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  ปีที่  5 ฉบับที่  2 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

ท ำบุญ วันขึ้นปีใหม่ 2561 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

      เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดพิธีท าบุญเนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้เพ่ือความเป็นสิริมงคลและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท างานตลอดปี 2561  
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ปริศนากิ้งก่าด า 

 

 

            ตลก รัฐธรรมนูญ            
          ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ 
 

     พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย ์
        โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ 
 

    ยอดกุญซือทะลุมิต ิ
             มู่อ้ี 
 

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

 การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพ่ือ การน าไปใช้ในการศึกษาและสร้างสื่อการสอน  เป็นระบบ  e-Learning 

เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลส าหรับนักเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ WIFI ประกอบด้วย คลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผัง

มโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการศึกษาและคลังเก็บบทเรียนจ านวนมากที่พร้อมใช้โดยนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ได้แก่ เทคนิคการท าอาหาร เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการจัด

กระเป๋าเดินทางส าหรับเด็ก/เยาวชนเมื่อต้องไปค่าย มารยาทที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ การกรอกแบบฟอร์มใบ ตม.และ

เนื้อหาส าหรับผู้สูงวัย  ที่อาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การใช้สมาร์ตโฟน หรือ อินเทอร์เน็ต การหาสถานที่

บนแผนที่ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://oer.learn.in.th/  

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้ดาวน์โหลด ฟรี ! 
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 นักศึกษาท าตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ยื่นค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาที่ส านักงานเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 พร้อมบัตรที่ช ารุด  
2. รูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 นิ้ว  
   จ านวน 1 ใบ (หรือจะใช้รูปในระบบลงทะเบียนได้) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร 
5.วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับ 
  บัตรมายื่นด้วยตนเอง 
 

ท าบัตรนักศึกษา        เฉพาะบัตรช ารุด(ลอก) 
 

ฟรี  
 
นักศึกษาท าตามข้ันตอน ดังนี ้

1.ยื่นค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาที่ส านักงานเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 
2.ส าเนาใบเสร็จจ่ายเงินวันรายงานตัว 
3.รูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 นิ้ว 1 ใบ 
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร 
5.วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับ 
  บัตรมายื่นด้วยตนเอง 
 

 
นักศึกษาใหม่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้ท าบัตรนักศึกษา  
 

     เปิดแอพพลิเคชั่น firefox  คลิกเลือก เปิด
ไปที ่เว็บไชต์  www.youtube.com  โดยตรง 
แบบไม่ต้องผ่าน youtube App จากนั้นค้นหา
ชื่อเพลงที่ต้องการ 

 
      คลิกไปที่การตั้งค่า ตรงจุด  3 จุด  ที่มุมบน

ขวาของเว็บไซต์ youtube ก่อนเป็นการสลับให้ 

youtube แสดงค่าเป็นแบบเดสก์ท็อป 

     คลิกไปที ่การตั้งค่า ตรงจุด 3 จุด  มุมบน

ขวาคลิกที่  “ขอไซต์ส าหรับเดสก์ท็อป”  ก่อน

เพ่ือสลับให้ youtube แสดงค่าแบบเดสก์ท็อป 

หลังจากนั้น ไม่ว่าเราจะสลับ ไปเล่นแอปต่างๆ 

บนโทรศัพท์ แม้กระท้ังปิดหน้าจอ เสียงเพลงก็

ยังคงดังต่อเนื่องเรื่อยๆ 

1 

2

   

3 

  YouTube 

แบบ  Desktop Version 

Credit : Comtoday 
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ช่วงนี้หากพูดถึงคุกก้ี หลายท่านอาจนึกถึงขนมคุกก้ีอันแสน

หวาน กล่องคุกก้ีสีแดงช่วงปีใหม่ หรือไม่ก็เพลงฮิตสุด ๆ ใน

ความหมายเดียวกันอย่าง คุกก้ีเสี่ยงทาย – BNK48  ที่แปล

มาจากเพลงต้นฉบับ KoisuruFortune Cookie ของศิลปิน 

AKB48 ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นคุกกี้ในวงการคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็น

เรื่องท่ีจ าเป็นต้องรู้ บางครั้งเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่แสนหวาน แต่

ก็เสี่ยงถึงการแฮกข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้เหมือนกัน 

คุกกี้ ( Cookie ) ในวงการคอมพิวเตอร์นี้ ไม่ใช่ขนมแต่เป็น 

text ไฟล์เล็กๆที่สร้างขึ้นจาก web server  และบันทึกได้

ข้อมูลลงในคอมของเรา เช่น  ข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์หลังการ 

Login ,  การลงทะเบียนฟอร์ม  ก็ต้องขออนุญาตให้ติดตั้ง 

Cookie ก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถติดตั้งได้ และweb 

server ก็เก็บข้อมูลบันทึกไฟล์  cookie  ด้วย ผลที่ได้จาก 

cookie เช่น คุณเข้า  facebook แล้ว login ไว้  แล้วเข้า

เว็บใหม่ จะไม่ถามรหัสผ่าน เข้าถึงโปรไฟล์และอัพเดตโปร

ไฟล์เราได้ทันที  

เนื่องจากเว็บได้อ่าน  Cookie  ที่ได้บันทึกไว้ แต่อย่างไรก็ตาม 
Cookie  อันแสนหวาน ของคอมพิวเตอร์นี่ อาจมีสิ่งไม่ดี เช่น 
สปายแวร์แอบเก็บข้อมูลของคุณ  ท าการเพ่ือส่ง  Junk-mail 
หรือ Pop-up โฆษณาก็ได้ และอาจเสี่ยงโดนสวมรอยบัญชีได้
ด้วย ดังนั้นทางที่ดีท่ีสุดในการป้องกันคือลบ cookie  ออกได้
ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ หรือจะ Logout เว็บไซต์ทุกครั้งก็ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

คุกกี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น 
เว็บไซต์จะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่เว็บ 

2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์อ่ืนๆเป็นผู้สร้างข้ึน เว็บไซต์
เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่
คุณเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม 

หากไม่ลบคุกกี้ ก็เสี่ยงถึงการเข้าถึงข้อมูลบัญชีส าคัญๆ ของเรา 
และอาจถูกเก็บข้อมูลเพื่อน าไปใช้อย่างอ่ืน  อย่าปล่อยให้คุกกี้
เสี่ยงทายบัญชีออนไลน์ของคุณเลย 

 

คุกกี ้คืออะไรในคอมพิวเตอร์ ? 

ไม่ใช่ขนม และไม่ใช่คุกกี้เสี่ยงทาย !! 

Cookie 

Credit : www.it24hrs.com 
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