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โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 14
 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรกำหนดจัดโครงการ"พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลสู 

มาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษา" รุนที่ 14 ประจำปงบประมาณ 2564 ขึ้นในระหวางวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 

เวลา 8.00 - 17.00 น. จำนวน 1 รุน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากลให 

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนในการประกอบอาชีพที่พรอมเขาสูตลาดแรงงาน โดยจะจัดอบรมออนไลนดวยโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/mos/ สนใจสมัครเขารวม 

การอบรม โทร.3716 

เว็บไซต์และระบบเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
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äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôì ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÑÞªÕ¢Í§¼ÙŒãªŒ§Ò¹โครงการจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
 งานเครือขายและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร ไดดำเนินโครงการจางปรับปรุงระบบสายสัญญาณใยแกว 

นำแสง เพื่อนำสายใยแกวนำแสงลงทอใตดิน ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ คาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จ 

ในเดือนมิถุนายน 2564

http://courseware.npru.ac.th/
เว็บไซตเรียนออนไลนแบบเปด กวา 90 รายวิชา 

จากหลากหลาย สาขาอาชีพ สำหรับนักศึกษาและบุคคล 

ทั่วไป สามารถเรียนไดฟรี ทุกที่ ทุกเวลา

https://online-courses.npru.ac.th/
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนระบบปด ที่ใหบริการ 

สำหร ับอาจารย และน ักศ ึกษาของมหาว ิทยาล ัย 

ลงทะเบียนเขาใชงานดวย SSO
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT ปัญหาการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่ง   

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (6 พฤษภาคม 2564)

    1.Multimedia File ตนฉบับมีปญหา ทำใหภาพและเสียงไมตรงกัน ขาดชวง หรือไมสามารถรับชมได

 2.ระบบ Hardware หรือ Software ของเว็บไซตตนทางมีปญหา ทำใหการสงตอขอมูลมายังผูใชงาน 

ระบบเกิดติดขัด ไมสามารถสงขอมูลไดอยางตอเนื่อง หรืออาจหยุดชะงักเปนเวลานานได

 3.เว็บไซตตนทางไมสามารถรองรับการใชงานของผูใชงานจำนวนมากพรอม ๆ กันได เชน ชวงเย็นหรือ 

กลางคืนที่ผูใชงานจะมีเวลาวางจากการเรียนการทำงานมาเขาเว็บเพื่อรับชมวิดีโอที่ตนตองการ

 4.เครือขายจากเว็บไซตตนทางเกิดปญหา อาจจะทำใหการเชื่อมตอชา ขาดชวง หรือหยุดชะงัก

 5.เครือขายปลายทางของผูใชงานระบบไมเพียงพอจะรองรับการทำงานแบบ VST ในกรณีนี้จะแบงออกเปน 2 

เรื่องหลัก ๆ คือ ความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) หรือจะเรียกงาย ๆ วาความเร็ว Internet ก็ไดครับ 

โดยความเร็วเฉลี่ยที่ใชสำหรับ VST มีดังนี้

  - คุณภาพ SD ความเร็ว 1-3 Mbps

  - คุณภาพ HD ความเร็ว 3-8 Mbps

  - คุณภาพ UHD (4k) ความเร็ว 16-25 Mbps

 อีกปญหาสำคัญ ไดแก ความลาชาในการตอบสนอง (Delay) ในกรณีนี้อาจจะทำใหการถายทอดหยุดชะงัก 

เปนชวง ๆ สาเหตุสวนใหญจะเกิดจากอุปกรณเครือขายดอยคุณภาพหรือเกิดความผิดปกติขึ้น

 6.เครือขายปลายทางของผู ใชงานระบบเกิดปญหาหรือมีผู ใชงานเกินความสามารถของระบบเครือขาย 

สวนนี้สามารถแกไขไดโดยติดตอผูใหบริการ Internet

 7.อุปกรณ Router ฝงผูใชงานระบบมีปญหา ซึ่งกอนที่เราจะซื้ออุปกรณใหมมาเปลี่ยน เราสามารถทดลอง 

Restart อุปกรณ Router ดูกอนได เพราะในบางครั้ง Router ซึ่งถูกเปดใชงานตลอดเวลาเปนระยะเวลานานอาจจะเกิด 

ความผิดพลาดในการทำงานได

 8.ระยะทางระหวางอุปกรณรับสงสัญญาณ Wi-Fi คุณภาพของสัญญาณ หรือสัญญาณรบกวนในอากาศ ทำใหการ 

รับสงขอมูลชาลง สงผลใหไมสามารถรับสงขอมูลขนาดใหญไดทัน

 9.อุปกรณคอมพิวเตอรหรือโทรทัศนที่ใชรับการถายทอดแบบ VST ไมรองรับการทำงานหรือมีประสิทธิภาพ 

การทำงานไมสูงพอสำหรับการรับขอมูลขนาดใหญอยางตอเนื่อง กรณีนี้จำเปนตองหาซื้ออุปกรณใหมมาเปลี่ยน หรือใหลด 

คุณภาพของวิดีโอลงเพื่อใหอุปกรณสามารถรับขอมูลไดทัน

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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จองห้องเรียนออนไลน์ ZOOM สำหรับอาจารย์
 ในสถานการณระบาดของไวรัส Covid-19 สำนักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองเรียนออนไลน ZOOM เพื่อให 

บริการอาจารยในมหาวิทยาลัย จำนวน 30 หอง โดยสามารถจองผานระบบไดที่ https://booking.npru.ac.th ดังนี้
 เทคโนโลยีการถายทอดภาพเคลื่อนไหวและเสียงผานเครือขาย Internet หรือ Video Streaming Technology 

(VST) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกใชงานอยางกวางขวาง การใชงานเครือขาย Internet ในปจจุบันเกินครึ่งถูกใชไปกับ 

การถายทอด Multimedia Files ผาน VST

 หลาย ๆ คนที่ใชบริการ VST เพื่อดูภาพยนตร ละคร หรือรายการออนไลนอื่น ๆ บนเครือขาย Internet 

อาจจะพบเจอปญหาภาพคาง เสียงไมตรงกับภาพ หรือการถายทอดก็หยุดนิ่งไปดื้อ ๆ โดยผูใชงานสวนใหญมักจะโทษ 

ผูใหบริการ Internet หรือไมก็เว็บไซตที่ใชถายทอดนั้น ซึ่งจริง ๆ แลวเงื่อนไขและสาเหตุของความลาชาในการ 

ถายทอดภาพและเสียงแบบ VST นั้นมีสาเหตุหลัก ๆ หลายสาเหตุ เรียงตามขั้นตอนการสงทอดขอมูลดังนี้ 

 - เลือกเมนู “จองหอง” หมายเลข 1 จากนั้นเลือกหนวยงานสำนักคอมพิวเตอร เลือก “จองหอง” หมายเลข 2

- เลือกเมนู “จองหอง” หองเรียนออนไลน zoom

เงื่อนไขการจองหองเรียนออนไลน
1. โปรดจองลวงหนา กอนการใชงาน 24 ชั่วโมง (ในวันและเวลาราชการ 

8.30-16.30 น. เทานั้น)

2. สำหรับการจองที่มีความคาบเกี่ยวกันของเวลาทั้ง 2 ชวงเวลา เชน 11.00 

-14.00 น. ใหผูจองทำการจองชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันทั้งหมด

3. การจอง 1 อีเมลสามารถใชได 1 สิทธิ์การใชงาน ZOOM (1 หองเรียน)

4. กอนการใชงาน ZOOM โปรดดำเนินการ Activate Zoom Account 

เพื่อรับสิทธิ์ สอนได 300 คน ไมจำกัดเวลาสอน

 - เลือกเดือนที่ตองการที่เมนูหมายเลข 1 จากนั้นเลือกเมนู “เพิ่มขอมูลการจองหอง” หมายเลข 2 ระบบ 

จะแสดงแบบฟอรม ใหกรอกขอมูลใหครบถวน แลวคลิก “บันทึกขอมูล” เปนอันเสร็จเรียบรอย 


