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  ปีที่  5 ฉบับที่  4 ประจ าเดือน  เมษายน  2561 

     นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นัน้ ก าลังทดสอบการใช้งานประตู เขา้- ออก 
อัตโนมัติ  ( วันที ่2 - 5 เมษายน 2561 และ
ทดสอบการใช้ระบบ วันที ่8 เมษายน 2561 
แกไ้ข ) โดยจะเปิดให้ใช้บริการจริงตัง้แตว่ัน 
ที ่ 9 เมษายน 2561 นัน้ เป็นตน้ไปจึงขอให้
ผูใ้ช้บริการทุกทา่น  โปรดเตรียมบัตรประจ า 
ตัวนักศึกษาของทา่น เพื่อใช้เขา้-ออก ส านัก
วิทยบริการฯ 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับ 
สนุนวิชาการติดตอ่เจ้าหนา้ทีแ่ละ   
แจ้งท าบัตรสมาชิกเพื่อ เขา้-ออก 
ประตูอัตโนมัติ 

   บุคคลภายนอก แสดงบัตรประชาชน
เพื่อแลกบัตร VISITTOR เพื่อเขา้ 
-ออก ประตูอัตโนมัติ 

ส า  
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Library 

 

การยืมหนังสือ 

การใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check) 

ตอนที่ 2 ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID 

  หยิบเล่มที่ชั้นหนังสือ 

ยืมที่เครื่องยืมอัตโนมัติ 

ประตูจับสัญญาณ RFID 

จับ 

  ยืมที่บรรณารักษ์ 

ประตูอัตโนมัติ 

ค้นหาหนังสือจาก Web Opac 

1. เตรียมบัตรสมาชิก พร้อมหนังสือที่ต้องการยืม 

2. เลือกภาษาท่ีต้องการทีห่น้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) 

3. สแกนบัตรสมาชิกเข้าระบบ 

4. วางทรัพยากรสารสนเทศบนแท่นวางหนังสือ 

5. ระบบจะแจ้งรายการหนังสือบนหน้าจอ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 

6. กด "เสร็จเรียบร้อย" 

7. รับสลิปแจ้งรายการก าหนดส่งคืนแต่ละรายการ, จ านวนรายการที่ยืมทั้งหมด 

 

1. สมาชิกเข้าใช้บริการโดยน าบัตรนักศึกษาแสกนที่ประตูอัตโนมัติเพ่ือเข้ามาใช้บริการ 

2. ค้นหาหนังสือท่ีต้องการยืมจาก Web Opac 

3. หยิบหนังสือที่มีการติดสัญญาณ RFID ที่ชั้นหนังสือ 

4. น าหนังสือไปยืมที่บรรณารักษ์ หรือเครื่องยืมอัตโนมัติ 

5. สมาชิกผ่านประตูจับสัญญาณ RFID เมื่อใช้บริการเสร็จ 

 
 

เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check) 
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knowledge 

Credit : it24hrs.com 

วิธีใช ้iOS11 แชร์ Wi-Fi hotspot 

ของตัวเองให้เพื่อน โดยไม่ต้องบอก    

“รหัสผ่าน” 

 

คุณอยากแชร์ Wifi แบ่งปันให้เพื่อนใช้ แต่ก็ไม่อยากจะบอกรหัสผ่าน   
ที่เราตั้งเองให้เพ่ือนได้รู้แล้วพิมพ์ตาม  เพราะเค้าก็จะแอบ login ใช้
เมื่อไหร่ก็ได้ จะท าอย่างไรดี  วิธีเด็ดใหม่ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ iOS11 ที่
เราสามารถแชร์ Wi-Fi Hotspot ให้เพ่ือนได้ใช้งาน  โดยไม่ต้องบอก
รหัสผ่านเลย 

ขั้นตอนแรกเริ่มจาก เปิดโหมด 
Wi-Fi Hotspot  บน  iOS 11  
แชร์เน็ตของเราก่อน  จากนั้น
ให้เครื่องของเพ่ือนๆซ่ึงท าการ 
connect เชื่อมต่อกับ  Wi-Fi 
ที่เราแชร์เน็ตไว้แล้ว  ที่เครื่อง
เราหรือ เครื่องปล่อยสัญญาณ 
Wi-Fi ไว้  

เครื่องที่เราปล่อยสัญญาณ 
WiFi  จะข้ึนเตือนว่าคุณจะ 
ส่งรหัสผ่าน  ให้เพ่ือนเชื่อม  
ต่อ Wi-Fi Hotspot เครื่อง
เราหรือไม่ ให้ตอบ Share 
Password เพ่ืออนุญาตให้
เพ่ือนเชื่อมต่อเน็ตเราได้ ซึ่ง
เพ่ือนจะได้รหัสผ่านของเรา
และเชื่อมต่อ WiFi ของเรา
ได้ทันที โดยเราไม่ต้องบอก
ให้รู้รหัสผ่าน  

อย่างไรก็ตาม  ฟีเจอร์แชร์
รหัส  Wi-Fi hotspot  ใช้ 
ได้เฉพาะ ระบบปฏิบตัิการ 
iOS11  รวมทั้งต้องเปิดทั้ง 
Bluetooth ด้วยนั้นให้เรา
ทราบว่า  มีเครื่องที่อยู่ใกล้
กันหรือไม่ 

Training ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน

หัวข้อ“การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าผังงาน 

FLOWCHART ” ในวันท่ี 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติ 

การคอมพิวเตอร์ อาคาร 29  โดยผู้อ านวยการส านักวิทย 

บริการฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณ

พิเชษฐ์ มาเร็ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์   มาเป็นวิทยากรให้

ความรู้ในครั้งนี้  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 58 ท่าน 
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Credit : www.it24hrs.com 

  “Plickers” สร้างสรรค์ห้องเรียน แบบล้้า  ๆ

 “เมื่อครูไทยน้าการ์ด Plickers มาให้นักเรียนใช้ เพื่อช่วยในการเช็คชื่อ  

และตอบค้าถาม มันจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งครูและนักเรียน” ? 

Plickers (Paper + Clicker) เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนส าหรับ
เก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคน   โดยจะมีกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียน 
ถือ ซึ่งกระดาษดังกล่าว จะมีด้านที่ต่างกันท้ัง  4  ด้าน และมีตัวเลข
เฉพาะของนักเรียนแต่ละคนอยู่ท่ีมุมกระดาษ 

    

เมื่อครูได้เปิดค าถามที่ได้สร้างขึ้นผ่านทาง  plickers.com  โดยให้

นักเรียนได้รับทราบ  และร่วมกันตอบค าถามโดยการชูกระดาษโค้ด 

ในด้าน A, B ,C หรือ D ตามที่คิดว่าถูกต้อง จากน้ันครูจะใช้สมาร์ท

โฟนเปิดแอป Plickers ( สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ 

Android)  เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลจากเว็บ  plickers.com  แล้วเปิด

กล้องเพื่อสแกนโค้ดที่นักเรียนถือ 

 

 

ผลลัพธ์  คือ จะมีการแสดงผลของค าตอบ ตามที่โค้ดที่นักเรียนถือ

ในทันที  โดยระบบจ าท าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นสถิติ ไว้ใน

เว็บ plickers.com เพื่อให้ครูได้น าไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ต่อไปแน่นอนว่าเว็บ  Plickers  นั้นไม่ใช่เครื่องมือรูปแบบใหม่ ใน

ต่างประเทศได้มีการทดลองจ าลองสร้างคลาสด้วย Plickers อย่าง

น่าสนใจ และค าส าคัญก็คือ “ การประยุกต ์” ส าหรับใช้งานได้ใน

ห้องเรียน น่ันคือสิ่งที่การเรียนการสอนยุค 4.0 นี ้            

  

ดังนั้นการใช้การในหลักคณิตศาสตร์ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

จากเครื่องมือท่ีมีอยู่มากมายในปัจจุบัน อย่างเช่น  Plickers  นั้น 

มาเป็นตัวช่วย จะท าให้ครูสามารถวิเคราะห์และ พัฒนาการเรียน

การสอนให้ทันต่อการเคลื่อนตัวไปของโลกนี้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

https://plickers.com/
https://plickers.com/
https://plickers.com/
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