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แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประจ าภาคเรียนที่ 1/2563              
ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมีมาตรการในการป้องกันดังนี ้

 ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย 
 การนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดมีการเว้นระยะห่าง และตามจุดที่ก าหนดไว ้
 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการรักษาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์เจลให้บริการที่เคาน์เตอร์ทุก

ชั้น และบริเวณทางเข้า-ออก และมีสบู่ล้างมือภายในห้องน้ าทุกชั้น 
 คัดกรองผู้ใช้บริการด้วยกล้องอินฟาเรด (Thermoscan Infared Camera) เพื่อวัดอุณหภูมิ

ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
 เปิดให้บริการพื้นที่เฉพาะ นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยลัย งดให้บริการ

บุคคลภายนอก   
 ท าความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมการเปิดบริการ              

ในสถานการณ์ Covid-19 
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Library 

หนังสือแนะน า 

ห้องสมุดปรับพื้นที่การให้บริการ  Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ในการนั่งอ่านหนังสือ  

 

     เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการได้รับโรคติดเชื้อไวรัส  (COVID-19)    
จึงได้ก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการจ ากัดที่นั่งในการอ่านหนังสือให้นั่งโต๊ะละ 2-4 คน และ
ห้องสัมมนาจ ากัดห้องละไม่เกิน 4 คน และผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการอ่านหนังสือ จัดให้มีเจล
แอลกอฮอล์ให้บริการที่เคาเตอร์บริการทุกชั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส (COVID-19) นอกจากนี้ยังท า
ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการเข้าใช้บริการ หมดกังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัส (COVID-19)   

 

วารสาร ศิลปวัฒนธรรม             

ปีที่ 41 ฉบับที่ 10 สิงหาคม   

              2563 

วารสาร หมอชาวบ้าน            

ปีที่ 42 ฉบับที่ 496    

สิงหาคม 2563 
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

By krisada 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้  Google calendar 

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรม "การจัดการความรู้ "(KM) เร่ืองการใช้ Google calendar 

โดย คุณกฤษฎา พูลยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นระะหว่างวันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง

คอมพิวเตอร์ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการใช้ Google 

calendar เพื่อการจัดตารางงาน และการนัดหมายการประชุม ให้แก่บุคลากรภายส านักวิทยบริการฯ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  นั้น

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร

29 จึงเปิดให้บริการในรูปแบบ new 

normal  ซึ่งมีการจัดบริการให้มีการ

เว้นระยะห่างทางสังคม social 

distancing โดยให้นั่ง 1 เครื่อง เว้น  

1  เครื่อง และเปิดบริการเฉพาะโซน

คอมพิวเตอร์เท่านั้น และนอกจากนี้

ยังคัดกรองผู้เข้าใช้บริการด้วย

ระบบวัดความร้อนเทอร์โมสแกนและ

บริการเจลล้างมือ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการแบบ  New Normail 
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ที่มา : http://www.thailandlearning.org/ 

 

มช. ผุดงานวิจัย รถก าจัดหมอกควันเคล่ือนท่ี สร้างมูลค่าของเสีย เปล่ียนเป็นพลังงานสะอาด 

 

     ภูมิภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการเผา

วัสดุการเกษตรหลังการเก็บเก่ียว เช่น ข้าวโพดอันเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน  การก าจัดกองซังข้าวโพดท่ีมีขนาดมหึมา

ด้วยวิธีการเผาในท่ีโล่งแจ้งส่งผลต่อกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ได้ศึกษาและท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

คิดค้นแนวทางและสร้างองค์ความรู้การจัดการมลพิษให้กับชุมชนได้ปฎิบัติอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) คิดค้นงานวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยลดหมอกควัน ซึ่งได้รับทุน

สนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการ

สร้างรถต้นแบบ Pyrolysis Mobile Unit ท่ีมีคุณสมบัติเป็นหน่วยรถเคลื่อนที่ผลิตถ่านชีวภาพ เป็นการน าวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาเข้ากระบวนการเผาจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว น าสู่ห้องปฏิบัติการจริง ในพื้นที่บ้านนาฮ่อง อ าเภอแม่

แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชาวบ้านน าซังข้าวโพดมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่ง ถือเป็นการก าจัดซังข้าวโพดถูกวิธี ไม่ได้เผา

ทิ้งแต่กลับมีคุณค่าขึ้นมา 

     อีกทั้งเป็นการน าวิธีการรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ ท าให้สิ่งท่ีไร้ค่ากลับมีมูลค่า และยังประโยชน์แก่ชาวบ้านในด้านอื่นๆ

ด้วย เช่น ใช้เป็นถ่านหุงต้ม เป็นปุ๋ย หรือขายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งทางสถาบันยินดีให้ข้อมูลและค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี

รวมถึงสาธิตวิธีการแก่ผู้สนใจ เกษตรกร หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการน าไปต่อยอดหรือลงทุนทางธุรกิจต่อไป 

 

โดยไล่สารระเหย ควบคุมการให้อากาศ ระยะเวลาและอุณหภูมิให้คงท่ี คงเหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นคาร์บอนหรือตัวถ่าน

คุณภาพดี ถือเป็นการพัฒนาชีวมวลเพื่อมาทดแทนถ่านหิน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ 
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