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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เลขที่ 96 หมู่ 3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

กฎหมำยลิขสิทธิ์ ทีค่ นทำเว็บ
และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง
บทบรรณำธิกำร
สวัสดีครับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนกรกฎาคม 2558
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขา่ วมาอัพเดท
กันเช่นเคย เริม่ ด้วยสาระน่ารู้เกีย่ วกับ IT เรือ่ ง กฎหมาย
ลิขสิทธิท์ คี่ นทาเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง แนะนา
หนังสือใหม่ประจาเดือนกรกฎาคม กิจกรรมประชุม/
อบรม/สัมมนา ของสานักวิทยบริการฯ มุมขอบคุณ แนะนา
มุมใหม่ๆ ในสานักวิทยบริการฯ ที่เปิดให้บริการอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา (สนใจสามารถมาใช้บริการได้เลย)
และเรื่องสุดท้ายที่จะนามาฝากไว้ในจดหมายข่าวเดือนนี้
คือความรู้รอบตัว เรื่อง 5 วิธีการประหยัดน้าประปา

เนื้อหำ

หน้ำ

1. กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทาเว็บ
และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง
2. แนะนาหนังสือใหม่
3. กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
4. มุมขอบคุณ
5. แนะนามุมใหม่ๆ ในสานัก
6. ความรู้รอบตัว
7. คาคม

1
2
3
4
4
5
5

คนขวำสุด: อำจำรย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษำสมำคมผู้ดูแลเว็บไทย

ปัจจุบันการแชร์เนื้อหาสาระ
การแชร์ข่าวผ่าน social network เช่น
Line, facebook, youtube หรือแม้กระทั่ง
การใช้ภาพและวีดีโอจากทางอินเทอร์เน็ต
หรือทาง Social Network นั้น ล้วนมี
ลิขสิทธิห์ ากคุณแชร์โดยไม่รู้กฎหมายลิขสิทธิ์
คุณก็มสี ิทธิที่จะถูกฟ้องร้อง และอาจถูกทั้ง
จับคุกและปรับได้ ยิง่ กฎหมำยลิขสิทธิ์ฉบับ
ใหม่จะมีผลบังคับใช้ 4 สิงหำคม 2558
นี้ด้วย
อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
ทีป่ รึกษาสมาคมผูด้ แู ลเว็บไทย และทีป่ รึกษา
ด้านกฏหมาย กล่าวถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
คนทาเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องระวัง
ในงานสัมมนางานจิบกาแฟคนทาเว็บ
( Webpresso ) เรื่อง ตอบคาถามกับ
ปัญหาคาใจบนโลกออนไลน์ ว่า…...........
หากรูปใน facebook ถูก copy
ไปใช้ในทางเชิงพาณิชย์ ในทางกฎหมาย
ถ้าเราถ่ายเองหรือจ้างคนอื่นถ่าย ถือว่า
ภาพถ่ายนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งนี้รูป

ที่มปี ญั หาส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินดารา ที่ต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ และในวันที่ 4 สิงหาคมนี้
กฎหมายลิขสิทธิจะมีผลบังคับใช้ หากคุณ
ทาการลบลายน้าในรูปหรือทาการตัดครอปรูป
โดยรูปนั้นไม่นาชือ่ เจ้าของภาพ แล้วนาไปใช้
ในเว็บตัวเอง หรือแชร์ทาง Social Network
โดยไม่อ้างอิงเจ้าของตัวจริง มีโทษจาคุก
6 เดือน และปรับ 2 แสนบาท ดังนั้น การ
Copy รูปภาพบน facebook, youtube,
instagram, twitter, flickr หรือจากเว็บอื่น
ต้องให้ Credit ใส่ชื่อเจ้าของรูปอ้างอิงไว้
ด้วย ”
กฎหมายลิขสิทธิฉ์ บับใหม่ที่จะมี
ผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นั้น มีเจตนารม
คือ เวลาจะนาผลงานของใครมา ต้องอ้างอิง
ชื่อคนนั้นมาใส่ด้วย
หำกเป็นกำร copy เนื้อหำบนหน้ำเว็บ
มำโพสต์ทำง facebook หรือเว็บเรำ
ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ?

ถ้าเป็นรายบุคคล เป็น facebook
ใช้ส่วนตัวสามารถใช้ได้ทั้งนี้ต้อง
อ้างอิงแหล่งที่มาใช้ส่วนตัว และ
ไม่มีการแสวงหาผลกาไร ถึงจะไม่
ผิดลิขสิทธิ์

แต่ถ้าในกรณีนติ ิบุคคลถือว่าไม่ได้
ถ้าเว็บไซต์คุณมีแบนเนอร์หรือ
facebook มีกิจกรรมชิงโชคถือว่า
ผิดลิขสิทธิ์
หน้า 1

ถ้ำเว็บไซต์ หรือ blog ของเรำ นำ embed วีดีโอจำก youtube
แปะใส่ในหน้ำเว็บเรำล่ะ ทำได้มั้ย ผิดหรือเปล่ำ?

Embed ของ youtube ใส่หน้าเว็บเราเป็นสิงที่อันตราย
เพราะลิขสิทธิ์ของเขา แต่อยู่ภายใต้เว็บของเรา ซึ่งผิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น วิธีแก้ คือ ใส่ภาพนิ่งเป็นตัวอย่างภาพวีดีโอนั้น พร้อมกับ
ทาลิงค์ไปยังวีดโี อเจ้าของคลิปอันนี้สามารถทาได้ ไม่ผิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
หำกกลุ่มผู้ผลิตรำยกำรทีวี ต้องกำรนำคลิป Youtube
ไปใช้ควรทำอย่ำงไร ?

ต้องเผยชือ่ user youtube เจ้าของคลิปนั้น เพื่ออ้างอิงและคลิป
ที่ใช้ได้ต้องเผยแพร่แบบสาธารณะ

ถ้าเป็นคลิป youtube แบบ Private หรือแชร์ลิงค์เฉยๆที่ไม่ใช่
สาธารณะนามาใช้ ถือว่าผิดลิขสิทธิ์

กรณีแฟนเพจ facebook แชร์ภาพของ fanpage อื่น เพื่อเรียก
เรตติ้ง มีความเสี่ยงถูกฟ้อง เพราะเรื่องแสวงหาผลกาไร

ดังนั้น หากไม่อยากโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ควรถ่ายเอง







วาดเอง หรือขอจากเจ้าของรูปเอง ก็ใช้ได้ แต่ถ้าเอาจาก google
อาจโดนฟ้องได้ และถูกเรียกเงินสูงด้วย
ถ้ำแปลจำกเว็บต่ำงประเทศ
แล้วอ้ำงอิงให้แล้ว ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ?
ถ้าเป็นเนื้อหาข่าว ไม่ผิดลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นบทความอาจผิด
ลิขสิทธิไ์ ด้ ถ้าใช้ในเรือ่ งแสวงหาผลกาไร หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้
การนาเนื้อหามารีไวซ์เรียบเรียงใหม่ ถือว่าไม่ผดิ แต่ถ้า copy
paste แปลรายคา ถือว่าผิดลิขสิทธิ์
ตัวอย่างเนื้อหาข่าวที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ เช่น เนื้อหาข่าวว่าเกิดอะไร
ขึ้น ข้อมูลทั่วไป ราคาหุ้น พยากรณ์อากาศ หนังฉายวันนี้
ราคาน้ามัน ผลการแข่งขันฟุตบอล อันนี้ไม่เป็นลิขสิทธิ์ สามารถ
แชร์ หรือใช้ได้
แต่ถ้าเป็น พวกภาพข่าว รูป บทสัมภาษณ์ข่าว คอลัมน์ข่าว
ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ หากนาไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของภาพ
หรือเจ้าของคอลัมน์ อาจเสี่ยงถูกฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้
ที่มำของข่ำว: http://www.it24hrs.com/2015/question-copyright-online/

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฎำคม

ชื่อหนังสือ : ย่อหลักกฎหมาย
ภาษีอากร
ผู้แต่ง : ชาคริต กู้มานะชัย.
ISBN : 9786163742889
เลขเรียกหนังสือ :
KPT3682 ช624ก 2557

ชื่อหนังสือ : การฝึกอบรมและ
พัฒนาเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง : สุพานี สฤษฏ์วานิช.
ISBN : 9786167486871
เลขเรียกหนังสือ :
HF5549.5.T7 ส831ก 2556

ชื่อหนังสือ สนุกกับงานเขียน
แบบสถาปัตย์ SketchUp Pro
ผู้แต่ง : ธนัชสร จิตต์เนือ่ ง.
ISBN : 9786167379388
เลขเรียกหนังสือ :
NA2708 ธ336ส 2557

ชื่อหนังสือ : การจัดการความ

ISBN : 9786167060903
เลขเรียกหนังสือ :
HG6024.A3 ก674ก 2557

ชื่อหนังสือ : เก่งภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาเซียน English for
you to ASEAN
ผู้แต่ง : ประภาพร จันทรัศมี
ISBN : 9786163445476
เลขเรียกหนังสือ :
PE1128 ป346ก 2557

ชื่อหนังสือ : ว่าด้วยทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรมพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่ทางสังคม
ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์
ISBN : 9789746728904
เลขเรียกหนังสือ :
NA9053.S6 ว459 2557

ชื่อหนังสือ :
วิจัยการเรียนการสอน
ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม.
ISBN : 9789740330875
เลขเรียกหนังสือ :
LB1028 ป396ว 2556

ชื่อหนังสือ : การออกแบบ
การวิจัย Research design
ผู้แต่ง : ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
ISBN : 9786165560900
เลขเรียกหนังสือ :
H62.A5 ผ52 2555

ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์
จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์
ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวสั ดาการ.
ISBN : 9786163140371
เลขเรียกหนังสือ :
HB180 ช193ศ 2556

ชื่อหนังสือ : หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
ผู้แต่ง : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ISBN : 9786163140364
เลขเรียกหนังสือ :
HB172 ว436ห 2556

เสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ Risk
management and derivatives
ผู้แต่ง : กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

หน้า 2

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ ของสำนักวิทยบริกำรฯ
วันที่ 9-10 กรกฎำคม 2558
อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ อาจารย์สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ และ
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การวิเคราะห์ค่างาน เพือ่ กรอบระดับสูงขึ้น สาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2559-2562 ณ บึงฉวาก รีสอร์ท
จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 16 กรกฎำคม 2558
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์บัณฑิต สอนมาก อาจารย์สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ อาจารย์วชั รินทร์
วันที่ 2-3 กรกฎำคม 2558
วรินทักษะ นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ นางสาววงศ์ผกา ประภาวงศ์ และ
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วม นางสาวอาทิตยา คงรอด ได้เข้าประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้น วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พบประพูดคุย ปรึกษาหารือ และ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึง รับทราบความเคลื่อนไหวของการปฏิบัติงานในสานักวิทยบริการฯ
นโยบายและแนวทางการดาเนินการ Reprofiling ณ ห้องประชุมคเชนทร์
ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วันที่ 17-18 กรกฎำคม 2558

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์บณั ฑิต สอนมาก และอาจารย์สิทธิ์ชยั บุญปิยทัศน์ ได้เข้าโครงการ
อาจารย์วชั รินทร์ วรินทักษะ ได้เข้าร่วมอบรมค่ายผลงานทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ช่วงที่ 2 ณ ห้องคเชนทร์ เรื่อง กฎหมายสาหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท
ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

วันที่ 4-5 กรกฎำคม 2558

วันที่ 8 กรกฎำคม 2558

วันที่ 20 กรกฎำคม 2558

นางสาวฐิติมา ศรีพาเพชร และนางสาวเกศนี อินทองคา ได้เข้า
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และนางสาววงศ์ผกา ประภาวงศ์ ได้เข้า
โครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องเพื่อให้การจัดทาหนังสือราชการ สัมมนา Pre-Launching New ENG & Studio Camera ณ โรงแรม
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
คชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
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วันที่ 26-27 กรกฎำคม 2558 (รุ่น 1)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้า วันที่ 28-29 กรกฎำคม 2558 (รุ่น 2)

วันที่ 22-23 กรกฎำคม 2558

บุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้า
ร่วมโครงการการประชุมสัมนาการจัดทาแผนระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "การสร้างและการพัฒนาทีมงาน"
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ณ ห้องประชุม คชาธาร เพื่อพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์กร
ให้มีความแข็งแรง และเจริญก้าวหน้า ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
จ.กาญจนบุรี

มุมขอบคุณ

แนะนำมุมใหม่ๆ ในสำนัก

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขอขอบคุณ อำจำรย์และนักศึกษำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

เปิ ดให้ บริการแล้ วค่ ะ

ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ซ่อมเก้ำอี้ จำนวน 25 ตัว

มุมจากภาพด้ านล่ าง คือ มุมสาหรับให้ บริการ
ชมข่ าวสาร และชมภาพยนตร์ ภาษาต่ างประเทศ
ซึ่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ได้ คิดและจัดทาขึน้ เพื่อบริการ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
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ควำมรู้รอบตัว
5 วิธีกำรประหยัดน้ำประปำ

ความพยายามที่ไม่ สุด

น้าประปาเป็นน้าที่ผ่านกระบวนการ
ทาความสะอาดให้ได้มาตรฐานที่กาหนดก่อนที่
จะปล่อยไปตามท่อจ่ายไปยังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ก่อนที่จะต่อเข้าบ้านจะมีอุปกรณ์วัดปริมาณน้า
ว่าใช้น้าไปเท่าไหร่เราเรียกกันทั่วไปว่า“มิเตอร์
วัดน้า” หรือมาตรวัดน้า จะมีการวัดเป็นหน่วยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะมีตรวจในทุกเดือน ก่อนที่จะนาไป
คานวณราคาทาบิลเพื่อเรียกเก็บค่าน้าต่อไป
แน่นอนว่าน้าที่เราใช้ต้องเสีย ถึงแม้คิดว่าเป็นจานวนที่ไม่มากแล้วก็ตาม หากเรา
สามารถที่จะประหยัดได้กจ็ ะเป็นผลดี ประหยัดทั้งที่เป็นทรัพยากรน้า ประหยัดทั้ง
เงินที่เราต้องจ่ายค่าน้าโดยที่ไม่จาเป็น โดยมีวิธีแนะนาในการประหยัด ดังนี้
1. ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อประปาสมัยนี้เป็นท่อพีวีซี การที่ต่อระหว่างท่อนั้นจะต้อง
ทากาวจึงทาให้ข้อต่อหลุดออกจากกันง่ายกว่า ทีเ่ ป็นเหล็กที่ใช้เกียวหมุนเข้า ดังนั้น
แล้วท่อพีวีซีจึงมีความเสี่ยงในการรั่วจาก การต่อเนื่องจากจะหลุดออกจากการต่อ
ได้ง่าย
2. ลดกำรใช้น้ำตำมวิธีกำรต่ำงๆ ในการประหยัดน้าเรามาดูพฤติกรรม ในแต่ละ
คนว่ามีการใช้น้ามากน้อยเพียงใดให้ลองใช้น้าที่ไม่จาเป็นอย่าง เช่น การเปิดก๊อกน้า
ทิ้งไว้ การเปิดน้าให้ล้น การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถประหยัดน้าได้
ตัวอย่ำงเช่น

ใช้ฟักบัวอำบน้ำ การใช้ฟักบัวอาบน้าจะทาให้ลดการใช้น้ามากกว่าการ
ตักอาบน้าด้วยขัน

ซักผ้ำด้วยมือ การซักผ้าด้วยมือจะประหยัดมากกว่าการซักด้วยเครื่อง

แปรงฟัน หากการแปรงฟันที่ประหยัดมากที่สดุ ก็คือการใช้แก้วน้ารองดีกว่า
การเปิดน้าในขณะที่แปรง

กำรล้ำงผัก ควรแช่ด้วยด่างทับทิม หรือว่าเกลือจะดีกว่าการเปิดน้าให้ไหลผ่าน

กำรล้ำงรถ ควรใช้ผ้าล้างไปด้วยแล้วเทไปจะเป็นการประหยัดมากกว่า
การใช้น้าฉีด
3. ประหยัดน้ำจำกชักโครก ชักโครกนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ามากอย่างหนึ่งเพราะ
ในการกดน้าแต่ละครัง้ จะทาให้น้าที่ใช้ไปถึง 53 ลิตรชักโครกรุน่ เก่าใช้ 12 ลิตร ดังนั้น
เรามาเริ่มการประหยัดจากตัวถังเก็บน้าจะช่วยให้เราประหยัดน้าได้มากเช่นกัน
4. กำรเลือกปัม้ น้ำ บางบ้านต้องใช้ปั้มน้าด้วยสาเหตุที่น้านัน้ ไหลแรงไม่พอยิง่ บ้านไหน
ที่ต้องใช้น้าอุ่นหรือว่ามีห้องน้าที่ชั้นสอง ต้องการสูบน้าจากด้านล่างขึ้นไป จึงต้อง
เลือกปั้มน้ามาใช้ที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามหากน้ามีแรงดันมากพอก็ไม่ควรใช้หรือว่า
การติดตั้งแทงน้าไว้ที่สูงจะช่วยลดการทางานของปั้มน้าได้เช่นกัน
5. ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำ ในปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้น้าที่ประหยัด
น้ามากว่าเดิมได้หลายชนิดและเป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อ อย่างเช่น ก๊อกน้า
ประหยัดน้าโดยเฉพาะก๊อกที่ใช้ล้างมือจะมีฟองอากาศเพื่อเป็นการประหยัดน้า
การเลือกใช้เครื่องซักผ้าที่มีความเหมาะสม การเลือกใช้กอ๊ กน้าที่ปิดอัตโนมัติเป็นต้น

น้ำมันทีม่ ันไม่ร้อน

ที่มา : http://www.krabork.com

ทอดอะไรก็ไม่สุก
เหมือนกับควำมพยำยำม
ถ้ำไม่พยำยำมให้ถึงที่สุด
ก็จะไม่มีทำงเกิดผลส้ำเร็จได้
ที่มำ : http://www.thaiquip.com/tag/คำคมกำรทำงำน

เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ นายวัชรินทร์ วรินทักษะ
นายสิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ และนายบัณฑิต สอนมาก
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พชิ ชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พชิ ชา บุญเหลือ
พิสูจน์อกั ษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และ
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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