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สมัครเรียนรายวิชานี้ไดที่

SCAN QR CODE

โดย อาจารยโกวิทย ชนะเคน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เรียนฟรี เรียนจบคอร์ส รับเลย
certificate จาก Thai MOOC

รหัสวิชา NPRU003

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย 

ที่สนใจการออกแบบกราฟก การตกแตงภาพนิ่ง การวาด 

การสรางภาพ 2 มิติ ฯลฯ

รายวิชานี้เหมาะสำหรับ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย
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โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใช 

เทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564”  ขึ้นในเดือนเมษายน 

เพื่อสรางมาตรฐานไอทีใหกับนักศึกษา โดยแบงเปน 2 หลักสูตร ดังนี้

โครงการอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร 
สำหรับบทเรียนออนไลน์
 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรม “การสรางสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร 

สำหรับบทเรียนออนไลน” เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ หองฝกอบรม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร 

โดยโครงการนี้จัดขึ้นจำนวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการสราง Presentation แบบ infographic อยางมืออาชีพ 

และหลักสูตร “การสรางวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน” โดยผูเขาอบรมเปนผูที่มีสิทธิไดรับ 

ทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และไดเขารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร

      IC3 Digital Literacy Certificate คือ การประเมินทักษะ 

ดานการใช Digital Literacy โดยใชมาตรฐานระดับสากล 

ที่รับรองความรู ความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร 

ซอฟตแวร โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการ 

จัดการกับระบบโครงขายระดับพื้นฐาน โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุน 

ในวันที่ 20 เมษายน 2564 และ 23 เมษายน 2564 ณ   

อาคารสำนักคอมพิวเตอร

  Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate 

คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใชโปรแกรม 

Microsoft Office อยางเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให 

การยอมรับ ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ใหตรงกับ 

ความตองการของผูปฏิบัติงาน  โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รุน ในวันที่

19-20 เมษายน 2564  ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT การสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 เมษายน 2564)

        1. การสำรองขอมูลแบบกำหนดเอง (Manual Backup) เปนการสำรองขอมูลครั้งคราว โดยจะถูกสั่งการ 

สำรองขอมูลโดยตรงจากผูใชงาน ซึ่งจะมีขอดีคือผูใชงานสามารถกำหนดชวงเวลาที่จะสำรองขอมูลได โดยสามารถ 

เลือกเปนชวงเวลาที่ไมมีการใชงานคอมพิวเตอร เพื่อไมใหรบกวนการทำงานอื่น ๆ แตก็มีขอดอยคือผูใชงาน 

มักจะลืมสำรองขอมูล และยังสามารถเกิดการสูยหายของขอมูลไดในชวงระหวางการสำรองขอมูลแตละครั้ง

    2. การสำรองขอมูลแบบตั้งเวลา (Scheduled Backup) คลายกับการสำรองขอมูลแบบกำหนดเอง 

แตจะใชการตั้งเวลาเขามาชวย เชน การสำรองขอมูลทุกวัน ทุกสัปดาห หรือทุกเดือน เปนตน ซึ่งชวยลด 

กรณีที่ผูใชงานลืมสั่งการสำรองขอมูล โดยผูใชงานสามารถตั้งเวลาใหระบบทำการสำรองขอมูลเองในชวงที่ไมคอยมี 

การใชงานระบบคอมพิวเตอรเพื่อเลี่ยงการรบกวนการทำงานอื่น ๆ แตยังคงมีขอดอยเดิม กลาวคือ ขอมูลยังสามารถ 

สูญหายไดในชวงระหวางการสำรองขอมูลแตละครั้ง

        3. การสำรองขอมูลแบบทันทวงที (Real-time Backup) เปนการสำรองขอมูลที่จะทำการสำรองขอมูลทันที 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามเวลาจริง ทำใหขอมูลมีโอกาสสูญหายนอยมาก แตยังไมสามารถปองกันการสูญหาย 

ของขอมูลเนื่องจากการบันทึกขอมูลทับขอมูลเกาได เนื่องจากระบบสำรองขอมูลจะถือเปนขอมูลกลุมกอนเดียวกัน

   นอกจากการสำรองขอมูล 3 แบบขางตน ยังมีการสำรองขอมูลอีก 1 แบบ ที่พัฒนาขึ้นมา 

เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลเนื่องจากการบันทึกทับขอมูลเดิมโดยเฉพาะ ไดแก การสำรองขอมูลแบบหลายฉบับ 

(Multi-version Backup) ซึ่งเปนการสำรองขอมูลที่จะไมบันทึกทับขอมูลเดิม โดยเมื่อขอมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ระบบจะทำการสรางสำเนาขอมูลขึ้นมาอีกชุด เพื่อเก็บสำรองขอมูลทั้งขอมูลเดิมและขอมูลใหม ทำใหเราสามารถ 

เลือกใชงานขอมูลฉบับใดก็ได โดยการสำรองขอมูลแบบหลายฉบับนี้จะใชรวมกับการสำรองขอมูลแบบกำหนดเอง 

แบบตั้งเวลา หรือแบบทันทวงทีก็ได

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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ลืมรหัสผ่าน SSO ทำอย่างไร?
 ในสถานการณระบาดของไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนผาน 

ชองทางออนไลน ทำใหมีการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปนจำนวนมาก ไมวาจะเปนระบบจัดการเรียน 

การสอนออนไลน ระบบ Exit-Exam ระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบแฟมสะสมผลงาน ฯลฯ ซึ่งระบบเหลานี้ใช 

Account SSO (Single Sign On) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผานมามีบุคลากรและนักศึกษาเปนจำนวนมากที่ลืม 

หัสผาน วันนี้สำนักคอมพิวเตอรจึงจะมาแนะนำวิธีการ Reset รหัสผานดวยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวก 

ใหบุคลากร และนักศึกษาสามารถแกไขรหัสผานไดดวยตนเองโดยไมตองมาติดตอที่สำนักคอมพิวเตอร ดังนี้

 การใชงานขอมูลคอมพิวเตอรเปนความจำเปนอยางหนึ่งของคนในยุคปจจุบัน ขอมูลที่สูญหายจากความ 

ผิดพลาดในการจัดการขอมูลสามารถสรางความเดือนรอนรำคาญใหแกผูใชงานระบบคอมพิวเตอรได เชน การลบขอมูล 

สำคัญโดยไมไดตั้งใจ การใสขอมูลผิดพลาดแลวบันทึกขอมูลทับขอมูลเดิม หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบ 

ตาง ๆ เปนตน 

ดังนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอพูดถึงการสำรอง 

ขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนการรักษา 

ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถกูคืน 

ขอมูลสำคัญที่ถูกลบ บันทึกทับ หรือเสียหายจากการ 

โจมตีครับ

การสำรองข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 แบบ หลัก ๆ ดังนี้

1. เขาสูเว็บไซต http://sso.npru.ac.th

2. คลิกเลือกเมนู “ลืมรหัสผาน”

3. กรอกชื่อผูใชงาน สำหรับนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษา

4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

5. จากนั้นคลิก “ตรวจสอบขอมูล”

6. กำหนดรหัสผาน (ความยาวไมต่ำกวา 8 ตัวอักษร)

7. ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง

8. จากนั้นคลิก “เปลี่ยนรหัสผาน”

เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Reset รหัสผาน บุคลากรและนักศึกษา

สามารถใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดเลยทันที
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ภาพ: www.techtalkthai.com/backup-as-an-it-strategy-with-acronis-backup/


