ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร Rajabhat Dataset Workshop 2

เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณกฤษฎา
พูลยรัตน์ และคุณทวิช บุญสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset
Workshop 2 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึน้ เนื่องจากในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการลงพื้นที่ในการ
เข้าช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ดังนัน้ ทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมี
แนวความคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื
่อมโยงและนำเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบฟอร์
ม
ชาวสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมจิ
ตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา”
ลงทะเบีย
น

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณภายในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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Library

งานวิทยบริการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้แก่นักศึกษา

ภาพบรรยากาศการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ในกิจกรรม ARIT
TOUR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 บุคลากรงานวิทยบริการ ได้อบรมให้
ความรู้และเทคนิคในการค้นคว้าฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่องานวิจัย
ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา โดยการอบรมเน้นให้
นักศึกษานำไปใช้ได้จริงในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและการทำงานวิจัย

บริการใหม่

สถานีชาร์จไฟ

“สถานี ช าร์ จ ไฟ (Charger Station) ไฟไม่ ห มด ชี วิ ต ไม่ ส ะดุ ด ” อีกหนึ่งบริการที่งานวิทยบริการภูมิใจ
นำเสนอ สำหรับจุดชาร์จไฟ ที่ชั้น 1-6 ไว้สำหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ โดยสามารถเสียบชาร์จได้ทั้ง
แบบปลั๊กและ USB เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีทั้ง
แบบใช้ภายในห้องสมุดและมีบริการยืมแบตเตอรี่สำรองกลับไปใช้ที่บ้านได้เช่นกัน เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธเี ปลีย่ นชือ่ ตัวเองบน Gmail ตามทีต่ อ้ งการ
วิธีเปลี่ยนชื่อตัวเองบน Gmail หรือเปลี่ยนการแสดงชื่อตัวเองเป็นชื่ออื่นบน Gmail สามารถทำได้งา่ ยดาย หาก
คุณจะเปลี่ยนชั่วคราวเช่นเปลีย่ นชื่อจริงแล้วมีใส่ชื่อเล่นประกอบด้วยก็ทำได้เช่นกัน หรือจะเลือกเป็นอีเมลอื่นไปเลยก็
ได้ ลองมาดูวิธีการกันเลยผ่านเว็บไซต์ Gmail.com รุน่ โฉมใหม่ 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 ใส่ชื่อ
ใหม่ที่ต้องการโชว์แสดงได้ตาม
ต้องการ แล้วคลิก บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง เพียงเท่านี้ชื่อใหม่ของ
คุณก็จะแสดงบน Gmail แล้ว พร้อม
ใช้สำหรับส่งอีเมลให้เพื่อนๆแล้ว
ทีม่ า : http://www.
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สสส.จัดเวทีเสนอทางออก เด็กไทยติดเกม 90% ติดพนัน 15% เสนอทางออกจัดเรตติง้
เกมดี-มีกฎหมายคุมธุรกิจเกม กลันแกล้
่
งออนไลน์ยงั น่าห่วง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสมาคมวิทยุ
และสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ จัดเวที “เติมความรักด้วยความรู.้ ..อยู่อย่างไรในโลกออนไลน์”
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทางานขับเคลื่อนประเด็นสื่อออนไลน์กบั เด็กและเยาวชน และนายกสมาคมวิทยุและ
สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) กล่าวว่า จากการศึกษาผลกระทบเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้ องและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน ปี 2563 ยังพบว่า เด็กร้อยละ 90 เล่นเกมออนไลน์ โดยมากกว่าครึง่ ใช้เวลาเล่นมากกว่า 4 ชัวโมงต่
่
อวัน และร้อยละ 15 เล่นพนัน
ในเกม ขณะทีเ่ ด็กร้อยละ 80 เสนอให้มกี ารจัดเรตติง้ เกมทีม่ ปี ระโยชน์ รวมทัง้ ให้มกี ฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจเกมเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และยังมีเรื่องของการกลันแกล้
่
งในโลกออนไลน์
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผูอ้ านวยการสานักสร้างเสริม
ระบบสื่อและวิถสี ุขภาวะทางปั ญญา สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมทักษะการเท่าทันสื่อให้แก่พลเมืองทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทักษะการ
เป็ นผูใ้ ช้และสร้างสรรค์ส่อื ทีม่ คี วามรอบรู้ เท่าทัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ ปัจจุบ นั การใช้ชวี ติ ในโลกออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กบั สังคมเป็ นอย่างมาก จนเสีย่ งเกิดผลกระทบต่อชีวติ และสุขภาพ แนวทางการรูเ้ ท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ( Media
Information and Digital Literacy : MIDL) เป็ นกระบวนการฝึ กฝนทักษะการตัง้ คาถาม วิพากษ์ วิจารณ์ และนามาสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการเข้าถึง (access) การคิดวิเคราะห์ (analyze) การสร้างสรรค์และผลิตสื่อ (create) และการใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลง
(act) ซึง่ เป็ นแนวคิดทีเ่ ด็กและเยาวชนทีใ่ ช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ใช้เพิม่ ทักษะในการรูเ้ ท่าทันสื่อ เวทีน้ถี อื เป็ นโอกาสที่ สสส. และ
ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสื่อสารเพื่อสานพลังครอบครัวและบุคคลทีอ่ ยู่แวดล้อมตัวเด็ก พร้อมร่วมกันผลักดันและสร้างสรรค์สงั คมดิจทิ ลั ไปสู่
สังคมสุขภาวะเพื่อเด็ก และเยาวชนต่อไป ดังนัน้ ทุกฝ่ ายจึงควรมีการเฝ้ าระวังและเสริมสร้าทีงทั
เ้ ท่าทันสื่อในสัbeartai.com
งคมออนไลน์ จะทา
ม่ ากษะการรู
: http://www.
ให้เกิดคุณได้มากกว่าโทษ
ผ ศ.ด ร.นิ ร ม ล ชอุ่ ม

Credit : www.it24hrs.com
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