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ประจ าเดือน  กรกฏาคม 2559 ปีที่  3 ฉบับที่  6 

      

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 
 

มีข่าวดีมาบอก !!  สารจากผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เตรียมเปิดให้บริการแล้ว 

 เปิดภาคเรียนใหม่นี้ น้องๆ นักศึกษาจะได้พบกับ คอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมแกะกล่อง ที่ทันสมัย แรง
กว่าเดิม เร็วกว่าเดิม เพื่อรองรับการใช้งานการเปิดภาคเรียนใหม่ ไว้ให้น้องๆ ได้สัมผัส ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 อาคาร 29 และ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ห้องสมุด)  แล้วพบกันเร็วๆ นี.้.. 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             

             เมื่อ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารจากงาน

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม 

งานเทคโนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อศึกษา

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างานด้านการปฏิบัติงาน  ใน

การนี้ทางคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมตามชั้นต่าง ๆ ของส านักวิทย

บริการฯ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเย่ียมแกร 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ 
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 หนังสือน่าอ่าน 

B
O

O
K

 

โครงการ  Mobile Library 

   เมื่อ  วันที่ 15 มิถุนายน 2559 กลุ่ม งานวิทย
บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้น าหนังสือไปมอบให้กับชุมชน 
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไสวตาแตง เสนานิคม 2 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น าโดยท่าน
อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม รองผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการฯ และคณะ 

“ห้องสมุดเพื่อเด็กและชุมชน” 
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สารจาก 

   การใช้สัญญาณ Wi-Fi ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจจะใช้งานไม่ได้ชั่วคราวในบางจุด  เนื่องเกิดจาก
ฝนตกท าให้ไฟฟ้าดับบ่อยจึงส่งผลให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเกิดการช ารุด  ท าให้สัญญาณ  Wi-Fi ขาดหายในบาง
จุด ทาง Admin Network ก าลังด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการฯ  จึงขอ
อภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

           
 
 
 

            ขณะนี้ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการติดตั้งเคร่ือง
สแกนลายนิ้วมือ  รุ่นใหม่  แล้ว  จ านวน  3 จุด   โดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ตามสถานที่  ดังนี ้ 
 

 จุดที่  1 ชั้น 1 หน้าห้องส านักงาน  อาคาร  คณะวิทยาการ
จัดการ 
 จุดที่  2 ชั้น  1 อาคาร  4 หน้าห้องส านักงาน  คณะ
ศึกษาศาสตร์  
 จุดที่ 3 ชั้น 1 อาคาร 29 
 

           ส่วนที่เหลือก าลังด าเนินการติดต้ัง  อีก 3 จุด ต่อไป  ได้แก่  
อาคารคณะวิทยาศาสตร์  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หาก
ด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะด าเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป  

 

 

 
 
       Microsoft เตือน“ฟรีอัพเกรด Windows 10” 
หมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคม ปีนี้ 

Microsoft ออกโรงเตือนผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ท าการ
อัพเกรด Windows 10 ว่าในวันที่  29 กรกฎาคมปีนี้  จะ
หมดเขตการอัพเกรดฟรีอย่างเป็นทางการ  หากเลย
ก าหนดวันน้ันไปผู้ใช้ก็จะต้องเสียค่าซื้อลิขสิทธิ์แบบ
ตัวเต็มถึง  119 เหรียญฯ  หรือประมาณ  4,200 บาท  
ตอนนี้ใครที่ใช้  Windows 7, 8 หรือ 8.1 อยู่ หากอยาก
ได้ Windows 10 สามารถอัพเดต  Patch ปัจจุบันให้
ครบ ศึกษาเงื่อนไขแล้วไปรับการอัพเกรดฟรี 

 

MIS… แจ้งข่าว IT..Knowledge… 
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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  นายพิสิษฐ ์ผอูนรัตน์  นางสาวศุภวาร แย้มประยูร   นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์           
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดท าโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707 

 
     
  

 
                                                             

 
 
 
Don Tapscott  ได้เขียนหนังสือชื่อ The Digital Economy ในปี

พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996)  กล่าวว่า สถานการณ์ของโลกยุคใหม่  ได้เปลี่ยน
เศรษฐกิจไปสู่ยุคเครือข่ายทางปัญญา คือ เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งข่าวสาร
ทั้งหมดจะอยู่ในรูปดิจิตอล ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว มากกว่า มี
คุณภาพดีกว่า  และสามารถส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบ  โดยไม่ขึ้นอยู่กับ
เวลาและสถานที่ 

เศรษฐกิจดิจิตอล เป็นเศรษฐกิจของผู้มีความรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความรู้ เป็นยุคทึ่ท างานโดยคนมีความรู้  
บริโภคโดยคนมีความรู้ มีการแข่งขันเพ่ืออนาคตในการประดิษฐ์คิดค้น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 

เศรษฐกิจดิจิตอล  องค์กรจะแตกตัวเล็กลง เป็นเศรษฐกิจแบบ
เครือข่าย  มีนวัตกรรมเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เป็นเศรษฐกิจแบบโลกาภิ
วัตน์  ที่ถูกผลักดันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจดิจิตอล  ท าให้การศึกษาแบบเดิมไล่ตามความต้องการ
แบบใหม่ไม่ทัน ท าให้เกิดการศึกษาแบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิตอล  
ที่ต้องอาศัยระบบการคิดที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  มีขอบเขต
กว้างขวางกว่าเดิม มีความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการท างานมากขึ้น 
ซึ่งสาระส าคัญของการศึกษาแบบใหม่มีดังนี้ 

          1. การท างานและการศึกษากลายเป็นสิ่งเดียวกัน  เพราะ
เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของการท างานที่อาศัย
ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  ท าให้เกิดการรวมกันระหว่างการท างานกับ
การศึกษา  เป็นการท างานที่ต้องอาศัยความรู้ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ คือต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลา  เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุค
เศรษฐกิจแบบเก่าความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเพียงเล็กน้อย 

          2. การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องท าตลอดชีวิต ในยุคเศรษฐกิจแบบเก่า  
ชีวิตถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเวลาศีกษากับช่วงเวลาท างาน  ในช่วงศึกษา
จะศึกษาจากสถาบันการศึกษา และใช้เวลาที่เหลือของชีวิตท างานและ
เติบโตไปตามสายงาน แต่ในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่  ผู้ท างานจะต้อง
ทบทวนความรู้ที่มีอยู่ตลอดเวลาหรืออาจตลอดชีวิต  การศึกษากลายเป็น
กระบวนการที่ต้องท าตลอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญคือผู้ก้าวทันอนาคต การศึกษา
กลายเป็นศิลปะของการมีชีวิตอยู่ 

          3. การศึกษาเปลี่ยนจากการเรียนในสถาบันการศึกษาตามปกติ
ไปสู่ภายนอก  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ต้องอาศัยความรู้ 
ต้องการการศึกษาตลอดชีวิต  เอกชนจึงต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบ
ด้านการศึกษามากขึ้น การศึกษาซึ่งครั้งหนึ่งเรียนรู้กันในวัด ต่อมาเป็น
หน้าที่ของรัฐบาล และสุดท้ายก าลังเปลี่ยนไปอยู่ในมือของภาคธุรกิจ 
เพราะเศรษฐกิจแบบใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยความรู้ บริษัท
และคนท างานจะต้องรับผิดชอบในการศึกษา  เพ่ือให้การท างานงานมี
ประสิทธิภาพ ความรู้คือปัจจัยในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีและ
รูปแบบการท างานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

           4. สถาบันการศึกษาก าลังปรับตัวเพ่ือให้ตัวเองยังมีประโยชน์
ต่อไป  แต่การปรับตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้า ในสถานการณ์ที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง  ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล  การศึกษาไม่สามารถเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนได้ทั้งหมด  ท าให้สถาบันการศึกษาต้องทบทวนบทบาทของ
ตนเอง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น 

           5. ความจ าเป็นในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้กลายเป็น
จิตส านึกขององค์กร  องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถ
เพ่ิมความรู้ความสามารถ เพ่ือจะได้กระท าในสิ่งที่ต้องการ  องค์กรแห่งการ
เรียนรู้เกิดจากการท างานเป็นทีม  มีการแข่งขัน มีวิสัยทัศน์ และการเรียนรู้
ร่วมกัน 

           6. สื่อแนวใหม่สามารถเปลี่ยนระบการศึกษาท าให้เกิด
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพ่ือใช้ในการท างานและการเรียนพร้อม
กัน ส าหรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล พ้ืนฐานด้านสารสนเทศและวัฒนธรรมที่
สร้างโดยมนุษย์ ก าลังกลายเป็นสิ่งที่พบได้ในทางด่วนข้อมูล ช่วยให้
สามารถฝึกอบรมความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ทักษะ
ใหม่ๆ ฯลฯ ท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ในที่ท างาน ในรถยนต์ หรือที่บ้าน
ก็ได้  จะเห็นว่า  นอกจากสถาบันการศึกษาจะเปลี่ยนระบบการศึกษาให้อยู่
ภายในมือของเอกชนมากขึ้นแล้ว  เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเปลี่ยน
สถาบันการศึกษาได้ เทคโนโลยีอาจท าให้ครูมีหน้าที่กระตุ้น  อ านวยความ
สะดวก แทนการพูดแต่ข้อเท็จจริงซ้ าไปซ้ ามา การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาเป็นพัฒนาการที่ส าคัญที่สุด สื่อประสมท าให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

ทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ก าลังเกิดขึ้น และเกิดขึ้น
ต่อๆไป  เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลากหลาย 
โดยมีเทคโนโลยีน า                                 ที่มา :เขียนโดย Paisarn Kraisit 
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