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 งานเครือขายและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการจัดซื้อระบบเครือขายพรอมติดตั้ง ภายใน 

อาคารบรรยายรวม จำนวน 1 ระบบ ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการติดตั้งระบบเครือขาย คาดวาจะดำเนินการ 

แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอรจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเพิ ่มอันดับ         

webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.-15.30 น. ณ 

หองประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามวาระสืบเนือง 

โดยไดรายงานความคืบหนาในการติดตามผลการเพิ ่มจำนวนเว็บเพจและไฟลเอกสารของแตละหนวยงาน 

ซึ่งแตละหนวยงานมีการเพิ่มจำนวนเว็บเพจและไฟลเอกสารเปนจำนวนมาก ในการนี้คณะกรรมการเสนอแนะใหมี 

การเพิ่มจำนวนเว็บเพจและไฟลเอกสารอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหการจัดอันดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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e-book e-portfolioและ

อานรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในเลม>>>

 เปดอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาตกคาง!!!สามารถสมัครสอบ 

ไดแลววันนี้ที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน 

ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

บทความจาก : อาจารย ดร. ปติพล พลพบู 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9 มิถุนายน 2561)

 ในจดหมายขาวฉบับกอน ๆ ผมไดรวบรวมการปองกันและการตั้งคาการปองกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอร 

เบื้องตน ในฉบับนี้เรามารูจักฝงผูโจมตีกันบางนะครับ

ÃÐººá¿‡ÁÊÐÊÁ¼Å§Ò¹ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� e-portfolio

ÃÐºº NPRU e-book
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบ NPRU e-book ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ใชเปนที่เผยแพรประชาสัมพันธ หนังสือ ตำราของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเปนที่รูจัก โดยระบบ 

อยูระหวางการเปดทดลองใชงาน สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต https://e-book.npru.ac.th/

โดยทั่วไปหลาย ๆ คนจะเขาใจวานักเจาะระบบเปนคนไมดี เปนอาชญากรระบบคอมพิวเตอร 

ซึ่งก็มีสวนถูกครับ แตไมไดถูกตองทั้งหมด เพราะนักเจาะระบบก็มีหลายประเภท 

ขึ้นอยูกับความเปาหมายของการเจาะระบบนั้น

 โดยนักเจาะระบบ หรือที่เรียกติดปากกันวา 

Hacker นั้น ถูกแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

 1. Black Hat Hackers เปนกลุมนักเจาะระบบ 

ที่มุงเปาที่จะเจาะระบบคอมพิวเตอรเพื่อผลประโยชน 

ของตนเอง ไมวาจะเปนการเจาะระบบเพื่อการเขาถึง 

ขอมูลลับหรือขอมูลสวนตัวของผูอื่น การเจาะระบบ 

เพื่อขูกรรโชกทรัพย หรือแมกระทั่งการเจาะระบบเพื่อ 

กลั่นแกลงผูอื่น จะถูกนับรวมในกลุมนี้ทั้งหมด โดย 

Black Hat Hacker มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Cracker 

นั่นเอง

 2. White Hat Hackers เปนกลุมนักเจาะ 

ระบบที่เนนเจาะระบบเพื่อหาชองโหวความปลอดภัย 

ระบบคอมพิวเตอร (Vulnerability) เพื่อประโยชน 

ในการปองกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได นักเจาะ 

ระบบกลุมนี้อาจจะถูกจางโดยบริษัทผลิต Software 

ที่ตองการความ ปลอดภัยสูง เชน ระบบปฏิบัติการตาง 

ๆ, Anti-virus, Firewall เปนตน หรืออาจเปนผู 

ประสงคดีที่ทดลอง เจาะระบบปดที่ไมสรางความ 

เสียหายใหกับใครแลวนำชองโหวความปลอดภัยแจง 

กลับไปที่บริษัทผูผลิต Software ก็ได

 3. Grey Hat Hackers เปนกลุมนักเจาะระบบที่มี 

จุดประสงคคลายกันกับ White Hat Hacker แตอาจจะการ 

ทำความผิดในระหวางที่พยายามหาชองโหวความปลอดภัย 

ความแตกตางของ White Hat Hacker และ Grey Hat 

Hacker อยูที่การเขาสูระบบที่ถูกเจาะ โดย White Hat 

Hacker จะขอหรือไดรับ อนุญาตเขาเจาะระบบนั้น ๆ อยาง 

ถูกตอง สวน Grey Hat Hacker จะเจาะระบบโดยไมไดรับ 

อนุญาต ซึ่งถือเปนการละเมิดกฎหมายดานคอมพิวเตอร แต 

Grey Hat Hacker จะไมไดมีจุดประสงครายในการเจาะ 

ระบบเชนเดียวกับ Black Hat Hacker โดยในบางกรณี 

Grey Hat Hacker อาจมีการติดตอกับเจาของระบบที่ถูก 

เจาะเพื่อยื ่นขอเสนอในการชวยซอมแซมชองโหวความ 

ปลอดภัยที่ถูกคนพบเพื่อเรียกเก็บคาบริการได
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**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณอำนาจ ชางเขียว : ผูพัฒนาระบบ โทร. 3715

 ระบบ e-portfolio เปนระบบที่ชวยใน 

การสรางและเผยแพรผลงานของนักศึกษาและ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การแชร 

เรื่องราวผานบล็อก การสรางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู โดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สามารถใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในระหวางนี้อยูใน 

ชวงของการทดลองใชงานระบบ สามารถเขาชม 

ไดที่เว็บไซต  https://e-portfolio.npru.ac.th/

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ 

คุณนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน : ผูพัฒนาระบบ โทร. 3717

หลังจากทำความรูจักกับทั้งสองระบบอยางคราวๆ แลว ในฉบับหนาจะมาแนะนำวิธีการใชงาน

ระบบสารสนเทศทั้งสองระบบอยางละเอียดอีกครั้งนะคะ ^^ 


