ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
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2016

Book Tech Fair
ตอน..เปิดเล่มเปิดโลก

16-18 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณใต้อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พบกันอีกครั้งกับงาน Book Tech Fair 2016 ตอน “เปิดเล่มเปิดโลก ” ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
งานนี้ได้รวบรวมหนังสือทุกประเภทสาหรับคนทุกวัย โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 18 พฤศจิกายน ณ บริเวณใต้อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...
ภายในงานท่านจะได้พบกับการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ ร.๙” ในงานยัง มีการออกร้าน
จาหน่ายหนังสือราคาถูก จากสานักพิมพ์มากมายที่นามาให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ พร้อมโปรโมชั่น
และของที่ระลึก แล้วพบกัน...

อ่านนอกเวลา

หนังสือน่าอ่าน
ชื่อเรื่อง : สุดยอด นักเคมีโลก
ผู้เขียน : ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน
การพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี,2554
เลขหมู่ : 925 ส778ส

“สุดยอด นักเคมีโลก ” เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานและประวัติของนักเคมีตั้งแต่พาราเซลซัล
แห่งยุคเล่นแร่แปรธาตุ จนถึงเซเวลแห่งยุคเคมีเฟมโตซึ่งจะทาให้ผู้อ่านเห็นวิวัฒนาการของวิชาเคมี
ชีวิตที่อุทิสสร้างโมเลกุลและวัสดุ ความฉลาดระดับอัจฉริยะในการสกัด การวิเคราะห์และการวิจัย
ซึ่งจะทาให้ผู้อ่านได้สาระความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกัน เนื้อหาในเล่มได้
ยกตัวอย่างเกร็ดชีวิตของบุคคล เช่น ลาวัวซีเย คาเวนดิช และเมนเดลเลเยฟ ซึ่งทาให้ผู้อ่านทราบ
ถึงแรงบันดาลใจที่เป็นแรงผลักดันให้อัจฉริยะบุคคลเหล่านี้สนใจศึกษาทางด้านเคมี “เคมี เป็น
วิทยาศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์และทาให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น”
ติดตามอ่าน “ สุดยอด นักเคมีโลก “ ได้ที่ตู้หนังสือชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

641.5637
พ 516 ค

658.872
พ 987 ท

BOOK

หนังสือใหม่

200.1
ศ 181 ศ

659.144
ก 672 ส
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ...จับจริง แจกจริง
รับของที่ระลึกฟรีทันที ! ต่อที่ 2 !..ลุ้นจับรางวัลใหญ่ iPad mini

ผู้โชดดี
ท่านแรก

จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 11 มกราคม 2560

www.chandra.ac.th

Admin Network
ประกาศ เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

ผู้โชดดี
ท่านที่สอง

สมัคร Mail @chandra.ac.th ผ่านหน้าเวปไซต์
น้อง ๆ นักศึกษาที่ยังไม่มี e-mail ของมหาวิทยาลัย( @chandra.ac.th)
สามารถสมัครผ่านได้ที่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
www.chandra.ac.th

WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU
ระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนการใช้งาน กาหนดชื่อ
ผู้ใช้ กาหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และสามารถใช้
งานได้ทันทีหลังการลงทะเบียน***การสมัครระบบเครือข่ายไร้
สายใหม่นั้นจาเป็นต้องสมัครด้วยอีเมลล์ ( E-mail) ของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
สาหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มี
หรือลืมรหัสผ่านอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยโปรดติดต่อได้ที่
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 และขอความ
กรุณานาสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบด้วย
สาหรับท่านที่ยังไม่สะดวกในช่วงนี้ก็ยังสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายระบบเดิมผ่าน SSID ชื่อ WLAN_CRU
ต่อไปได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ขั้นตอนการสมัครสามารถดาวโหลดได้ที่
http://www.chandra.ac.th/th/doc/CRUwifi.pdf

Mail(Google) @ CHANDRA
สมัครเข้าใช้ CRU google Mail

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยใช้
Account E-Mail ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
ดอท ด้วยนามสกุล 2 ตัวหน้า
ตัวอย่าง เช่น สมชาย

Somchai.ji@chandra.ac.th
-สมัครเรียบร้อยรอ 3 วันทาการ สามารถติดต่อรับ E-mail และ
Password ได้ที่สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 29 ชั้น 2
-สาหรับนักศึกษาที่ลืม Password e.mail สามารถเขียนคา
ร้องงของ Password ใหม่ได้ที่สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 29 ชั้น 2
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ในหลวงกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อเป็นทุนประเดิมก่อตั้งเป็นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น
และหลังจากนั้นองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมโดยเสด็จพระ
ราชกุศลอย่างพร้อมเพียง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และได้
ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ช่อง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ได้
ออกอากาศการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งนี้ก็
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนประเดิม 50
ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม และทรงพระกรุณาพระราชทานตรงสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ เป็นการพระราชทาน
การศึกษาไปสู่ปวงชน โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ดารงตาแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันสานักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ตั้งอยู่เลขที่ 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 282 6734 โทรสาร 0 2282
6735 และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทา
หน้าที่ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชทรัพย์จานวน50ล้านบาท ที่องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวาย

นอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนวังไกล
กังวล ร่วมกับมูลนิธิฯ ถ่ายทอดสดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาแพร่ภาพทางโทรทัศน์ทั้ง6ช่อง นับเป็นการ
นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียน ไม่ว่าร่ารวยหรือยากจนในทุกภูมิภาคของประเทศได้
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรครูผู้สอน โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนชนบทห่างไกลอีกด้วย ทั้งนี้
การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนวังไกลกังวล กับโรงเรียนปลายทาง
(Distance Schools) ในพื้นที่ต่างๆ จะมีลักษณะของการโต้ตอบ หรือ
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ( Interactive Communication) ในกรณี
ของการสอบถามปัญหาหรือคาถามต่างๆการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มุ่งผลด้านขยายโอกาสในเชิงปริมาณ มีผลให้สถานศึกษา
ต่างๆ ที่จัดการศึกษาในระบบชั้นเรียน มีโอกาสขยายการดาเนินงานได้
ในวงกว้างมากขึ้น สามารถเข้าถึงนักเรียน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติมในจานวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในด้านคุณภาพนั้น
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้มีส่วนช่วยทาให้นักเรียนในชนบทที่
ห่างไกล มีโอกาสได้รับความรู้ และศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับนักเรียน
ในเมือง รวมทั้งยังส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยอีกด้วย 18 ปี การศึกษาพระราชทาน โดยมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิฯได้ร่วมมือกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนว
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทา
eLearning ของเนื้อหาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้ง 3 ระบบ
เรียกว่า ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา ระบบ eDLTV ระดับ
มัธยมศึกษา และระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

ที่มา: https://rpk20.wordpress.com/2012

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