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ประจ าวันที่   5 พฤศจิกายน  2558 ปีที่  2 ฉบับที่  5 

      

1.การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  
หรือเสื้อลายดอก 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ 
ที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต ์
3. การห้ามเล่นน้ าท่ีมีสิ่งเจือปน แป้ง น้ าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ าท่ีอาจเกิด 
อันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ าตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ าในการเล่นน้ าสงกรานต์ไปใน 
ที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์โดย 
รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงาน 
สงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเล่นน้ าท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร 
และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยแต่ดั่งเดิมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 

เตรียมพบกับมหกรรมหนังสือ 

รายละเอียดหน้า 2 
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      จักรพรรดิแห่งโรคร้าย                    พัฒนาการของมนุษย์และ                            ถอดรหัสพระจอมเกล้า 

                          ชีวประวัติโรคมะเร็ง                อารยธรรมในราชอาณาจักรไทย                         704.948943 พ639ถ 
                                                        616.994 ม614จ            959.3 ด123ป    

 หนังสือน่าอ่าน 
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Book Tech Fair & Book on the Moon   2015 

24 - 26 พฤศจิกายน 2558 
ณ บริเวณใต้อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

            พบกันอีกครั้งกับงาน   Book Tech Fair 2015 ตอน 
“Book on the Moon” ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี  งานนี้ได้รวบรวม
หนังสือทุกประเภทส าหรับคนทุกวัย  โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง   
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน  ณ บริเวณใต้อาคาร  28 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม... 
           ภายในงานท่านจะได้พบกับ .. การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ
ราคาถูก  จากส านักพิมพ์มากมายที่น ามาให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ  
พร้อมโปรโมชั่น  และของที่ระลึก   ในงานยังพบกับการบรรยายใน
หัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ” โดย
คุณพิชญ์ บุญตรา  รองผู้อ านวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษาจาก 
True  พลาดไม่ได้กับ กิจกรรมสอยดาว...พาเพลิน Bingo Game โยน
ไข่มหาสนุก งานนี้ของรางวัล เพียบ แล้วพบกัน... 
 

สิทธิในการยืมหนังสือหนังสือทั่วไป     นักศึกษาปริญญาตร ี  ยืมได้ 7 เล่ม ต่อ 7 วัน 

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท / ปริญญาเอก        ยืมได ้10 เล่ม ต่อ 14 วัน 
อาจารย์     ยืมได ้20 เล่ม ต่อ 120 วัน 
บุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย)     ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 30 วัน 
โสตทัศนวัสดุ   ซีดี / วีซีดี ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 วัน    ดีวีดี ยืมได้ 1 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 วัน 
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      นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 1/2558 (รุ่นที ่2) ส าหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมส านักงาน  MS.office 2010 
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวิจัยและการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร  เร่ิมฝึกอบรมฯ  ตั้งแต่วันท่ี  3 – 25 พฤศจิกายน  2558   
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 ช้ัน 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 ช้ัน 5 อาคาร 29 

Doit…Training  การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าบอร์ดร่วมรณรงค์การ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโครงการ 
 "การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน  กฟน ."  แล้ว

พร้อมใจกันประหยัดพลังงานด้วยวิธีการ  3 ป 1 ล คือ ปิด 
ปลด  ปรับ  และ  ลด  อีกท้ังยังปิดไฟปิดแอร์  เวลา  12.00-
13.00 น. และ 16.30-17.00 น. 

 

 
 

                                                     
 

Microsoft Office และ Outlook บนเว็บเบราว์เซอร์ เตรียมให้บริการ Skype Video Call เร็วๆ นี ้
 ต่อจากนี้ห้องประชุมคงไม่จ าเป็นวิธีต่อสายภายในออฟพิสก็คงจะถูกลืมเลื่อนหนุ่มสาวออฟฟิส  คงจะไม่ต้องลุกเดินไปไหน  
เมื่อ Microsoft เตรียมพัฒนาฟังก์ชั่น  Video Call และ Voice Chat ของ Skype ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้  เพียง
แค่ใช้งาน Office ออนไลน์หรือเข้าเว็บ Outlook.com เท่านั้น 
 ก่อนหน้านี้  หลายๆ  คนที่ได้ใช้งานทั้ง  Office และ Outlook ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์คงจะได้ลองใช้งานฟังก์ชั่น  Chat 
ของสไกป์กันไปบ้างแล้ว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะไม่ว่าจะเป็นเว็บอื่นๆ อย่าง Facebook ก็มี Messenger หรือ Google ก็มี 
Hangouts ให้ใช้งาน  แต่ส าหรับฟังก์ชั่น  Video Call และ Voice Chat นี่ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตการท างานเลยทีเดียว  ซ่ึง
ฟังก์ชั่นนี้ จะมีให้บริการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่นานเกินรอแน่นอน 

 

IT..Knowleage 

GO   
ไอทีร่วมใจประหยัดพลังงาน 

IT   GREEN 
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ที่ปรึกษา   อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร   ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที   อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม   นางสาวจันทิมา ชุลีกราน    
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  นายสมพร ดวงเกษ  
นายกฤษฏา พูลยรัตน์  นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ  นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์  นายชัยยุทธ ด าหนก   นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์           
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 
 
     
  

 
                                                             

networked economy 

systemic and dynamism 
Knowledge Based Economy 

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ท่ีเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ 
เศรษฐศาสตร์เครือข่าย  หรือท่ีเรียกว่า ( networked economy)  มีการ
เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว (เพียงแค่กดเม้าส์ของคอมพิวเตอร์) 
เสมือนดังไม่มีพรมแดนของประเทศ  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ 
ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการ
แข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง ( systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวน
ที่ท าไห้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ของสังคมอุดมปัญญา ( Knowledge Based 
Economy)  กลายเป็นศัพท์ที่ต้องคิด ของคนใน สหัสวรรษท่ี 21   
เทคโนโลยีได้เข้าไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
กล่าวคือ 
    ด้านการศึกษา  มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน ( CAI) โดยท า
เป็นสื่อประสม (Multimedia) มีระบบการเรียนการสอนทางไกล ( Tele-
Education) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน นักเรียน นักศึกษา 
ได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติจริงได้มากข้ึน ส าหรับโรงเรียนมัธยม ก็มีการ
จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาเลือก   
ในระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย มีเปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะ เพื่อผลิตบุคลากร สนองความต้องการของตลาด ในยุค
ปัจจุบัน 
   ด้านการธนาคาร  มีการให้บริการฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซึ่งมีมานาน
แล้ว และในปัจจุบันนี้เริ่มมีระบบ e-banking โดยสามารถใช้โทรศัพท์
ทรายการที่ธนาคารได้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาที่ธนาคาร   
นอกจากน้ี ให้บริการบัตรเครดิต อีกหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถถอน
เงินท่ีตู้ ATM ที่ใดก็ได้ แม้ในต่างประเทศ ก็สามารถถอนเงินได้ ไม่ต้องพก
เงินจ านวนมาก ไปเที่ยวต่างประเทศ    
 

ด้านห้องสมุดการให้บริการยืม-คืนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นลักษณะ
ที่ต้องยืมผ่านเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งจะป้อนข้อมูลการยืม เข้าไป หรือใช้
เครื่องอ่านรหัสแท่ง ( Bar code) และเมื่อคืนหนังสือก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์เช่นเดิม หลายแห่ง เปลี่ยนมาใช้การฝังแถบแม่เหล็กเข้าไปใน
หนังสือ   และมีเครื่องตรวจจับหนังสือท่ีถูกน าออกห้องสมุดโดยที่ยังไม่ถูก
ยืม เพื่อป้องกัน หนังสือสูญหาย   ส าหรับในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ห้องสมุดบางแห่ง ให้บริการยืมหนังสือ ผ่านเครื่อง ยืมหนังสือ 
คือผู้ยืมสามารถสืบค้นหนังสือได้ทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน เมื่อรู้
ต าแหน่งท่ีเก็บหนังสือแล้วไปน าหนังสือ ผ่านเครื่องยืมหนังสือ เวลาคืนก็
น ามาใส่ในตู้รับหนังสือ จะมีเจ้าหน้าท่ีน าไปเข้าเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กท่ี
ฝังอยู่ในหนังสือ    มีการ ให้บริการสืบค้นข้อมูลบน CD-ROM บนระบบ 
Internet ห้องสมุดหลายแห่งได้ลงทุน ของเช่าฐานข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ห้องสมุด  โลกปัจจุบันน้ี "ข้อมูลขายได้"   
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงท าให้เกิด ห้องสมุดเสมือนจริง 
Visual Library และยังมีพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Visual Museum ท าให้
ภาพของจริงในทุกมุมมอง โดยไม่ต้องจับต้องของจริง 
ด้านธุรกิจ  บริษัท  ห้างร้านส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ทั่วไป ระดับผู้ใช้งานโปรแกรม ( Users) ซึ่งจะต้องใช้
โปรแกรมที่มีใช้ในส านักงานได้ เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร  (Word 
Processor) โปรแกรมตารางการท างาน(Speedsheet)โปรแกรมน าเสนอ
งาน ( Presentation) และโปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ บางแห่งต้องการ
เฉพาะทางเช่น นักเขียนโปรแกรม ( Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) นักควบคุมระบบ ( Administrator) นักคอมพิวเตอร์
กราฟฟิค (Computer Graphic) เป็นต้น     
แหล่งอ้างอิ ง  “เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมยุคดิจิตอลและยุคปัญญาเลิศ. ”  

[online].  http://pibu12.psru.ac.th/~somman/work1.doc. (2551,  
พฤศจิกายน  20)สาคร  แสงผ้ึง.   เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนที่ควรจะเป็น
[online].  http://www.nitesonline.net/warasan/13_sakorn.doc.(2551,
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