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ปีท่ี  6 ฉบับท่ี  1 ประจ าเดือน มกราคม 2562 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

ฉบับ 
ปฐมฤกษ์ 

     ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 (ปีกุน) พี่น้องประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จึงขออวยพรให้ท่านท้ังหลาย มีความสุขกายและใจ ท างานด้วยความราบรื่น   พร้อมทั้ง

ประสบความส าเร็จในทุกส่ิงที่ท่านประสงค์ไว้ตลอดท้ังปี มาเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ “มหาวิทยาลัย 4.0” โดยน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็น

หลักคิด หลักปฏิบัติในการท างาน เพื่อพร้อมเข้าสู่“ประเทศไทย 4.0” อย่างสมภาคภูมิ

ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 

กิจกรรมดีๆมีอีกแล้ว.. ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญชวน

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบุคคล

ท่ีสนใจ ร่วมงาน ARIT FAIR ครั้งท่ี 1 

ในธีม “ ENERGY AND ENVIRONMENT 

SAVING ”  ในวันท่ี 14-15 มกราคม 

2562 ในงานพบกับนิทรรศการ “การ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” งาน

จัดแสดง สิ่งประดิษฐ์  D.I.Y จากวัสดุ

เหลือใช้ พร้อมร้านจ าหน่ายหนังสือจาก

ส านักพิมพ์ชั้นน าต่างๆ นอกจากน้ียังมี

กิจกรรมบิงโกมหาสนุกท่ีมาพร้อมกับของ

รางวัลอีกมากมายรอทุกท่านให้มาร่วม

สนุก แล้วเจอกันค่ะ  
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Library 

Busines

s  

Computer  Social Sciences 

รอให้ประตูปิดก่อน

ก่อน                                        

  ประมวลภาพกิจกรรม Library Tour ปีการศึกษา 2561 

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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      กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดตัวแอปพลิเคชัน กทม. Connect บนสมาร์ท
โฟน ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ บน Android และเร็วๆนี้บน iOS โดยเนื้อหา กทม. Connect เน้นแจ้ง
ข่าวสารส าคัญ ร้องทุกข์ และ รวมสาระส าคัญ ตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนกรุงเทพฯ ทั้งการ    
แจ้งเตือนเหตุส าคัญ ข่าวสารที่เชื่อถือได้  ชี้เป้าของดี  ของฟรี  บริการจากกทม. พร้อมทั้งกิจกรรมเด่นทั่วกรุง 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” ผ่านทาง Google play หรือระบบปฏิบัติการ android ได้ตั้งแต่  
วันนี้ ส่วนระบบ iOS ก็สามารถใช้ดาวน์โหลดทาง App store ได้ 

Thailand Mobile Expo 2019  กลับมาอีกแล้ว ในวันที่ 
7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา ภายในงาน
พบกับสินค้ามากมาย เช่น..               
   โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ครบทุกรุ่น พร้อม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ         
   อุปกรณ์ Gadget ที่ล้้าสมัย รุ่นใหม่ล่าสุด ใน
ราคาสุดพิเศษ               
  IoT อุปกรณ์ไอทีที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
และสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ 

เปิดตัวแอป กทม. Connect แอปใหม่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพ และนักท่องเที่ยว 

 

 NewS 

ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 
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Credit : www.it24hrs.com 

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร 

Credit: www.aripfan.com 

ข่าว เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 [Tips & Tricks] เทคนิคถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนส าหรับมือใหม่                          

ที่จะท าให้คุณดูโปรขึ้นทันตา 

 
ท าความคุ้นเคยกับกล้องมือถือของตัวเอง อันดับแรกคือการเรียนรู้ขีด

ความสามารถของกล้องที่ตัวเองใช้ด้วยการหยิบมาถ่ายรูปเล่นบ่อยๆ จน

คุ้นเคยว่ากล้องของเราท าอะไรได้และไม่ได้บ้าง สังเกตหาจุดอ่อน-จุดแข็ง

แล้วดึงความสามารถของมันออกมาให้มากที่สุด 

พยายามอย่าซูม พยายามอย่าซูมภาพเพื่อขยายวัตถุในภาพ แต่ให้เดินเข้า

ไปถ่ายใกล้ๆ เพราะกล้องสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้การซูมแบบดิจิทัลซ่ึงเป็น

การขยายขนาดพิกเซลในภาพท าให้ภาพแตก แม้ว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นจะมี

ฟังก์ชันการซูมแบบออพติคัลซ่ึงเป็นการซูมด้วยเลนส์ แต่ก็ซูมได้แค่ 2-3 

เท่า 

กฎ 3 ส่วน คือ หลักการจัดองค์ประกอบภาพข้ันพื้นฐานโดยแบ่งภาพ

ออกเป็น 3 ส่วนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เส้นแบ่งจะแบ่งภาพออกเป็น 9 

ส่วนเท่าๆ กัน และจะตัดกัน 4 จุด ดังภาพ เราเรียกจุดตัดเหล่าน้ีว่า “จุดตัด

เก้าช่อง” ซ่ึงทั้ง 4 จุดนี้เองที่เป็นจุดสนใจหลักของภาพ และเหมาะสม

ที่สุดในการจัดวางวัตถุเพื่อขับเน้นความโดดเด่นออกมา 

ถ่ายให้มีคนติดในรูปบ้าง ถ่ายให้มีคนติดในรูปบ้างบางคร้ังถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจ

ถ่ายวิวทิวทัศน์ แต่การเพิ่มผู้คนเข้าไปในภาพด้วยจะท าให้ภาพดูมีเร่ืองราว

และน่าสนใจย่ิงข้ึน และยังสื่อถึงขนาดและมิติของพื้นที่ในภาพไปในตัวด้วย 

 เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันแต่งรูป สมาร์ทโฟนในปัจจุบันมักจะมีฟังก์ชันการ

แต่งภาพพื้นฐานมาให้อยู่แล้ว ซึ่งท าให้เราสามารคร็อปตัด ปรับค่าสี ใส่

ฟิลเตอร์ และอื่นๆ ได้ ควรฝึกใช้งานฟังก์ชันเหล่าน้ีให้ช านาญ จะช่วยให้เรา

จัดการรูปภาพได้โดยไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ทุกคร้ัง หรืออาจลองดาวน์

โหลดแอปแต่งภาพบน App Store หรือ Google Store เพื่อทดลองลูกเล่น

ใหม่ๆ 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  thaimobilecenter.com  

https://www.thaimobilecenter.com/
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