ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2560
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บรรณารักษ์ชวนรู้

ของฟรียงั มีอยู่

Research…บริการช่วยค้นคว้างานวิจยั
เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ทาวิจัย ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
การให้ริการ
1.บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่กาลังศึกษา วิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล E-book ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(TDC) และฐานข้อมูลอื่นๆ
2.บริการจัดทาดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3.บริการจัดทาสาระสังเขปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย
4.บริการแนะนาการเขียนอ้างอิงให้กับผู้ใช้บริการสามารถเขียนการอ้างอิงในงานวิจัยและถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
-บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมและจัดทาสาระสังเขป จะจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการทางอีเมล์ภายใน 7 วัน
-บริการแนะนาการเขียนอ้างอิง ให้บริการที่โต๊ะบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้าที่ชั้น 2 และชั้น 4 หรือทางเมลล์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานบริการตอบคาถามแชะช่วยค้นคว้า งานวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Tel..0-2942800 ต่อ 1719 , 1704

BOOK

หนังสือใหม่

อาหารคลีน
641.5
อ 671

ถักหมวกให้เจ้าตัวน้อย
746.43
ว 435 ถ
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สวนสวยด้วยมือคุณ
712.6
ย 333 ส
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ฟรี

ประกาศ..ทาบัตรนักศึกษา
นักศึกษาใหม่ประจาปี 2560 ที่ยังไม่ได้ทาบัตรนักศึกษา
นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่ น ค าร้ อ งขอท าบั ต รนั ก ศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
2. สาเนาใบเสร็จจ่ายวันรายงานตัว
3. รู ป ถ่ ายแต่ งกายตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
5. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานาบัตรประชาชนพร้อม
ใบนัดรับบัตรมายื่นด้วยตนเอง

ทาบัตรนักศึกษาฟรี…เฉพาะบัตรชารุด (ลอก)
นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่ น ค าร้ อ งขอท าบั ต รนั ก ศึ ก ษาที่ ส านั ก งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 พร้อมบัตรที่ชารุด
2. รู ป ถ่ ายแต่ งกายตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย 1 นิ้ ว
จานวน 1 ใบ (หรือจะใช้รูปในระบบลงทะเบียนได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
5. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานาบัตรประชาชนพร้อมใบนัด
รับบัตรมายื่นด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้า e-mail ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทาตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นคาร้องขอ e-mail ที่สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ 2 อาคาร 29
2. สาเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. รอรับ 3 วันทาการ หลังยื่นเอกสาร
4. วันรับ e-mail กรุณานาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนมาด้วย
หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่มี e-mail ของมหาวิทยาลัย

สมัครได้ที่ http://www3.chandra.ac.th/th/mailGoogle.html
เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
พร้อมการให้บริการ Printer
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึ กษาทุกชั้น
ปี ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและความเร็วสูง ขนาดหน้าจอ 23 นิ้ว เก้าอี้นั่งสบาย พร้อมหูฟัง เสียง
stereo เพียงแค่นักศึกษานาบัตรนักศึกษากับรหัส WIFI ก็สามารถใช้บริการได้แล้วครับ และทั้งนี้ยังมี
ให้บริการ Printer server ด้วยระบบ Printer server ความเร็วสูง เพียงแค่แตะบัตรนักศึกษาก็สามารถ
ปริ๊นได้เลย ค่าบริการ ขาว-ดา ราคาแผ่นละ 1 บาท สีราคาแผ่นละ 8 บาท
ณ อาคาร 29 ชั้น 5 และ สานักวิทยบริการฯ ชั้น 6 เวลาการเปิด-ปิดให้บริการมีดังนี้
วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.30 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์เวลา 08.30 – 16.30 น.
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Whats App อัพเดตฟีเจอร์ใหม่
ให้ผู้ใช้ลบข้อความสนทนาทั้งฝั่งคนส่งและคนรับได้
แล้ว

เชื่อว่าทุกคนทีใ่ ช้แอพพลิเคชั่น WhatsApp ต้องเคยมีโมเมนต์น่าอายๆ หรือบางครั้งก็ทาให้เราหน้าซีด อย่างเช่น ช่วงทีก่ าลัง
แชทกันอย่างเมามันส์กบั เพือ่ นๆ หรือไม่กก็ าลังบอกรักคุณแฟนแบบหวานหยดย้อย แล้วดันเผลอจิ้มส่งข้อความไปให้ผิดคนซะงั้น
นั่นอาจจะทาให้เราทัง้ อาย ทัง้ ต้องอธิบายเหตุผลต่างๆ นาๆ และถึงแม้ว่าเราจะกดลบข้อความไปแล้ว มันก็ลบได้เพียงแค่ฝั่งเราคน
เดียว ส่วนฝั่งคนรับก็ยังเห็นอยู่ดวี ่าเราพิมพ์อะไรไปบ้าง แน่นอนล่ะว่าเรื่องแบบนี้ ไม่มใี ครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหม
อย่างไรก็ตาม วันนี้มที างออกสาหรับคนทีส่ ่งข้อความผิดแล้วนะ เพราะว่าทาง WhatApps ได้อพั เดตฟีเจอร์ใหม่ ทีใ่ ช้ชื่อว่า
"delete for everyone" โดยมันจะช่วยให้เราสามารถ ลบข้อความต่างๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ ออกทัง้ ฝั่งของผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งข้อความที่
ลบไปนั้น จะถูกแทนทีด่ ว้ ยประโยค "This message was deleted" แต่มขี ้อแม้ทวี่ ่าเราต้องลบภายใน 7 นาที นับตัง้ แต่ส่งข้อความ
ไป เท่านั้นนะ
ฟีเจอร์นี้จะมาพร้อมกับ WhatsApp เวอร์ชั่นล่าสุด โดยผู้ใช้สามารถอัพเดตเพือ่ ใช้งานได้ทันทีเลย แต่เชื่อไหมว่าไม่มใี คร
อยากจะใช้ฟเี จอร์นี้เท่าไรหรอก เพราะว่าถึงลบไปแล้ว ยังไงมันก็มขี ้อความ This message was deleted โผล่ขึ้นมาชวนให้สงสัย
อยู่ดี อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยๆ ถ้าข้อความทีส่ ่งผิดไปเป็นคาทีไ่ ม่น่าอ่าน มันน่าจะช่วยเซฟเราได้มากเลยทีเดียว
ทีม่ า : www.engadget.com

ที่มา : www.engadget.com
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