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สำนักคอมพิวเตอรจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2
อาคารสำนักคอมพิวเตอร เพื่อรวมกันหาแนวทางในการปรับอันดับของมหาวิทยาลัยใหขึ้นสูอันดับที่ 1 หรือ
แนวทางในการรักษาอันดับไวไมใหลดลงจากเดิม โดยเนนการพัฒนาเว็บไซตสองภาษา การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการผาน Google Scholar และการรายงานผลการประเมินเว็บไซตอาจารย

ÃÍºÍºÃÁáÅÐÃÍºÊÍºÁÒµÃ°Ò¹äÍ·Õ»ÃÐ¨Óà´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹
เปดอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสามารถ
สมัครสอบไดแลววันนี้ ที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register
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ระบบคอมพิวเตอรเสมือน

Virtual Desktop Infrastructure

เปดใหอาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เขาใชงานไดแลววันนี้

ซอฟแวรลิขสิทธิ์ที่ใหบริการ
- Adobe Web Premium CS5
- Bloodshed Dev- C++
- Camtasia Studio 7
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- Eclipse
- IBM SPSS Statistics 24
- MATLAB R2017a

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปสุดทาย กอนสมัครงาน ติดอาวุธดาน IT โดยสมัครสอบ Microsoft Ofﬁce Specialist (MOS) ซึ่งเปนประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อนักศึกษาสอบผานจะไดรับ
ประกาศนียบัตร MOS ใชเพิ่มความนาเชื่อถือในการสมัครงาน
โดยเปดรับสมัครจำนวน 3 รุน ดังนี้
รุนที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
รุนที่ 2 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560
รุนที่ 3 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560

สามารถเขาดาวนโหลดคูมือ “การใชงานระบบ VDI” ไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th ->
Downloads -> คูมือการใชงานระบบตางๆ -> คูมือการใชงานระบบ Virtual Desktop Infrastructure : (VDI)
หรือติดตอสอบถามรายละเอียดการใชงานระบบเพิ่มเติมไดที่ คุณวชิราวุธ จันผอง เบอรภายใน 3710, 3716
Email : wachiravut@webmail.npru.ac.th

ลงทะเบียนสมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cic.npru.ac.th/mos/
สอบถามรายละเอียดไดที่ สำนักคอมพิวเตอร มรน. คุณวชิราวุธ จันผอง โทร. 034-109300 ตอ 3716

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁã¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

“หากพูดถึงภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร หลายๆคนอาจจะคิดถึง Computer Virus
เปนอันดับแรก แตในความเปนจริงนั้น Virus เปนเพียงแค 1 ในภัยคุกคามอีกจำนวนมาก
ที่สามารถสงผลถึงผูใชงานคอมพิวเตอรทั้งทางตรงและทางออม”
ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอรหมายถึงการโจมตีหรือบุกรุกเขาสูระบบคอมพิวเตอรเพื่อจุดประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนการขโมย แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชงานหรือการตั้งคาของระบบ ซึ่งอาจ
ทำใหขอมูลกลายเปนเท็จหรือทำใหระบบใชงานไมได โดยเทคนิคการโจมตีนั้นสามารถทำไดหลากหลายรูปแบบ โดย
1 ในวิธีที่ผูโจมตีนิยมใชที่สุดคือการใชโปรแกรมไมพึงประสงค (Malicious Software; Malware)
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งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบแจงปญหาทางคอมพิวเตอรแบบออนไลน เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหแกอาจารยบุคลากรที่มีปญหาการใชงานคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ไดแจงรายการปญหาเบื้องตน
ใหเจาหนาที่ไดรับทราบผานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรแบบออนไลน

ÇÔ¸Õà¢ŒÒãªŒ§Ò¹

เขาใชงานไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th เลือกเมนู >> “บริการ” >> “ระบบแจง
ปญหาทางคอมพิวเตอร”
คลิกเลือกเมนู “แจงปญหา”
ที่เมนูดานบน

Malware เปนชื่อที่ใชเรียกโปรแกรมตาง ๆ ที่ใชในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร อาทิเชน Virus, Worm,

Trojan Horse, Adware, Spyware, Rootkit, ฯลฯ โดย Malware แตละชนิดจะมีจุดประสงคหลัก
และวิธีการแพรกระจายที่แตกตางกันไปดังนี้

กรอกขอมูลรายการปญหา และขอมูลผูแจง
ในกรณีที่มีภาพถายอาการเสีย สามารถแนบรูปภาพ
ใหเจาหนาที่ดูประกอบได เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว
คลิก “ตกลง”

นอกจาก Malware แลว ยังมีการโจมตีอื่น ๆ เชน Hoax การปลอยขาวลวงเพื่อใหเกิดความตื่นตระหนก,
Phishing การทำหนาเว็บปลอมเพื่อลอลวงใหเหยื่อสง Username และ Password หรือขอมูลบัตรเครดิตไปให,
Password Cracking การเขาถึงระบบโดยการใช Password ของผูใชซึ่งไดมากจากหลายชองทาง, Dos & DDoS
การโจมตีเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำงานตอไปได, Session Hijacking การขโมย Connection ที่ผูใช
Login คางไว, ฯลฯ
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอรนั้น มีมากมายหลากหลายรูปแบบ
การปองกันการโจมตีทั้งหมดนั้นคงไมไดทำไดโดยงาย แตเราก็ยังสามารถปองกันตนเองจากภัยเหลานั้นได จะทำได
อยางไรดวยวิธีใดโปรดติดตามจากจดหมายขาวฉบับหนานะครับ
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3 พฤศจิกายน 2560)

- ระบบจะแสดงขอมูลรายการปญหา ชื่อผูแจง วันที่แจง และสถานะ รอรับเรื่อง
- หากเจาหนาที่รับเรื่องแลว จะแสดงสถานะ กำลังดำเนินการ และรายชื่อเจาหนาที่ผูรับเรื่อง
- เมื่อเจาหนาที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จะแสดงสถานะ เสร็จสิ้นแลว และวันที่ดำเนินการแลวเสร็จ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง โทร.3716

