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ภาพบรรยากาศสำนักคอมพิวเตอรรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำป 2559

งดใหบริการหองประชุมสัตบงกช
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมอบหมายใหสำนักคอมพิวเตอรดำเนินการปรับปรุงอาคารหองประชุม 

สัตตบงกช  โดยจะเริ่มปรับปรุงตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559  จึงงดการใหบริการใชงานสถานที่อาคารหองประชุมสัตตบงกช 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไมสะดวกเปนอยางสูง

4 ก.ย. 59 

ภาคเชา

รอบที่ 15 ภาคทฤษฎี
รอบที่ 16 ภาคปฏิบัติ

ภาคบาย

รอบที่ 17 ภาคปฏิบัติ
รอบที่ 18 ภาคปฏิบัติ

อาทิตย

18 ก.ย. 59 

ภาคเชา

รอบที่ 21 ภาคปฏิบัติ
รอบที่ 22 ภาคปฏิบัติ

ภาคบาย

รอบที่ 23 ภาคทฤษฎีิ
รอบที่ 24 ภาคปฏิบัติ

อาทิตย

พุธ  
14 ก.ย. 59 

รอบที่ 19 ภาคทฤษฎี
รอบที่ 20 ภาคปฏิบัติ

ภาคบาย พุธ  
28 ก.ย. 59 

รอบที่ 25 ภาคทฤษฎี
รอบที่ 26 ภาคปฏิบัติ

ภาคบาย

สมัครสอบไดตั้งแตวันนี้ ที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร 

http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู “สอบมาตรฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ”

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร
 สำนักคอมพิวเตอรจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อรวมหารือเกี่ยวกับแนวทาง 

ในการพัฒนาของสำนักคอมพิวเตอร โดยมีอาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรเปนประธาน 

และไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.พงษศักดิ์ กีรติวินทกร และคุณพลวัฒน จิระจักรวัฒนา
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โครงการปรับปรุงระบบสาย LAN อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
 งานเครือขายและการสื่อสารไดดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงระบบสาย LAN อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยา- 

ศาสตรประยุกต เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชงานอินเทอรเน็ตแกคณาจารยและบุคลากร อาคารศูนยวิทยาศาสตรและ 

วิทยาศาสตรประยุกต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2559 และคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 

2559
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โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาคาร A3
 งานเครือขายและการสื่อสารไดดำเนินงานจางเหมาติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ณ อาคาร 

เรียน A3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตหลังจากไดมีการปรับปรุงอาคาร A3  ซึ่งในขณะนี้ 

ไดดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใชงานไดแลวในขณะนี้ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑและติดตั้งระบบเครือขาย อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 งานเครือขายและการสื่อสารไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑและติดตั้งระบบเครือขาย อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแกบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งในขณะนี้อยูในระหวาง 

ดำเนินการติดตั้งระบบเครือขาย คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2559

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5 เทคนิค การตั้ง password

 Social network ยุคนี้ผุดขึ้นมาเปนดอกเห็ด Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ เทานี้เราก็จำพาสเวิรด 

แทบไมไหวแลว ไหนยังจะมีเว็บไซทดานการเงินอยาง iBanking จากหลายๆ ธนาคาร ไหนจะเว็บไซทอีเมลตางๆ 

ทำใหการตั้งพาสเวิรดการเปนเรื่องที่ยากที่จะตั้ง และยากที่จะจำขึ้นทุกวัน และนี่คือเทคนิค 5 ขอที่จะทำใหเราสามารถตั้ง 

password ไดปลอดภัยมากขึ้นและจำงายกวาเดิม

1.ตั้งใหเปนเอกลักษณเว็บไหนเว็บนั้น
 อยาใชพาสเวิรดเดียวแตครอบคลุมทุกเว็บไซต  

การทำแบบนี้ถือวาอันตรายอยางมาก เพราะถามีคนได 

พาสเวิรดเราไป เคาสามารถเอาไปลองไดกับทุกเว็บ 

ดังนั้นควรตั้งใหแตกตางกันเขาไว หรือถาขี้เกียจจริงๆ 

อาจตั้งพาสเวิรดหลักไวกอน จากนั้นคอยเติมชื่อยอเว็บ 

ทีหลังก็ไดเชนกัน

2.อยาใชคำทั่วไปมาตั้งพาสเวิรด
 หากเราเปนคนชอบดอกไม คนก็อาจจะเดา 

พาสเวิรดของเราวา Flower  แลวถาเราอยากใชคำวา 

flower ละจะทำยังไง? เราก็อาจจะเรียงคำกลับหลังเปน 

rewolf ก็ได ตัดสระทิ้งเปน flwr ก็ได หรือเอาสระนำ 

หนาเอาอักษรตามหลังเปน oeflwr ก็ไดเชนกัน จำไววา 

คำที่ไมมีในดิคชันนารี่ เดายากกวาคำที่มีในดิคชั่นนารี่ 

เสมอ สวนพาสเวิรดที่เปนตัวเลขลวนๆเชน 12345678 

ถือเปนของตองหามเพราะเดางายสุดๆ

3.ยิ่งยาวยิ่งดี
 พาสเวิรดที่มีความยาว 10 ตัวอักษรนั้นเดายาก 

กวาพาสเวิรด 8 ตัวอักษรถึง 4 พันเทา! ถาเดาพาสเวิรด 

8 ตัวอักษรใชเวลา 1 วัน เดาพาสเวิรด 10 ตัวอักษรก็ 

ตองใชเวลา 4000 วัน! เว็บไซตในทุกวันนี้มักจะตอง 

การพาสเวิรดความยาว 8 ตัวอักษรเปนขั้นต่ำอยูแลว 

แตถาตองการความปลอดภัยจริงๆ 10 ตัวอักษรจะ 

ดีกวา

4.ผสมผสานทั้งตัวเลข เครื่องหมาย ตัวอักษร 

ใหญ และตัวอักษรเล็ก
 เมื่อเราใชตัวอักษรใหญ-เล็ก-ตัวเลขและเครื่อง 

หมายตางๆลงในพาสเวิรดโอกาสที่จะเดาพาสเวิรดถูก 

จะมีแค 1 ในหลายแสนลาน  1A2b3C4d จะเดาสุม 

หรือใชโปรแกรมชวยเดาไดยากกวา 1a2b3c4d 

หลายพันเทา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรผสานพาส 

เวิรดดวยตัวอักษรหลากหลายแบบเอาไวเสมอ

5.พิมพพาสเวิรดภาษาอังกฤษดวยคียบอรด

ภาษาไทย
 อานแลวอาจจะงงๆ ขอยกตัวอยางใหดูดีกวา 

อยาง g;H[GvH,wmo มาจากคำวา “เว็บเอ็มไทย” 

กลาวคือเราพิมพคำวา เว็บเอ็มไทย ทั้งที่ภาษายังเปน 

ภาษาอังกฤษ ทำใหไดพาสเวิรด g;H[GvH,wmo มา 

(ไมเชื่อลองพิมพดูได) วิธีนี้นอกจากจะจำไดงายแลว 

พาสเวิรดยังมี่ความปลอดภัยสูงมาก สำคัญคืออยาให 

คนอื่นรูคียเวิรดของเราเทานั้นเอง

ใหปลอดภัย
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