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การให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนสนามของสำนักคอมพิวเตอร์
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ไดรับการแตงตั้งเปนศูนยฉีดวัคซีนสนาม เพื่อรองรับผูเขารับการฉีดวัคซีน 

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร ไดรับหนาที่ใหดูแลบริการ ระบบนัดหมาย ระบบลำดับคิวยอย 

ระบบบารโคต ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย รวมถึงอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศตางๆ เพื่อสนับสนุน 

การดำเนินการ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร นำทีมเจาหนาที่ในสังกัด 

เขาติดตั้งและทดสอบระบบดังกลาว ณ อาคารสิริวรปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

ประกาศ !! เปิดการสอบคอมมาตรฐานไอที (แบบออนไลน์)
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT Virtual Private Network (VPN)   

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (7 กรกฎาคม 2564)

    VPN เปนเทคโนโลยีที่ใชในการสรางเครือขายเสมือนสวนตัว โดยสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัยระหวาง 

อุปกรณคอมพิวเตอรที่อยูคนละเครือขาย ซึ่งอาจจะมีระยะทางหางออกจากกันตั้งแตไมกี่เมตรไปจนถึงหลายรอยหลายพัน 

กิโลเมตรเลยทีเดียว หลักการทำงานของ VPN นั้นจริง ๆ แลวก็เปนหลักการงาย ๆ ที่มีการเขารหัสขอมูลทั้งหมดกอนจะ 

สงขามเครือขายไปยังเครือขายปลายทาง แตจะมีกลไกรายละเอียดตาง ๆ อีกมากที่จะทำใหผูใชงานระบบคอมพิวเตอร 

มีความรูสึกเหมือนวาสามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอรในเครือขายเดียวกันจริง ๆ โดย VPN จะถูกแบงออกเปน 2 

ประเภทหลัก ๆ ตามประเภทการใชงาน

 1) Client-to-Site (C2S) หรือ Remote Access เปน VPN สำหรับผูใชงานประเภทรายบุคคล โดยการเชื่อมตอ 

VPN จะถูกสรางจากคอมพิวเตอรของผูใชงานไปยังระบบเครือขายปลายทาง เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบ 

คอมพิวเตอรภายในเครือขายปลายทางได ขอดีของ C2S คือความปลอดภัยระดับบุคคลที่ทำใหผูใชงานมั่นใจไดวาไมมี 

บุคคลอื่นสามารถเขาถึงขอมูลของตนไดนอกจากระบบเครือขายปลายทางจะถูกโจมตี แตในบางกรณีจะทำใหมีปญหา 

การใชงานเครือขายปลายทางและ Internet ควบคูพรอมกัน 

 ปจจุบัน C2S VPN ไดรับความนิยมสูงขึ้นมาก จากทั้งผูใชงานระดับองคกรและระดับผูใชงานทั่วไป นอกจากความ 

ปลอดภัยของการรับสงขอมูลแลว C2S VPN ถูกใชประโยชนในการซอนตัวตนในขณะใชงานระบบเครือขาย ใชเขาถึง 

ระบบเครือขายที่ถูกหามใชงานจากองคกร ของผูใชงาน และยังสามารถใชในการเขาถึงระบบที่มีขอจำกัดในการใชงาน 

ตามภูมิภาคอีกดวย

 2) Site-to-Site (S2S) หรือ Gateway-to-Gateway เปน VPN เปนระบบที่ถูกสรางขึ้นเพื่อความ 

สะดวกในการใชงานทรัพยากรขามเครือขายของ 2 เครือขายขึ้นไป โดยระบบนี้จะตองอาศัยผูมีความรูความสามารถ 

ในดานเครือขายในการติดตั้งและตั้งคา เพื่อใหผูใชงานรูสึกเหมือนกับวากำลังใชงานระบบคอมพิวเตอรในเครือขาย 

เดียวกัน อีกทั้งยังสามารถใชงานเครือขายอื่น ๆ เชน Internet พรอม ๆ กันกับเครือขายที่ถูกเชื่อมตอผานระบบ VPN ได

 S2S VPN เปนระบบที่นิยมใชในองคกรใหญ ๆ ที่มีหลายสาขาหลายที่ทำการ เพื่อใหการปฏิบัติงาน 

ขององคกรเปนไปได อยางราบรื่น อีกทั้งยังทำใหขอมูลของทั้งองคกรมีความสอดคลองสามารถอัพเดทไดตลอดเวลา 

เพิ่มความคลองตัวในการคนหาและตรวจสอบขอมูล และลดความผิดพลาดในการสื่อสารและสงตอขอมูล

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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การสมัครระบบ Single Sign On สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 การสมัครระบบ Single Sing On (ระบบยืนยันตัวบุคคล) และการเขาใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส          

(@webmail.npru.ac.th) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
จากจดหมายขาวฉบับที่แลวที่ผมกลาวถึงการเขารหัส

ในการใชงานระบบเครือขาย ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ 

ไดแก Connection-level Encryption และ 

Network-level Encryption โดยจดหมายขาว 

ฉบับนี้ผมจะขอกลาวถึงการเขารหัสระดับเครือขาย 

กลาวคือ Virtual Private Network หรือ VPN 

นั่นเอง

 - Step 1. นักศึกษาตองกรอกประวัติสวนตัวในระบบ REG ใหแลวเสร็จพรอมเช็คความถูกตองของชื่อ -  นามสกุล 

และ เลขที่บัตรประชาชน (สำคัญมาก) https://reg.npru.ac.th/registrar/home.asp

 - Step 2. สมัครระบบ Single Sing On (ระบบยืนยันตัวบุคคล) เพื่อเขาใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

https://sso.npru.ac.th/login/

  เมื่อทำ Step 2 แลว รอ Activate 1 วัน เพื่อดำเนินการตอใน Step ที่ 3·ÕèÁÒ : https://www.sdxcentral.com/security/definitions/what-are-vpn-best-practices/

 - Step 3. เขาสูระบบ Webmail (https://webmail.npru.ac.th/)

  Username : รหัสนักศึกษา@webmail.npru.ac.th

  Password : รหัส SSO ที่นักศึกษาตั้งไวใน Step2

อานคูมือการสมัครไดที่ 

https://short.npru.ac.th/64_SSO

หากมีขอสงสัยสามารถ inbox มาที่

https://www.facebook.com/

messages/t/cc.npru


