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  ปีที่  5 ฉบับที่  3 ประจ าเดือน มีนาคม  2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFID  เร็วๆน้ี 
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ระบบ RFID คืออะไร 

   เทคโนโลย ีRFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบอัจฉริยะ ภายใต้ Nano Technology ที่ก าลังจะมีบทบาทเข้ามา

แทนที่ระบบบาร์โค้ด โดยระบบใหม่นี้จะใช้ระบบคลื่นของความถ่ีวิทยุ มาช่วยในการอ่านรหัสและข้อมูลของสินค้าหรือข้อมูลของฉลาก

ได้โดยไม่ต้องสัมผัส RFID ประกอบไปด้วย แผ่นป้ายระบุข้อมูล (RFID Tags)  และเครื่องอ่านสัญญาณ (RFID Reader)  แผ่นป้ายระบุ

ข้อมูลเป็นแผ่นป้ายที่ใช้ส าหรับติดกับตัววัสดุมีลักษณะเป็นกระดาษ แผ่นฟิล์ม และพลาสติก มีขนาดและรูปร่างต่างกันไป ซึ่งน าไปฝัง

ไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใด ๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใคร

เป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไร ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งของวัตถุ

นั้น ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในห้องสมุด 

   เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการของห้องสมุด  ส าหรับเทคโนโลย ีRFID นั้นมี

ลักษณะคล้ายกับบาร์โค้ดและยังสามารถรองรับความต้องการอีกหลาย ๆ อย่างท่ีบาร์โค้ดไม่สามารถตอบสนองได้    ในระบบห้องสมุด

จะใช้ Passive Tags  เครื่องอ่านสัญญาณ (RFID Reader) ท าหน้าที่สร้างความถี่สัญญาณวิทยุซึ่งความถี่ ที่สร้างขึ้นจะมีขนาดเท่ากับ

แผ่นป้ายระบุข้อมูล (RFID Tags) สามารถตอบสนองได้ โดยอาศัยหลักทฤษฎีการเหนี่ยวสัญญาณไฟฟ้า เมื่อคลื่นสัญญาณกระทบกับ

แผ่นป้ายระบุข้อมูล เพ่ือให้แผ่นป้ายระบุข้อมูล ส่งข้อมูลของตัวเองกลับมายังเครื่องอ่านสัญญาณ จากนั้นจะแปลงสัญญาณที่ได้รับมา

ให้อยู่ในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ประมวลผลต่อไป   ในการน าเอาระบบ RFID เข้ามาใช้งานในระบบห้องสมุดนั้นจะช่วยท าให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ ..           อ่านต่อฉบับหน้า 

ตอนที่ 1 
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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  
 

วิธีตัง้คา่ให้ล าโพง iPhone เสียงดังข้ึน  

ทีไ่มใ่ช่การเร่งระดับเสียงดังสุด 

 

Credit : Comtoday 

EQ Settings บน iOS  

1.เริม่จากเร่ง Volume ให้เสียงดังสุดไปกอ่น 

2.เขา้ไปทีแ่อป  Settings เลือกที ่ Music 

3. แล้วเลือกที ่ EQ  >>  แล้วตอ่ดว้ยเลือก 
Late Night หรือ Loudness ข้ึนอยูกั่บ
รสนิยมของการฟังเพลง ของคุณวา่ชอบแบบ
ไหน 
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วิธ ีใส่โมเดล 3 มิติ ลงในสไลด์ของ PowerPoint 

 

Credit : www.it24hrs.com 

    เข้าสู่โปรแกรม  PowerPoint  คลิกท่ีแท็บ  Insert 

เลือก 3D Models>> เลือกที่ From a File หากกรณี   

มีไฟล์ 3d model สามารถน าไฟล์ที่คุณสร้าง  มาใส่ใน 

PowerPoint ได้ หรือ หากไม่มีไฟล์ 3D Models เลย 

คุณสามารถเลือก From Online Sources  เลือกไฟล์  

3D Models จาก  Microsoft  มาใช้ฟรีได้ด้วยเช่นกัน 

 

ในตัวอย่างนี้จะเลือก  From Online Sources ก็จะ

เปิดหน้าต่าง Online 3D Models ให้เลือกประเภท 

3D ทีคุ่ณต้องการค้นหาเลือก 3D Model ที่ต้องการ 

แล้วคลิก Insert เพ่ือเอา 3D Model ที่เราเลือกนั้น  

ใส่ใน PowerPoint เท่านี้ก็เรียบร้อย 

คุณสามารถคลิกเมาส์ค้างที่รูปกลมๆตรงกลางรูป เพ่ือท า

การหมุน  3D  Model ได้  โดยสามารถหมุนได้ถึง 360 

องศาด้วยฟีเจอร์ 3D Model นั้น ไม่เพียงใช้กับโปรแกรม

PowerPoint เท่านั้น ยังสามารถใช้ได้กับ Word , Excel 

ได้ด้วย โดยใช้ได้กับโปรแกรม Office 365 เวอร์ชั่นล่าสุด

นั่นเอง  
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