3

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ
ÊÓ¹Ñ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á

CC

newsletter

»‚·Õ่ 9 ©ºÑº·Õ่ 2
à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

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

¡´ÃÑºÊÔ·¸Ôì

INTERNET PACKAGE

ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÑºÊÔ·¸Ôì

บเปลี่ยนกำหนดการ
ประกาศ ขอปรั
สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

17-24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
truemove
H
·Ñé§ÃÐººÃÒÂà´×Í¹áÅÐàµÔÁà§Ô¹

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡´ÃÑºÊÔ·¸Ôì
Step 1 à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº http://short.npru.ac.th/npru_net
Step 2 ¡´ *744*59*UniqueCode10digits# áÅŒÇâ·ÃÍÍ¡
´ÙÃËÑÊä´Œ·Õè http://short.npru.ac.th/npru_net
Step 3 ¨ÐÁÕ SMS Â×¹ÂÑ¹ àÁ×èÍÃÐººàµÔÁ DATA à¢ŒÒãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ
(¡Ã³Õ¼ÙŒãªŒá¨Œ§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¢ÍÃÑº«ÔÁãËÁ‹ ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ä»ÃÑº·Õè True shop ·Ø¡ÊÒ¢Òã¡ÅŒºŒÒ¹ ÊÔè§·ÕèµŒÍ§àµÃÕÂÁ
“¹ÓºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ ä»Â×è¹ÃÑº«ÔÁãËÁ‹àºÍÃà´ÔÁ (àºÍÃ·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ)” â´ÂäÁ‹ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)
Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´ŒÀÒÂã¹àÅ‹Á

Scoop

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

- การเชื่อมตอสื่อสารไรสายแบบ Vehicular Ad-hoc Network (VANET)...............................................................page 1
- การกดรับสิทธิ์ Internet Package.........................................................................................................................page 2
- การประเมินความพรอมในการเปดใหบริการสำนักคอมพิวเตอร..............................................................................page 2
- การจัดอันดับ webometrics January Edition 2021..........................................................................................page 3
- ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ.......................................................................page 3

1

2

จดหมายข
กคอมพิ
วเตอร
¨´ËÁÒÂ¢‹าวสำนั
ÒÇÊÓ¹Ñ
¡¤ÍÁ¾Ô
ÇàµÍÃ

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT

การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Vehicular
Ad-hoc Network (VANET)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี Vehicular Ad-hoc Network เรียกยอ ๆ วา VANET
ซึ่งเปนเทคโนโลยีการเชื่อมตอไรสายประเภทหนึ่งที่ใชงานบนยานพาหนะที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงครับ
VANET ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Mobile
Ad-hoc Network (MANET) ซึ่งอุปกรณแตละ
อุปกรณในระบบ จะมีความสามารถในการเชื่อม
ตอและสรางเสนทางการสงขอมูลในตัวเอง แต
VANET จะเนนการสงตอขอมูลที่มีระยะเวลา
ในการสงขอมูลไมนานนัก อีกทั้งจำเปนตอง
คนหาเสนทางใหม ๆ เกือบจะตลอดเวลา เพราะ
อุปกรณในระบบจะอยูบน ยานพาหนะที่มีความ
เร็วในการเคลื่อนที่คอนขางสูง ทำใหอุปกรณ 2
อุปกรณขึ้นไปจะอยูในพื้นที่ครอบคลุมการเชื่อม
ตอ ในชวงเวลาที่สั้น
โดยการรับสงขอมูลใน VANET จะแบงออกเปน 2 วิธีหลัก ๆ ไดแก Car-to-Station communication และ
Car-to-Car communication
ในการรับสงขอมูลของ VANET แบบ Car-to-Station communication จะอาศัยพฤติกรรมการเคลื่อนที่
ของพาหนะ เชน รถยนตมักจะติดไฟแดงจราจรเปนเวลานาน หรือชวงหนึ่งชวงใดของถนนมีความเร็วของรถไมสูงนัก
หรือรถประจำทางจะตองจอดทุกปายประจำทาง เปนตน โดยระบบจะทำการรับสงขอมูลในชวงเวลาดังกลาว เพื่อฝาก
ขอมูลไวกับ Station เพื่อสงตอผาน Internet หรือสงตอใหกับอุปกรณบนยานพาหนะคันอื่น ๆ
สวนการรับสงขอมูลของ VANET แบบ Car-to-Car communication จะมีความซับซอนในการทำงานมากกวา
การรับสงขอมูลแบบแรกคอนขางมาก โดยอุปกรณแตละอุปกรณจะเปนตองเก็บขอมูลเพื่อคนหาเสนทางสงขอมูลในถึง
ปลายทางใหได ซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีขางเคียง เชน Mobile Social Network (MSN) ที่ผมไดกลาวถึงในจดหมาย
ขาวฉบับที่แลวมาชวยในการคนหาเสนทางการสงขอมูลได นอกจากนี้การรับสงขอมูลแบบนี้ยังมีขอจำกัดเรื่องชวงเวลา
ในการรับสงขอมูลดวย เนื่องจากความเร็วของยานพาหนะ 2 คันจะเปนความเร็วสัมพัทธ ซึ่งถาเปนการเคลื่อนที่
สวนทางกัน จะทำใหความเร็วสัมพัทธสูงขึ้น สงผลใหระยะเวลาในการรับสงขอมูลสั้นลงไปอีก ทำใหการรับสงขอมูล
ในรูปแบบนี้ยังเปนความทาทายของการวิจัยทางดานการสื่อสารจนถึงปจจุบัน
ในปจจุบัน VANET ที่ถูกใชกันอยางแพรหลายจะอยูในลักษณะ Car-to-Station ซึ่งจะพบไดมากในระบบตาราง
รถประจำทาง
โดยอุปกรณบนรถประจำทางจะทำการสงสัญญาณขอมูลใหกับอุปกรณที่ปายประจำทางเพื่อสงขอมูล
ตำแหนงของรถประจำทางคันนั้น ๆ ใหกับผูใชงานตอไป ซึ่งมีใชงานในหลาย ๆ ประเทศ และไดเริ่มมีใชงานในประเทศไทย
บางแลวเพียงแตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 กุมภาพันธ 2564)
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การกดรับสิทธิ์ Internet Package
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Internet Package ในเครือขาย TureMove H สามารถกดรับสิทธิ์ได
ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เวลา 16.00 น. โดยผูใชสามารถเขาไป
คลิกรับ "แพ็จเกจอินเตอรเน็ต"* และกด USSD Code**ไดที่ : short.npru.ac.th/npru_net

วิธีการกดรับสิทธิ์
Step 1
Step 2
Step 3

code เพื่อ Top up DATA ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน truemoveH

: เขาสูระบบ http://short.npru.ac.th/npru_net เพื่อคลิกรับแพ็จเกจอินเตอรเน็ต
: ใหนักศึกษากดรับสิทธิ์ โดยกด *744*59*UniqueCode10digits# แลวโทรออก ดูรหัสไดที่
http://short.npru.ac.th/npru_net
: จะมี SMS ยืนยันบอกรายละเอียดเมื่อระบบเติม DATA เขาใหเรียบรอยแลว

กรณีที่เกิด Error มีสาเหตุดังนี้
1. กดรหัสผิด
2. ใชรหัสซ้ำ
3. กดรหัสเมื่อโคดหมดอายุ
4. ประเภทของ Package ซิมไมสามาถรับสิทธิ์ได โปรดตรวจสอบประเภทแพคเก็จการใชงานปจจุบันการตรวจ
สอบ Package และ usage ปจจุบัน
1) check promotion free กด *935# โทรออก (ฟรี)
2) check ยอดการใชงานคงเหลือ กด *900# โทรออก (ฟรี)

การประเมินความพร้อมในการเปิดให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร รับการประเมินความพรอมของสถานที่ใหบริการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และเตรียมพรอมสำหรับการเปดใหบริการ โดยรับการประเมินจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และพรอมจะนำมาตรการและขอเสนอแนะตางๆ
มาปรับปรุงการใหบริการ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและผูมาใชบริการทุกทาน

