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ประจ าเดือน เมษายน  2558 ปีท่ี  2 ฉบบัท่ี  2 

      

1.การแต่งกายให้สภุาพเรยีบร้อย โดยรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  
หรือเสื้อลายดอก 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรเิวณ 
ที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต ์
3. การห้ามเล่นน้ าท่ีมสีิ่งเจือปน แป้ง น้ าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงหรืออุปกรณเ์ล่นน้ าท่ีอาจเกิด 
อันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ าตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ าในการเล่นน้ าสงกรานต์ไปใน 
ที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์โดย 
รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกจิกรรมอื่น ๆ เพือ่ส่งเสรมิประเพณีงาน 
สงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเลน่น้ าท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร 
และการเกิดอาชญากรรมในยามวกิาล 

         ในเดือนมหามงคล ของปวงชนชาวไทย      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้จัดหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2524 จ านวน 
53 เล่มจัดท าในรูปแบบ e-book ซึ่งสามารถรองรับการอ่านได้ ทั้งบนอุปกรณ์โมบาย แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊คและเครื่องคอมพิวเตอร์  
เพ่ือขยายโอกาสการให้บริการและการเข้าใช้ในทุกที่ ทุกเวลา..พบกับบริการใหม่ เร็ว ๆ นี้ 

         ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยแต่ดั่งเดิมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 

[พิมพ์ค าอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุปของจดุที่

นา่สนใจ คณุสามารถจดัต าแหนง่กลอ่งข้อความได้ทกุที่

ในเอกสาร ให้ใช้แท็บ 'เคร่ืองมือกลอ่งข้อความ' เพื่อ

เปลีย่นแปลงการจดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของค า

อ้างองิที่ดงึมา] 

 สงกรานต์ป ี2558    ระบุ ปีมะแม 
เทวดาผู้หญิง  ธาตุทอง  สัปตศก   จุลศักราช 
1377 ทางจันทรคติ เป็นอธิกมาส ทางสุริยคติ 
เป็นปกติสุรทิน ตรงกับวันท่ี 14 เมษายน เป็น
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคาร  แรม 11 
ค่ า เดือน 5   เวลา 14 นาฬิกา 14  นาที 14 
วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี 
ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา 
ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระ
หัตถ์ซ้ายทรงธนู  เสด็จนั่งมาเหนือหลังวราหะ 
(หมู) เป็นพาหนะ 
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                               สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา      สถิตขิั้นสูงส าหรับการวิจัยทฤษฏีและปฏิบัติ                    ชีวเคมี 
                                       379 ช 153 ส                                 519.5 ส 698 ส                                 572 ป 799 ช 

 หนงัสือน่าอ่าน 

     

 

 

     
 เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ท าวิจัย ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่ก าลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์  
การให้บริการ 
         1. บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่ก าลังศึกษา 
วิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน ์ฐานข้อมูล E-Book ฐานข้อมูลวิทยา 
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และฐานข้อมูลอื่นๆ 
         2. บริการจัดท าดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 
         3. บริการจัดท าสาระสังเขปท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย 
         4. บริการแนะน าการเขียนอ้างอิงให้กับผู้ใช้บริการสามารถเขยีน
การอ้างอิงในงานวิจัยและถูกต้องตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเหตุ  
 - บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจัดท าสาระสังเขป 
จะจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ภายใน 7 วัน 
   - บริการแนะน าการเขียนอ้างอิง ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า ช้ัน 2 และชั้น4 หรือทางอีเมล์ 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  
ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     Tel. 0-29426900-99 ต่อ 1710, 1719    
Email: arit@chandra.ac.th 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมเปิด 
มุมสนทนาภาษาอังกฤษเร็ว ๆ นี้ อย่าลืมมาใช้กันเยอะๆนะ 

 
     เข้าใช้งานโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ใช้งานได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)  
http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php 

 
      - สืบค้นฐานข้อมูล 13 ฐานท่ี สกอ. บอกรับทั้งฐานข้อมูล
ออนไลน์และฐานข้อมูล ebook 
      - สืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. ไม่ได้บอกรับ เช่น LexisNexis, 
Britannica, SAGE, Wiley 
      - ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      - ข้อมูลฉบับเต็มทั้งวารสารและหนังสือ 
      - สืบค้นผ่าน Smart phones / Reader devices 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

 บริการช่วยค้นควา้งานวิจัย 

Research 

EDS search 
 

mailto:arit@chandra.ac.th
http://arit.chandra.ac.th/index_flash.php
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ข่าวจาก.... Webmaster 

 
                         บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ขั้นตอน
การแสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ท่ี     
หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.chandra.ac.th/
หรือ http://web.chandra.ac.th/banthid จึงขอให้บัณฑิต 
ทุกท่านด าเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  

 - เปิดระบบ 25 มีนาคม 2558 
 - ปิดระบบ 28 พฤษภาคม 2558 
และก าหนดช าระวันสุดท้าย วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

                         

      เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อม 
การให้บริการ Printer     
  

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ Printer แบบเติมเงิน    นักศึกษาสามารถ 
เติมเงินในระบบได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี และสามารถน ามาใช้
บริการ Printer ได้ที่ชั้น 5 อาคาร 29 และชั้น 6 อาคารส านักวิทยบริการฯ เพียงแค่แตะ
บัตรนักศึกษาที่เครื่อง Printer ก็สามารถ Printer ได้ทันที ค่าบริการ Printer กระดาษ A4  
ขาว-ด า    ราคา 1 บาท  / สี  ราคา 8 บาท    เวลาการเปิด-ปิดให้บริการมีดังนี้  
 วันจันทร์ - พฤหัสบด ีเวลา 08.30 – 19.30 น. 
 วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 วันเสาร์เวลา 13.00 – 19.30 น. 
 วันอาทิตย์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

                     DOIT...Training… รับวุฒิบัตรได้แล้วจ้า 
      นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 1/2558 นั้น  นักศึกษาภาคในเวลา 
ราชการ และนอกเวลาราชการที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรจ านวน 150 คน ตรวจสอบรายช่ือได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย 
www.chandra.ac.th รับวุฒิบัตรได้ที่ห้องส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

MIS..แจ้งข่าว จัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
      MIS..อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   (e-doc) ใน

วันพุธที่  29 เมษายน 2558 การรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรที่มีภาระงานสารบรรณและบุคลากรใหม่
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  

     ผู้ใช้ Windows เถื่อนสามารถอัพเป็น Windows 10 ได้ฟรี แต่ทว่า 
Microsoft  ประกาศให้ผู้ที่ใช้ Windows เถื่อนทั่วโลก สามารถอัพเป็น 
Windows 10 ได้ฟรีเช่นเดียวกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ที่
ใช้ Windows Phone หรือ 8.1 แต่ทว่ามีรายงานว่า Terry Myerson 
ผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft ประกาศว่า “คนที่ใช้วินโดว์เถื่อนจะ
สามารถอัพเกรดเป็น Windows 10 ได้” แต่ส าหรับคนที่ใช้เถื่อนนั้น แม้
จะได้รับตัว Windows 10 ไปแล้ว ก็จะไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของแท้ โดย
จะยังคงเป็นสถานะของเถื่อน ส่งผลให้จะไม่ได้รับการสนับสนุน 
(Support Windows ) ใดๆเลยจากทาง Microsoft ต่างจากใครที่ใช้แท้ 
จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยม ได้รับความปลอดภัยสูง และความ
เสถียรที่มากกว่า ส่วนใครที่ใช้เถื่อนอยากใช้ของแท้ขึ้นมา ก็สามารถ
อัพเกรดใน Windows Store ได้เลย โดยจะมีรายละเอียดในปลายปีนี้ 

 

IT Knowledge 
 

http://www.chandra.ac.th/
http://www.chandra.ac.th/
http://www.chandra.ac.th/
http://www.arip.co.th/?s=microsoft
http://www.arip.co.th/?s=Windows+Phone
http://www.arip.co.th/?s=microsoft
http://www.arip.co.th/?s=microsoft
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ที่ปรึกษา   อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร   ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะท ี  อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทมิา ชุลีกราน    
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ  
นายกฤษฏา พูลยรัตน์  นางสาวดารัณ ดอนหวัล่อ  นางสาวทรรศนีย์ ผู้ ชูจันทร์  นายชัยยุทธ ด าหนก   นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์           
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
 
     
  

 
                                                             

 โลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21     นี้เกิดอุปกรณ์ที่ใช้ค าว่า
สมาร์ท( Smart) ขึ้นมามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือแม้แต่ 
สมาร์ททีวี ที่ผมเคยกล่าวถึง เมื่อเรามีโทรศัพท์ฉลาด   มีทีวีฉลาด อีก
อย่างหนึ่งที่เกิดตามมาด้วย ก็คือ นาฬิกาฉลาด หรือที่เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Smart Watch (สมาร์ทวอทช์) 

 สมาร์ทวอทช์ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้เป็นนาฬิกาท่ีท าอะไรได้
มากกว่าการบอกเวลา โดยเป็นนาฬิกาท่ีมีกล้องถ่ายรูป สามารถตอบรับ
สายโทรศัพท์เรียกเข้าได้ สามารถรับส่งอีเมลล์หรือเชื่อมต่อกบัโซเชียล
เน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น เฟซบุ้ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ได้ รวมถึง
ความสามารถในการลงแอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติมต่าง ๆ อีกมากมาย 

     ผู้อ่านบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกบัสมาร์ทวอทช์ แต่จริง ๆ แล้ว
สมาร์ทวอทช์ไม่ใช่เรื่องใหม่      เพราะมีการวิจัยพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว 
จนกระทั่งกลายมาเป็นตัวสินค้าท่ีออกขายได้จริง  ซึ่งการแข่งขันในแวดวง
สมาร์ทวอทช์นั้นร้อนแรงน่าตดิตามมากครับ มสีมาร์ทวอทช์ที่น่าสนใจใหม ่
ๆ ทยอยออกมาจากบริษัทผูผ้ลติหลากหลายเจา้ที่เข้ามาเล่นตลาดนาฬิกา
ฉลาดนี ้
 สมาร์ทวอทช์ที่โด่งดังเป็นตัวแรก ๆ เลยก็คงหนีไม่พ้น i'M 
Watch ของบริษัท Blue Sky ประเทศอิตาลี ซึ่งท างานบน
ระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ ในตอนเปิดตัวนั้นสามารถเรยีกเสียงฮือฮาได้
ไม่น้อยทีเดยีวครับ เพราะเป็นสมาร์ทวอทช์ตัวแรก ๆ ที่ท างานได้คอ่นข้าง
สมบูรณ์ เช่น การเช่ือมต่อกับระบบบลูทูธ (Bluetooth) เวลามีสายเรียก
เข้าก็สามารถรับจากนาฬิกาได้ กดเบอร์โทรออกจากหน้าจอสมัผสัได้ เวลา
มีข้อความจากเอสเอ็มเอส  อีเมล  หรือโซเชียลต่าง ๆ เข้ามาก็จะเดง้ขึ้นมา
ทีน่าฬิกาของเรา รวมถึงความสามารถในการเชื่อมนาฬิกาเข้ากับเครื่องวัด
ชีพจร เครื่องวัดความเร็ว ที่ผู้รักการออกก าลังกายสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ หรือกล่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือเหมือนเอานาฬิกาปกติของเราไป
รวมเข้ากับสมาร์ทโฟน บางรุ่นนั่นเองครับ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของ i'M 
Watch คือ เรื่องแบตเตอรี่ที่หมดค่อนข้างเร็ว ท าให้ใช้งานได้ไม่ค่อยเต็มที ่

 

 สมาร์ทวอทช์อีกหนึ่งตัวที่คนพูดถงึกันมากก็คือ Pebble การ
เกิดนาฬิกาฉลาด Pebble นี้มีเรื่องราวท่ีน่าสนใจครบั เพราะแรกเริ่ม
เดิมทีเงินลงทุนจากโครงการนีไ้มไ่ด้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เกดิจากการระดมทุนจากคนมากถึงเกือบ 
70,000 คนผ่านทางเว็บไซต์ Kickstarter คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะไม่
ยังไม่รู้จักเว็บไซต์นี้ ผมขออธิบายให้ฟังสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ครับว่า 
เว็บไซต์ Kickstarter นั้นเป็นเหมือนตัวกลางให้ใครก็ตามที่มไีอเดยี มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรแตไ่ม่มเีงิน น าเสนอไอเดยีผ่านกระบวนการ
คล้าย ๆ กับการขอสปอนเซอรท์ าโครงการทั่วไป เพียงแต่เป็นการขอ
สปอนเซอร์จากเงินระดมทุนของทุก ๆ คนท่ีเข้ามาเว็บไซต์นี้และเหน็ว่า
ไอเดียที่เราเสนอนั้นน่าสนใจ  ซึ่งนาฬิกาฉลาด Pebble ก็เกิดมาจาก
การระดมทุนด้วยวิธีนีล้่ะครับ โดย Pebble มีจุดเด่นคือการใช้หนา้จอ
แบบ E-Paper หรือกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี E-Ink 
แบบเดียวกับท่ีใช้บนเครื่องอ่านอบีุ๊ก โดยจะท าให้ประหยัดพลงังาน
มากกว่าของแบรนด์อื่น ชารจ์แบตเตอรี่หนึ่งครั้งก็ใช้ได้หลายวนัเลย
ทีเดียว 

 ด้วยความที่สมาร์ทวอทช์ยังมีอะไรให้พัฒนาได้อีกมาก ท าให้
การแข่งขันในตลาดสมาร์ทวอทช์เป็นที่น่าติดตามมากครับ ในปีนี้
บริษัทผู้ผลิตใหญ่ ๆ แข่งขันกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็น แอปเปิล,กูเกิล
, ไมโครซอฟท์, โซนี่ หรือแม้แต่สมาร์ทวอทช์ตัวใหม่ที่เปิดตัวเมื่อต้น
เดือนกันยายนนี้ของค่ายซัมซูง ที่ใช้ช่ือว่า Samsung Galaxy Gear 
เรียกว่างานนี้ต้องจับตามองการแข่งขันอย่างตาไม่กระพริบเลยทีเดียว 

 ส่วนในมุมมองของผู้ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ แน่นอนครับว่า
มันกน็่าสนใจอยู่แล้ว แต่เราก็ควรที่จะต้องพิจารณาว่าเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ตัวนั้นเหมาะกับเราไหม สามารถเข้ามาช่วยเราท างานหรือใช้ชีวิต
ได้ดีขนาดไหน คุ้มค่ากับเราแค่ไหน ไม่ใช่ว่าอะไรออกมาใหม่เราก็ตาม
กระแสกว้านซ้ืออย่างไม่คิด บางคร้ังเราก็จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาดู
ในหลาย ๆ มิตินะครับ เพราะมีแต่ตัวเราเองเท่านั้น ที่สามารถตอบได้
ดีที่สุดว่าของชิ้นหนึ่ง ๆ เหมาะกบัเราขนาดไหน. 
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