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   ปีท่ี  7 ฉบับท่ี  1 ประจ าเดือน มกราคม 2563 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น ส ำนักวิทยบริกำรฯ ขอเชิญร่วมพิธีท ำบุญเนื่องในโอกำส วันขึ้นปีใหม่  2563 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี  
ใหม่ ในวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563 ตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป ณ  ชั้น 1 อาคาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพิธีท าบุญเลี้ยงพระ  จ านวน 9 รูป  และถวาย
ภัตตาหารเพล จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบุคลากรทุกท่าน   
และองค์กร ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2563 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเชิญชวนนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร 
เข้าร่วมมหกรรมหนังสือ ARIT FAIR 2020 
มาในธีม “Green mission”  ภารกิจสีเขียว 
งานในปีนี้ทุกคนจะพบกับมหกรรมจัดการแสดง
หนังสือชั้นน าจากส านักพิมพ์ชื่อดังต่างๆ และ
กิจกรรมภารกิจสีเขียว เช่น Paperista, Slot 
Car Race By Bike ,Hologram  และ 
Bingo พบกับมหกรรมหนังสือและกิจกรรมให้
ร่วมสนุกมากมาย วันที่ 20-21 มกราคม 
2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม แล้วพบกันนะคะ 
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Library 

ส านักวิทยบริการฯ ปรับโฉมห้อง Study Room โดยท าการติดต้ังโทรทัศน์ 

จอ LED ในห้อง Study Room เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทกุ

ท่านที่ต้องการติวหนังสือ หรือการจดัประชุมย่อย ติดต่อขอใช้บริการได้ท่ี

เคาเตอร์บริการชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรณารักษ์มีข่าวมาบอก... 
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

By krisada 
language  corner by  ศูนย์ภาษา  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา มีนโยบายห้องสมุดสีเขียว “GREEN ARIT PROJECT” เพ่ือประหยัด

พลังงานและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ศนูย์ภาษาจึงขอใช้โอกาสนี้ น าค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีน่าสนใจเกี่ยวข้องกับการประหยัด

พลังงานและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมาแจ้งให้ทราบกันนะคะ 

Green Building หรอื อาคารเขียว หมายถึงอาคารที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาคารที่ปลกูต้นไม้หรือมพ้ืีนที่สี

เขียวเท่านั้น   แต่หมายถึงอาคารที่ใช้ทรัพยากรในการออกแบบและการก่อสร้างอย่างคุ้มค่า   มีประสิทธิภาพ  ช่วยลดการใช้

พลังงานในอาคาร   การจัดการในอาคารเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีหลายอย่าง  เช่น   ออกแบบให้เปิดรบัแสงธรรมชาติ    

ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ระบบการน าน้าที่ใช้แล้วมาบ าบดัและใช้ประโยชน์อีก ระบบคัดแยกขยะท่ีเกิดขึ้นในอาคาร  

NIMBY หรอืที่มักเรียกกันติดปากว่า นิมบี้ ย่อมาจาก Not in My Back Yard แปลตรงๆ ได้ว่า “ไม่ใช่ในสวนหลังบ้านของฉัน” วลี

นี้ไม่ใช่ศพัท์ใหม่ในวงการสิ่งแวดล้อม แต่เกิดขึ้นมานานกว่า 20 ปี โดยถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ครั้งแรกใน   The Christian Science 

Monitor หนังสือพิมพ์รายวนัของอเมริกา ฉบบัวันที่  6  พฤศจิกายน  2523  ซึ่งศัพท์ค านี้มีความหมายว่า บคุคลหรอืกลุ่มคนซึ่ง

ไม่ต้องการให้สิ่งที่เป็นอันตราย สิ่งที่มแีนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย   หรอืสิ่งไม่น่าพึงพอใจ   ย่างกรายเข้ามาในชุมชนหรอืละแวก

บ้านเรือนที่ตนเองอาศยัอยู่ อาทิ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน บ่อบ าบดัน้ าเสีย นิคมอุตสาหกรรม โรงงานผลิตสารเคมี

อันตรายหรือวัตถุไวไฟ  หลุมฝงักลบขยะ  ทางด่วน  เป็นต้น  ซึ่งการพัฒนาโครงการต่างๆ  เหล่านี้มกัมีการอ้างถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ก็นั่นแหละว่า “สร้างที่ไหนก็ได้ท่ีไม่ใช่ในสวนหลังบ้านของฉัน”                                                                                                                           

GREEN GDP ในภาษาองักฤษใช้ค าว่า  Eco Domestic Product หรือ  EDP  เป็นดัชนีชี้วดัทางเศรษฐกิจที่น าค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค านวณต้นทุนทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิดนี้

ได้รบัการพัฒนาขึ้นมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้วในกลุ่มประเทศนอร์ดิก อนัประกอบไปด้วยสวเีดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และ

ฟินแลนด์ ด้วยมุมมองที่ว่าดชันีชี้ความเจริญที่ใช้กันอยู่มิได้สะท้อนภาพการเจริญเติบ โตที่แท้จริง จึงมีการน าแนวคิดเรื่องต้นทุน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาคิดค านวณ โดยต่อมาพัฒนาเป็นระบบการจัดบัญชีสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ (Environment and 

Natural Resources Account: ENRA) อันประกอบไปด้วยบญัชีทรพัยากรป่าไม้ บญัชีทรพัยากรประมง บัญชีทรัพยากรน้ า บัญชี

ทรัพยากรดิน บัญชีทรัพยากรแร่ธาตุ บัญชีทรัพยากรพลังงาน ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของบัญชีทรพัยากรธรรมชาติ  

การพัฒนาในทุกๆด้านอ านวยความสะดวกสบายให้แก่พวกเราเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็ท าลาทรพัยากรธรรมชาติ

มากขึ้น สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เมื่อธรรมชาติเสียสมดลุ ภัยพิบตัิต่างๆก็ตามมา ในฐานะสมาชิกของโลกใบนี้ เราทกุคนควร

ช่วยกันรับผิดชอบ เริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนก็ได้ เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การลดใช้พลาสติก ตลอดจนการน ากลับมาใช้ใหม่ 

เป็นต้น เพ่ือรกัษาสมดุลของธรรมชาติไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้มีกินมีใช้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

 โดย พี่อ้อ 
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

     เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
(มรภ.ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.มรภ.ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การผลิตครู ทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลัก 3 ประเด็น                                                                                                          
1.การผลิตครูตามราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการผลิตครูที่มีเจตคติท่ีดีและถูกต้อง มีรากฐานทางครอบครัวพื้นฐาน 
มีอาชีพที่มั่นคง และเป็นพลเมืองที่ดี                                                                                                                                          

2.ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ครุสภาก าหนด เป็นครูที่มีทั้งจรรยาบรรณ จิตวิญญาณความเป็นครู เก่งด้านวิชาการ ด้านการ
สอน และสามารถท างานกับชุมชนได้ และ 3.มีคุณลักษณะ มีความรู้และทักษะศตวรรษ 21 อาทิ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ STAM 

ศึกษา Coding และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางปฏิบัติได ้

ลุยผลิต ครูสมรรถนะสูง พัฒนาผู้เรียน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี
 

      “ครูยุคใหม่ต้องเท่าทันและใช้เทคโนโลยีในการผลิต

ส่ือการเรียนการสอนได้   ต้องเข้าใจวิทยาการค านวณ  

จัดกิจกรรมออกแบบห้องเรียน ให้เหมาะสมกับบริบท

ของเด็ก ให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  

มีเหตุมีผล   เพราะอนาคตเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท   

ในการเรียนการสอนมากขึ้นเร่ือยๆ หลักสูตรต้องปรับ

จัดการเรียนการสอนให้ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 ก่อน 

เม่ือครูจบออกไปจะได้สอนเด็กได้   และการเรียนการ 

สอนครู ไม่ใช่เพียงจบแล้วครูสามารถประกอบอาชีพครู

ได้อย่างเดียว เนื่องจากสังคมเปล่ียนไป เรียนวิชาชีพครู

นอกจากมีจิตวิญญาณความเป็นครู สอนเด็กให้คิดเป็น 

ท างานเป็นแล้ว ครูต้องมีอาวุธ มีองค์ความรู้อื่นๆ ท่ีจะ

น าไปสร้างอาชีพอื่นให้แก่ตัวเองได้ด้วย” 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คม ชัด ลึก 
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