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ระบบ E-Exam เปนระบบสอบมาตรฐานไอทีเวอรชั่น 

ใหม ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร 

เปนผู พัฒนาขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกในการสอบ 

สำหรับนักศึกษาและผูคุมสอบ เริ่มเปดการใชงานเมื่อ 

เดือนกุมภาพันธ 2561

ซึ่งในฉบับกอนหนาไดแนะนำวิธีการลงทะเบียนเขาใชงานระบบ การบันทึกขอมูลสำหรับการเขาใชงานในครั้งแรก 

ในฉบับนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบผลการสอบมาตรฐานไอทีและการเช็ครอบที่ตนเองสมัครสอบดวยตนเอง 

¡ÒÃàªç¤ÃÍº¡ÒÃÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§

º¹ÃÐºº E-EXAM

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÒÃÊÍº ระบบ E-Exam เปนระบบสอบมาตรฐานไอทีเวอรชั่นใหม 

ท ี ่งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร  

เปนผู พ ัฒนาขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกในการสอบ 

สำหรับนักศึกษาและผูคุมสอบ ซึ่งในฉบับกอนหนาได  

แนะนำวิธีการเขาใชงานระบบไปแลว

เลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสอบ” 

คลิกดูคะแนนรอบทฤษฎี หรือรอบ 

ปฏิบัติที่ตองการ

จะปรากฏผลคะแนนของตนเองทุกรอบที่สมัครสอบ

เลือกเมนู “รอบสอบที่สมัคร”

จะปรากฎรอบการสอบที่นักศึกษา 

สมัครสอบทั้งหมด

**ยกเลิกการสมัครสอบไดโดยคลิกเมนู “ยกเลิกการสมัคร”

µÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÒÃÊÍº µÃÇ¨ÊÍºÃÍº¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

ฉบับนี้จึงมาแนะนำฟเจอรใหมอีก 2 เมนู ดังนี้

àÁ¹Ù àÁ¹Ù

ยกเลิกการสมัครสอบ

ไดในขั้นตอนนี้
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¡Í§·Ø¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
  กองทุนคอมพิวเตอรปรับวงเงินในการใหบริการ โดยเปดใหบุคลากรมหาวิทยาลัยยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร 

จำนวน 20,000 บาท โดยผูสมัครสามารถอานหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกูยืมเงินไดที่เว็บไซตสำนัก- 

คอมพิวเตอร เมนูดานบน “บริการ” >> “กองทุนคอมพิวเตอร” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.3705 

เอกสารที่ใชในการยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร

- แบบฟอรมการยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร จำนวน 1 ชุด (ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต)

- ใบรายงานเงินเดือน เดือนสุดทายของผูยืม จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ /พนักงานราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยของผูยืม จำนวน  1 ชุด 

- สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ /พนักงานราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยของผูค้ำประกัน จำนวน  1 ชุด

- รายละเอียดคอมพิวเตอร ใบประกาศ/ใบเสนอราคา จำนวน 1 ชุด

- สัญญาการยืมเงิน ลงนามผูยืมและผูรับเงิน จำนวน 2 ชุด

- สัญญาค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ Microsoft Office Specialist ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¨Ñ´ºÙ¸â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹ÏºÑ³±Ôµ
 สำนักคอมพิวเตอรจัดบูธแสดงผลงานการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศักยภาพของ 

นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ หองประชุม 

ชั้น 5  อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 

การพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรมสำนักงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน การสอบมาตรฐาน Microsoft Office 

Specialist (MOS) เปนตน

 ผานมาแลวสำหรับการจัดโครงการ Microsoft Office Specialist (MOS) ของนักศึกษา จำนวน 2 รุน 

ที่จัดขึ้นในระหวางวันที่ 8-9,10-11 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักศึกษาสมัครเขารวมอบรมเปนจำนวนมาก โดยผูสอบ    

ผานจะไดรับประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใชงานโปรแกรม Microsoft Office ที่เปนมาตรฐาน 

สากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ จากบริษัทเออารไอที จำกัด
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT ¡ÒÃµÑé§¤‹Ò Firewall àº×éÍ§µŒ¹
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 พฤษภาคม 2561)

 ในจดหมายขาวฉบับที่แลว ผมไดรวบรวม Firewall ยี่หอตาง ๆ ที่มีใหเลือกใชงาน ในฉบับนี้ผมขอยก Comodo 

Firewall มาเพื่อเปนตัวอยางในการตั้งคา Firewall เบื้องตนนะครับ โดยผมใช Comodo Firewall 10 

ซึ่งเปนรุนลาสุดในการอธิบายครับ ซึ่งผมจะกลาวถึงเพียงโปรแกรม Firewall หลักไมนับรวมถึง Component อื่น ๆ 

ที่ผูใชงานสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไดครับ

 ประกอบดวย “Scan” ใชในการคนหา Virus, “Update” อัพเดทโปรแกรม Comodo, “Unblock Applica-

tions” อนุญาตใหโปรแกรมที่ถูกหามไมใหใชงานเครือขาย Internet กลับมาใชไดอีกครั้ง, และ “Get Live Support” 

ติดตอฝายชวยเหลือของ Comodo

 ประกอบดวย “Allow/Block Application” อนุญาตหรือหามไมใหแตละโปรแกรมใชงานเครือขาย Internet, 

“Stealth Ports” ปดการตอบกลับเกือบทุกกรณีทำให Computer อื่น ๆ ในเครือขายไมรับรูถึงการมีอยูของ Computer 

เครื่องนี้, “Manage Networks” ควบคุมการใชงานเครือขาย, “Stop Network Activity” ปดการใชงาน 

เครือขายทั้งหมด, และ “View Connections” ดูการเชื่อมตอผานเครือขายทั้งหมด

 ใชในการสรางระบบจำลองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชงานโปรแกรม

 ใชตรวจสอบการทำงานตาง ๆ รวมถึงการจัดการ Computer ในกรณีที่เกิดปญหาทำให Computer 

ทำงานผิดปกติไป

 การตั้งคา Application Firewall อยางงายคงหนีไมพนการตั้งคาอนุญาตหรือหามไมใหโปรแกรมตาง ๆ 

ใชงานเครือขาย Internet เพื่อปองกันโปรแกรมที่ไมพึงประสงคทำการ Upload ขอมูลสวนตัวของเรา หรือ Download 

โปรแกรมไมพึงประสงคอื่น ๆ เขาสู Computer ของเรานั่นเอง สวนการทำงานอื่น ๆ ของ Firewall 

เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมและใชงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับ Computer ของเราไดครับ

ÃÍºÍºÃÁáÅÐÊÍºÁÒµÃ°Ò¹äÍ·Õ»ÃÐ¨Óà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2561
 เปดอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 นักศึกษาสามารถ 

สมัครสอบไดแลววันนี้ ที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register

ÍºÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÇçºä«µ�à¾×èÍà¾ÔèÁÍÑ¹´Ñº webometrics
 สำนักคอมพิวเตอรจัดอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเว็บไซต 

เพื่อเพิ่มอันดับ webometrics เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 ชั้น 2 

อาคารสำนักคอมพิวเตอร โดยมีอาจารยสมพล สุขเจริญพงษ รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร และนายนพสิทธิ์ 

ไตรสิทธิวัฒน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยวัตถุประสงคของการจัดการอบรมเพื่อ 

เพิ่มจำนวนขอมูลที่เผยแพรสูภายนอกในรูปแบบเว็บเพจและไฟล เปาหมายในการเพิ่มขึ้นคือ 25% ภายใน 

เดือนมิถุนายน 2561 ในการนี้ไดรับความรวมมือจากคณะ/ศูนย/สำนัก สงบุคลากรเขารวมการอบรม

 จ ากหน  า ต  า ง ก า รท ำ ง านหล ั ก ขอ ง 

Comodo Firewall 10 เราจะสามารถเขาถึง 

การตั้งคา Firewall ไดจากเมนูดานบนคือ Tasks 

และ Settings โดยการตั้งคา Firewall เบื้องตน 

ทั้งหมดจะอยูในเมนู Tasks และการตั้งคาแบบ 

ละเอียดจะอยูในเมนู Settings ดังนั้นหากผูใชงาน 

Firewall ที่มีความรูเพียงเบื้องตน ผมขอแนะนำ 

ใหการตั้งคาจากเมนู Tasks ครับ โดยภายใน Tasks 

จะแบงออกเปน 4 Tasks ยอยคือ 

1. General Tasks

2. Firewall Tasks

3. Containment Tasks

4. Advanced Tasks

ไฟลขอมูลที่แนะนำใหเผยแพร เพื่อเพิ่มอันดับ 

เว็บไซต ไดแก ประเภทของไฟล ดังตอไปนี้

 PDF  Adobe Acrobat

 DOC, DOCX  MS Word

 PPT, PPTX MS PowerPoint

 XLS, XLSX MS Excel

 PS  PostScript

รอบอบรม

รอบสอบ


