ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สำนักวิทยบริกำรฯ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ
เนื่องในโอกำส วันขึ้นปีใหม่ 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทาบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2560 ในวัน ศุกร์
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพิธีทาบุญเลี้ยงพระจานวน 9 รูป และถวาย
ภัตตาหารเพล จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทาบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
และองค์กร ในการต้อนรับศักราชใหม่ 2560
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สิทธิในการยืมหนังสือ หนังสือทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี 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

วารสารใหม่

วารสาร ดิฉัน

วารสาร บ้านและสวน

วารสาร เพื่อนเดินทาง

พร้อมอ่าน..ได้ที่ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ชั้น 1

BOOK

หนังสือใหม่

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทาให้เป็นประชาธิปไตย
306.2
ช 152 ว

Grammar ภาษาอังกฤษ
425
ณ 359 ภ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เย็บควิลต์ทีละขั้น
746.46
ก 364 ย
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Admin..Network
แจ้งข่าวระบบเครือข่ายไร้สายเตรียมเฮ...
งานเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังเพิม่
จุด กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) จานวน 175 จุด เพื่อ
รองรับการใช้งานตามห้องเรียน คราดว่าจะเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งาน
ในเดือนมีนาคมนี้

Admin….MIS
แจ้งการใช้ระบบผ่าน OS และ Web Browser
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
MIS, REG และ MIS WEB สามารถใช้งานผ่าน
Microsoft Window 7-10 ได้แล้วรวมถึงการเข้าใช้งาน
ผ่าน Web Browser ของ Microsoft (Microsoft
Edge) Chrome และ Firefox ก็สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้เช่นกัน

ประกาศ เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

WIFI SSID ชื่อ @WLAN_CRU
ระบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนการใช้งาน กาหนดชื่อผู้ใช้ กาหนดรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และสามารถใช้
งานได้ทันทีหลังการลงทะเบียน ***การสมัครระบบเครือข่ายไร้สายใหม่นั้นจาเป็นต้องสมัครด้วยอีเมลล์ ( E-mail) ของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
สาหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มีหรือลืมรหัสผ่านอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยโปรดติดต่อได้ที่
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 29 และขอความกรุณานาสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบด้วย
สาหรับท่านที่ยังไม่สะดวกในช่วงนี้ก็ยังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายระบบเดิมผ่าน SSID ชื่อ WLAN_CRU
ต่อไปได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ขั้นตอนการสมัครสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.chandra.ac.th/th/doc/CRUwifi.pdf

ยินดีกับผู้โชดดี..ผู้ใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ผลการจับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ iPad mini
ได้แก่ นายพงศธร โต๊ะชา
รหัสนักศึกษา 5711503598
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

โปรโมชั่นปี 2560

ผู้โชคดี
ได้รับ
iPad MINI

น้องนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์อาคาร 29 ชั้น 5
ครบ 10 ครั้งรับของที่ระลึกฟรีทันทีน้องหมีน่ารัก
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การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ไทยรัฐ)
"การลงทุนทางการศึกษา ด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ต้องสามารถ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ...ถ้าทาไม่ได้หรือทาไม่เป็น..จะเป็นการ เสียเปล่าไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน...ความสามารถในการจัดการต้องมีการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ...
มิใช่ไครๆก็ทาได้"....
สถานศึกษาในยุคปัจจุบันมี การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมเป็น
อย่างมาก อิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนและสถานการณ์ของการเรียนการสอน
แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การจัดการสภาพแวดล้อม ทางการเรียนซึ่งจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย สภาพแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษาปัจจุบันถูกกาหนดด้วย
เทคโนโลยีที่ได้มี การพิจารณานาเข้ามาใช้ การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานศึกษาอย่าง น้อย 3 ประการ ได้แก่ 1.
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ( Technology alters orientation.)
สถานศึกษา สภาพของผู้เรียน และผู้สอนได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีมี
ลักษณะของการใช้ชีวิตในฐานะผู้เรียน และผู้สอนเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของทั้ง
ผู้เรียนและผู้สอนผูกพันและขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น วันนี้ไฟดับงด
จ่ายกระแสไฟฟ้า นักเรียนไม่สามารถทนนั่งในห้องเรียนที่ร้อนอบอ้าวได้
เช่นเดียวกับครูที่ไม่สามารถทาการสอนได้ เพราะเครื่องฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์ไม่ทางาน สื่อต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมมาไม่สามารถนามาใช้ได้ และ
มีการเรียนการสอนภาคนอกเวลาซึ่งมักจะสอนในเวลากลางคืนคงไม่มี

การจุดเทียน หรือจุดตะเกียงเพื่อการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ แสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของการเป็นผู้เรียนและการเป็นผู้สอนในสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และผูกพันกับเทคโนโลยีมากขึ้นจนบางท่านอาจ
คิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลในการ กาหนดวิถีชีวิตไม่เพียงการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตเท่านั้น
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิธีการ ( Technology alters
techniques.) วิธีการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันมีหลายรูปแบบ
หลายลักษณะ และในจานวนรูปแบบต่างๆ ของการเรียนเหล่านั้น
จาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เช่น การเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง
การเรียนด้วยสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือรูปแบบของการเรียนการ
สอนที่ไม่จาเป็นต้องมีชั้นเรียนให้ผู้เรียนเรียน ได้ด้วยตนเองจากแหล่งวิทย
บริการที่มีอยู่หรือจากชุดการเรียนที่ทาขึ้นสาหรับ ผู้เรียนลักษณะนี้
โดยเฉพาะ นอกจากนี้เทคนิควิธีการเรียนการสอน การประเมินผล ยัง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีครูเป็นศูนย์กลาง กลายเป็นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนมากขึ้น
3.
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของการเรียน
(Technology alters situations of learning.) การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ของการเรียนในสถานศึกษา เป็นสภาพใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ
กับนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ สถานการณ์ของการเรียนการสอนในสภาพ
ของสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เต็มไปด้วย เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนรู้
จะมีบรรยากาศของการเรียน เงื่อนไขในการเรียน ที่แตกต่างจากเดิม
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสถานการณ์และเงื่อนไขที่ตนเองต้องการได้
มากขึ้น สถานการณ์ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องสร้างขึ้นด้วย
ครูผู้สอน เท่านั้นอย่างแต่ก่อน แต่เทคโนโลยีสามารถจะสร้างสถานการณ์
ของการเรียนให้เกิดขึ้นได้และมีความหลาก หลายอีกด้วย
จากผลของการเปลีย่ นแปลงโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนดดัง
กล่าวข้างต้น ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษาต้องมีการ
วางแผนและจัดการกับ เทคโนโลยีที่เป็นตัวกาหนดนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปสู่
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องการให้เกิดขึ้น
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากไทยรัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

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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