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ปีท่ี  5 ฉบับท่ี  11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

จันทร์ – ศุกร์  เสาร์ – อาทิตย ์

 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตเกียว  
เข้าเยี่ยมชมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

    เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ 

ต้อนรับผู้บริหารท่ีมาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยโตเกียว จ านวน 2 ท่าน ซึ่งเข้า

มาเย่ียมชมส านักวิทยบริการฯ และนิทรรศการต่างๆ 
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Library 

Busines

s  

Computer  Social Sciences 

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

หนังสือใหม่ 

คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก 

177.7 

ฉ491ค 

2560 

รอให้ประตูปิดก่อน

ก่อน                                        
หมายเหตุ : ใช้บัตรนักศึกษาทุกครั้งท่ีเข้าใช้บริการ 

        เมือ่วันที่ 11 ต.ค. 61 บริษัท EBSCO ประเทศ                          

ไทย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "ILL EBSCO eBooks" ใหก้บั             

บรรณารกัษ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ของภาคกลาง ณ ห้อง      

คอมพิวเตอร์ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม โดยได้สอน    

ขั้นตอนการขอยืม eBooks ผ่านทาง ILL รวมทั้งยังทดลองการ                  

   ยืม-ส่งไฟล์ eBooks เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนอย่างถูกต้อง                                 

        และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ ILL EBSCO ebooks ”  

 

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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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ 

ทางด้านไอทีของเดือนตุลาคม 

 

      อันที่จริงความเชื่อนี้ก็ไม่ผิดนัก ถ้าหากว่าโน้ตบุ๊กยังใช้
แบตเตอรี่แบบนิเกิล-แคดเมียม (NiCd) อยู ่เพราะในการ
เชื่อมต่อแบตเตอรี่เอาไว้นานๆ โดยท่ีไม่ถอดแบตฯ ออกให้
กระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านเป็นระยะเวลานานๆ นั้นจะท าให้
แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมสภาพ และใช้งานได้ไม่นานเท่าเดิม 
    ซึ่งในปัจจุบันนี้แบตเตอรี่แบบลิเธียม -ไอออน (Li-ion) 
ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของ นิเกิล-แคดเมี่ยม และได้รับความ
นิยมจากผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหลากหลายค่าย เลือกน าไปติดตั้งท า
ให้วิธีการถนอมการใช้งานแบตเตอรี่นั้นเปลี่ยนไป แบตเตอรี่
ประเภทนี้ ถ้ามีการชาร์จไฟฟ้าเข้าไป เพื่อรักษาประจุภายใน
แบตเตอรี่เอาไว้ให้คงที่  จะท าให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
และการถอดแบตเตอรี่ออกจากโน้ตบุ๊กนั้น จะเหมือนกับการ
ท่ีคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบ ส ารองไฟฟ้า พออะแดปเตอร์หลุด
ออกจากเครื่องแล้วไม่มีแบตเตอรี่เสริมเอาไว้ ก็จะท าให้งาน 
ที่ท าเอาไว้หายไปอีกด้วย 
 

ถอดแบตเวลาใช้ ถอดแบตเวลาใช้   
ความเชื่อผิดๆ ของการใช้งานโน้ตบุ๊กความเชื่อผิดๆ ของการใช้งานโน้ตบุ๊ก   
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Credit : www.it24hrs.com 

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร 

Credit: www.aripfan.com 

Credit: www. www.thairath.co.th 

อันดับ “ นวัตกรรมไทย ”  ขึ้นที่  44  โลก 

 
      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ได้ เปิดเผยผลการส ารวจ  ความสามารถด้านนวัตกรรม ในของแต่ละ
ประเทศ ประจ าปี 2561 หรือ GII 2018 นั้น  ที่จัดท าโดยองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual  Property 
Organization) หรือ WIPO ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจั ดท า ดัชนี
นวัตกรรมระดับโลก  (Global Innovation Index; GII)  พบว่า  
ในปีนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 44  ได้ ขยับขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก  
เดิม 7 อันดับโดยในปี 2560อยู่อันดับ 51  ถือเป็นประเทศในกลุ่ม 
“Innovation Fast Move”                              
      นอกเหนือจากอันดับในภาพรวมแล้ว  ประเทศไทยมีการปรับ  
ตัวดีขึ้นในกลุ่มปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม จากเดิมอันดับที่ 65  เล่ือน
ขึ้นเป็นอันดับที่ 52 ส่วนกลุ่มปัจจัยผลผลิตทางนวัตกรรม ได้ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อย จากเดิมอันดับที่ 43 เป็นอันดับที่ 45 นับว่าเป็นข่าว       
ดีของวงการนวัตกรรมไทยที่มีการพัฒนามากขึ้น   

      รมว.วท.กล่าวต่อว่า จากผลส ารวจ นั้นพบว่า  ประเทศไทยมี
จุดเด่นในปัจจัยด้านระบบตลาด ปัจจัยผลผลิตจากองค์ความรู้และ
Innovation และ ปัจจัยผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ สะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย ด้วยและการ
ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ผ่านมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ  นผู้ประกอบการ ด้าน
นวัตกรรม และเพื่อเป็นการเร่งปรับปรุงตัวชี้วัดที่เป็น   จุดอ่อนของ
ประเทศ  
     วท.จึงเร่งด าเนินการภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้างคน  วิทย์แก้จน 
และวิทย์เสริมแกร่ง ” ผ่านโครงการยุทธศาสตร์ อาทิ โครงการเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 6 ภาค การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเร่ิมต้น และโครงการ  “ คนรุ่นใหม่เรียนสายวิทย์  ” เพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยด้านทุนมนุษย์และการวิจัย เป็นต้น.  

          ประเทศไทยมีจุดเด่นในปัจจัยด้านระบบ            

ตลาด ปัจจัยผลผลิตจากองค์ความรู้และ Innovation  

และปัจจัยผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนให้

เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยด้วย     

          และการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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