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   ปีท่ี  6 ฉบับท่ี  10 ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานมุทิตาจิต 
แด่ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2562  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม รอง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความ  
อบอุ่นของพ่ีน้องชาวส านักวิทยบริการฯ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐาน ความรู้ทางด้านไอที 

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมและวัด
มาตรฐาน ความรู้ทางด้านไอที ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย ใน
หลักสูตร  “Living Online”  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้
งานอินเตอร์เน็ต และมีจัดสอบในวันเดียวกัน นักศึกษาที่สอบ
ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ระดับ
สากล เพื่อรับรองความรู้ในการสอบครั้งนี้  
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Library 

บริการช่วยการวิจัย  

GREEN ARIT ….ในกระแสรักษ์โลก 

 ในปัจจุบันทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะวิกฤติอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้คน ดังนั้นห้องสมุดที่เปรียบเสมือนแหล่งให้ความรู้ที่ส าคัญ จึงเกิดความตระหนักว่า ห้องสมุดนั้นต้องเป็นส่ือกลางใน
การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการปลูกฝัง
เจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนั้นในปัจจุบันห้องสมุดหลายๆแห่งจะเปลี่ยนตัวเองจากห้องสมุดธรรมดา 
กลายเป็น ห้องสมุดสีเขียว นั่นเอง 

      ห้องสมุดจันทรเกษมนั้นจะพลิกโฉมเป็นห้องสมุดสีเขียวได้อย่างไร และมีกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้อง
อย่างไรบ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น
ได้น าทีมเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูตัวอย่างห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และน ามาประกาศนโยบาย Green Arit 
Project เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม น าไปสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ซึ่งเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อย่างแรกจึงต้องเริ่มจากรูปลักษณ์
ภายนอก นั่นหมายถึงตัวอาคาร ซึ่งห้องสมุดของเรานั้นได้ก่อสร้างขึ้นมาหลายปีแล้ว การปรับโครงสร้างอาคารจึงเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เราจึงเน้นการลดการใช้พลังงาน กล่าวคือ ลดการใช้ไฟส่องสว่าง ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และ
การปรับภูมิทัศน์ โดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในการจัดสวนหย่อมพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างส านักวิทยบริการฯ  

   การที่จะเป็นห้องสมุดสีเขียวนั้น การลดการใช้พลังงานต่างๆยังไม่เพียงพอ 
เรายังรณรงค์ให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมสีเขียว นั่นคือมีพฤติกรรมและเจต
คติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการจัด กิจกรรมสีเขียว  ต่างๆ เช่น 
การท าถังขยะหลากสี เพื่อให้นักศึกษาทิ้งขยะให้ถูกประเภท การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสสติก รวมถึงการใช้กระดาษกลับมาใช้ใหม่ ( reused) และการใช้ระบบการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( e-meeting) ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการ
ประชุมในแต่ละครั้ง 

   ส่ิงส าคัญในการด าเนินโครงการ Green Arit Project นั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ เพื่อสานต่อให้
โครงการของเราเกิดความส าเร็จขึ้นได้  และเป็นหน่วยงานตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
ที่สร้างการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน   

 

By ศภุิสรา 
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท เที่ยวช้อป ฟร ี
 

1.เตรียมบตัรประชาชนและโทรศพัท์มือถือของคุณให้พร้อม 

2.ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ที่เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com แล้วท าตามขั้นตอนวิธีลงทะเบียน

ชิมช้อปใช้ โดยระหว่างกรอกข้อมูล ให้เลือกจงัหวัดที่ต้องการจะไปเที่ยวด้วย โดยคุณไม่สามารถเลือกจงัหวัดที่

ตรงกับบัตรประชาชนของคุณได้ และมีขั้นตอนกรอกหมายเลขหลังบตัรประชาชนด้วย 

3.รอรับ SMS OTP ทางมือถือ เพื่อน ารหัส OTP มากรอกใส่เว็บไซต์ชิมช้อปใช ้

4.จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอป เป๋าตงั เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet แอปนี้ใช้ได้ทุกธนาคาร ให้บริการโดย

ธนาคารกรุงไทย   

5. หากผลการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ผ่าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มาลงทะเบียนรับสิทธิ

ผ่านแอป เป๋าตงั เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะสามารถใช้เงินในส่วน 1,000 บาทที่ได้รบัใน G-Wallet โดยใช้ผ่าน

แอปเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีได้รับ SMS รับรองผลการลงทะเบียนผ่าน หากครบ 14 วัน แล้วแต่ใช้

ไม่ครบ เงินท่ีเหลือจะถูกหักกลับคืน ซึ่งจะให้บริการ G-wallet 1,000 บาทฟร ีกับ โครงการ รับเงินชดเชยคืน 

15% ในวันท่ี 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 2562 Cr.Krungthai Care 

 

https://www.�����ͻ��.com/
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดาวเทียม ท าให้ไทยคมต้องปรับตัวเองให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยจะรุกธุรกิจใหม่ๆต่อยอดจากดาวเทียม 

 เช่น การให้บริการโดรนเพื่อการเกษตร และการให้บริการมอเตอร์ไซค์ในมหาวิทยาลัยเพื่อน าข้อมูลไป
ประมวลผลต่อยอดไปสู่การผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมปลายปีนี้ หรือต้นป6ี3 และอนาคตจะเห็น
ธุรกิจใหม่อีก 3-4 ธุรกิจ โดยธุรกิจใหม่มีสัดส่วน 20% ธุรกิจขายช่องสัญญา ดาวเทียม 80% และอนาคตสัดส่วนจะ
เพิ่มข้ึนอาจเพิ่มเป็น 50:50 

 นายอนันต์กล่าวต่อว่า แนวโน้มธุรกิจดาวเทียมนั้นจากเดิมเป็นดาวเทียมส าหรับทีวี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
ดาวเทียมเพื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มโลกที่อินเตอร์เน็ตเป็นทุกสรรพสิ่ง ท าให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเช่ือมต่อมากที่สุด ไทยคมก็ต้องปรับตัว โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับเรือประมง ซึ่งไทยคมก าลัง
ศึกษาอยู่ ส่วน ประเด็นการคืนคลื่น 3500-3600 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น าไปเปิดประมูล 5 จีนั้น ต้องเจรจากับทั้งไทยคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ กสทช. ตามข้ันตอนก่อน โดยไทยคมพร้อมสนับสนุนให้ไทยสู่
การให้บริการ 5 จี. 

 

" ไทยคม" รับเทคโนโลยีเปลี่ยน รุกธุรกิจเช่าโดรนเพื่อเกษตร 
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