ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจาวันที่ 5 ธันวาคม 2558

ในเดือนมหามงคล ของปวงชนชาวไทย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วม
น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ทางสานักวิทยบริการฯได้จัดหนังสือพระราช
ประวัติและราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น 1

ปิดฉากมหกรรมหนังสือ
Book Tech Fair 2015 ตอน “Book on the Moon”
ผ่านพ้นกันไปแล้วสาหรับ งานมหกรรมหนังสือ Book
Tech Fair ตอน Book on the Moon อย่างคึกคักและ
สนุกสนานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558
ที่ผ่านมา ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภายใต้สโลแกน Book on the Moon นับว่าเป็น อีก 1 ปีที่
เปี่ยมไปด้วยความหมายและการทางานหนักของบุคลากร
สานักวิทยบริการ ฯ งานนี้จัดว่าเป็นงาน สาคัญสาหรับนัก
อ่าน และ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าชมงานได้
เลือกสรรหนังสือดีๆ จากสานักพิมพ์
ทุกสานักพิมพ์
นอกจากนั้น ยัง มีการบรรยายและเกมกิจกรรมต่างๆ
มากมายงานนี้จะมันขนาดไหน ตามมาดูภาพบรรยากาศกัน
เลย ต่อหน้า 2
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ประมวลภาพกิจกรรม
Book Tech Fair 2015

ตอน “Book on the Moon”

BOOK

หนังสือน่าอ่าน

Photoshop CC
006.68 ก854ป

ช่างคอมมืออาชีพ
004.028 ส773ต
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Mac OS X Yosemite & ilife/iwork
005.4465 ส773ค
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Doit…Training

งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการหาแนวทางการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยโลก “Webometrics Ranking of Word Universities” การจัด
อันดับเว็บไซต์จะเป็นดัชนีชี้วัดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัด
“อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla” ให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงานๆ ละ 1 ท่าน จะจัด
อบรมวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา (อาคาร 29) ส่งรายชื่อได้ที่งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการฯ เบอร์ภายใน 2930 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป

บัตรนักศึกษา....หายทายังไงดีละเนี่ยยย !!!!
นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้นะค่ะ
1. ติดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ยื่นคาร้องขอทาบัตรนักศึกษา
2. นาใบคาร้องขอทาบัตรนักศึกษาไปชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
3. ใบคาร้องขอทาบัตรนักศึกษาและใบเสร็จค่าทาบัตรนักศึกษาถ่ายเอกสารจานวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายแต่งกาย ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
4. ยื่นเอกสารทาบัตรนักศึกษาทั้งหมดได้ที่สานักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานาบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับบัตรมายื่นด้วยตนเอง

MIS…แจ้งข่าว
การประเมินอาจารย์ออนไลน์ของ
นักศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ แจ้งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกชั้นปีสามารถเข้าทาการ
ประเมินอาจารย์ ออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปี 2558
เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
เว็บไซต์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในส่วนของ
นักศึกษา หากนักศึกษาไม่ทาการประเมินตามกาหนดการ
ดังกล่าว จะไม่สามารถมองเห็นผลการเรียนในระบบบริการ
การศึกษาได้

ข่าวจาก Admin Network
ในปีการศึกษา 2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิด
ให้บริการบัญชีผู้ใช้งานแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้สาหรับเข้าถึงระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และบริการด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน
โดยปัจจุบันให้บริการบัญชีผู้ใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ
1.บัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET ACCOUNT)
2.บัญชี CRU-Google(ในโครงการ Google for Education) ใน
รูปแบบ @ chandra.ac.th
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คิดสักนิด... ก่อนกด LIKE & SHARE..!!
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดีย
กระทกองบัาความผิ
ด
งคับการปราบปรามการกระท
าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จัดกิจกรรมรณรงค์
“โพสต์ต้องคิด …คลิกเสี่ยงคุก ”
โดยระบุว่าต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการโพสต์ แชร์
ข้อความเท็จ ที่สร้างความเสียหายให้ผู้อื่น และสร้างความ
วุ่นวายในสังคม ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ต้องการให้
ประชาชนตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นผู้กระทาผิดเสียเอง
เพราะการกดไลค์ หรือกดแชร์อาจเข้าข่าย โดยไม่
สามารถใช้คาว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์มาเป็นข้ออ้างตามกฎหมายได้ ซึ่ง
แม้บางคนรู้กฎหมายอยู่แล้ว แต่ชะล่าใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่
สามารถดาเนินการได้ แต่ความเป็นจริง ความผิดเทคโนโลยีสืบง่าย
เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์
การสิ่
อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นั้นจัดว่าเป็นสื่อ
รูปแบบใหม่ เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่สาคัญและมีบทบาทต่อ
สังคม ถือเป็นทางเลือกที่สาคัญของผู้คนในปัจจุบัน จากวิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไปจาก รูปแบบเดิมสื่อสาร มวลชนต่างๆทั้ง
หนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์และวิทยุต่างหันมาให้
ความสาคัญกับการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กันมากขึ้น อาจถือได้ว่าสังคมในปัจจุบัน
ทุกวันนี้ได้กลายเป็นสังคมออนไลน์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทันท่วงทีทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบ realtime สาหรับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันหลายช่องทาง
เช่น facebook twitter YouTubeYahoo google+ เป็นต้น
ผู้กด Like คือการร่วมลงชื่อรับรองข้อมูลอันเป็นความผิด
ดังกล่าว แม้มิได้มีเจตนาโดยตรง แต่ย่อมเล็งเห็นผลว่าการกด like
นั้นทําให้ข้อมูลได้รับความเชื่อถือมากขึ้นย่อมเข้าองค์ประกอบ
ความผิดในฐานะตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๘๓ ที่ว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป

ผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นดังนั้น ผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ควรระลึกเสมอว่าสังคมออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว
แต่เป็นพื้นที่สาธารณะผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้ง
ทางด้านสังคมและด้านกฎหมายนอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง การทํางานและการดําเนินชีวิตในอนาคตของตนเองได้
1. อัพโหลดรูปลามกอนาจาร
2. ปล่อยข่าวลือ ทาให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย
3. ตัดต่อภาพบุคคลอื่น ทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ทาให้เจ้าของภาพเสียหาย อับอาย
4. แอบขโมยข้อมูลของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อหากาไร หรือใช้กลั่นแกล้ง
5. กุเรื่องใส่ร้ายป้ายสีให้ผู้อื่นเสียหาย อับอาย
6. แอบดูและดัดแปลง นาไอดี หรือพาสเวิร์ดบุคคล
อื่นไปใช้ เพื่อแอบดูข้อมูลของผู้อื่น
7. แก้ไขเพิ่มเติมไฟล์งานของบุคคลอื่น ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของไฟล์
8. ส่งต่อข้อมูลโดยไม่บอกที่มา สร้างความราคาญ
9. แชร์ข้อมูลโดยไม่คัดกรอง และเป็นข้อความที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
10.โพสต์ข้อความที่หมิ่นสถาบันเบื้องสูง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง ตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่อาจมีโทษจาคุกถึง 15 ปี
ที่มา – กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี – บก.ปอท.
ขอบคุณบทความจาก flashfly
http://www.flashfly.net/wp/?p=130761

ที่ปรึกษา อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
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