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  ปีที่  5 ฉบับที่  1 ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 

 

ส านักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมพิธีท าบุญ 

   เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 

ฉบับ 
ปฐมฤกษ ์

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะจัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561  ในวัน   

ศุกร์ท่ี 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

มีพิธีท าบุญเล้ียงพระจ านวน 9 รูป  และถวายภัตตาหารเพล  จึงขอเชิญทุกท่าน  ร่วมพิธีท าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ให้กับชีวิตของบุคลากรทุกท่าน และองค์กร ในการต้อนรับศักราชใหม่ปี 2561 
 

สารจากผู้บริหาร 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเย่ียมแกร 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษาทุกท่าน 

  ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 พี่น้องประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
จึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขกายและใจ ท างานด้วยความราบรื่น 
ประสบความส าเร็จในทุกสิ่งที่ท่านประสงค์ไว้ มาเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ “มหาวิทยาลัย 4.0” โดยน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการท างาน เพื่อพร้อมเข้าสู่“ประเทศไทย 4.0” 
อย่างสมภาคภูมิความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
 

 

ร่วมพิธีท าบุญและ                      

รับประทานอาหารร่วมกัน 
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ปริศนากิ้งก่าด า 

 

 

            นิทานวรรณคด ี            
           ส พลายน้อย 
 

 ข้ามสมุทร             
         วิษณ ุเครอืงาม 
 

หนังสือและสมุดคลาสสิค 
     เอนก นาวิกมูล 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                   

ปรับโฉม!! Study Room 
 

สวัสดีผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ 

     ส านักวิทยบริการฯ นั้นเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษา อาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย     
อ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของการให้บริการด้านวิชาการ 

ได้ท าการปรับปรุงให้ Study Room ให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มกระดานไวท์บอร์ด 

ปลั๊กพ่วงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ  และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่

ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน โดยเปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 

2561 ค่ะ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านมาใช้บริการนะคะ 
 

  สิทธิ์ในการใช ้Study Room 

1.ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

2.นศ. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใช้บัตรประจ าตัว เพื่อขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์ชั้น 3 

3.ใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ขอต่อเวลาการใช้ห้องได้อีก 1 ครั้งติดกัน 
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knowledge 

       ปรับการแสดงผลการค้นหา 

 โดยอิงจากพื้นท่ีปัจจุบันของผู้ค้นหาเป็นหลัก 
 

 ปกติแล้วเวลาทีเ่ราพิมพ์ ค้นหาข้อมูลจาก Google 
ผลลัพธ์ที่แสดงนั้น Google จะท าการวบรวมข้อมูล
เกี่ยวข้องจากท่ัวโลกมาแสดง แต่จากนี้ไป Google 
จะใช้วิธีการแสดงผลการค้นหา โดยอิงตามประเทศ
ที่เราอยู่แทนทั้งในบริการ Google search และ 
Google map เพ่ือให้ผู้ค้นหาได้ข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการเราให้มากที่สุด ซึ่งแม้ว่าเราจะเปลี่ยน
โดเมนของ Google  ให้เป็นอีกประเทศหนึ่ง แล้วก็
ตามแตใ่นขณะนี้ กูเกิลนั้น ก็ยังคงแสดงผลลัพธ์เป็น
ประเทศท่ีเราอยู่ปัจจุบันเช่น เมื่อเข้าไปค้นหาข้อมู ล
ใน  www.google.com.au  ผู้ค้นหายังอยู่ในพ้ืนที่ 

ประเทศไทยผลลัพธ์ จะยังคงแสดงเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวข้องในประเทศไทยเท่านั้น นอกเสียจากเรา
จะไปอยู่ประเทศออสเตรเลียผลลัพธ์ จึงจะแสดง
ข้อมูลนั้น เป็นของประเทศออสเตรเลียโดยการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อาจจะแลดูขัดใจส าหรับผู้
ต้องการค้นหาข้อมูลจาก หลาก หลายแหล่งแต่กู
เกิลได้ออกมาบอกว่าในการ อัพเดทครั้งนี้ของตน
ก็เพ่ือที่จะต้องการ มอบถึงประสบการณ์ในการ
ค้นหาข้อมูลให้ตรงกับผู้ใช้ให้มากที่สุด ซึ่ง โดยจะ
แสดงผลลัพธ์ด้วยการอิงจาก พ้ืนที่ของผู้ใช้มือถือ
ในพ้ืนที่นั้น เป็นหลักในการค้นหาต าแหน่งนั่นเอง  
 

ซ่ึงจะแสดงผลครอบคลุม ทั้งบนเว็บมือถือ, และในแอพพลิเคชั่น
ของ Google ในมือถือและบนคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ซึ่งอย่างไร
ก็ตามหากผู้ใช้ต้องการค้นหาเฉพาะ แต่ ข้อมูลเฉพาะประเทศอ่ืน
ที่สนใจค้นหาที่เราต้องการในขณะที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอยู่ 
 

ในประเทศนั้นได้ ก็จะสามารถท าได้โดยการเลือกที่เมนู Setting 
จากนั้นเลือกประเทศที่เราต้องการค้นหา เพ่ือตั้งค่าให้เป็นพื้นที่
ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล โดยจะแสดงชื่อประเทศ ที่เราตั้งค่าไว้
นั้นจะแสดงให้เราเห็นบริเวณด้านล่าง  ในอุปกรณ์ท่ีเราใช้ค้นหา 
 

 
 นักศึกษาท าตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ยื่นค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาที่ส านักงานเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 พร้อมบัตรที่ช ารุด  
2. รูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 นิ้ว  
   จ านวน 1 ใบ (หรือจะใช้รูปในระบบลงทะเบียนได้) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร 
5.วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับ 
  บัตรมายื่นด้วยตนเอง 
 

ท าบัตรนักศึกษา        เฉพาะบัตรช ารุด(ลอก) 
 

ฟรี  
 
นักศึกษาท าตามข้ันตอน ดังนี ้

1.ยื่นค าร้องขอท าบัตรนักศึกษาที่ส านักงานเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 
2.ส าเนาใบเสร็จจ่ายวันรายงานตัว 
3.รูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1 นิ้ว 1 ใบ 
4. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร 
5.วันรับบัตรนักศึกษากรุณาน าบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับ 
  บัตรมายื่นด้วยตนเอง 
 

 
นักศึกษาใหม่ปี 2560 ที่ยังไม่ได้ท าบัตรนักศึกษา  
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  คาดการณ ์... 
 เ ท ร น ด์ เ ท ค โน โล ย ี

ที่จะมาแรง ป ี2018 

 

1. Artificial intelligence 

เราเรียกสั้นๆว่า AI อาจจะไม่ถึงขั้นมี

หุ่นยนต์เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ในปัจจุบัน

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาททุก

อุตสาหกรรม ในฐานะเครื่องมือทุ่นแรง

มนุษย์   รวมถึงวิเคราะห์ประมวลผลได้ 

 

2.สมาร์ทโฟน bezel-less display 

ในปี 2017 ผู้ผลิตเริ่มหันมาพัฒนาหน้าจอ

แบบ bezel-less display น้ีมากขึ้น

เป็นการพัฒนาดีไซน์ให้มีความแปลกใหม่ 

เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า  ให้สนใจสินค้ามาก

ขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ผลิต 

3.wireless charging 

ปัจจุบันนอกจากออกแบบสมาร์ทโฟน

ให้มีรูปร่างไร้ขอบแล้ว   การชาร์จแบบ

ไร้สายยิ่งจะน ามาใช้งาน เพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งค่าย Apple และ Sumsung ก็หัน

มาใช้  wireless charging   แล้ว 

 

4.Smart Home 

การใช้ชีวิตในบ้านจะสะดวกมายิ่งขึ้น

อุปกรณ์ประเภท สมาร์ทโฮม  จะเป็น

สินค้าที่ มีความฉลาดในตัวเอง  โดย

รองรับค าสั่งและการโต้ตอบด้วยเสียง

และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ 

 

5.Augmented reality 

เรียกสั้นๆว่า AR เป็นเทคโนโลยีจ าลอง

ภาพเสมือนจริงซ้อนทับอยู่ บนโลกจริง 

ซึ่งได้รับความส าเร็จจาก   เกมส์ที่นิยม 

Pokemon  Go  ผลักดัน  ให้มีการต่อ

ยอด  พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้มากขึ้น 

6.Digital Payment 

ในหลายประเทศนั้น มีการพัฒนา

รูปแบบการ   จ่ายเงินโดยไม่ต้องพก

เงินสด  ซึ่งธนาคารในประเทศไทย

เริ่มผลักดันให้เป็น   รูปธรรมมากขึ้น

เรียกว่า “ Cashless Society ” 

 


