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จัดอันดับโดย Webometrics 

¢Í¢Íº¤Ø³

¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Webometrics 
 ประกาศผลอยางเปนทางการแลว สำหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา Webometrics 

ในรอบเดือนมกราคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังคงรักษาอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏที่ดีที่สุดของประเทศไทยไวได และเปนอันดับที่ 34 ของมหาวิทยาลัยทัวประเทศ

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา

ที่รวมแรงผลักดัน

ใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

ขึ้นสู...

และเปนอันดับที่ 34 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ Microsoft Office 

Specialist ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
 ผานมาแลวสำหรับการจัดโครงการ Microsoft Office Specialist (MOS) ของนักศึกษา จำนวน 1 รุน 

ที่จัดขึ้นในระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2561 โดยมีนักศึกษาสมัครเขารวมอบรม จำนวน 46 คน 

เขารับการทดสอบจำนวน 15 คน และสอบผานจำนวน 15 คน โดยผูสอบผานจะไดรับประกาศนียบัตร 

ยืนยันความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office ที่เปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ 

จากบริษัทเออารไอที จำกัด

 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดทำคูมือการตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Camtasia Studio 

ใหแกผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน หรืออาจารยที่สนใจ สามารถดาวนโหลดคูมือการใชงาน 

โปรแกรม Camtasia Studio เวอรชั่นตางๆ หรือรับชมผานเว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th ที่เมนู 

สมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบทเรียนออไลน >> VDO Clip การตัดตอวิดีโอดวย Camtasia Studio
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โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 กุมภาพันธ 2561)

 ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการเลือกใชโปรแกรม Anti-virus (AV) ตออีกหนอยนะครับ

(ตอนที่ 3)

 จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา Website ที่เกี่ยวของตาง ๆ จะมีการจัดอันดับความสามารถและความพึ่งพอใจ 

ของผูใชงานไว ซึ่งถาสังเกตดี ๆ เราจะเห็นวาอันดับดานบนนี้มีเพียง AV แบบ Shareware ทั้งหมด ซึ่งก็มีแนวโนม 

เปนจริงตามนั้นครับ เพราะการพัฒนา AV จำเปนจะตองใชกำลังคน กำลังสมอง และกำลังทรัพยจำนวนมาก    

 อยางไรก็ตามเราก็ไมสามารถระบุไดวา AV ยี่หอใดที่ดีที่สุด เพราะการจัดลำดับนี้มักจะขึ้นอยูกับความชอบ 

สวนบุคคล แตเราสามารถรูไดวา AV ตัวไหนมีความสามารถดานใดบางและยังคงถูกพัฒนาอยางตอเนื่องหรือไม เนื่องจาก 

Virus เองก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหผูผลิต AV ที่ดีจำเปนตองพัฒนาและรวบรวม Virus pattern ใหม ๆ 

ใสเขาไปกับ AV นั้น ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อให AV นั้นสามารถตรวจสอบและกำจัด Virus ใหม ๆ ได ดังนั้นการเลือกใช AV 

เราจึงควรคำนึงถึง 1) กำลังทรัพยของเรา หากเรามีขอจำกัดดานกำลังทรัพย เราสามารถเลือกใช AV ที่เปดใหใช 

บริการไดฟรี เชน AV ในรูปที่ 2 ซึ่งอาจจะมี AV บางตัวที่ซ้ำกับ AV ในรูปที่ 1 ขึ้นอยูกับความสามารถ 

ที่เราสามารถใชไดนะครับ 2) ความสม่ำเสมอของ Virus pattern update เราสามารถสังเกตไดจากความถี่ในการ 

update ของ AV ที่เราใชงานนั่นเอง 3) ความสามารถของ AV ที่เราจำเปนตองใช อยางที่ไดกลาวถึงในจดหมายขาว 

ฉบับที่แลวนะครับ ยิ่ง AV มีความสามารถมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอรของเราจะยิ่งตองทำงานหนักมากขึ้นตามไปดวย

รูปที่ 1 ตารางเปรียบเทียบ AV ยี่หอตาง ๆ จัดอันดับโดย http://www.pcmag.com

รูปที่ 2 รายชื่อ AV ที่สามารถใชบริการไดฟรี (ภาพจาก http://www.pcmag.com)

 ตามที่สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาอีเมลระบบใหมที่มีชื่อโดเมน @webmail.npru.ac.th เพื่อใหใชงานแทนอีเมล 

โดเมนเดิม @npru.ac.th ที่ไดประกาศหยุดการพัฒนาไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 แตเนื่องจากผูใชงานหลายทาน 

ยังคงเลือกใชงานอีเมลเดิม @npru.ac.th ในการติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ และใชในงานวิจัย 

“สำนักคอมพิวเตอร จึงไดกลับมาพัฒนาระบบของอีเมลโดเมน @npru.ac.th 

ดวยการนำระบบอีเมล G-Suite ของ Google มาใหบริการแทน 

เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ” 

 ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร จะทำการยายชื่อผูใชงานทั้งหมดบนระบบอีเมลโดเมน @npru.ac.th ไปยังระบบ 

อีเมล G-Suite ที่ไดจัดเตรียมไว แตจะไมดำเนินการยายขอมูลภายในอีเมลโดเมน @npru.ac.th ไปให เนื่องจากขอมูล 

ภายในอีเมลเปนขอมูลสวนบุคคลสำนักคอมพิวเตอรไมสามารถเขาถึงได โดยจะเริ่มดำเนินการระหวาง วันที่ 23 - 25 

มีนาคม 2561 ซึ่งจะสงผลใหผูใชงานอีเมลโดเมน @npru.ac.th ไมสามารถรับและสงอีเมลไดในระยะเวลาดังกลาว 

 ทั้งนี้ผูใชงานอีเมลโดเมน @npru.ac.th จะสามารถเขาสูเว็บไซต mail.npru.ac.th เพื่อดูขอมูลไดเพียง 

อยางเดียว แตไมสามารถรับและสงอีเมลได ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 หลังจากนั้นสำนักคอมพิวเตอร 

ขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการ จะดำเนินการปดเว็บไซต mail.npru.ac.th เพื่อปองกันความสับสนในการใชงาน 

ระบบอีเมล

á¨Œ§à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÕàÁÅ�â´àÁ¹ @npru.ac.th

¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇã¹ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÐººÍÕàÁÅ�ãËÁ‹ @npru.ac.th

*ใหผูใชงานอีเมล @npru.ac.th ทุกทานทำการเก็บขอมูลที่สำคัญออกจากอีเมล หรือทำการยาย 

ขอมูลจากอีเมล @npru.ac.th ไปยังอีเมล @webmail.npru.ac.th เพื่อปองกันการสูญหายของ 

ขอมูล

*หากยังไมมีอีเมล @webmail.npru.ac.th สามารถสมัครไดที่ https://webmail.npru.ac.th/

*หากตองการใชวิธียายขอมูลจากอีเมล @npru.ac.th ไปยังอีเมล @webmail.npru.ac.th 

สามารถศึกษาวิธีการยาย ไดที่ http://goo.gl/mxsy2I

*ในระหวางนี้ อีเมล @npru.ac.th จะไมสามารถรับและสงอีเมลได

*สำนักคอมพิวเตอรจะทำการสรางชื่อผูใชงานและรหัสผาน ตั้งตน ของระบบอีเมลใหมไวให

*เปดใชงานระบบอีเมล @npru.ac.th ตัวใหม

*ผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดโดยใช ชื่อผูใชงานและรหัสผาน ที่สำนักคอมพิวเตอรเตรียมไวให

*ผูใชงานสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง เมื่อใชงานระบบครั้งแรก

*ระบบอีเมล @npru.ac.th ตัวเกายังอยู แตจะไมสามารถใชงานรับและสงอีเมลได 

จะสามารถเขาไปอานอีเมลเกา ๆ ไดเพียงอยางเดียวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

29 ม.ค.61

ถึง

22 มี.ค.61

23 มี.ค.61

ถึง

25 มี.ค.61

26 มี.ค.61


