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 สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร ณ ธีรมาคอท 

เทจ รีสอรท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2561 โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.พงษสันติ์ 

ตันหยง และ อาจารยพัชรกันต นิมิตรศดิกุล จากคณะวิทยาการจัดการ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู 

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÃÐ§Ò¹
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบประเมินภาระงานขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก 

ในการกรอกขอมูลภาระงาน โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บไวบนระบบมีการประมวลผลคางานแบบอัตโนมัติ โดยไดจัด 

อบรมใหแกอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอง 

ฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร  

Happy New Year
facebook : cc.npru website: cic.npru.ac.th
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ระบบ e-document
พรอมกันทั้งมหาวิทยาลัย
15 มกราคม 2561

    ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดหาระบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

20182018
   ไดเริ่มดำเนินการทดลองใชงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย         

5 หนวยงานตนแบบ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการ 

จัดการ สำนักคอมพิวเตอร สถาบันภาษา และงานธุรการกลาง หลังจาก 

การทดลองใชงานจะเปดใหทุกหนวยงานใชงานอยางเปนทางการ 

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ทั้งนี้สำนักงานอธิการบดี ไดจัดการประชุม 

เพื่อสรางความเขาใจในการใชงานระบบแกเจาหนาที่ธุรการของทุก 

หนวยงาน โดยมีอาจารย ดร.วิรัติ ปนแกว รองอธิการบดีฯ กลาวสราง 

ขวัญสรางกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน

  การทำงาน ปจจุบันไดดำเนินการพัฒนาระบบเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกสเปนที่เรียบรอยแลว    โดยในระยะเริ่มตน 

สวัสดีปจอ
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โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 มกราคม 2560)

 เราไดรูจักกับชนิดของโปรแกรม Anti-virus (AV) กันมาแลวจากจดหมายขาวฉบับที่แลว ในฉบับนี้ผมขอกลาวถึง 

วิธีการเลือกใชงาน AV ใหเหมาะสมกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ มาใชกันนะครับ

(ตอนที่ 2)

โดยการทำงานของ AV จะมีจังหวะการทำงานหลัก ๆ อยู 3 แบบคือ

 ดวยเหตุนี้เราจึงควรเลือก AV ที่มีความสามารถขั้นต่ำตรงตามที่เราตองการเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่อง 

คอมพิวเตอรของเรา เชน (1) หากคอมพิวเตอรนั้น ๆ ไมไดติดตอใชงาน Network หรือ Internet เราสามารถเลือกใช AV 

ที่สามารถใชงานไดเพียง Manual scanning เพื่อตรวจสอบไฟลจากอุปกรณภายนอกที่ถูกเชื่อมตอเขามา, (2) หากคอม 

พิวเตอรนั้น ๆ มีการเชื่อมตอเครือขายภายนอก แตไมไดมีขอมูลสำคัญใด ๆ ก็อาจจะลดภาระการทำงาน Real-time 

protection ลง และใช Schedule scanning ในการคนหา Malware ได, (3) หากคอมพิวเตอรนั้น ๆ มีการเชื่อมตอ 

เครือขายภายนอกและมีการจัดเก็บขอมูลสำคัญก็คงจะเลี่ยงไมไดที่จะตองใชงานระบบ Real-time protection ของ AV 

และคงทำไดแคเพียงเพิ่มศักยภาพของ Hardware ของคอมพิวเตอรเครื่องนั้น เชน การใช Solid state drive (SSD) 

เปนตน อยางไรก็ดี ไมวาเราจะเลือกใช Anti-virus ที่ดีเพียงใด Malware ก็ยังมีโอกาสเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดดวย 

ความประมาทของผูใชงานเอง อีกทั้ง Malware ชนิดใหม ๆ ที่ยังไมมีวิธีปองกันก็สามารถสรางความเสียหายไดดวยเชนกัน

“ใครหลาย ๆ คนอาจจะมีการใชงาน AV อยูบางแลว และนาจะเคยพบปญหาวา 

เครื่องคอมพิวเตอรของเราทำงานชาลงมากหลังจากเราติดตั้ง AV ซึ่งก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลย 

เพราะ AV จำเปนตองใชทรัพยากรตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน CPU, hard disk drive, 

memory เปนตน เพื่อคนหาและตรวจสอบการเขาถึงและเรียกใชงานไฟลและ Process 

ตางๆวามีการทำงานที่ผิดปกติเขาขาย Malware หรือไม ”

ÃÍºÊÍºÁÒµÃ°Ò¹äÍ·Õ»ÃÐ¨Óà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2561
 เปดอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2561 นักศึกษาสามารถ 

สมัครสอบไดแลววันนี้ ที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò ËŒÍ§ Data Center
 งานเครือขายและการสื่อสาร ไดดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟา โดยไดทำการทดสอบการใชงาน 

ของอุปกรณไฟฟาสำรอง เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน ในวันเสารที่ 13 มกราคม 2561 

ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น.  

รอบสอบ
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 ผานไปแลวสำหรับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจรสำหรับ 

บทเรียนออนไลน จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก

 หลักสูตรที่ 1 การสราง Presentation แบบ Infographic อยางมืออาชีพ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 หลักสูตรที่ 2 การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 ในการนี้ไดรับเกียรติจากคุณกษิติ พันธุถนอม วิทยากรจากบริษัทซิตี้ฮับ คอรปอเรชั่น จำกัด เปนผูถายทอด 

ความรู โดยมีอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สนใจ เขารวมโครงการเปนจำนวนมาก


