ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน กันยายน 2558

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับโฉมห้องวารสารใหม่
อาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อานวยการสานัก
แต่งแต้มสีสัน ดึงคนเข้
าใช้บริการ

วิทย

บริการฯ เล็งเห็นความสาคัญของการให้บริการ การสร้างบรรยากาศ
ภูมิทัศน์ภายใน โดยได้ปรับปรุงห้องบริการวาสารและหนังสือพิมพ์
ในการนี้เพิ่มมุมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มุม
ชั้นวารสารใหม่ และมุมนั่งอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ

โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายงานบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เสริมสร้างและส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้
ขอความร่วมมือกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลอาเซียนและ ปากกาพูดได้
(Talking

pen) โดยนายกฤษฎา พูลยรัตน์ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์และนางสาวจินตนา ทาธง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เป็นผู้แนะนาและให้ความรู้ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม และมูลนิธิเด็กอ่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าใช้บริการเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและผ่อนคลายโดยได้จัดให้บริการในส่วนต่าง ๆ ตามดูภาพ
บรรยากาศกัน…….

ชั้น 1 ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์/มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/ ห้องอาเซียนศึกษา

ชั้น 2 หนังสืออ้างอิง/วารสารเย็บเล่ม/โครงงานนักศึกษา

ชั้น 3 บริการยืม-คืนหนังสือ/หนังสือทั่วไป/ห้องหนังสือกฏหมาย

ชั้น 4 ห้องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ /หนังสือทั่วไป
ชั้น 5 ห้องหนังสือทั่วไป
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสือนวนิยาย/มุมพ่อหลวง
ชั้น 6 บริการยืม – คืน สื่อโสตทัศน์
บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ห้องชมภาพยนตร์ 2 ห้อง
ห้องคาราโอเกะ 2 ห้อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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Doit..Training
นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส 55)
ที่จะเตรียมฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์รุ่นที่
31 ให้รอ
กาหนดการฝึกอบรมจากศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจาก คณะ
วิทยาการจัดการ ทางคณะจะเป็นผู้ดาเนินการจัดกลุ่มและ
ช่วงเวลาในการเข้าอบรม
หรือ ติดต่อสอบถามที่ ศูนย์
ประสบการณ์วิชาชีพจากคณะวิทยาการจัดการ (กาหนดการ
ฝึกอบรมเริ่มเดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป)

MIS >>> แจ้งข่าว
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มี User &
Password
ตรวจสอบเวลาเข้า -ออกปฏิบัติงาน หรือ
เงินเดือน สามารถติดต่อ ขอได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคาร ๒๙ หรือ สามารถดาวโหลดแบบขอ User &
Password
ได้ที่ http://www.chandra.ac.th/th/ITnf.php

ข่าวจาก Admin Network
ในปีการศึกษา 2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
เปิดให้บริการบัญชีผู้ใช้งานแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สาหรับเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย และบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยปัจจุบัน
ให้บริการบัญชีผู้ใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ บัญชีผู้ใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET ACCOUNT) และบัญชี
CRU-Google (ในโครงการ Google for Education) ใน
รูปแบบ @chandra.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 2933

เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมการให้บริการ Printer…
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ Printer แบบเติมเงิน นักศึกษา
สามารถ เติมเงินในระบบได้ ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี และ
สามารถนามาใช้บริการ Printer ได้ที่ ชั้น 5 อาคาร 29 เพียงแค่แตะบัตรนักศึกษาที่
เครื่อง Printer ก็สามารถ Printer ได้ทันที
ค่าบริการ Printer กระดาษ A4
ขาว-ดา ราคา 1 บาท
สี ราคา 8 บาท
เวลาการเปิด-ปิดให้บริการมีดังนี้
วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 19.30 น. วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์เวลา 08.30 – 16.30 น.
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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บทบาทของครู ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
Social

Media

แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

การนาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในประเทศไทย จะมีทิศทางในการใช้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

บทบาทของครูในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้มีการ

1. มีแนวโน้มในการนาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในลักษณะต่อไปนี้ มีการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบสังคมวัฒนธรรมและ

ใช้สื่อการ สอนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังใช้

กระบวนการเรียนการสอนตามยุคสมัยมาโดยตลอดกล่าวคือ

ระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา

1.

ในยุคสังคมบรรพกาลที่สังคมอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย การ

สื่อสารและคมนาคมยังมีข้อจากัด การศึกษาเป็นการเลียนแบบ ทาตาม
และจดจาจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ บทบาทของครูจึงเป็นผู้จดจาและ
บอกเล่าให้ผู้เรียนท่องบ่น จดจาและทาตามที่ครูบอก เทคนิควิธีและสื่อ
ต่างๆจึงเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนจดจาและทาตามได้ง่าย
2. ในยุคสังคมอุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ระบบ
สังคมเป็นสังคมกระจุก โดยมากเกิดขึ้นในเมืองขนาดใหญ่ระดับนครและ
มหานคร วิทยาการต่างๆ มีมากมายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูไม่
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระโดยตรงจากความจาและประสบการณ์ของ
ตนได้จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไปเป็นนักออกแบบระบบ
การเรียนการสอน โดยการใช้สื่อโสตทัศน์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระแทนการบอกเล่าและเป็นผู้ให้เนื้อหาสาระด้วยตนเอง
3. ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบันและการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเก่ง และ
แก้ไขปัญหาได้ ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข
และรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจาเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักจัด
และออกแบบระบบการเรียนการสอน นักจัดการสารสนเทศ นักออกแบบ
และจัดการแหล่งสื่อการศึกษานักออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาและเป็นนักแนะแนวและอานวยความสะดวกการเรียน

2. การใช้สื่อการศึกษาที่ผลิตขึ้นจากท้องถิ่นอย่างเหมาะสมจะมีบทบาท
สาคัญ ๆ ทั้งนี้เพราะงบประมาณที่จากัด โดยเฉพาะประเภทที่ยากจน
3. การจัดองค์การและการบริหารงานจะออกมาในรูปเป็นกลุ่ม เพื่อการ
ประหยัด งบประมาณ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุด
4. การวางหน้าที่ของสายงานโดยเฉพาะประเทศไทย จะมีรูปแบบที่คล้าย
ๆ กัน แต่ขยาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของงานแต่ละแห่ง
5. การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการหานวัตกรรมทาง
การศึกษาที่สามารถนามาใช้ได้จริง ๆ เริ่มมีมากขึ้น
6. แหล่งทรัพยากรการเรียน โดยเฉพาะบุคลากรในชุมชน เริ่มให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษามากขึ้น
7. ปัจจุบัน รัฐบาลไทยให้ความสาคัญต่อการศึกษา โดยเน้นการใช้สื่อการ
สอนและเทคโนโลยีเข้าช่วยแก้ปัญหา
“ ครูกับเทคโนโลยีการศึกษา ” …ครูควรจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา ครูควรจะริเริ่มออกแบบการสอนที่จะนาเอาเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นาเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยในการ
เรียนการ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้และความสามารถ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนเลยก็ว่าได้….
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
http://teacher80std.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://yingzaaa1948.blogspot.com/2009/06/blog-post_24.html
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/ generality/1000012039.htm

ที่ปรึกษา อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ นายสมพร ดวงเกษ
นายกฤษฏา พูลยรัตน์ นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายชัยยุทธ ดาหนก นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทาโดย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707
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