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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบสอบมาตรฐานไอทีเวอรชั่นใหมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู
ใชงาน อาทิ อาจารย ผูคุมสอบ และนักศึกษา โดยตัวระบบถูกออกแบบใหมีฟงกชั่นการใชงานที่งาย สะดวกสบาย
มีระบบรับสมัครสอบในตัว ระบบนับเวลาการสอบอัตโนมัติ ตัวนับเวลาถอยหลังแสดงวันเวลาในการเขาสอบ
ปองกันการหลุดออกจากระบบสอบ สามารถตรวจสอบผลการทดสอบไดดวยตนเอง ทำใหการเขาสอบมาตรฐาน
ไอทีเปนไปอยางราบรื่น โดยระบบกำลังอยูในขั้นตอนการพัฒนา คาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จและเปดใชงานไดใน
ป 2561

ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ¤Ã§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ Microsoft
Office Specialist ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ผานมาแลวสำหรับการจัดโครงการ Microsoft Ofﬁce Specialist (MOS) ของนักศึกษา จำนวน 3 รุน
ที่จัดขึ้นในระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2560 , 7-8 ธันวาคม 2560 และ 12-13 ธันวาคม 2560
โดยมีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการเปนจำนวนมาก โดยผูสอบผานจะไดรับประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถ
ในการใชงานโปรแกรม Microsoft Ofﬁce ที่เปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ จากบริษัทเออารไอที
จำกัด
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เปดภาคเรียน จันทร-ศุกร เวลา 8.30-18.30 น. อาทิตย เวลา 8.30-16.30
ปดภาคเรียน จันทร-ศุกร เวลา 8.30-16.30 น. อาทิตย เวลา 8.30-16.30

Scoop
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร



เปดใชงานระบบฯ โดย 5 หนวยงานตนแบบ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดหาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปจจุบันไดดำเนินการพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเปนที่เรียบรอยแลว และจะเริ่มตนการใชงานระบบควบคู
ไปกับการดำเนินงานดวยเอกสารอยางเดิมในปจจุบัน โดยจะเริ่มตนใชงาน
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมี 5 หนวยงาน เปนหนวยงานตนแบบ ดังนี้
1. คณะพยาบาลศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. สำนักคอมพิวเตอร
4. สถาบันภาษา
5. งานธุรการกลาง
หลังจากการทดลองใชงานคาดวาจะเปดใหทุกหนวยงานใชงาน
อยางเปนทางการไดภายในตนป 2561
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วันเสาร วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

- ภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร (ตอนที่ 2)..........................................................................................................page 1
- ขอเชิญอาจารยเขารวมโครงการอบรมในชวงปดภาคการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร.............................................page 2
- รอบอบรมและรอบสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนธันวาคม 2560.......................................................................page 2
- เตรียมพบกับระบบสอบมาตรฐานไอที เวอรชั่นใหม..............................................................................................page 3
- โครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft Ofﬁce Specialist สำหรับนักศึกษา.....................................page 3
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ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁã¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ (ตอนที่ 1)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

สืบเนื่องจากจดหมายขาวฉบับที่แลวในหัวขอนี้ผมขอพูดถึงการปองกันตนเองจากภัยคุกคามในระบบ
คอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยวิธีงาย ๆ ไปจนถึงวิธีที่คอนขางยุงยากและอาจกอใหเกิดความรำคาญในการใชงาน
คอมพิวเตอร

“มีคำกลาววาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรมักจะสวนทางกับความสะดวกสบาย
ในการใชงาน เชน เมื่อเราลงโปรแกรมปองกันการโจมตีหรือโปรแกรมปองกัน Malware
ก็จะทำใหเครื่องคอมพิวเตอรของเราทำงานชาลง ดังนั้นเราจึงตองชั่งน้ำหนักใหดีวา
ความปลอดภัยระดับไหนเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอรของเรา”

ภัยคุกคามที่ถูกกลาวถึงบอยที่สุดในระบบคอมพิวเตอรคงหนีไมพน Virus และ Malware ชนิดอื่น ๆ
ดังที่กลาวถึงในจดหมายขาวฉบับที่แลว โดยระบบปองกัน Malware ที่นิยมที่สุดถูกเรียกวา Antivirus เรียกยอ ๆ
วา AV (หรือนอยครั้งจะถูกเรียกวา Anti-malware) โดยการทำงานของ AV จะถูกแบงออกเปน 2 แบบหลัก ๆ คือ

Signature-based AV

ใชการตรวจสอบไฟลตาง ๆ วามีขอมูลเหมือน
หรือใกลเคียงกับ Malware ที่อยูในฐานขอมูล
ที่มีหรือไม หากพบวาเหมือนกันไฟลนั้นจะถูก
ลบหรือแยกเก็บไวเพื่อรอการตัดสินใจตอไป
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Behavior-based AV

ใช ก ารตรวจสอบพฤติ ก รรมของผู  ใช ง านระบบคอม
พิวเตอรวามีความผิดปกติไปจากเดิมหรือไม หากพบวามี
ความผิดปกติไปการทำงานดังกลาวจะถูกระงับ หรือมีการ
แสดงขอมูลสอบถามผูใชงานวาจะดำเนินการตอหรือไม

AV ทั้ง 2 แบบนี้มีขอดีขอเสียตางกันไป โดย Signature-based AV นั้นจะสามารถทำงานไดรวดเร็วกวา
และคอนขางจะมีความผิดพลาดในการตรวจจับ Malware นอยกวา แตจะไมสามารถปองกัน Malware ใหมๆ
ไดและจำเปนตองรอใหผูผลิต AV นั้นเผยแพร Virus patterns ใหมออกมาเสียกอน สวน Behavior-based AV
จะสามารถปองกัน Malware ทั้งเกาและใหมไดโดยสวนใหญ แตจะทำงานคอนขางชาเมื่อเทียบกับ AV แบบแรก
อีกทั้งยังมีความผิดพลาดคอนขางบอยในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ เนื่องจากผูใชงานระบบคอมพิวเตอร
สวนใหญจะมีการใชงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาส กาลเวลา และยุคสมัย การเขาเว็บที่ไมเคยเขา การลง
โปรแกรมใหม หรือพฤติกรรมที่ไมเคยทำมากกอน จะถูก Behavior-based AV จัดเขาขายวาเปนพฤติกรรม
ผิดปกติทั้งหมด ดังนั้น AV แบบนี้จึงอาจจะสรางความรำคาญใจใหกับผูใชงานไมมากก็นอย
ในจดหมายขาวฉบับหนาเราจะมาดูวิธีการปองกันตนเองจากภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบอื่น
ๆ กันตอไปนะครับ
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (6 ธันวาคม 2560)
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งานบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร
สำหรับบทเรียนออนไลน”
สำหรับอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในชวงปดภาคการศึกษา
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè 1

การสราง Presentation แบบ Infographic อยางมืออาชีพ
จำนวน 40 คน

ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè 2

การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน
จำนวน 40 คน

26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560

โดยวิทยากรจากบริษัทซิตี้ฮับ คอรปอเรชั่น จำกัด ผูที่สนใจสามารถลงชื่อสมัครเขารวมโครงการไดที่หนวยงาน
ของทาน หรือลงทะเบียนผานเว็บไซตที่เว็บไซต http://res.npru.ac.th/training/ เลือกหลักสูตรที่ทานสนใจ สมัครได
ตั้งแตวันนี้จนกวาผูสมัครจะเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอคุณสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง โทร.3716
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เปดอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนธันวาคม
สมัครสอบไดแลววันนี้ ที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register
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นักศึกษาสามารถ

รอบสอบ
รอบอบรม
**รอบอบรม
รับเฉพาะนักศึกษา
ป 4-5 เทานั้น

