ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

วันอาสาฬหบูชา คือ

วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดง
ปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระ
วัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ
ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึง
ถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มี
ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อน
พุทธศักราช 45 ปี

สาหรับใจความสาคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสาคัญ
2 ประการ คือ
1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็น
กลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การ
ดาเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
-การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น
เสียง
- การสร้างความลาบากแก่ตน ดาเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย
เช่น บาเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่ง
คือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ขอขอบคุณข้อมูลจาก - dhammathai.org - คลังปัญญาไทย

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์
ต้องอยู่ประจา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุ
ในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระ
ธรรมคาสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องมีที่อยู่
ประจา แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตาหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืช
อื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจาพรรษา
ให้พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วัน
แรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" ถ้าปีใดมีเดือน
8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่า เดือนแปดหลัง และออก
พรรษาในวันขึ้น 1 5 ค่า เดือน 1 1 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา"
อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่
พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทาบุญรักษาศีล และชาระ
จิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทา
ความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวัน
เข้าพรรษาก็จะไปร่วมทาบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา
ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟัง
เทศน์ ฟังธรรม บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณี
พิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะ
จัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวช
เรียนและอยู่จาพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์ อย่างสูง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธรรมะไทย วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แนะนำวำรสำรน่ำอ่ำน

“ใจดีให้ยืมน๊านนาน”
ยืม 22 พ.ค. 60 คืน 28 ก.ค. 60
สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติเท่านั้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
428.43 ส316ท

กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ
610.820846 พ994ก

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาษาและภาษาศาสตร์
410 ด483ภ
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Training ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือ
ออนไลน์สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรสายวิชาการจานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดย WordPress
ในวันที่ 21-22มิถุนายน2560ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 ชั้น
5 อาคาร 29 ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการเปิดงานใน
ครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมจานวน
30 ท่าน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน WordPress “ดร.อดิเรก วงค์เยาว์ ” ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กากับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รุ่นที่ 2 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือมัลติมีเดียออนไลน์
ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 ชั้น 5
อาคาร 29มีผู้ผ่านการฝึอบรมจานวน 28 ท่าน โดยวิทยากร “ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ”
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือมัลติมีเดียออนไลน์ ได้แก่ Google Education for Cru, Padlet, Kahoot,
Powtoonและการถ่ายทอดสดผ่าน OBS

IT … Knowledge

Microsoft ประกาศกร้าว! การอัพเดทครั้งใหญ่ช่วงสิ้นปี
จะนา AI มาใช้กาจัดมัลแวร์ให้สิ้นซาก

ในช่วงที่ผ่านมา Ransom ware ที่มีชื่อว่า Petya และ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ได้ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก สร้างความเสียหาย
ตั้งแต่ ระดับผู้ใช้ ภาคธุรกิจ ตลอดจนถึง องค์กรใหญ่ๆ ความร้ายกาจของเจ้ามัลแวร์ตัวนี้คือ มันจะอาศัยช่องโหว่ของระบบป้องกัน เพื่อเข้าควบคุม
เครื่องของเหยื่อ หลังจากนั้นจะทาการล็อครหัส หากต้องการใช้งาน ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับรหัสปลดล็อค วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องอัพเดทระบบอยู่
สม่าเสมอ เปิดการใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และไม่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
ในส่วนของผู้พัฒนาระบบวินโดวส์ อย่าง Microsoft ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ประกาศว่า ในการอัพเดทช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ จะเพิ่มระดับการป้องกัน
ATP (Advanced Threat Protection) ให้สูงขึ้นพร้อมทั้งใช้ " AI กาจัดไวรัส (AI Anti-virus)" ซึ่งเจ้าตัวนี้ มีการทางานร่วมกับระบบเก็บข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต (Cloud-based) และหนึ่งในความสามารถใหม่ คือ เมื่อตรวจพบมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์ ระบบจะทาการดักจับ และเริ่มสร้างฐานข้อมูล
ของมัลแวร์ตัวใหม่ จากนั้นก็กระจายข้อมูลออกไป เพื่ออัพเดทการป้องกันของเครื่องอื่น
ความสามารถใหม่ของ ATP ตัวนี้ คาดว่าจะปล่อยให้อัพเดทกันในช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม โดยเน้นให้ความสาคัญไปยังไปยังกลุ่มบริษัท
และกลุ่มผู้ใช้ระดับองค์กรก่อน ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปทาง Microsoft มีแผนว่าจะปล่อยออกมาให้ได้ใช้เช่นกัน
ในท้ายที่สุด เราก็จาเป็นต้องพึ่งความฉลาดของ AI เพื่อมาดูแลระบบป้องกัน โดยที่หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า มันคืออะไร สร้างมาเพื่ออะไร ใช้
ทาอะไรได้บ้าง? คาตอบคือ โปรแกรม AI (Artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ นั้นคือ สมองกลที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถ วิเคราะห์ข้อมูล
และเก็บบันทึก แล้วทาการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด ส่วนมากจะเห็นใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์
Credit :https://news.thaiware.com/10690.html
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สิ่งไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ในการแชร์ต่างๆขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ทั้งทาง facebook
, Line , Instagram , Twitter และอื่นๆ ก่อนที่จะแชร์จะต้อง
ระมัดระวัง คิดสักนิดก่อนแชร์ เพราะตอนนี้เหล่าอาชญากร มิจฉาชีพ
เริ่มหาเหยื่อผ่านการแชร์บนโลกโซเชียลที่คุณแชร์นี้เอง ซึ่งพฤติกรรม
บางอย่างที่คุณโพสต์แล้วแชร์ทางโซเชียลนี้ กลับเป็นข้อมูลชั้นดีแก่เหล่า
แฮกเกอร์ถึงขั้นขโมยตัวตนคุณได้เลย บทความนี้มาดู สิ่งไม่ควรโพสต์ลง
ในโซเชียลเน็ตเวิร์คกัน

4. เช็คอินสถานที่ต่างๆ ข้อมูลจากเว็บไซต์
Distinctivedoors.co.uk ซึ่งทาการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
อาชญากรรมในปัจจุบันพบว่า โจรกว่า 75% ใช้การค้นหา
กลุ่มเป้าหมายผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter ,
Foursquare , Google Maps รวมทั้ง Google Street View พูด
ง่ายๆว่า ค้นหาตาแหน่งบ้านที่พักอาศัยของเหยื่อได้อย่างสะดวกมากๆ
โดยไม่จาเป็นต้องมาเฝ้าดูลาดเลาด้วยซ้า คนร้ายสามารถสารวจสิ่ง
ต่างๆภายในบ้านผ่านโลกออนไลน์ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี ชุด
เครื่องเสียงสุดหรูในห้องรับแขกที่เคยโพสต์อวดเพื่อนๆ สร้อยคอเพชร
นิลจินดา รถยนต์ ก็ล่อตาล่อใจโจรได้ไม่น้อย ที่สาคัญหากคุณเช็คอิน
ตลอดเวลา อยู่ไหน ไปที่ไหน ทาให้มิจฉาชีพรู้ว่าไม่อยู่บ้าน หรือกาลัง
จะกลับ ถือเป็นเรื่องเสี่ยงสุดๆ

สิ่งที่ต้องระวังและไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
1.บัตรประจาตัวประชาชน โดยเฉพาะเลข “เลขบัตรประชาชน
13 หลัก ” มักจะถูกนาไปใช้ในการทาเรื่องสาคัญสาหรับเรา ไม่ว่าจะ
เป็นการสมัครบัตรเครดิต บัตรเดบิต ขอสินเชื่อ เปิดบัญชีธนาคาร เสีย
ภาษี สมัครงาน และทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน และ
ตอนนี้บริการครอบคลุมไปถึงการรักษาพยาบาล การทาใบขับขี่ด้วย
2.หนังสือเดินทาง Passportสาคัญเท่ากันกับบัตรประชาชน อย่าชู
หมายเลข Passport และชูหน้า Passport ที่มีข้อมูลทั้งชื่อ นามสกุล
วันเกิด และอื่นๆแชร์ขึ้นบนโลกออนไลน์ เพราะคนร้ายก็มีโอกาสใช้
ช่องทางออนไลน์ในการปลอมแปลง Passport ได้เช่นกัน
3. ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน”อาจดูเหมือนไม่มีข้อมูลอะไรที่เสี่ยงและ
น่าวิตกกังวลเท่าไรนัก แต่สาหรับอาชญากรหัวกะทิแล้ว ตั๋วเครื่องบิน
หรือบอร์ดดิ้งพาส เปรียบเสมือนกุญแจทองคาไขเข้าไปสู่บ้านของคุณได้
อย่างดีทีเดียวไม่ว่าจะข้อมูลบนบัตร เช่น ชื่อนามสกุล จุดเริ่มต้นของ
การเดินทาง จุดหมายปลายทาง และบาร์โค้ด สามารถถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเรา ทั้งยังอาจเปลี่ยนแปลง
แผนการเดินทางของเราได้อีกด้วย คาแนะนาคือ นักท่องเที่ยวฉีกตั๋วทิ้ง
หรือเอาไปใส่เครื่องทาลายเอกสารหลังการใช้งานจะดีเสียกว่า

5 .นิ้วมือนักวิจัยญี่ปุ่นเตือน การถ่ายภาพชูสองนิ้ว เสี่ยงโดน
ขโมยลายนิ้วมือ โดยนายเอจิเซ็น อิซะโอะ ( Echizen Isao ) นักวิจัย
แห่งกระทรวงสารสนเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เวลาถ่ายรูป นั้นอย่าชูให้เห็น
ปลายนิ้ว เพราะตอนนี้เทคโนโลยีภาพและกล้องนั้นถูกพัฒนาขึ้นไปใน
ระดับใหม่แล้ว ซึ่งข้อมูลลายนิ้วมือของท่าน สามารถถูกเก็บได้จาก
เพียงแค่การถ่ายรูปที่เห็นปลายนิ้วได้ชัดเจนภายในระยะ 3 เมตรจาก
กล้อง ดังนั้นหากจะถ่ายเซลฟี่ ถ่ายหมู่ให้หยุดชูสองนิ้ว เพราะหากยังชู
นิ้วอยู่ อาจโดนขโมยลายนิ้วมือได้ ซึ่งนิ้วเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของตัวเราอยู่แล้วหากทาท่านี้มีโอกาสเสี่ยงโดนขโมยลายนิ้วมือเพื่อใช้
ในการสวมรอยและขโมยข้อมูลสาคัญ โดยลายนิ้วมือไม่สามารถ
เปลี่ยนลายนิ้วใหม่ได้และมีไปตลอดชีวิต หากลายนิ้วมือโดนก็อปไป
เท่ากับขโมยตัวตนของเราไปแล้วดังนั้นการที่จะแชร์จะโพสต์โลกโซ
เชียล ต้องระมัดระวัง และคานึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังแชร์ด้วย
ข้อมูลจากhttps://www.it24hrs.com/2017
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