ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน พฤษภาคม 2560

ความหมายของวันวิสาขบูชา
คาว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคาว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาใน
วันเพ็ญเดือน 6 การกาหนด วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมี
อธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่า กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกาหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตาแหน่งที่ต่างไปจาก
ประเทศไทย ทาให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆ

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
1.ทาบุญใส่บาตร กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2.จัดสารับคาวหวานไปทาบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
3.ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
4.ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่า เพื่อราลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
5.ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญทางพุทธศาสนา
6.จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน
หรือสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมราลึกถึงความสาคัญของวันวิสาขบูชา
7.ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ
8.บาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ที่มาข้อมุลจาก
http://hilight.kapook.com/ , http://www.dhammathai.org/
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บรรณารักษ์ชวนอ่าน
7 เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ วิกฤติโลกร้อน
มนุษย์ได้รับมอบพลังอานาจวิเศษ ได้แก่ พลังในการเปลี่ยนแปลงโลก ความ
ล้มเหลวในการใช้พลังอานาจดังกล่าวอย่างชาญฉลาดจะก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงต่อ
มนุษย์ 7,000 ล้านคน และอีกชนิดพันธุ์อื่นอีกนับไม่ถ้วน แต่ความสาเร็จจะให้
ผลตอบแทนยิ่งใหญ่ดุจกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้น เรื่องลวงโลก
หรือทฤษฎีสมคบคิดในหมู่นักวิทยาศาสตร์ และความพยายามในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็หาใช่กลอุบายของนักการเมืองกระหายอานาจ แต่เป็น
การแสวงหาทางออกแห่งยุคสมัยที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วม ขณะที่เราถกเถียงกันว่าจะ
เลือกทางเดินทางใด น่าจะเป็นการดีที่เราจะมาทบทวนข้อเท็จจริงที่ผลักดันให้เกิดทางครั้ง
นี้
ติดตามอ่านเรื่องราวอย่างละเอียดได้ที่ 7เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อน
พร้อมสาระหลากหลายจากทุกมุมโลก อาทิ ยอดมนุษย์เหนือมนุษย์ ลมฟ้าอากาศสุดขั้ว
ลึกเกินหยั่ง กู้มรดกแดนน้าแข็ง ฯลฯ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในนิตยาสาร
National
Geographic (ฉบับภาษาไทย) ฉบับเดือนเมษายน 2560

สิทธิในการยืมหนังสือ หนังสือทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 7 เล่ม ต่อ 7 วัน
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท / ปริญญาเอก ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 14 วัน
อาจารย์ ยืมได้ 20 เล่ม ต่อ 120 วัน
บุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 30 วัน
โสตทัศนวัสดุ ซีดี / วีซีดี ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 วัน ดีวีดี ยืมได้ 1 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 วัน

BOOK

หนังสือใหม่

รุ่งอรุณสีเลือด
น
ว 495 ร

ทิวา พราวแสง
น
ก 315 ท
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ทาบัตรนักศึกษาฟรี...เฉพาะบัตรชารุด(ลอก)

ฟรี..

นักศึกษาทาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นคาร้องขอทาบัตรนักศึกษาที่สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
อาคาร 29 พร้อมบัตรที่ชารุด
2. รูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ (หรือ
จะใช้รูปในระบบลงทะเบียนได้)
3. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
4. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานาบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับบัตรมายื่นด้วย
ตนเอง

IT … Knowledge
งานเข้า! พบช่องโหว่ใน Microsoft Office ที่ทาให้มัลแวร์สามารถติดตั้งตัวเองผ่านไฟล์เอกสารได้
กลายเป็นงานช้างของ Microsoft ทันที เมื่อบริษัทแอนตี้ไวรัสชื่อดังอย่าง McAfee และบริษัทเรื่องความปลอดภัยบนโลก
ไซเบอร์ FireEye เปิดเผยว่าทีมนักวิจัยของตน ค้นพบช่องโหว่สุดอันตราย บนโปรแกรมสามัญประจาเครื่องอย่างพวก Microsoft
Office ที่อาจเปิดโอกาสให้มัลแวร์ประสงค์ร้ายแอบเข้ามาติดตั้ง มาขโมยข้อมูล หรือควบคุมเครื่องของคุณได้ผ่านทางไฟล์เอกสาร

โดยกลไกการทางานของมันเริ่มต้นจากเมื่อคุณเปิดไฟล์เอกสารที่มีมัลแวร์ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Microsoft Office โดยมันจะ
อาศัยฟีเจอร์ Object Linking and Embedding (OLE) ที่ทาให้ผู้ใช้สามารถฝังลิงค์ หรือเชื่อมต่อลิงค์บนไฟล์เอกสารได้ ซึ่งมัน
จะทาการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นHTML ที่แฝงตัวอย่างแนบเนียน ทาให้ระบบว่าเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่ไฟล์ข้อความธรรมดาๆ จากนั้น
แอพHTML ที่ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อย จะทาการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ควบคุม และรันคาสั่งให้มัลแวร์เข้าไปติดตั้งในระบบของ
เครื่องคุณครับ ซึ่งความร้ายกาจของมันอยู่ตรงที่มันจะไม่มีอะไรแจ้งเตือน หรือทาให้คุณฉุกคิดได้เลย ทันทีที่กระบวนการทุกอย่าง
เสร็จสิ้น เครื่องของคุณก็ถูกเจ้ามัลแวร์แอบแฝงเข้ามาซะแล้ว และช่องโหว่นี้มีผลกระทบกับ Microsoft Office ทุกเวอร์ชั่น รวมถึง
Microsoft Office 2016 สาหรับ Windows 10 ด้วย
สาหรับช่องโหว่ดังกล่าว บริษัท Microsoft ได้รับรู้ และเตรียมออกอัพเดตโปรแกรมในวันนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้จะผู้ใช้จะทาการอัพเดตไป แต่ก็ไม่มีอะไรมั่นใจได้ว่าจะไม่มีช่องโหว่อื่นๆ อีก ดั้งนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพยายามลด
ความเสี่ยงด้วยตนเอง เช่น การไม่เปิดไฟล์ที่มาจากแหล่งที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าจาเป็นควรเปิดด้วยโหมด มุมมองที่ได้รับการ
ป้องกัน (Protected View) และควรติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสพร้อมหมั่นอัพเดตข้อมูลไวรัสให้ล่าสุดอยู่เสมอครับ

Credit :https://news.thaiware.com/10117.html
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วิธีเพิ่มภาพสวยๆตกแต่งเอกสาร Office ด้วย Pickit
การที่ทาให้งานนาเสนอให้ดูน่าสนใจและไม่น่าเบื่อนั้น จะต้อง
เนื้อหาน่าสนใจและที่สาคัญต้องดึงดูดด้วยรูปภาพ และการจัดรูปแบบการ
นาเสนอนั่นเอง หากคุณเคยใช้พวก Word หรือ PowerPoint 97 , 2000
, 2010 แต่คราวนี้ Office 2016 และ Office 365 จะมีระบบหารูปภาพที่
สวยขึ้น และช่วยออกแบบรูปแบบการนาเสนอได้ง่ายขึ้นด้วย Pickit แล
บทความนี้จะพาคุณทาความรู้จักส่วน Add-In ของ Microsoft Office
ด้วย

จะพบปุ่มใหม่บนโปรแกรม PowerPoint (ซึ่งจะปรากฎบน Word
และ Excel ด้วยเช่นกัน ) บริเวณแท็บ Home ชื่อว่า Find Images
Pickit พร้อมไอคอนสีชมพู อยู่บริเวณมุมขวาของจอ

หมายเหตุฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะ Office 2016 เวอร์ชั่นเต็มและ office 365
ที่เปิดใช้งานในสถานะสมาชิกอยู่

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Office อย่าง Word , Excel , PowerPoint ใน
ตัวอย่างนี้คือ PowerPoint ที่จาเป็นต้องใช้ภาพในการนาเสนอให้น่าสนใจ
จากนั้นแตะที่ Insert แล้วเลือก Store

จะเปิดในหน้า store ในส่วน Office Add-in ให้พิมพ์ในช่องค้นหาโดย
พิมพ์ว่า Pickit แล้วจะเจอรายการ Pickit แล้วคลิกที่ปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม
Pickit ลงใน Office

จากนั้นพิมพ์ชื่อภาพที่ต้องการ pickit ก็จะ แสดงภาพสวยๆที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น แล้วนาไปใช้ในเอกสารของคุณได้ทันที

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบ layout ของงานนาเสนอ มา ใช้
ประกอบสไลด์ได้ด้วย ภาพต่างๆที่ดึงมาจาก pickit นี้ สามารถใช้นาเสนอ
ทั่วไป เพราะเป็นภาพฟรี เพื่อใช้สาหรับการนาเสนองานหรือประกอบทา
เป็นรูปเล่มซึ่งเครื่องมือ pickit นี้ จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
โปรแกรม office ได้มากทีเดียว และเชื่อว่าผู้ใช้ Office ยังไม่เคยใช้ส่วน
Add-in มาก่อน ก็ได้ลองใช้ในส่วน Add-In ไปด้วยในครั้งนี้

ที่มา http://www.it24hrs.com
ที่ปรึกษา ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.ดร.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม นางชมพูนุช ตันพานิช
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางอัญชนา พิศโสระ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ นายสมพร ดวงเกษ
นายกฤษฏา พูลยรัตน์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายธีรพร พงษ์พุฒ นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ นางปริฉัตร ชาวบางงาม
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