยูดวย

โดยใสตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด

แบบทดสอบหรือแบบฝกหัด 

หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน

สงผลงานไดตั้งแตวันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ผูขอรับทุนสามารถอานประกาศฯ ดาวนโหลดเทมเพลท ตราสัญลักษณ และดาวนโหลดคูมือการจัดทำผลงาน

ไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร (http://cic.npru.ac.th/) เมนูดานซายมือ “สมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3719

เงื่อนไขในการขอรับทุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน 

บนระบบ NPRU Online Courses ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564


