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งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร จัดประชุมคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มอันดับ Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.00 น. ณ
หองประชุม SC108 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานจากการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติจริง โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู เปนประธาน และมีคณบดี ผูอำนวยการสำนัก /สถาบัน
เปนกรรมการ
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เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอรกำลังอยูในระหวางการปรับปรุงอาคาร
สงผลใหไมมีหองใหบริการจัดสอบ
มาตรฐานไอทีแกนักศึกษา ในการนี้สำนักคอมพิวเตอรจึงของดใชหองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตชั่วคราว
ในชวงเวลาในการจัดสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
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รายวิชาละ 15,000 17,000 และ 22,000 บาท

ส่งผลงานภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

ทั้งนี้หากนักศึกษาพบปญหาในการใชงานระบบอินเทอรเน็ต หรือระบบสารสนเทศตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
สามารถติดตอเคาทเตอร One Stop Service หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดตามปกติ

ÃÍºÊÍºÁÒµÃ°Ò¹äÍ·Õ à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561
สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน
ศิลาประเสริฐ โทร.3710

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม

Scoop

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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- สมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน...................................................................................................................page 2
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§¨Ò¡¡ÒÃµÔ´ Virus
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับกอนผมไดกลาวถึงวิธีการแกไขการติด Virus ตอเนื่องกันนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้ผมขอ
กลาวถึงการปองกันตนเองจากการติด Virus ดวยวิธีตาง ๆ ครับ ผมเคยกลาวถึงการใชงานโปรแกรม Anti-Virus และ
Firewall เพื่อปองกันการติด Virus และการโจมตีตาง ๆ จากผูไมประสงคดี นอกจากนั้นแลวเรายังสามารถปองกัน
ตนเองจาก Virus ไดดวยวิธีงาย ๆ ดังนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลนประจำปงบประมาณ 2562 ขึ้น
จำนวน 3 รูปแบบ โดยสามารถสงผลงานการจัดทำบทเรียนออนไลนใหคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อขอรับทุน ไดดังนี้
1. จัดทำเนื้อหาโดยใชภาษาไทยและบรรยายเปนภาษาไทยทุกบทเรียน รายวิชาละ 15,000 บาท
2. จัดทำเนื้อหาโดยใชภาษาอังกฤษและบรรยายเปนภาษาไทยทุกบทเรียน รายวิชาละ 17,000 บาท
3. จัดทำเนื้อหาโดยใชภาษาอังกฤษและบรรยายเปนภาษาอังกฤษทุกบทเรียน รายวิชาละ 22,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับทุน
1) ไมติดตั้งหรือเปดโปรแกรมใด ๆ ที่แหลงที่มา
ของโปรแกรมหรือไฟลนั้นไมมีความนาเชื่อถือเพียงพอ
โดยเราสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมใด ๆ ที่เรา
ตองการใชงานไดจาก Search Engine อยางเชน
Google Yahoo เปนตน
2) หากเราจำเปนตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ บน
คอมพิวเตอรของเรา เราควรอานทุกขั้นตอนของการ
ติดตั้งอยางละเอียด ไมเชนนั้นเราอาจจะไดของแถม
เปน Adware ติดตั้งบนเครื่องของเราได
3) การเขาสู Website ใด ๆ ควรมีความระมัด
ระวัง อยาหลงเชื่ออะไรงาย ๆ ในกรณีนี้มีตัวอยางของ
Virus ที่เคยแพรกระจายดวยการอาศัยความไมรูของ
ผูใชงานคอมพิวเตอร โดย Website ที่มีปญหานั้นจะขึ้น
ขอความเตือนผูใชงานวา “คอมพิวเตอรของคุณติด
Virus แลว กรุณา Download โปรแกรมของเราไป
เพื่อแกไข” และนั่นเปนสาเหตุใหผูใชงานคอมพิวเตอร
หลายคนติด Virus ตัวนี้ครับ
4) การเขาสู Website ใด ๆ ดวยการคลิ๊ก Link
(Hyper-Link) ที่อยูใน Website หรือ Email
ควรมีความระมัดระวังใหมาก เพราะสิ่งที่เราเห็นอาจไม
เปนอยางที่คิด เพราะใน HTML ซึ่งเปนภาษา
ในการเขียน Web สามารถซอน URL ที่แทจริงภายใต
URL หรือชื่อที่เขียนขึ้นเองได

เชน <a href="http://www.virus.com">www.facebook.com</a> ผูใชงานจะเห็นเพียงแค www.facebook.com ซึ่งทั้งที่จริงแลวเปน Link เพื่อเขา www.virus.com ในกรณีนี้เราสามารถตรวจสอบ Link ที่แทจริง
โดยการนำเมาสวางไวบน Link นั้นแลวสังเกตขอความ
ที่ขึ้นมุมซายลางของหนาตาง
5) Just say NO ถาเราไมแนใจในขอความอะไรก็
ตามที ่ ข ึ ้ น มาถามเราในขณะที ่ เราใช ง านคอมพิ ว เตอร
เราควรปดมันทิ้งครับ หรือถาปดไมไดใหเลือกตอบ No หรือ
Ignore หรือคำตอบใด ๆ ที่เปนการปฏิเสธการทำงาน
จะปลอดภัยมากขึ้นในระดับหนึ่งครับ
วิธีขางตนนี้เปนวิธีเบื้องตนในการปองกันตนเองจาก ภัย
อันตราย Virus ผานทางระบบเครือขายและการนำเขา
โปรแกรมโดยผูใชเอง เนนความระมัดระวังในการใชงาน
ซึ่งเปนสาเหตุหลัก ๆ ในการติด Virus จากการใชงาน
คอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน นอกจากวิธีดังกลาวแลว
แนนอนครับวายังมีวิธีอื่น ๆ อีกมาก ขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถของผูใชงานคอมพิวเตอรนั่นเอง
บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(6 ธันวาคม 2561)

ผูขอรับทุนแจงความประสงคขอรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุนสงมายังสำนักคอมพิวเตอรพรอมแนบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่เสนอขอรับทุนและหลักฐานในการจัดทำบทเรียนออนไลน จำนวน 1 บท (เฉพาะบทที่ 1)
ใหคณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยบทเรียน 1 บท จะตองประกอบไปดวย
1. บทเรียนที่มีเนื้อหาที่อยูในรูปของไฟล
นำเสนอ (PowerPoint Presentation)
จัดทำโดยใช Template ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. บทเรียนที่อยูในรูปของไฟลวิดีโอโดย
ใสตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ตลอดการนำเสนอเนื้อหา

3. แบบทดสอบหรือแบบฝกหัด
หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน

**ดูตัวอยางการจัดทำผลงานไดที่เว็บไซตเผยแพรบทเรียนออนไลนของผูที่ไดรับทุน http://courseware.npru.ac.th

การสงหลักฐานบทที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณา

หลักฐาน
ประกอบดวย
2. มคอ.3 หรือ มคอ.4
แนบมาในระบบ e-document

1. แบบฟอรม “แจงความประสงคขอรับทุนบทเรียนออนไลน”
แนบพรอมใบสมัครรับทุนกรอกขอมูลใหครบถวน

**สงผานระบบ e-document (ดูตัวอยางไดที่เมนูแบบฟอรม)

3. บทเรียนออนไลน บทที่ 1

โดยบทเรียนประกอบดวย ไฟลวิดีโอ/ไฟลนำเสนอ และแบบฝกหัด
ที่จัดทำบนระบบ NPRU LMS เรียบรอยแลว
ปริ้นสกรีนหนาจอแนบมาในระบบ e-document

**เงื่อนไขในการขอรับทุนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียน
ออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
***อานรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวนโหลดแบบฟอรม Template และคูมือการจัดทำผลงานไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร
(http://cic.npru.ac.th/) เมนู “สมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน” ดานซายมือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3719

