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โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล
 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐาน

สากล สำหรับนักศึกษา  ประจำปงบประมาณ 2564 ดวยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อใหนักศึกษาไดรับความ

รูที่อัพเดท และกาวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อชวยฝกฝนการใชทักษะคอมพิวเตอรแกนักศึกษาดวย

เครื่องมือทีเปนมาตรฐานเทียบเทานานาประเทศ เพื่อสรางความแตกตาง และความสามารถที่โดดเดนตางจากผูอื่น 

นักศึกษาที่เขารวมโครงการและสอบผาน จะไดรับประกาศนีบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) เพื่อนำไปใชใน

การสมัครงาน ฯลฯ โดยโครงการจัดขึ้นจำนวน 2 รุน ดังนี้

ประกาศ !! เปิดการสอบมาตรฐานไอที (แบบออนไลน์)

facebook : cc.npru website: http://cic.npru.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ภายในเล่ม

รุนที่ 36 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2564 มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

รุนที่ 37 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2564 มีผลการดำเนินการ ดังนีี้ 

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร เปดสอบมาตรฐานไอที

ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยเปดสอบในวันที่ 12 และ 14 

ตุลาคม 2564 สามารถติดตามรอบสอบเพิ่มเติมไดที่ FB สำนัก

คอมพิวเตอร facebook : cc.npru

สมัครและดูรอบสอบไดที่เว็บไซต

https://cert.npru.ac.th/
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร

ข่าวสารด้าน IT การเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย
จากการโจรกรรม

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 ตุลาคม 2564)

    ในกรณีที่เราจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวบอย ๆ หรือตองการความสะดวกในการเขาถึงขอมูลจากอุปกรณที่มีการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ต เราก็ควรเพิ่มความปลอดภัยใหกับขอมูลดังกลาวโดยการเขารหัสขอมูลไวดวยโปรแกรมเขารหัส ซึ่งผม

แนะนำโปรแกรม 2 ประเภทดังนี้

 โปรแกรมสำหรับเขารหัสขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะ โปรแกรมประเภทนี้จะชวยเขารหัสขอมูลที่เราตองการเพิ่มความ

ปลอดภัย ขอมูลใน Folder หรือ Drive ที่เราเลือกจะถูกเขารหัสดวยวิธีเฉพาะแลวแตความสามารถของโปรแกรมที่เราเลือก

ใช โดยในปจจุบัน โปรแกรมประเภทนี้ถูกผลิตออกมาใหเราเลือกใชงานไดมากมาย เชน ExCrypt, Folder Lock, Advanced 

Encryption Package, CryptoForge, NordLocker, Steganos Safe, CryptoExpert, Cypherix Cryptainer PE, 

Cypherix SecureIT เปนตน

 โปรแกรมบีบอัดไฟล โปรแกรมประเภทนี้มีวัถุประสงคหลักในการใชงานคือ การบีบอัดไฟลใหมีขนาดเล็กลง แตสวน

ใหญแลวโปรแกรมประเภทนี้จะสามารถเขารหัสขอมูลที่ถูกบีบอัดไดดวย ทำใหขอมูลที่ถูกบีบอัดไมสามารถใชงานไดจนกวา

จะมีการถอดรหัสดวย Password ที่ตั้งไวเสียกอน เชน WinZip, WinRaR, 7-zip, Peazip, Zipware, Hamster Zip 

Archiver, Express Zip File Compression เปนตน

 การใชงานโปรแกรมเขารหัสไฟลดังกลาวขางตนจะมีผลทำใหขอมูลเรามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แตก็ทำใหผูใชงาน

เองเขาถึงขอมูลไดยากขึ้นและชาลงดวย อีกทั้งการเขารหัสก็ไมใชวิธีที่ทำใหขอมูลของเราปลอดภัย 100% แตเปนการเพิ่ม

ความปลอดภัยและยืดระยะเวลาที่ตองใชในการโจรกรรมขอมูลเทานั้น อีกทั้งการเขารหัสขอมูลยังเสี่ยงตอการสูญหายของ

ขอมูลมากกวาการเก็บขอมูลแบบปกติอีกดวย ดังนั้นเราจึงควรชั่งน้ำหนักใหดีกวาขอมูลสำคัญดังกลาวควรเปนความลับหรือ

ควรเปนขอมูลที่เขาถึงไดงายและไมควรเสี่ยงตอการสูญหาย

โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู
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คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาจีน ฟรี 5 รายวิชา

ที่มา : https://www.freepik.com/

    ในโลกปจจุบัน ขอมูลขาวสารตาง ๆ ถูกเก็บและสงผานใหกันดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยขอมูลบางอยางที่เปน

ขอมูลเฉพาะสวนบุคคลที่เจาของขอมูลไมตองการใหผูอื่นไดรับรู แตกลับถูกโจรกรรมนำไปใชในทางที่ผิดดวยหลากหลายรูป

แบบหลากหลายวิธี ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมจะขอกลาวถึงขั้นตอนงาย ๆ ที่จะชวยใหขอมูลสวนตัวของเรามีความปลอดภัย

มากขึ้นจากการโจรกรรมขอมูลนะครับ

 มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ... ใหม!! คอรสเรียนออนไลน สาขาภาษาจีน 5 รายวิชา บนระบบ 

NPRU Open Courseware สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจอัพสกิล ฝกทักษะการใชภาษา

จีน เลือกเรียนไดตามอัธยาศัย ดังนี้

 1. ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการทองเที่ยว โดย อาจารย Han Ying

 2. อักษรจีนศึกษา โดย อาจารยนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ

 3. การอานภาษาจีน 1 โดย อาจารย อาจารย Shen Ye

 4. นิทานสุภาษิตจีน โดย อาจารยอัมพร วรานนทวนิช

 5. การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน โดย อาจารยวิภาวี วันละ

    เรียนฟรี!! เขาเรียนไดที่ http://courseware.npru.ac.th/

NPRU Open Courseware

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

เปนเว็บไซตเรียนออนไลน ที่ใหบริการฟรี 

แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

เรียนออนไลนอยูบาน..ลดการแพรระบาด

ของไวรัสดวยนะจะ 

ขั้นตอนงาย ๆ ในขั้นแรกคงหนีไมพนการเลือกเก็บขอมูลในอุปกรณ

คอมพิวเตอรที่ไมไดมีการเชื่อมตอสูโลกอินเทอร เน็ต และเปนอุปกรณ

ที่ไมคอยไดเคลื่อนยายออกจากสถานที่สวนบุคคล ทำใหแทบจะไมมี

โอกาสที่จะถูกโจรกรรมผานทางการขโมยซึ่งหนา หรือถูกเขาถึงผาน 

ทางมัลแวรหรือโปรแกรมโจรกรรมขอมูลตาง ๆ ได และเมื่อเราตอง 

การลบหรือทำลายขอมูลสำคัญดังกลาว เราก็ควรลบดวยวิธีที่มีความ

ปลอดภัยสูงทำใหไมสามารถกูคืนขอมูลได เราสามารถใชโปรแกรม

สำหรับลบไฟลเขาชวยได เชน Eraser, Secure Eraser, Freeraser, 

File Shredder, SecureDelete, Blank And Secure, SDelete 

เปนตน


