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คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เราคัดสรร 10 รายวิชา ตอบโจทย์ตลาดงาน มาให้คุณแล้ว ดังนี
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คอมพิวเตอรกราฟก1 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ2
การจัดการทรัพยากรมนุษย3 การรักษาโรคเบื้องตน4

คณิตศาสตรวิศวกรรม5 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการทองเที่ยว6
การออกแบบระบบการจัดการเรียนรูบนเครือขาย7
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี8

ทฤษฏีสื่อสารมวลชน9 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ10

NPRU Open Courseware

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

เว็บไซตเรียนออนไลน ที่ใหบริการฟรี แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

เรียนออนไลนอยูบาน..ลดการแพรระบาดของไวรัสดวยนะจะ 

การจัดโครงการอบรมและสอบ MOS สำหรับนักศึกษา
งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรม “เตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Office 

Specialist สำหรับนักศึกษา” เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2564 ณ หองฝกอบรม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร 

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเปนรุนที่ 7 แลว นักศึกษาที่สอบผานสามารถนำประกาศนียบัตรไปใชสำหรับการสมัครงาน 

ในอนาคตได ในโครงการนี้มีนักศึกษาเขารับการอบรมจำนวน 28 คน และสอบผานจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 92.85
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 มีนาคม 2564)

1. นักวิเคราะหขอมูล (Data Analyst) มีหนาที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห สราง

แบบจำลอง และทำนายแนวโนมในอนาคต

2. นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ทำหนาที่วิเคราะหขอมูลและนำมาพัฒนาเปนโมเดล (Model)

หรือเครื่องมือ (Tools) เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ทำหนาที่เขียนโปรแกรมตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว โดยจะตองเลือก

เทคนิคและภาษาใหเหมาะสมกับการออกแบบแตละกรณี

4. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) ทำหนาที่วิเคราะหและออกแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อให

Programmer พัฒนาออกมาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชงานไดจริง

5. นักพัฒนาเว็บไซต (Web Developer) เปนอาชีพที่แยกออกมาจาก Programmer ซึ่งจะเนนการเขียน

โปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งสามารถแบงแยกยอยออกเปน Full stack developer, Front-end develop-

er, และ Back-end developer ขึ้นอยูกับสวนความรับผิดชอบของงาน

6. นักพัฒนาแอปพลิเคชันอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) เปนอีกหนึ่งอาชีพที่แยก

ออกมาจาก Programmer ซึ่งจะเนนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่

7. วิศวกรระบบ (System Engineer) ทำหนาที่ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน

Server ระบบเก็บขอมูล ระบบสำรองขอมูล เปนตน

8. วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) ทำหนาที่ออกแบบ ติดตั้ง และติดตามการทำงานของระบบเครือขาย

ซึ่งในปจจุบันจำเปนตองใชความรูดาน Virtualization เขารวมดวย เนื่องจากมีการใชงาน Virtual network 

มากขึ้นในปจจุบัน

9. วิศวกรหุนยนต (Robotics Engineer) ทำหนาที่ออกแบบและพัฒนาระบบหุนยนตและสมองกล

10. สถาปนิกดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security Architect) ทำหนาที่ออกแบบ

และพัฒนาระบบปองกันผูบุกรุกจากทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งเปนอาชีพที่ตองใชทั้งความรูทางคอมพิวเตอรในทุก 

ๆ ดานและประสบการณการทำงานที่คอนขางสูง

นอกจากอาชีพที่กลาวขางตนนี้ ยังมีอาชีพแยกยอยในแตละสวนการทำงาน เชน Sale engineer 

ซึ่งทำหนาที่พูดคุยกับลูกคาคลายกับอาชีพ Sale แตจะเนนการอธิบายทางดานเทคนิคมากกวาขอเสนอทางการคา เปนตน

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
จาก 1 Gbps. เป็น 10 Gbps.

ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการใชงานอินเทอรเน็ตของ UNI-NET เปนเสนทางหลัก และมี 

ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตในแตละเดือนมากกวา 80 เปอรเซ็นต ของความเร็วที่ไดรับมา ซึ่งการใชงานประกอบ 

ดวย การใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การใชงานเพื่อสืบคนสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ 

สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการใชงานดานการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณ COVID19 จึงทำให 

ปริมาณการใชงานเพิ่มขึ้น ในการนี้งานเครือขายและการสื่อสารจึงไดดำเนินการขอปรับเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตจาก 

1 Gbps. เปน 10 Gbps. เพื่อใหบริการแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนที่เรียบรอยแลว

ในชวงใกลจะปดเทอมนี้ นักศึกษาหลาย ๆ คนอาจจะกำลังมองหางานที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งที่เราไดเรียนรู 

มาตลอด 4 – 8 ปในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะไมใชเรื่องงายนักในยุค COVID-19 นี้ 

การติดตั้งระบบเส้นทางสำรองอินเทอร์เน็ต
งานเครือขายและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินการแกไขปญหากรณีเขาถึงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

และระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยไมไดเมื่ออินเทอรเน็ตหลักลม โดยไดดำเนินการติดตั้งเสนทางสำรองเพิ่มเติม 

เมื่อเกิดเหตุการณที่ทำใหระบบอินเทอรเน็ตหลักลม อาจารย บุคลากร และนักศึกษาจะยังสามารถเขาถึงเว็บไซต 

และระบบสารสนเทศตางๆของมหาวิทยาลัยได

อยางไรก็ตาม โลกเรายังคงหมุนเดินตอไป ธุรกิจกิจการ 

ตาง ๆ ยังคงตองเดินหนาตอ ซึ่งแนนอน วาบริษัทเหลานี้ 

ก็ยังคงตองการแรงงานในสาย งานนั้น ๆ ในจดหมายขาว 

ฉบับนี้ ผมจึงรวบ รวมอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับสาย 

งานดานคอมพิวเตอรในยุค 2021 ทั้งอาชีพใหม ๆ 

และอาชีพเกาที่ยังมีความสำคัญอยูในปจจุบัน ดังนี้

ขยายเวลารับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต TRUE และ AIS


