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   ปีท่ี  7 ฉบับท่ี  9 ประจ าเดือน กันยายน 2563 

 
แบบฟอร์

ม

ลงทะเบีย

น ส านักวิทยบริการฯ จัดนิทรรศการ     ภาพเก่า… เล่าเร่ือง 

     เน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส านักวิทยบริการฯ จัดนิทรรศการ

ภาพอดีต ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ บริเวณด้านข้างและหน้าตึกส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

คุณชมพูนุช ตันพานิช                                                                                         
หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

“สุขสันต์วันเกษียณ  งานที่เคยท ามาด้วยความเพียร    

ไม่แปรเปลี่ยน  จะสานต่อขอวางใจ  ขอให้จงสดใส

หมดทุกข์โศก  คลาดแคล้วโรคโรคาไม่มาใกล้  คุณความ  

ดีที่ท ามาท าต่อไป  และขอให้สุขสดชื่นทุกคืนวัน ” 

  วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Library 

บรรณารักษ์รีวิว 

ประมวลภาพงานมุทิตาจิต “ฮักนะ พี่หน่า” 

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน ส านักวิทยบริการฯได้จัดงาน  
มุทิตาจิตแก่หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการฯ      
คุณชมพูนุช ตันพานิช เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 
2563 

        สวัสดีค่ะ วันน้ีคอลัมน์บรรณารักษ์รีวิวของเรา จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนังสือในดวงใจของพ่ี                                         
บรรณารักษ์ ว่ามีหนังสือท่ีชื่นชอบ เรื่องอะไร วันน้ีได้รับเกียรติจากพี่แหม่ม คุณภูวรา มัสตูล มารีวิว                                     
หนังสือท่ี ชื่นชอบ น่ันคือเรื่อง “Who Moved My Cheese?”ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” หนังสือเล่มนี้เขียน                                    
โดย ดร. สเปนเซอร์ จอห์นสัน โดยหนังสือเรื่องน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการเตือนสติผู้คนให้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง                          
และสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงอย่างรู้เท่าทัน  เนยแข็ง เปรียบเสมือน ส่ิงท่ีผู้คนแสวงหาในชิวิต เพราะเชื่อว่ามันจะน าความสุขและน า
ความส าเร็จมาให้ เขาวงกต เปรียบเสมือน สถานท่ีท่ีผู้คนเข้าไปเพื่อแสวงหาส่ิงท่ีต้องการ  หนูชื่อ “สนิฟฟ์” เปรียบเสมือน ผู้ท่ีช่างสังเกต และ
รู้ทันการเปล่ียนแปลง หนูชื่อ “สเคอร์รี่” เปรียบเสมือน ผู้ท่ีไม่ยึดติด กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  คนแคระชื่อ “เฮม” เปรียบเสมือน ผู้
ท่ีปฏิเสธ และต่อต้านการเปล่ียนแปลง คนแคระชื่อ “ฮอว์” เปรียบเสมือน ผู้ท่ีเรียนรู้ และปรับตัวตามการเปล่ียนแปลง  พี่แหม่มบอกว่าชอบ
หนังสือเล่มนี้เพราะมีเน้ือหาท่ีให้ข้อคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตมี โดยอ่านแล้วมีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิต เช่น 1.คนส่วนใหญ่มัก
ยึดติดกับ”ความส าเร็จ” ย่ิงให้ความส าคัญ กับความส าเร็จ มากเท่าใด ก็จะท าให้ไม่เกิดการพัฒนา วันน้ีก็ขอขอบคุณพี่แหม่มส าหรับการรีวิว
หนังสือในดวงใจให้เราอ่าน ติดตามฉบับหน้าจะเป็นพี่บรรณารักษ์คนไหนมารีวิวหนังสือให้เราได้อ่านอีก พบกันใหม่ สวัสดีค่ะ 
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ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com 

By krisada 

     กลับมาอีกครั้ง ส าหรับโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐาน ความรู้
ทางด้านไอที IC3 Digital Literacy Certification  หลักสูตร Living Online 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก าหนดการสอบ ในวันพุธที่ 7,14,21,28 
ตุลาคม 2563 และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-19.30 
น. ทั้งนี้การอบรมและสอบจัดขึ้นในวันเดียวกัน 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษดา พูลยรัตน์ ท่ีได้รับ
รางวัล "ดาวประดับจันทร"์ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563  
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Credit : www.it24hrs.com 

โทร 0-2942-6800 ต่อ 1707 

ที่มา : http://www. beartai.com 

 

                                          นายจอห์น แลกซัน (Mr.JohnLaxon) ผู้อ านวยการ ประจ าภูมิภาคเอเชีย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์                     
                                          กล่าวระว่างการเสวนาในงาน Startup Thailand and Innovation Expo 2020 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด   
                                         “Innovation in Times of Crisis : นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤต เมื่อเร็วๆ น้ีว่า ภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแรงของระบบ 
                                          การศึกษานิวซีแลนด์ เกิดจากวัคซีนการเรียนรู้ที่ประเทศได้ออกแบบผลิตและวางแผนอัดฉีดเข้าระบบตั้งแต่ยัง 
                                          ไม่เกิดวิกฤติรุนแรง เมื่อเกิดการแพร่ระบาด(pandemic) ที่สร้างผลกระทบกับการศึกษาทั่วโลก ท าให ้
                                          นิวซีแลนด์สามารถรับมือได้อย่างดีโดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ทันทีท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ 
                                          นักเรียนได้หยุดชะงักลง โรงเรียนต่างๆในนิวซีแลนด์และทั่วโลกต่างเร่งปรับตัวสู่ระบบการเรียนทางออนไลน์ 
รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ รวมถึงนักเรียนชาติที่เรียน
อยู่ในนิวซีแลนด์ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 125,000 คน เป็นนักเรียนไทยกว่า 3,500 คน รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้การช่วยเหลือท้ังด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนดิจิทัลอย่างท่ัวถึง นอกจากนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแพ็คเกจช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติใน
ด้านอื่นๆ เช่นด้านการท างานพาร์ทไทม์ ช่วยเหลือด้านเงินทุน ดูแลด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู ่

 

ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลที่นิวซีแลนด์ได้น ามาใช้พัฒนาระบบการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ดิจิทัล 
- การน าแอพลิเคชั่นห้องเรียนดิจิทัล (Kami Application) ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มอันหนึ่งทางด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์ ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับครูผู้สอน เขียนข้อความ หรือแก้ไขได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม มีเครื่องมือและคุณสมบัติการท างานร่วมกัน อาทิ ครู
สามารถแชร์ใบการบ้านกับนักเรียน และนักเรียนสามารถแก้ไขหรือไฮไลท์เพ่ิมเติมในคลิปวิดีโอ หรือบันทึกเสียงได้ ครูสามารถพูดคุยตอบโต้กับ
นักเรียน และเห็นนักเรียนท างานได้แบบเรียลไทม์ ท าให้ Kami ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน 175 ประเทศท่ัวโลก มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 13 
ล้านคนท่ัวโลก 
- การน าเทคโนโลยีแบบอวตาร virtual reality โปรแกรมที่ทันสมัยเสมือนจริง มาใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการแบบลงมือจริง 
ส าหรับการสอนทางออนไลน์หลักสูตรพยาบาล ของสถาบัน Whitireia New Zealand 
- การน า Code Avengers ในรูปแบบเกมส์ที่น่าสนุกและติดตามเข้ามาช่วยวางรากฐานการศึกษาดิจิทัล ส าหรับตั้งแต่เด็ก 5-10 ขวบ 

 

นิวซีแลนด์ย ้ำภำพผู้น้ำนวัตกรรมกำรศึกษำโลก พัฒนำแอปพลิเคชั่นห้องเรียน
ออนไลน์ดิจิทัล 
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