ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มีนาคม 2558

มหกรรมหนังสือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผ่านพ้นกันไปแล้วกับ งานมหกรรมหนังสือ Book
Tech Fair ตอน Book of Love อย่างคึกคักและ
สนุกสนานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์
2558 ที่ ผ่า นมา ณ อาคาร 28 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษม ภายใต้สโลแกนที่ว่า Book of Love นับได้
ว่าเป็นงานที่สาคั ญสาหรับ นัก อ่าน เพื่อให้ค ณาจารย์
นักศึกษา และผู้เข้าชมงานได้เลือกสรรหนังสือดี ๆ จาก
สานัก พิมพ์หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีก ารบรรยาย
และเกมกิจกรรมต่างๆ มากมาย

คณะผู้บริหารจากศรีลังกา เข้าเยี่ยมชม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารจากประเทศศรีลังกา
จ านวน 40 คน มาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมในการนี้ ค ณะ
ผู้บริหารจากประเทศศรีลังกา ได้เข้าเยี่ยมชมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ นาโดยอาจารย์เกียรติพงษ์
ยอดเยี่ยมแกร ผู้อานวยการสานักฯ และบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมทั้งพา
เยี่ยมชมห้อง อาเซียนศึกษาด้วยความสนใจ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับโฉมใหม่
เพื่อให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป ตามดูภาพบรรยากาศกัน

สิทธิในการยืมหนังสือ หนังสือทั่วไปนักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 7 เล่ม ต่อ 7 วัน
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท / ปริญญาเอก ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 14 วัน
อาจารย์ ยืมได้ 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

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการนักศึกษาทุกชั้นปี ด้วยคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและความเร็วสูง ขนาด จอ 22 นิ้ว เก้าอี้นั่งสบายสามารถปรับระดับได้ เพียงนาบัตรนักศึกษาและรหัส WIFI ก็สามารถใช้บริการได้
แล้วครับ และทั้งนี้ยังมีให้บริการห้องมัลติมีเดียและห้อง KARAOKE (ชั้น 6 สานักวิทยบริการ ) สาหรับให้นักศึกษาได้พักคลายเครียดในการ
เรียนอีกด้วย

บัตรนักศึกษา....หายทายังไงดีละเนี่ยยย !!!!
1. ติดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ยื่นคาร้องขอทาบัตรนักศึกษา
2. นาใบคาร้องขอทาบัตรนักศึกษาไปชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
3. ใบคาร้องขอทาบัตรนักศึกษาและใบเสร็จค่าทาบัตรนักศึกษาถ่ายเอกสารจานวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
4. ยื่นเอกสารทาบัตรนักศึกษาทั้งหมดได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
5. รอรับบัตรนักศึกษา 7 วัน หลังยื่นเอกสาร
6. วันรับบัตรนักศึกษากรุณานาบัตรประชาชนพร้อมใบนัดรับบัตรมายื่นด้วยตนเอง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
“Advance Microsoft office 2013” (จานวนจากัด)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “Advance Microsoft
office 2013” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นการอบรม
ในลักษณะการจาลองสถานการณ์การทางานจริง ซึ่งเนื้อหาจะ
ครอบคลุมการใช้งานโปรแกรมในชุด Microsoft office 2013 ผู้เข้า
อบรมต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนระบบปฏิบัติการ Windows และเคยใช้งานชุดโปรแกรม
Microsoft office เวอร์ชั่นก่อนหน้า
(เช่น office 97/2000/xp/2003/2007/2010) โดยวิทยากรเป็น
บุคคลภายนอก การอบรมจะจัดขึ้น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. จานวน 20 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. จานวน 20 คน

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2922 และ 2923 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(หน่วยงานละ 1ท่าน/รุ่น)

ข่าวจาก Admin Network
ขณะนี้ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ จานวน 20 จุด รอบ
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมีการร่วมมือ
ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อขยายจุดกระจาย
สัญญาณใหม่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย อีกจานวน 100 จุด
สามารถรองรับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
โดยสามารถเข้าใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สาย
(WIFI) ของทางมหาวิทยาลัย ที่ชื่อ WLAN_CRU และ
@WLAN_CRU หากบุคลากรและนักศึกษาท่านใดมีปัญหา
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน
2933, 2935

Doit..Training
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หากทางคณะ /สาขาสนใจให้
นักศึกษาของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์
สามารถติดต่อได้ ที่สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคาร 29 เบอร์ภายใน 2921-2923 ติดต่อได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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"การลงทุ น ทางการศึ ก ษา ด้ ว ยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ต้องสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี
ที่ เ ป็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ร เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ...ถ้าทาไม่ได้หรือทาไม่เป็น..จะเป็นการ
เสียเปล่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน...ความสามารถในการ
จัดการต้องมีการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ...มิใช่ไครๆ ก็
ทาได้"....
สถานศึกษาในยุคปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
เป็นอย่างมาก อิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนและสถานการณ์ของการ
เรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
ต่ อ การบริ ห ารและการจั ด การสภาพแวดล้ อ ม ทางการเรี ย นซึ่ ง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพิจารณานาเข้ามาใช้ การนา
เทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ทาให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงที่มีผลต่อสถานศึกษา
อย่าง น้อย 3 ประการ ได้แก่
1. เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิต (Technology alters
orientation.) สถานศึกษา สภาพของผู้เรียน และผูส้ อนได้รับอิทธิพล
จากเทคโนโลยีมลี ักษณะของการใช้ชีวิตในฐานะผู้เรียน
และผูส้ อน
เปลี่ยนไป
วิถีชีวิตของทั้งผู้เรียนและผู้สอนผูกพันและขึ้นอยู่กับ
เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น วันนี้ไฟดับงดจ่ายกระแสไฟฟ้า นักเรียนไม่
สามารถทนนั่งในห้องเรียนที่ร้อนอบอ้าวได้ เช่นเดียวกับครูที่ไม่สามารถ
ทาการสอนได้ เพราะเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่ทางาน สื่อ
ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมมาไม่สามารถนามาใช้ได้ และมีการเรียนการสอน
ภาคนอกเวลาซึ่งมักจะสอนในเวลากลางคืนคงไม่มีการจุดเทียน หรือจุด
ตะเกียงเพื่อการเรียนการสอน สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการ
เป็นผู้เรียนและการเป็นผูส้ อนใน สถานศึกษาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
และผูกพันกับเทคโนโลยีมากขึ้นจนบางท่านอาจคิดว่าเทคโนโลยีมี
อิทธิพลในการกาหนดวิถีชีวิต

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิธีการ (Technology alters
techniques.) วิธีการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบหลายลักษณะ และในจานวนรูปแบบต่างๆ ของการเรียน
เหล่ า นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยี เช่ น การเรี ย นการสอน
ทางไกลแบบสองทาง การเรียนด้วยสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือ
รูปแบบของการเรียนการสอนที่ไม่จาเป็นต้องมีชั้นเรียนให้ผู้เรียน
เรียนได้ด้ วยตนเองจากแหล่งวิ ทยบริการที่มี อยู่ห รือจากชุ ดการ
เรียนที่ทาขึ้นสาหรับ ผู้เรียนลักษณะนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้เทคนิค
วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล ยังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
มีครูเป็ นศูนย์กลาง กลายเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน
มากขึ้น
3. เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ข องการเรี ย น
(Technology alters situations of learning.) การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ของการเรียนในสถานศึกษา เป็นสภาพใหม่ที่เกิดขึ้น
พร้อมๆ กับนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ สถานการณ์ของการเรียน
การสอนในสภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนรู้จะมีบรรยากาศของการเรียน เงื่อนไข
ในการเรี ย น ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นใน
สถานการณ์และเงื่อนไขที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น สถานการณ์ที่
ทาให้เกิดการเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องสร้างขึ้นด้วยครูผู้สอน เท่านั้น
อย่างแต่ก่อน แต่เทคโนโลยีสามารถจะสร้างสถานการณ์ของการ
เรียนให้เกิดขึ้นได้และมีความหลาก หลายอีกด้วย
จากผลของการเปลี่ยนแปลงโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนด
ดัง กล่าวข้างต้น ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษา
ต้องมีการวางแผนและจัดการกับ เทคโนโลยีที่เป็นตัวกาหนดนั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ขอขอบคุณทีมาข้อมูล ไทยรัฐ และ
http://education.kapook.com/

ที่ปรึกษา อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผศ.อานาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ ดารัด มุกดาอุดม น.ส.จันทิมา ชุลีกราน
บรรณาธิการ นางยุตะนันท์ ไชยพร รองบรรณาธิการ น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์ กองบรรณาธิการ น.ส.รั ชนี ตันพันเลิศ นายสมพร ดวงเกษ
นายณรงค์ ฤทธิ์ ใจรักษ์ น.ส.ดารัณ ดอนหัวล่ อ น.ส.ทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ นายชัยยุทธ ดาหนก จดหมายข่ าวประชาสัมพันธ์ จัดทาโดย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่ อ 1707
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