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  ปีที่  5 ฉบับที่  8 ประจ าเดือน สิงหาคม  2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เวลา เปิด - ปิด ท าการ ภาคเรียนท่ี 1/2561 

จันทร์ – ศุกร์  เสาร์ – อาทิตย ์

จ อ พ พฤ ศ พ ส อา 

 

อา 

เปิดท าการเวลา 08.00-19.30 

เปิดท าการเวลา 08.00-16.30 

เปิดท าการเวลา 08.30-16.30 

ปิดท าการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

www.arit.chandra.ac.th 

* หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หากผู้ใช้บริการต้องการคืนหนังสือ นอกเวลาท าการ  

สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือ Book Drop ที่จุด 

คืนหนังสือด้วยตนเอง  หน้าส านักวิทยบริการฯ และ  

สามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่  

http://opac.chandra.ac.th/Member/Login.aspx  

 

Renew Onine 

Scan Now 

www.facebook.com/arit. 
chandra 

ยินดียินดียินดีต้อนรับนกัศึกษาใหม ่ต้อนรับนกัศึกษาใหม ่ต้อนรับนกัศึกษาใหม ่
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Library 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม 

ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO e-Book  

พบกับ e - Book กว่า 1,000 รายการ 

บริการช่วยการวิจัย  
ติดต่อขอใช้บริการ ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 โทร 1721  

..ให้บริการการสืบค้น

วิจัยและวิทยานิพนธ์

จาก web opac 

  ..แนะน าการสืบค้น     

  งานวิจัยและ   

  วิทยานิพนธ์ ใน  

  ฐานข้อมูลต่างๆ 

..บริการรวบรวม

รายการบรรณานุกรม

จากฐานข้อมูลออนไลน์ 

..บริการจัดท า

สาระสังเขปที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องที่ท าการวิจัย 

..จัดส่งข้อมูลให้ทาง 

อีเมล์ตามแบบฟอร์มที่

กรอกไว้ภายใน 7 วัน 

(รวบรวมบรรณานุกรม  

,จัดท าสาระสังเขป) 

เกร็ดน่ารู้  

“ เราจะจ าเนื้อหาของ
หนังสือได้ดีท่ีสุดในช่วง 
5 นาทีแรก กับ 5 นาที
สุดท้ายของการอ่าน 
การทยอยอ่านครั้งละ 
15 นาที จึงช่วยการจ า
ได้ไม่ลืมมากกว่าการ
อ่านรวดเดียว 60 นาท ี” 

Credit : คะบะซะวะ ชิอง 

Scan Now 
Busines

s  

Computer  Social Sciences Arts  

http://www.ari t .chandra.ac.th/  

ติดต่อ งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/featureareas/browsecategoryevents?theTerm=EC%20BUS%2A&theSort=title&sid=27a7672d-fa83-4eb1-b65c-f280c964f60d%40pdc-v-sessmgr05&vid=0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/featureareas/browsecategoryevents?theTerm=EC%20BUS%2A&theSort=title&sid=27a7672d-fa83-4eb1-b65c-f280c964f60d%40pdc-v-sessmgr05&vid=0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/featureareas/browsecategoryevents?theTerm=EC%20COM%2A&theSort=title&sid=27a7672d-fa83-4eb1-b65c-f280c964f60d%40pdc-v-sessmgr05&vid=0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/featureareas/browsecategoryevents?theTerm=EC%20SOC%2A&theSort=title&sid=27a7672d-fa83-4eb1-b65c-f280c964f60d%40pdc-v-sessmgr05&vid=0
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     งานเทคโนโลยีสารเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS)" วันที่ 12 กรกฎาคม 

2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944 ชั้น 4 อาคาร 29 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ นางสาวปราณี จิตรเย็น นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ และมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจ านวน 24 คน 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS)” 
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Credit : www.it24hrs.com 

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร 

Credit: www.aripfan.com 

 Adobe พัฒนา AI ที่บอกได้ว่ารูปไหนผ่านการตัดต่อมา 
                       Facebook,Twitter และ Google 

จะพยายามต่อสู้กับการเสนอข่าวที่ไม่มีมูลความจริง และ

การให้ข้อมูลที่ผิดๆ ในโซเชียลมีเดีย จากการที่ผู้ใช้งาน

แชร์เนื้อหาที่น่าตกใจ และกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์

โดยที่ไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงใดๆ แล้ว  

ล่าสุด Adobe เป็นอีกบริษัทที่ให้ความส าคัญในเรื่องน้ี

เช่นกัน โดยเผยว่าทีมวิจัยของบริษัทก าลังอยู่ระหว่าง

พัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) สามารถระบุได้ว่ารูปใด ที่ผ่านการแต่งภาพมา โดย

เมื่อใดก็ตามที่ภาพมีการแก้ไข หรือตัดต่อภาพ โปรแกรม

จะมีการทิ้ง "ร่องรอย" บางอย่างเอาไว้ในภาพที่ถูกตัดต่อ

เสมอ ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นโดยทั่วไปได้ 

ทีมวิจัยของ Adobe ได้พัฒนาให้ระบบ AI จดจ ารูปภาพต่างๆ ที่ผ่านการ

ตัดต่อหรือแต่งภาพมา โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการตัดต่อภาพ 3 แบบหลักๆ ที่

มักถูกน ามาใช้เพื่อท าภาพปลอมขึ้นมา  ซึ่งเทคนิคการปลอมแปลงภาพ

เหล่าน้ี ได้แก่ Splicing, Copy Move และ Removal  

ในส่วน Removal 

นั้นคือ  วิธีการลบ

หรือการน าวัตถุนั้น

(คนหรือสิ่งของ)ที่     

มีออกไปจากภาพ  

ของเรานั่นเอง ... 

โดย Splicing  คือ วิธีการน าวัตถุ จากภาพหนึ่งมาใส่ไว้ในอีกภาพหนึ่ง  

Copy Move คือ การโคลนนิ่ง หรือก๊อปปี้วัตถุนั้นๆมาใส่ในภาพเดียวกัน 

นอกจาก 

Credit: thaiwarenews 
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