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ประจ ำเดือน พฤษภำคม  2558 ปีท่ี  2 ฉบบัท่ี  3 

      

1.การแต่งกายให้สภุาพเรยีบร้อย โดยรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง  
หรือเสื้อลายดอก 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรเิวณ 
ที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต ์
3. การห้ามเล่นน้ าท่ีมสีิ่งเจือปน แป้ง น้ าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูงหรืออุปกรณเ์ล่นน้ าท่ีอาจเกิด 
อันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ าตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ าในการเล่นน้ าสงกรานต์ไปใน 
ที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ าสงกรานต์โดย 
รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกจิกรรมอื่น ๆ เพือ่ส่งเสรมิประเพณีงาน 
สงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเลน่น้ าท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร 
และการเกิดอาชญากรรมในยามวกิาล 

         ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยแต่ดั่งเดิมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

          ร่วมสบืสานประเพณ ี

               วนัสงกรานต์ 
รดน า้ขอพร แดค่ณะผูบ้รหิารส้านักฯ อยา่งพร้อมเพรียง 
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            บริการแล้ว....ชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉบับ e-Books จ านวน 53 เล่ม 

พร้อมให้บริการ     ท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ 

            

                                      

 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

        

       

       อ่านได้ทั้ งแบบ Online และ Offlineใช้บริการที่

ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน เทศ ชั้น  1       

ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ 

 

 

e-Magazine 
 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล

จากทางส านักพิมพ์ Cengage Learning  จ านวน 2 ฐานหลัก ในช่วงเวลาตั้งแต่

วันท่ี 16 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ได้แก ่

    1.ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library ให้บริการ นิตยสาร, 

หนังสือ, รูปภาพ, แผนที่ และวีดโีอมากมาย สามารถค้นหาเนื้อหาได้ตั้งแต่ฉบับ

แรกของโลกในปี คศ. 1888 จนถึงปัจจุบันเข้าใช้งานได้ที ่          

http://arit.chandra.ac.thหรือ

http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA 

 

   2.ฐานข้อมูล Academic OneFile ให้บริการวารสารฉบับเตม็สหสาขาวิชา 

จ านวนกว่า 16,000 ช่ือเรื่อง พร้อมด้วยจ านวนบทความกว่า 63,000,000 

บทความ ในช่วงตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบัน เข้าใช้งานได้ที

http://arit.chandra.ac.thหรือ 

http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE 

 

http://arit.chandra.ac.th/
http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
http://arit.chandra.ac.th/
http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
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            ส ำนักวิทยบริกำรฯ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ท ำกำรติดตั้งระบบโทรศัพท์ ip phone ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ของหน่วยงำนภำยใน โดยระบบใหม่ท ำงำนแบบดิจิตอลใช้ระบบเครือข่ำยเป็น
สื่อกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรแทนระบบรุ่นเก่ำซึ่งเป็นแบบแอนำลอก ระบบใหม่นี้สำมำรถแสดงเลขหมำยที่โทรเข้ำ โทรออก เลขหมำย
ที่ไม่ได้รับสำย ฝำกข้อควำมเสียง ฟังข้อควำมเสียง หำกมีกำรเชื่อมโยงออกสู่ภำยนอกบุคลำกรสำมำรถโทรผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และยังสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยได้ ในขณะที่ระบบแอนำลอกจะถูกยกเลิก
กำรใช้งำนไปในไม่ช้ำเนื่องจำกเทคโนโลยีถึงจุดอ่ิมตัวและไม่มีกำรพัฒนำอีกต่อไปแล้ว ในอนำคตคำดว่ำจะขยำยกำรติดตั้งให้ครอบคลุม
ทั้งมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอก 

                         

           
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แจ้งท ำบัตรนักศึกษำ...ท ำตำมขั้นตอนดังนี ้
1. ติดต่อส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ชั้น 2 

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ยื่นค ำร้องขอท ำบัตรนักศึกษำ 
2. น ำใบค ำร้องขอท ำบัตรนักศึกษำไปช ำระเงินที่ฝ่ำยกำรเงิน  

ชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. ใบค ำร้องขอท ำบัตรนักศึกษำและใบเสร็จค่ำท ำบัตร

นักศึกษำถ่ำยเอกสำรจ ำนวน 1 ชุด พร้อมรูปถ่ำยแต่งกำยตำม
ระเบียบของมหำวิทยำลัย 1 นิ้ว จ ำนวน 1 ใบ 

4. ยื่นเอกสำรท ำบัตรนักศึกษำทั้งหมดได้ที่ส ำนักงำนฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 2 อำคำร 29  

5. รอรับบัตรนักศึกษำ 7 วัน หลังยื่นเอกสำร  
6. วันรับบัตรนักศึกษำกรุณำน ำบตัรประชำชนพร้อมใบนัดรับ

บัตรมำยื่นด้วยตนเอง 
 

เชิญชวนนักศึกษามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมการให้บริการ Printer… 
                 
                                      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ Printer แบบเติมเงิน นักศึกษาสามารถ เติมเงินในระบบได้   

ที่ฝ่ายการเงิน  ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี และสามารถน ามาใช้บริการ Printer ได้ที่  ชั้น 5 อาคาร 29 
และชั้น 6 อาคารส านักวิทยบริการฯ เพียงแค่แตะบัตรนักศึกษาที่ เครื่อง Printer ก็สามารถ   Printer           
ได้ทันที  

ค่าบริการ Printer กระดาษ A4 
ขาว-ด า    ราคา 1 บาท          สี     ราคา   8   บาท 

เวลาการเปิด-ปิดให้บริการมีดังนี้ 
                วันจันทร์ - พฤหัสบด ี  เวลา 08.30 – 19.30 น.   วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

วันเสาร์เวลา 13.00 – 19.30 น.   วันอาทิตย์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

IT….แจ้งข่าวระบบโทรศัพท์ IP Phone 
มจษ.จับมือกับ Google App For Educationเร็วๆนี้ !  

 

*สมัคร E-Mail ในนาม @chandra.ac.th ฟรี ความจุพื้นที่เก็บ 
      ข้อมูล 30GB (ส าหรับบคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เท่านั้น) 
       *สร้างไฟล์ได้อย่างไม่จ ากัดด้วย Google Docs เช่น สร้างไฟล์

เอกสาร ,ไฟล์น าเสนอ, ไฟล์ค านวณ (ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น) 
สามารถใช้งานผ่านทาง Google ได้เลย  

       5  GB เอ ก ส าร ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ใน รู ป แ บ บ  Google Docs            
(เช่น .PDF, .TXT) 

       100 GB ส าหรับ Google Sites ( โปรแกรมท าเว็บไซต์) 
 *ฟรี Google + (โซเซ่ียล) , Maps (แผนที่) , Hangouts (แชท) 

, Translate (แปลภาษา) , Scholar (ฐานช้อมูลงานวิจัย) 
 *ใช้ได้ทั้งระบบ Windows , Android , iOS 
 * ฟรี App Training  

         
             Mail Calendar       Drive      Sites     Plus 

 
 

   
Mail     Calendar         Drive            

Sites                  Plus 
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    "โซเชียล   เน็ตเวิร์ก"    ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 

 ทุกวันนี้ค ำว่ำ "เว็บไซต์ โซเชียล เน็ตเวิร์ก" หรือ 
"เครือข่ำยสังคมออนไลน์" ไม่ใช่ค ำใหม่ในสังคมอีกแล้ว 
โดยเฉพำะในยุคที่ เทคโนโลยีกำรติดต่อสื่อสำรเข้ำมำมี
บทบำทในชีวิตประจ ำวัน ท ำให้โลกปัจจุบันกลำยเป็นโลกที่
ไร้พรมแดนไปแล้ว ทว่ำ กำรเข้ำมำของเว็บไซต์เครือข่ำย
สังคมออนไลน์ก็เป็นเสมือน "ดำบสองคม" ที่มีทั้งด้ำนดี และ
ด้ำนเสีย ขึ้นอยู่กับว่ำ ผู้ใช้จะน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ
เกิดโทษแก่ตัวเอง ในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำโดยอำศัย
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นทุกวัน "โซเชียล เน็ต
เวิร์ก" ก็เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่จะท ำให้ครูผู้สอน  และ
นักเรียนใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น นอกเหนือจำกเวลำที่ อยู่ ใน
ห้องเรียน ดังเช่นที่ "คณะกรรมกำรด้ำนกำรศึกษำ" ของรัฐ
เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐฯ เพ่ิงจะมีมติไปเมื่อสัปดำห์ก่อน 
ในกำรเห็นชอบที่จะก ำหนดนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เกี่ยวกับกำรน ำเอำ "โซเชียล เน็ตเวิร์ก" มำใช้ในฐำนะ
เ ค รื่ อ ง มื อ ส ำ ห รั บ ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น  
 ยกตัวอย่ำงในกรณีของ "เฟชบุ๊ก"หรือ "มำย สเปช" 
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ยอดนิยม  ซึ่งทำงคณะ
กรรมกำรฯ เล็งเห็นว่ำ แทนที่บรรดำเด็กนักเรียนจะอำศัย
เว็บไซต์เครอืข่ำยเหล่ำนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในกำรพูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือใช้เป็น
พ้ืนที่ในกำรบอกกล่ำวควำมรู้สึกของตนต่อคนรอบข้ำงเพียง
อย่ำงเดียว แต่แอพลิเคชั่น หรือฟังก์ชั่นต่ำงๆ ของเว็บไซต์
เหล่ำนี้ ยังสำมำรถเชื่อมโยงพวกเขำกับสถำบันกำรศึกษำ 
หรืออำจำรย์ผู้สอนได้ด้วย เช่น กำรสั่งรำยงำน ส่งกำรบ้ำน 
หรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันเวลำสอบเป็นต้น  
 ขณะเดียวกัน การที่ครูเข้ามาอยู่ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้เป็นหูเป็นตา ใน
การสอดส่องดูแลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาศัยช่องทางการท ามาหา
กินติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนนี้ เข้ามาสร้างความเสียหาย 
หรือก่อภัยคุกคาม โดยเฉพาะอาชญากรรมเก่ียวกับเรื่อง
เพศแก่พวกเด็กๆ ได้ ดังที่มีข่าวครึกโครมอยู่บ่อยๆ กรณี
ของ "คิมิยะ ฮากิกิ" นักเรียนสาววัย 17 ปี ที่ก าลังศึกษาใน
ระดับเกรด 11 ของโรงเรียนแลงเลย์ ไฮสคูล ก็อีกตัวอย่าง
หนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
 โดยก่อนหน้ำนี้เธอมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเขียนเช่น 
เดียวกับนักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนวิชำภำษำอังกฤษของ 
"อ.อูเบรย์ ลุดวิก" ทว่ำครูผู้สอนของเธอได้แนะน ำให้เธอ 
และเพ่ือนในชั้นเรียนใช้ "ทวิตเตอร์" ส่งข้อควำมหำกัน แล้ว
ผลที่ออกมำก็เป็นที่น่ำพอใจ เมื่อปัญหำกำรเขียนที่เคยเยิ่น
เย้อ และประณีตเกินไปก่อนหน้ำได้รับกำรแก้ไข อันเป็นผล
จำกกำร "ทวิต" ข้อควำมซึ่งมีกำรจ ำกัดอักขระอยู่ที่ไม่เกิน 
140 ตัวอักษรต่อครั้งเท่ำนั้นนั่นเอง  

 ขอบคุณท่ีมำจำก   สยามรัฐ 
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/44965  

ชว่ยพัฒนาการเรียนการสอน 

Social   
network 

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

 
                                                             

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/44965

	ปกหน้า1.pdf
	2.library22.pdf
	3.doit.pdf
	4.ctv.pdf

