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  ปีที่  7 ฉบับที่  11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

     ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ท่ีใจเรา"  
เพื่อถวายพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2563 และเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณภายในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชาวสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ท่ีใจเรา” 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวทิยบรกิำรฯ เขำ้ร่วมกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร Rajabhat Dataset Workshop 2 

    เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจกิายน 2563 ผศ.เกียรติพงษ ์ยอดเยี่ยมแกร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณกฤษฎา         
พูลยรัตน์ และคุณทวิช บุญสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏบิัติการ Rajabhat Dataset 
Workshop 2 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรบัประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจา้ภาพ ซึ่งจัดขึน้เนื่องจากในปัจจุบนัมหาวิทยาลัยราชภัฏไดม้ีการลงพ้ืนที่ในการ
เข้าช่วยเหลือสนบัสนนุท้องถิ่นและชุมชนตา่งๆ ดังนัน้ทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมี
แนวความคดิในการพฒันาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลทีเ่ปน็ปัจจุบนัระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
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Library 

 

งานวิทยบริการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นใหแ้ก่นักศึกษา 

บริการใหม่    สถานีชาร์จไฟ 

     ภาพบรรยากาศการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ในกิจกรรม ARIT 
TOUR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 บุคลากรงานวิทยบริการ ได้อบรมให้
ความรู้และเทคนิคในการค้นคว้าฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่องานวจิัย 
ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา โดยการอบรมเน้นให้
นักศึกษานำไปใช้ได้จริงในการศึกษาค้นควา้นอกห้องเรียนและการทำงานวิจัย 

“สถานีชาร์จไฟ (Charger Station ) ไฟไม่หมด ชีวิตไม่สะดุด”   อีกหนึ่งบริการที่งานวิทยบริการภูมิใจ
นำเสนอ สำหรับจุดชาร์จไฟ ที่ชั้น 1-6 ไว้สำหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ โดยสามารถเสียบชาร์จได้ทั้ง
แบบปลั๊กและ USB เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นกัศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีทั้ง
แบบใช้ภายในห้องสมุดและมีบริการยืมแบตเตอรี่สำรองกลับไปใช้ที่บ้านได้เช่นกัน เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทีม่า : http://www. 

It24hrs 

 

วธิเีปลีย่นชือ่ตวัเองบน Gmail ตามทีต่อ้งการ 
      วิธีเปล่ียนชื่อตัวเองบน Gmail หรือเปล่ียนการแสดงชื่อตัวเองเป็นชื่ออื่นบน Gmail สามารถทำได้งา่ยดาย หาก
คุณจะเปล่ียนชั่วคราวเช่นเปล่ียนชื่อจรงิแล้วมีใส่ชื่อเล่นประกอบด้วยก็ทำได้เช่นกัน หรือจะเลือกเป็นอีเมลอื่นไปเลยก็
ได้ ลองมาดูวิธีการกันเลยผ่านเว็บไซต์ Gmail.com รุ่นโฉมใหม่ 2020 

1. เปิดเว็บไซต์ gmail.com เข้าเว็บไซต์แล้ว 
Login ด้วยบัญชี Gmail ให้เรียบร้อย 
จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่า แล้วเลือกที่ ดู
การตั้งค่าทั้งหมด ตามตัวอย่างดังรูป 

2.เลือกที่บัญชีและ
การนำเข้า >> 
แล้วเลือกที่ แก้ไข
ข้อมูล ตามรูป
ด้านบน 

3. จากนั้นเลือกช่องด้านล่าง ใส่ช่ือ
ใหม่ที่ต้องการโชว์แสดงได้ตาม
ต้องการ แล้วคลิก บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง เพียงเท่านี้ช่ือใหม่ของ
คุณก็จะแสดงบน Gmail แล้ว พร้อม
ใช้สำหรับส่งอีเมลให้เพื่อนๆแล้ว 

https://www.it24hrs.com/?s=gmail
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Credit : www.it24hrs.com 

ทีม่า : http://www. beartai.com 

 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ผศ.ดร.นิ รมล ชอุ่ม  

สสส.จดัเวทเีสนอทางออก เดก็ไทยตดิเกม 90% ตดิพนนั 15% เสนอทางออกจดัเรตติง้

เกมด-ีมกีฎหมายคุมธุรกจิเกม กลัน่แกลง้ออนไลน์ยงัน่าห่วง 

 

     เมื่อวนัที ่2 ธ.ค. 2563 ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) ร่วมกบัสมาคมวทิยุ

และสื่อเพื่อเดก็และเยาวชน (สสดย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

กรุงเทพมหานคร และ มลูนิธสิาธารณสุขแหง่ชาต ิจดัเวท ี“เตมิความรกัดว้ยความรู.้..อยู่อย่างไรในโลกออนไลน์” 

     ดร.ธรีารตัน์ พนัทว ีวงศธ์นะเอนก ประธานคณะท างานขบัเคลื่อนประเดน็สื่อออนไลน์กบัเดก็และเยาวชน และนายกสมาคมวทิยุและ

สื่อเพื่อเดก็และเยาวชน (สสดย.) กล่าวว่า จากการศกึษาผลกระทบเพื่อจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการปกป้องและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน ปี 2563 ยงัพบวา่ เดก็รอ้ยละ 90 เล่นเกมออนไลน์ โดยมากกว่าครึง่ใชเ้วลาเล่นมากกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั และรอ้ยละ 15 เล่นพนัน

ในเกม ขณะทีเ่ดก็รอ้ยละ 80 เสนอใหม้กีารจดัเรตติง้เกมทีม่ปีระโยชน์ รวมทัง้ใหม้กีฎหมายควบคุมดแูลธุรกจิเกมเพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้และยงัมเีรื่องของการกลัน่แกลง้ในโลกออนไลน์ 

     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และรกัษาการผูอ้ านวยการส านักสรา้งเสรมิ

ระบบสื่อและวถิสุีขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสรมิทกัษะการเท่าทนัสื่อใหแ้ก่พลเมอืงทุกกลุ่ม ดว้ยการพฒันาทกัษะการ

เป็นผูใ้ชแ้ละสรา้งสรรคส์ื่อทีม่คีวามรอบรู ้เท่าทนั ควบคู่ไปกบัการสรา้งระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ ปัจจุบนัการใชช้วีติในโลกออนไลน์มี

ความสมัพนัธก์บัสงัคมเป็นอย่างมาก จนเสีย่งเกดิผลกระทบต่อชวีติและสุขภาพ แนวทางการรูเ้ทา่ทนัสื่อ สารสนเทศ และดจิทิลั (Media 

Information and Digital Literacy : MIDL) เป็นกระบวนการฝึกฝนทกัษะการตัง้ค าถาม วพิากษ์ วจิารณ์ และน ามาสู่การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์

ดว้ยการเขา้ถงึ (access) การคดิวเิคราะห ์(analyze) การสรา้งสรรค์และผลติสื่อ (create) และการใชป้ระโยชน์จากสื่อเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง 

(act) ซึง่เป็นแนวคดิทีเ่ดก็และเยาวชนทีใ่ชเ้วลาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ใชเ้พิม่ทกัษะในการรูเ้ท่าทนัสื่อ เวทนีี้ถอืเป็นโอกาสที ่สสส. และ

ภาคทีุกภาคส่วนร่วมสื่อสารเพื่อสานพลงัครอบครวัและบุคคลทีอ่ยู่แวดลอ้มตวัเดก็ พรอ้มร่วมกนัผลกัดนัและสรา้งสรรคส์งัคมดจิทิลัไปสู่

สงัคมสุขภาวะเพื่อเดก็ และเยาวชนต่อไป  ดงันัน้ ทุกฝ่ายจงึควรมกีารเฝ้าระวงัและเสรมิสรา้งทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในสงัคมออนไลน์  จะท า

ใหเ้กดิคุณไดม้ากกว่าโทษ 
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