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         สำนักคอมพิวเตอรเปดสอบ 

มาตรฐานไอทีประจำเดือนมีนาคม 

2561 จำนวน 4 รอบ ดังนี้

 สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register หากเต็มจำนวนกอนระบบจะปดรับสมัครอัตโนมัติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3710
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รอบสอบ

มาตรฐานไอที

รอบการอบรมพรอม

สอบมาตรฐานไอที
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**อานวิธีการสมัครเขาใชงานไดภายในเลม

@npru.ac.th สำหรับอาจารย
และบุคลากร

สำนักคอมพิวเตอรไดนำระบบอีเมล 

ของ Google มาใหบริการภายใต 

โดเมน @npru.ac.th สามารถเขา 

ใชงานไดตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2561 

เปนตนไป งายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 สำนักคอมพิวเตอร นำโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร อาจารยสมพล 

สุขเจริญพงษ และอาจารยขนิษฐา แซลิ้ม รองผูอำนวยการฯ พรอมดวยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร รวมรดน้ำ-ขอพร 

อธิการบดีเนื่องในวันสงกรานต  เพื่อเปนการสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดย “อาจารย ดร.วิรัตน 

ปนแกว” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลาวสวัสดีปใหมและอวยพรใหบุคลากรทุกทานมีความสุข สรางขวัญ 

สรางกำลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ à¾ÔèÁÍÑ¹´Ñº Webometrics ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
 สำนักคอมพิวเตอร จัดการประชุมคณะกรรมการเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 

เมษายน 2561  เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันหารือแนวทางในการเพิ่มอันดับเว็บ Webometrics ของมหาวิทยาลัย 

ใหอยูในลำดับที่สูงขึ้น
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT ¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ Firewall
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (5 เมษายน 2561)

 1. Comodo Firewall เปน Firewall ที่เนนการปองกันในหลากหลายรูปแบบและการใชงานที่งาย 

เพื่อเขาถึงกลุมผูใชงานที่มีความรูดาน Computer/Network Security ในระดับปานกลาง โดยโปรแกรมมีการจัดเรียง 

การทำงานที่สำคัญตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เขาถึงไดงาย

 2. AVS Firewall เปน Firewall ที่สามารถใชงานไดงายกวา Comodo เล็กนอยแตเลือกที่จะเนนเฉพาะ 

การปองกันพื้นฐานซึ่งขึ้นอยูกับแหลงที่มาของการเขาถึงขอมูล

 3. TinyWall เปน Firewall แบบงายที่ทำงานไดอยางรวดเร็ว แตมี Function ในการปองกันภัยคอนขาง 

จำกัด หนาตาของโปรแกรมอาจไมสวยดึงดูดใหใชงาน แตสามารถใชงานไดคอนขางงาย

 4. ZoneAlarm Firewall เปน Firewall บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ถูกพัฒนามาเปนระยะ 

เวลานาน มี Function การปองกันภัยทางระบบคอมพิวเตอรอยางหลากหลาย แตอาจจะมีขอเสียเล็กนอยในเรื่องของ 

ความเร็วในการทำงาน ซึ่งอาจจะไมเหมาะกับคอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถไมสูงนัก

 นอกจาก Firewall ที่ผมไดกลาวถึงขางตนนี้ ยังมี Firewall อีกหลากหลายยี่หอใหเลือกใชงานกัน โดยการ 

เลือกใชงานโปรแกรม Firewall แตละตัวนั้นควรคำนึงถึง 1) ความจำเปนในการใชงาน Function ในการปองกันภัย 2) 

ขีดความสามารถของคอมพิวเตอรที่จะทำการติดตั้ง Firewall 3) ความรูความสามารถในการใชงานโปรแกรม Firewall 

นั้น ๆ ของผูใชงานเอง และ 4) ความสะดวกในการใชงานโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งเราจะสามารถกำหนดคา Firewall 

ใหทำงานเองอัตโนมัติหรือใหผูใชงานที่สวนในการควบคุมก็ได

ÇÕ¸Õ¡ÒÃà»�´ãªŒ§Ò¹ÍÕàÁÅ� @ npru.ac.th ÃÐººãËÁ‹
 ในจดหมายขาวฉบับที่แลว ผมไดพูดถึง Firewall 2 ประเภทหลักไดแก Host-based และ Network-based 

Firewalls โดย Firewall ที่ผูใชงานคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไปมักจะหาใชงานกันคงไมพน Hosted-based Firewall ที่อยูใน 

รูปแบบของ Software เพราะสามารถจัดหามาใชงานไดงายและมีคาใชจายที่ไมสูงนักหรือไมมีเลยก็เปนได ดังนั้นใน 

จดหมายขาวฉบับนี้ผมขอพูดถึงโปรแกรม Firewall ซึ่งใชกันทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ

 สำหรับผูใชงานระบบปฏิบัติการ Unix/Linux Iptables เปน Firewall ที่สามารถใชงานไดฟรีและมักจะ 

ถูกจัดอยูใน Firewall ที่ดีที่สุดลำดับตน ๆ หากเราพูดถึง Firewall บนระบบปฏิบัติการ Windows ก็มีโปรแกรม Firewall 

ที่สามารถใชงานไดฟรีและสามารถปองกันการบุกรุกไดอยางดี เชน

Firewall

1.เขาเว็บไซต https://ldap.npru.ac.th จากนั้นใหเขาสู 

ระบบดวย SSO (Single Sign On)
2.หากทานยังไมเคยเปดใชงานระบบอีเมล @npru.ac.th 

ระบบใหมมากอน จะมีเมนูปรากฏดังภาพ จากนั้นเลือก

“เปดการใชงานคลิกที่นี่”

หากทานเคยเปดการใชงานมาแลวจะมีเมนูปรากฏ 

ดังภาพใหกด “เขาสูระบบ” เพื่อใชงาน ไดเลย

3.เพื่อเปนการยืนยันตัวตน ระบบจะใหใสรหัสผาน SSO 

(Single Sign On) อีกครั้ง
4.ระบบจะทำการสราง Username และ Password 

ตั้งตนไวให จากนั้นกดที่ปุม “เขาสูระบบไดที่นี่”

5.เมื่อเขาสูระบบดวย Username และ Password 

ระบบจะใหยอมรับเขาตกลงในการใชงาน กด “Accept” 
6.เมื่อทำตามขั้นตอนตางๆเรียบรอยแลว ก็พรอมใชงาน 

ไดทันที

ระบบจะใหตั้งรหัสผานใหมเพื่อความปลอดภัย 
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