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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม

รายงานผลการจัดโครงการอบรมและสอบ MOS 
 งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการอบรม “เตรียมความพรอมสูมาตรฐาน Microsoft 

Office Specialist สำหรับนักศึกษา” ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาที่สอบผานสามารถนำประกาศนียบัตรไปใช 

สำหรับการสมัครงานในอนาคตได โดยโครงการจัดขึ้น ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร จำนวน 3 รุน ดังนี้ 

 รุนที่ 14   5-6 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 1

 รุนที่ 15   5-6 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

 รุนที่ 16  24-25 สิงหาคม 2562 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 2

 ในการนี้มีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการอบรม จำนวน 155 คน

เขารับการสอบ 101 คน และสอบผาน จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 88.12

เตรียมพบกับ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในเลม>>

- โรคติดสิ่อสังคมออนไลน (Social Addiction).........................................................................................................page 1

- แนะนำ BYOD บริการใหมของสำนักคอมพิวเตอร....................................................................................................page 2

- รายงานผลการจัดโครงการอบรมและสอบ MOS .....................................................................................................page 3

- รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนกันยายน 2562...........................................................................................................page 3

Scoop

บริการใหมของสำนักคอมพิวเตอร
 งานเครือขายและการสื่อสาร ใหบริการระบบเชื่อมตอ 

อินเทอรเน็ตอัตโนมัติภายใตแนวคิด Bring Your Own Device  

โดยเปดใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาลงทะเบียนอุปกรณ 

ไอทีของตนเอง อาทิ  คอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต หรือสมารทโฟน 

ก็สามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ตไดโดยไมตอง Login  

อานรายละเอียดไดภายในเลม>>>

หมดปัญหาการ
Login Logout
เพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการทำงาน

BYOD
เชื่อมตออินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

โดยไมตอง Login
พบกัน 1 ต.ค.62

www.freepik.com

การนำอุปกรณไอทีของตนเอง

เชื่อมต่อ WIFI
อัตโนมัติ

ภาพบรรยากาศการอบรม 

รอบสอบมาตรฐานไอที เดือนกันยายน 2562
 สมัครสอบไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน 

ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ IT โรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Addiction)

บทความจาก : ร.อ.หญิง พญ.กานติ์ชนิต ผลประไพ 

  จิตแพทยประจำ Mind Center โรงพยาบาลพระรามเกา (1 สิงหาคม 2562)

 ในปจจุบันเทคโนโลยี เขามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผูคนมากขึ้น ในบางครั้ง Smart phone 

เปรียบเสมือนเปนปจจัยที่ 5 ของมนุษยเลยก็วาได ทั้งนี้เพราะ Smart phone สามารถทำใหเราเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดงาย 

ทั้งนี้รวมถึงการเขาถึงสื่อสังคมออนไลน (Social media) เชน Facebook, Twitter, Instagram, และ Instant        

messaging อื่น ๆ ดวย

แนะนำ BYOD บริการใหม่ของสำนักคอมพิวเตอร์
 งานเครือขายและการสื่อสารสำนักคอมพิวเตอร เตรียมเปดใชงานระบบลงทะเบียนอุปกรณไอทีสำหรับการเชื่อม 

ตออินเทอรเน็ตอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชงานใหแก อาจารย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

แกปญหาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ตอง Login บอยๆ โดยจะเปดใหลงทะเบียน Mac Address อยางเปนทางการในวันที่ 

1 ตุลาคม 2562 

(ภาพจาก https://www.thespiritsbusiness.com/2016/07/top-10-spirits-brands-on-social-media-2/)

  เดิมทีมนุษยเปนสัตวสังคมซึ่งตองการการยอมรับจากผูคนรอบขาง ดังนั้นการที่เราสามารถเขาถึง Social media 

ไดงายขึ้นมากในปจจุบัน ทำใหมีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อสังคมออนไลนเปนไปไดงายขึ้นมากตามไปดวย เราสามารถ 

สังเกตตนเองไดหากมีอาการเหลานี้หลายขอก็มีความเปนไปไดสูงที่เราจะมีปญหาการติด Social media

  1. อยูกับ Social media มากกวาที่ตั้งใจไว

  2. ชวงเวลาที่ไมไดใช Social media มักจะมีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด

  3. หากเราพยายามที่จะควบคุมการเขาถึง Social media ของตัวเองแตไมสามารถควบคุมได

  4. คิดถึง Social media อยูเรื่อย ๆ ไมวากำลังทำอะไรอยูก็ตาม

  5. เวลาที่เครียดมักจะใช Social media เพื่อคลายเครียด

  6. มีการโกหกหรือปดบัง เพื่อที่จะไดเลน Social media

  7. Social media เปนสาเหตุใหเกิดปญหาการทำงานหรือเกิดปญหาความสัมพันธกับคนใกลชิด

วิธีการปองกันและแกไขปญหา Social addiction เบื้องตนไดแก 1) พยายามจำกัดเวลาการใช Social media 

ใหลดลงหรือกำหนดเวลาใหแนชัด โดยสามารถใชการตั้งเตือนกอนที่จะครบเวลาที่กำหนดชวยดวย 2) พยายามหา 

กิจกรรมอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ เชน งานอดิเรกที่สนใจ การออกกำลังกาย การพบปะเพื่อนหรือญาติ 

การไปทองเที่ยว การหากิจกรรมคลายความเครียด 

 นอกจากอาการของ Social addiction ที่กลาวมาแลวขางตน บางครั้งพบวาผูปวยมีอาการทางจิตเวชอื่น ๆ 

รวมดวย ไดแก อาการซึมเศรา วิตกกังวล เครียด สมาธิสั้น และ Bipolar ดังนั้นหากพบวาตนเองหรือคนรอบขางมีอาการ 

ของ Social addiction ดังกลาวขางตน แลวไมสามารถจัดการกับตัวเองดวยวิธีเบื้องตนได ก็ควรนัดหมายเขาพบ 

จิตแพทยเพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาปญหา Social addiction และโรครวมอื่น ๆ ทางจิตเวชตอไป

 BYOD ยอมาจาก Bring Your Own Device เปนแนวคิดในการนำอุปกรณไอทีสวนตัว อาทิ คอมพิวเตอรพกพา 

แท็บเล็ต สมารทโฟน และอื่นๆ มาใชในที่ทำงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานเพราะสามารถเขาถึง 

การใชงานไดตลอดเวลา  เมื่อผูใชลงทะเบียน Mac Address กับสำนักคอมพิวเตอรแลว การเขาใชงานอินเทอรเน็ตก็จะถูก 

เชื่อมตอโดยอัตโนมัติ แกปญหาการหลุดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบอยๆ 

BYOD คืออะไร

 เมื่ออุปกรณไอทีของผูใชเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาโดยไมตอง login อาจทำใหเกิดความเสี่ยงในการ 

รั่วไหลของขอมูล เมื่อผูใชอนุญาตใหผูอื่นใชงานอุปกรณไอทีของทานโดยไมไดคำนึงวาผูอื่นนั้นอาจเขาถึงขอมูลสำคัญของ 

ทานและขององคกร อาจถูกละเมิดความเปนสวนตัวและอาจสงผลกระทบตอองคกรได และหากผูใชงานขาดความระมัด 

ระวัง อาจสงผลใหผูอื่นเขามาทำเรื่องเสียหายผานอุปกรณไอทีของทานไดเชนกัน

ข้อควรระวัง

“ผูใชงานตองรับผิดชอบในทุกกรณี หากพบการกระทำความผิดผานอุปกรณไอทีของทาน

ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560”

(ภาพจาก https://www.beartai.com/news/25585)

โดย ร.อ.หญิง พญ.กานติ์ชนิต ผลประไพ 


