3

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ

â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÑé§áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ

งานเครือขายและการสื่อสารสำนักคอมพิวเตอร
ไดดำเนินโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จจำนวน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2. โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ณ สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ซึ่งในขณะนี้ผูใชบริการสามารถใชงานไดเปนปกติ หากพบปญหาในการใชบริการ ติดตองานเครือขายและ
การสื่อสาร โทร.3714, 3723

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ ¡ÒÃà¾ÔèÁÍÑ¹´Ñº webometrics
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อรวมกำหนดนโยบายและกำหนดแผนการปฏิบัติการ
กำกับ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มอันดับ webometrics ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710

สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยโดยไดเปดใชงานเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา
และไดเพิ่มฟเจอรใหม “เมนูพิมพสติ๊กเกอรหมายเลขครุภัณฑ และ Scan QR Code”
ที่จะเปดใชงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในเลม>>

Scoop

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃµÔ´ Virus
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับกอนผมไดกลาวถึงวิธีการปองกันและแกไขการติด Virus ซอนไฟลบน Flash Drive
ตอเนื่องกันนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้ผมขอกลาวถึงการแกไขปญหาเบื้องตนจากการติด Virus โดยทั่ว ๆ ไป
ในกรณีที่เราสงสัยวาคอมพิวเตอรของเราติด Virus ครับ

WARNING!

พื้นฐานการตรวจสอบวาเครื่องเราติด Virus
หรือไมนั้น คงหนีไมพนการใชโปรแกรม Anti-virus
แตในหลาย ๆ กรณี Anti-virus จะไมสามารถคนหา
และจัดการกับ Virus ได เชน กรณีที่ Virus นั้นใหมมาก
ๆ เปนตน แตเราก็ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกที่จะสามารถจัดการ
กับ Virus ดังกลาวนั้นได ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความสามารถ
ของผูใชงานเองดวยนะครับ
ในที่นี้ผมขอใช
ประสบการณตรงของผมในการอธิบายเปนขั้นตอนดังนี้
1.คนหาขอมูลของ Virus นั้นผาน Internet
โดยเราสามารถใช ล ั ก ษณะอาการของสิ ่ ง ที ่ เราคิ ด ว า
สาเหตุเกิดมาจาก Virus เชน มีการสรางไฟล
จำนวนมากขึ้นอัตโนมัติ หรือไฟลหายไปจาก Flash
drive เหลือเพียง Shortcut ไฟลเดียว เปนตน
หากเปนอาการนั้นเปนอาการของ Virus และมีผูคิดคน
วิธีการแกปญหาไดแลว
เราจะสามารถทำตามวิธี
ดังกลาวไดเลยครับ หากคนหาโดยใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแลวก็ยังไมพบวิธีแกไข ก็คงตองนำไปสู
วิธีที่ 2 ครับ
2. ตรวจสอบ Process ของระบบคอมพิวเตอร
โดยวิธีนี้ผูใชงานจะตองมีความรูเรื่อง Service และ
Process ของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ไมมากก็นอย
โดยในระบบปฏิบัติการ Windows เราสามารถเปด
Task Manager เพื่อตรวจสอบ Process ที่ทำงาน
อยูทั้งหมด โดย Click ขวาที่ Task Bar แลวเลือก Task
Manager หรือ Shortcut ดวยการกด Ctrl + Shift +

Esc จะพบแทบ Processes เราสามารถตรวจสอบไดวามี
Process อะไรที่ไมควรมีอยูหรือไม
3.จัดการกับ
Processes
ที่ไมควรมีอยู
หากเราแนใจแลววา Process นั้นเกิดจากการทำงานของ
Virus เราสามารถหยุดการทำงานของ Virus นั้นและลบ
Virus นั้นดวยวิธีดังตอไปนี้
1) Click ขวาที่ Process นั้นแลวเลือก
Open ﬁle location เพื่อเขาสูที่เก็บไฟลที่กำลังทำงาน
2) Click ขวาที่ Process เดิมแลวเลือก End
task
3) ลบไฟลที่เราพบออก เพื่อไมให Windows
เปดการทำงานของ Virus นั้นอีก
ดวยวิธีดังกลาวขางตน อาจจะชวยใหเราสามารถ
จัดการกับ Virus บางประเภทไดโดยไมตองอาศัย Antivirus
แตก็ไมไดหมายความวาเพียงวิธีเทานี้จะสามารถ
ปลอดภัยจากภัย Virus ไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สามารถของ Virus ตัวนั้น ๆ ดวยวาจะเขียนมาซับซอน
หรื อ ไม แ ละใช ช  อ งทางใดบ า งในการเริ ่ ม ทำงาน
ในบางกรณีที่ Virus นั้นถูกเขียนมาอยางดี และยังไมมีวิธี
แกไขใด ๆ ปรากฏบน Internet เราอาจจะตองทำการ
Format เครื่องคอมพิวเตอรของเราเพื่อลบ Virus นั้นออก
จากระบบคอมพิวเตอรของเราก็เปนได
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(1 พฤศจิกายน 2561)
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ตามที่สำนักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินขึ้น เพื่อใชเปนที่เก็บรวบรวมขอมูลทรัพยสินที่มีอยู
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยระบบจะอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูดูแลครุภัณฑของหนวยงานในการบันทึกขอมูล
พัสดุ-ครุภัณฑ สามารถตรวจสอบทะเบียนควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑไดโดยงาย ชวยใหการจัดทำรายงานประจำปเปนไปดวย
ความรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยลดเวลาและคาใชจายในการดำเนินการสืบคนขอมูล โดยระบบไดเปดใชงานเปนที่เรียบรอยแลว
และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จะเปดใชงานฟเจอรใหม “เมนูพิมพสติ๊กเกอรหมายเลขครุภัณฑ และ Scan QR Code”
ที่ชวยใหการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑเปนไปดวยความรวดเร็ว

มีระบบการจัดเก็บข้อมูล

เมนูพิมพ์สติ๊กเกอร์หมายเลขครุภัณฑ์
และ Scan QR code

