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   ปีท่ี  8 ฉบับท่ี  2 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น 

การปฏิบัติตนเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดแบบ New Normal  
1.สวมหน้ากากอนามัย        

ทุกครั้งเมื่อเข้ามา                 
ใช้บริการห้องสมุด 

2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ 
จุดคัดกรองทางเข้า ถ้าอุณหภูมิสูง
กว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา งด
ให้บริการ 

3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ณ จุดคัดกรอง และจุดท่ี
ให้บริการเจลแอลกอฮอล ์

4.รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1.5 - 2 เมตรทุก
กิจกรรมในห้องสมุด 

WELCOME BACK  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

เราพร้อม.. . เปิดให้บริการแล้ว  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  เปิดให้บริการตามปกติ  
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Library 

ขั้นตอนการใช้งานระบบบริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน ์

ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ได้ที https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL-
2tyyLOXJuVOzyqbUXCdOcecUTTbqWqvHDwM5_iqmFnD-
g/viewform 

              กรอกช่ือ-สกุล             
ตัวอย่าง นางสาวศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ 

กรอกรหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิกห้องสมุด           
ตัวอย่าง 5230802044  

เลือกสถานภาพของตนเอง 

เลือกคณะและหน่วยงานท่ีศึกษา/สังกัด
ตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

กรอกหัวเรื่องท่ีต้องการค้นหา             
ตัวอย่าง การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ,  ญาดา 

ประภาพันธ์ , การจัดการทุนมนุย์ ,  ส้มเขียวหวาน

    

กรอกวันเดือนปีท่ีขอรับบริการ 
 ตัวอย่าง 20/02/2564 

กรอกอีเมล์ท่ีต้องการให้จัดส่งงานวิจัย  
ตัวอย่าง supisara.pi@chandra.ac . th  

   กรอกเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้      
ตัวอย่าง 081-5951100  

กรอกหมายเหตุอ่ืนๆท่ีต้องการ      
ตัวอย่าง ขอเป็นไฟล์  Pdf . เสร็จแล้วกด“ส่ง”  
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

By krisada 

วิธียืนยันตัวตน รับสิทธิ “เราชนะ” ผ่านแอป เป๋าตัง 

      วิธียืนยันตัวตน รับสิทธิเราชนะ ส าหรับผู้ที่ได้สิทธิผ่านทางคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ผู้ที่เพ่ิงลง               
ทะเบียนเราชนะแล้วผลได้สิทธิเราชนะ ซึ่งการรับสิทธินั้นจะรับผ่านทางแอปเป๋าตัง และก่อนที่จะได้                     
ใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง ต้องยืนยันสิทธิการเข้าร่วมเราชนะ บนแอปเป๋าตัง ก่อนใช้สิทธิครั้งแรกก่อน ซึ่งท าได้
แล้วตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปและเริ่มใช้สิทธิเราชนะส าหรับผู้ใช้แอปเป๋าตัง 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 

ก่อนอ่ืนให้อัปเดตแอป เป๋าตัง บน App Store ส าหรับ iPhone 
iPad , Play Store ส าหรับ Android และ AppGallery ส าหรับมือถือ 

Huawei จากนั้นเปิดแอปเป๋าตัง >> เลือก G-Wallet >>  จะพบ
แบนเนอร์ เราชนะ ก็แตะแบนเนอร์ เราชนะ >> ติ๊กถูก ยอมรับ
เงื่อนไขการใช้บริการ แล้วแตะปุ่ม ตกลง 

เลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน แล้วแตะปุ่ม ถัดไป แล้ว
แตะยืนยัน ที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

 

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย พาเข้าสู่หน้าหลักของ เราชนะ 
พร้อมวงเงินเราชนะที่จะได้รับทุกสัปดาห์ โดยเริ่มใช้สิทธิ
เราชนะผ่านทางแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นต้นไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 เพียงเท่านี้ก็
เรียบร้อย พาเข้าสู่หน้าหลักของ เราชนะ พร้อมวงเงินเรา
ชนะที่จะได้รับทุกสัปดาห์ โดยเริ่มใช้สิทธิเราชนะผ่านทาง
แอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 

       : http://www. beartai.com 
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ที่มา : http://www. beartai.com 

 

                                                AiMASK คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน            
                                    ในช่วงโควิด19 AiMASK จะคอยรายงานสถิติการสวมใส่หน้ากากอนามัยของคนไทย โดยการวิเค ราะหจ์าก   
                                    ระบบปัญญาประดิษฐ์  โดยการใช้เทคนิค  scaled yolov4  ในการพัฒนา AI  ให้สามารถท าการตรวจจับ     
                                     หน้ากากจากกล้องวงจรปิดได้โดยโครงการน้ีได้รับการสนับสนุนโดย วช. ในการประมวลผลการใส่ 
                                     หน้ากากอนามัยของประชาชน ซึ่งระบบเอไอดังกล่าวน้ี มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากสามารถท่ีจะ
ติดตามและวัดผลว่าประชาชนในแต่ละพื้นท่ีได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่ รวมท้ังมีการใส่แต่ไม่ถูกต้อง ซึ่งระบบสามารถประมวลผลอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา (21-27 มกราคม 2564) ได้ใช้ระบบเอไอน้ี ติดตามความร่วมมือในการใส่
หน้ากากอนามัยของประชาชน พบว่า ในกรุงเทพมหานครประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีมากโดยใส่หน้ากากอนามัยถึง 97.53 % โดยมี
เพียง 1.05% ท่ีไม่ใส่หน้ากากอนามัย และ 1.42% ท่ีใส่หน้ากากอนามัยแต่ไม่ถูกต้อง เช่น ใส่ท่ีใต้คาง หรือไม่ปิดจมูกและปาก แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความระมัดระวังและให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการระบาด  

 

     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด พบว่าแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยพื้นท่ีรอบนอก เช่น เขตดอน
เมือง บางกะปิ มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยแบบถูกต้องน้อยกว่าในเขตกรุงเทพช้ันในเล็กน้อย เกือบทุกเขตมีอัตราใส่หน้ากากอนามัย
มากกว่า 95% แต่เขตดอนเมืองใส่หน้ากากอนามัย 89.45% และเขตบางกะปิ ใส่หน้ากากอนามัย 94.05% และยังพบข้อมูลเบื้องต้นว่า
ในช่วงเช้ามีการใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าในช่วงบ่ายเพียงเล็กน้อย ( 97.41% เทียบกับ 96.98%) ซึ่งอาจจะแสดงว่าประชาชนยัง
ระมัดระวังตัวตลอดเวลา หรืออาจจะแสดงว่าในช่วงเช้าเวลาออกจากบ้านยังระวังตัวอยู่ มีการใส่หน้ากากอนามัยมาก แต่ในช่วงบ่าย
อาจจะรู้สึกผ่อนคลาย การ์ดตกลงมาบ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ติดตามต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับแนวทางการ
รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย 

 

 

คนไทยเจ๋ง! โครงการ Super AI Engineer ร่วมกับ อว. พัฒนา AiMASK                                                                                                  
ประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนด้วย AI 

 

ผศ.ดร.นิรมล ชอุ่ม 
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