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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน 

 

     ส านักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาฐานข้อมูล Big Data  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยร่วม
จัดเก็บข้อมูลชุมชน ที่ ต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 

    ส านักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล (Policy Lab) ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคาร

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                       
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาต าบล (Policy Lab) 
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Library 

      วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วาทินี นิลงาม น านักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   ฟังบรรยายเรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุ” โดย นางสาว      
ศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ นักเอกสารสนเทศ เป็นผู้ให้ความรู้  โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแนะน าฐานข้อมูลจดหมายเหตุของส านักวิทยบริการ
ในการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุขององค์กร 

งานวิทยบริการจัดการบรรยาย เรื่อง  การจัดการจดหมายเหตุ 
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

    เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร 
แก่วิทยาการ  และผู้ช่วยวิทยากร  ในโครงการอบรมและสอบมาตรฐานวัดมาตรฐานสมรรถนะ  ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา IC3 Digital Literacy Certification (Living Online) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ช้ัน 6 อาคาร 29 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้นโยบายการยกระดับการศึกษา
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ  การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ดังน้ัน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   จ าเป็นที่จะต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อน าติดตัวไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างถูกต้องและด ารงชีวิตในสังคมในยุคปัจจุบัน 

 
 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการจัดอบรม 
และ  สอบวัดมาตรฐาน สมรรถนะ  ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล โดยการใช้  
ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification ในโมดูลLiving 
Onlineโดยการรับรองของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และสถาบัณคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ให้แก่นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาคเวลาราชการ ทั้งหมด 5 วัน 
คือ วันพุธที่ 9,16,30 ตุลาคม 2562 และวันพุธที่ 6,13 พฤศจิกายน 2562 
โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมเป็น
วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร 

      ซึ่งในปีนี้ มีจ านวน ผู้เข้าสอบเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 1 ,202 คน ได้ผ่านการทดสอบ 694 คน หรือ 53.30% (ได้
ประกาศนียบัตรด้านไอที วิชา Living Online 700 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000คะแนน ) และรับใบ certificate ของ 
รางวัลของท่านอธิการบดีผู้สอบผ่านคะแนนสูงสุด 12 อันดับ 
 

ไอท.ี.บอกเล่า 
By krisada 
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

 

     นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  กล่าวว่าน่าเป็นห่วงว่า การใช้ชีวิตในยุคที่ 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าและใช้ประโยชน์หลายสิ่งในช้ินเดียว โดยเฉพาะยุค 5 จี ที่กระแสก าลังมาแรง ซึ่ง
จะมีความก้าวหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น เมืองอัจฉริยะ รถยนต์ไร้คนขับ การใช้ระบบจีพีเอส (GPS) ช่วยน าทาง รวมทั้งการ
ใช้เคร่ืองคิดเลข การบันทึกเบอร์โทรศัพท์ในมือถือ เป็นต้น  การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บ่อยๆ อาจท าให้การใช้สมองเพื่อคิด 
จดจ า ตัดสินใจน้อยลงเร่ือยๆ และเกิดสภาวะที่คนไทย เรียกว่า สมองเป็นสนิมอย่างไม่รู้ตัวได้ ซ่ึงจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะ
สมองเสื่อมเร็วขึ้น ประชาชนจึงต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  

     เพราะพึ่งความอัจฉริยะไฮเทคมากไป การใช้สมองเพื่อคิดและจ าน้อยลง อาทิ  ใช้จีพีเอสช่วยน าทาง การบันทึกเบอร์
โทรศัพท์ในมือถือ ย้ าควรใช้เท่าที่จ าเป็น ควรเพิ่มการฝึกกระตุ้นการใช้สมองทั้งในชีวิตประจ าวัน  และการใช้เกมประเภท
ช่วยฝึกสมอง อาทิ เกมจับผิดภาพ จิกซอว์ เกมไขว้ค าศัพท์ เกมสะกดค า   ระบุหากสมองไม่มีการฝึกกระตุ้นใช้งานเร่ือยๆ  
จะมีผลให้เซลล์ประสาทที่มีเสื่อมสลายไป  เสี่ยงเกิดสมองเสื่อมเร็วขึ้น  ขณะนี้พบผู้สูงวัยสมองเสื่อมกว่า 8 แสนคน ส่วน
ใหญ่รักษาไม่หายขาด 

     วิธีการฝึกสมองเพื่อลดการเกิดสนิมและชะลอการเสื่อม ประชาชนทุกวัยต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ท า
ตั้งแต่ตอนน้ี เช่น ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ควรออกก าลังกายแบบแอโรบิค คือมีการเคลื่อนไหวต่อเน่ืองกันตั้งแต่ 15 
นาทีขึ้นไปต่อคร้ังอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น  วิ่ง  ว่ายน้ า  ปั่นจักรยาน เดินเร็ว  จะให้ผลท าให้การไหลเวียนเลือดดี 
กระตุ้นการสร้างเซลล์สมอง และปรับสมดุลย์ของสารเคมีในสมอง ช่วยสลายความเครียดไปในตัว ท าให้อารมณ์แจ่มใส  

พึ่งพา “เทคโนโลย”ี มากไป 

เสี่ยง “สมองเสื่อม” 
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