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172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2890 2307

สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับสารวิทยบริการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนกรกฎาคม
ซึ่งเดือนนี้ มีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา นอกจากนั้น งานหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้นำเสนอข้อปฏิบัติในการใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแนะนำเว็บไซต์ http://www.rusiedotton.thai.net (ฤๅษีดัดตน ฉบับดิจิทัล) สาระความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการอบรม Photoshop ตามโครงการจัดการความรู้ (KM) และ
การรับประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการฯ สำหรับงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้นำเสนอ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรม Moodle และเช่นเคยสำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพูดที่ควรนำไปปฏิบัติ
คือ “คิดก่อนพูด แต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิด”

3 วันอาสาฬหบูชา
4 วันเข้าพรรษา
5 งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ฤาษีดัดตน ฉบับดิจิทัล
7 สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
8 สำนักวิทยบริการฯ รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10 ปฏิทินปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 เกร็ดความรู้ : คำพูด ต้องห้าม แต่ ฮิต ในที่ทำงาน

ปรัชญา: ประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสู่สังคม
วิสัยทัศน์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจ: 1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย

วันอาสาฬหบูชา

ในปี 2553 นี้ ตรงกับ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553
วันอาสาฬหบูชา คือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน หลังจากสมเด็จพระพุทธองค์
ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึง
ว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้
เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. อุคฆติตัญญู ผู้ที่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่มี
ผู้สั่งสอน เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว พร้อมที่จะบานเมื่อได้
รับแสงอาทิตย์ในวันนั้น
2. วิปัจจิตัญญู สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ ต่อเมื่อท่านได้ขยายความ
ให้พิสดารออกไป เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำ จะบานในวันรุ่งขึ้น
3. เนยยะ ผู้ที่พากเพียรพยายาม ฟัง คิด ถาม ท่องอยู่เสมอ
ไม่ทอดทิ้ง จึงได้รู้ธรรมวิเศษเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำ แต่เมื่อ
ได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำแล้ว ก็ย่อมจะโผล่และบานขึ้นในวันต่อๆ ไป
4. ปทปรมะ ผู้ที่แม้ฟัง คิด ถาม ท่องแล้ว ก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษ
ได้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปือกตม รังแต่จะเป็นอาหารเต่าและปลา
เมื่อทรงเล็งเห็นเหตุนี้แล้ว พระพุทธองค์ตกลงพระทัยที่จะสอนบุคคล
ประเภทแรกก่อน จึงเสด็จจากตำบลพระศรีมหาโพธิ์ ถึงกรุงพาราณสี
ในตอนเย็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอาสาฬหะ ประทับแรมอยู่กับปัญจวัคคีย์นั้น

รุ่งขึ้นวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์
สรุปลงด้วยอริยสัจ 4 ได้แก่
1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ ความดับทุกข์
4. มรรค ทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศนากัณฑ์
นี้ว่า "ปฐมเทศนา" ขณะที่ทรงแสดงธรรมอยู่นั้น ท่านโกณฑัญญะ หรือ
อัญญาโกณฑัญญะ หัวหน้าคณะปัญจวัคคีย์มีความเข้าใจในหลักสัจธรรมของ
พระองค์ จึงได้สมัครเข้าเป็นสาวก นับเป็น "ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า
หลังจากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะทูลขออุปสมบท ซึ่งพระพุทธองค์ประทานอนุญาต
ด้วย "เอหิภิกขุ อุปสัมปทา"นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาที่บวชตาม
พระพุทธองค์ จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์สำคัญๆ ในวันนี้มีถึง 4 ประการ ด้วยกันคือ
1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
4. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ
พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ
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ที่มา : http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?

วันเข้าพรรษา

ในปี 2553 นี้ ตรงกับ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553
การเข้าพรรษา คือ การที่พระภิกษุตั้งใจว่าจะอยู่ประจำ
ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน ไม่ไปค้างที่อื่นในระหว่างนั้น
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ
ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะ
ต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ
ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แต่พอเข้าฤดูฝนถนนหนทางเป็นโคลนเลนทั่วไปหมด
และทางเดินบางสายต้องผ่านไร่นา ซึ่งเจ้าของเขาไถ่หว่านปลูกพืชทั่วบริเวณ
เสียแล้ว การเดินทางไม่สะดวก จึงไม่มีใครไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็น เพราะเกรง
จะเหยียบย่ำเข้าไปในนาทำให้เกิดความเสียหาย พระพุทธองค์ทรงทราบดีจึงตั้ง
ระเบียบการจำพรรษาขึ้น ให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักการเดินทางระหว่างฤดูฝน
กำหนดตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม
เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็น ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้น
ก็ทรงอนุญาตให้ไปค้างคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า สัตตาหะ หากเกิน
กำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่า พรรษาขาด
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ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันใน
หมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่ง
โคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกัน

ปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันหลายๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า
"วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อสิ้นฤดูฝนแล้ว พระสงฆ์ท่านจะออกจาริก
ตามกิจของท่าน ครั้นถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แต่บางท่าน
อยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหา
สถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พักเรียกว่า "อาราม" ให้เป็น
ที่อยู่ของสงฆ์ ดังเช่นปัจจุบันนี้
โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระ ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น
มีเพียงอัฏฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด
หม้อกรองน้ำ และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝน
ต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ศรัทธาจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้
ผลัดเปลี่ยน และถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านพิเศษในวันเข้าพรรษา
นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา
การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่ประจำเป็นที่เช่นนี้ เป็นการดี
สำหรับสาธุชนหลายประการ กล่าวคือ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติ
ก็นิยมบวชพระ ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ครบบวช ผู้ปกครองก็นำไปฝากพระ
โดยบวชเป็นเณรบ้าง ถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง ท่านก็สั่งสอนธรรม
และความรู้ให้ และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัด
ที่มา : http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?

งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 9-11
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัยและวันนักขัตฤกษ์ ดังนี้
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 07.30 น. – 19.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายให้สุภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549
2. ห้ามสูบบุหรี่ เล่นการพนัน และนำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้ามา
ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
4. ห้ามทำอนาจารภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดูแลรักษาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการยืม-คืน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ใช้วิธียืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows โดยเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 10 ให้บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป
และซีดี-รอมเพื่อการศึกษา

ระเบียบการยืม-คืน หนังสือและซีดี-รอมเพื่อการศึกษา
1. นักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 5 เล่ม 7 วัน
2. นักศึกษาปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยืมได้ 15 เล่ม 14 วัน
3. อาจารย์ ยืมได้ 25 เล่ม 60 วัน
4. อาจารย์พิเศษ ยืมได้ 10 เล่ม 60 วัน
5. การต่ออายุหนังสือและซีดี-รอมเพื่อการศึกษา สามารถยืม
ต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง
6. หนังสือและซีดี-รอมเพื่อการศึกษาเกินกำหนดส่ง ต้องเสีย
ค่าปรับเล่มหรือแผ่นละ 5 บาทต่อวัน โดยนับรวมวันเสาร์ และวันอาทิตย์
7. กรณีหนังสือหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน และต้องซื้อหนังสือ
เล่มที่เหมือนเดิมมาชดใช้ ภายใน 15 วัน หรือชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ
8. การใช้บริการยืม-คืน หนังสือและซีดี-รอม นักศึกษาสามารถใช้
บัตรประจำตัวนักศึกษา ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใช้บัตรห้องสมุดในการใช้บริการ

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
1. นักศึกษาสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาแทนบัตรสมาชิกห้องสมุด
2. กรณีนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นำ
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงเพื่อทำบัตร
สมาชิกชั่วคราว

3. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ติดต่อทำบัตรห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน ชั้น 10
4. กรณีอาจารย์พิเศษ ต้องมีใบยืนยันการเป็นอาจารย์พิเศษจาก
คณะที่สังกัด โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 10

การต่ออายุสมาชิก (สำหรับนักศึกษา)
นำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนนั้นๆ
มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (การเป็นสมาชิกห้องสมุดมีอายุ 1 ภาคเรียน)

พื้นที่ให้บริการของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 2) มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 3 ชั้น ดังนี้

ชั้น 9
- วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นหนังสือที่
ห้ามยืมออก ให้บริการในห้องสมุดเท่านั้น
- มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีหนังสือเกี่ยวกับการลงทุน การออม ฯลฯ
- มุมหนังสือเยาวชน และหนังสือของส.พลายน้อย
- ห้องศึกษาค้นคว้า และทำรายงานของนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ
- บริการถ่ายเอกสาร

ชั้น 10
- ทางเข้า-ออก ของสำนักวิทยบริการฯ
- เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
- ห้องค้นคว้าของอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และหนังสือพิมพ์ไว้ให้บริการ
- ซีดี-รอมเพื่อการศึกษา
- หนังสือโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
- หนังสือภาษาไทย
- คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 11

5

- หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสืองานวิจัย นวนิยาย หนังสือฉบับกระเป๋า
(Pocket Book) หนังสือได้รับรางวัล (Reward book)
- ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
- ห้องบริการดูวิดีทัศน์รายบุคคล
- ห้องบริการดูวิดีทัศนเป็นกลุ่ม
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ฤาษีดัดตน ฉบับดิจิทัล
http://www.rusiedotton.thai.net

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการจัดทำฤาษีดัดตน
ฉบับดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ท่าออกกำลังกายเหล่านี้ โดยเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้
เป็นการให้ความรู้ท่ากายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า ซึ่งคัดเลือก
โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบำบัดรักษาอาการโรคเบื้องต้น

ลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ข้อมูลจาก http://www.rusiedotton.thai.net

สาระความรู.้ .. การประกันคุณภาพการศึกษา
การสร้างความมั่นใจซึ่งเป็นแกนหลักของการประกันคุณภาพประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการอันได้แก่
1. การวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นของการออกแบบ
การกำกับดูแล ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แก้ไขในทุกขั้นตอนของ
การผลิตซึ่งต่างจากรูปแบบการประเมินแบบเก่าที่เน้นการตรวจจับเมื่อปัญหา
สำคัญในขั้นผลผลิตได้เกิดขึ้นแล้ว
2. การนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอันได้แก่ รูปแบบ
กรรมวิธี และ เทคนิควิธีที่เป็นนวัตกรรมที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์ที่น่าเชื่อถือรองรับไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
ทั้งระบบจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน่าไว้วางใจและจะมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในวงจำกัดที่น้อยที่สุด

การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐาน
เป็นแกนนำการสร้างความมั่นใจ จะเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานในระดับ
เป้าหมายการศึกษาของชาติ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงทฤษฎี
และเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศมาใช้ในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทย
ในอนาคตในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและ
ทันเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และสามารถนำไปพัฒนาเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm

Knowledge Management (KM)
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม Photoshop
ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มีการอบรมโปรแกรมตกแต่งภาพ (Photoshop) ในโครงการ Knowledge
Management (KM) ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 ซึ่งโครงการนี้
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และสามารถนำไป
พัฒนางานได้ ตลอดจนเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยครั้งนี้
คุณกิตติศักดิ์ พูนพิทยา บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็นวิทยากรในการอบรม
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

8

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9 ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด กรรมการ
3. คุณทัตธนนันท์ คงขาว กรรมการและเลขานุการ
โดยบรรยากาศในการรับประเมินเป็นการประเมินอย่างกัลยาณมิตร
นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ
จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
ครู
ครู
ครู
แฟ้มที่เก็บในระบบ
นักเรียน

รายละเอียดเก็บในฐานข้อมูล
นักเรียน

Social Network Mobile

นักเรียน

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง

Radio

2

ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน

คณะวิชาพิจารณาอนุมัติ

Chat

นักเรียน
3

1

Video

4

ส่งวัตถุเรียนรู้เข้าสู่ระบบตามแผนฯ

นักเรียนเข้าเรียนรู้

7

6

5

ประเมินผลการใช้เครื่องมือ
ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูติดต่อสื่อสารควบคุมการเรียนรู้ และดูแลกิจกรรม

หลังจากที่ได้นำเสนอข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Moodle ใน ตอนที่1 ไว้ 3 ข้อ คือ
1. สิ่งที่ควรมี ก่อนใช้มูเดิ้ล (Requirement)
2. บทบาทของผู้เข้าใช้มูเดิ้ล (Who are them?)
3. แหล่งข้อมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities)
ในฉบับนี้ เราจะนำเสนอ ข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Moodle
อีก 2 ข้อที่เหลือเพื่อให้ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนา e-Learning
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
4. กิจกรรมของครู (Teacher Activities)
4.1 สมัครสมาชิกด้วยตนเอง และรอผู้ดูแล อนุมัติ ให้เป็นครู
หรือผู้สร้างคอร์ส
4.2 ครูสร้างคอร์ส และกำหนดลักษณะของคอร์สด้วยตนเอง
4.3 เพิ่ม เอกสาร บทเรียน และลำดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม
4.4 ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
4.5 สามารถสำรองข้อมูลในวิชา เก็บเป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวได้
4.6 สามารถกู้คืนข้อมูลที่เคยสำรองไว้ หรือนำไปใช้ในเครื่องอื่น
4.7 สามารถดาวน์โหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการทำกิจกรรม
ไปประมวลผลใน Excel
4.8 กำหนดกลุ่มนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจำนวนมาก
4.9 ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถ้าพบว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
หรือเข้าเรียนผิดรายวิชา

4.10 ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ใน
การอ่านบทเรียน หรือคะแนนในการสอบ
4.11 เพิ่มรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงด้วยปฏิทิน
4.12 สร้างเนื้อหาใน SCORM หรือสร้างข้อสอบแบบ GIFT
แล้วนำเข้าได้สู่ระบบ
5. กิจกรรมของนักเรียน (Student Activities)
5.1 สมัครสมาชิกด้วยตัวนักเรียนเองได้
5.2 รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง
(บางระบบ สามารถสมัคร และเข้าเรียนได้ทันที)
5.3 เรียนรู้จากเอกสาร หรือบทเรียน ที่ครูกำหนดให้เข้าไปศึกษา
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
5.4 ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือสนทนาระหว่างครูและนักเรียน
5.5 ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน
5.6 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
5.7 เรียนรู้ข้อมูลของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยได้
ฉบับนี้ ได้นำเสนอ ข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Moodle
ครบสมบูรณ์แล้ว หากอาจารย์ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน e-Learning
ผ่านโปรแกรม Moodle สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://arc.dru.ac.th/elearning/
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ที่มา : http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm

อย่าลืมนะคะ! อาจารย์ท่านใดที่สนใจ หรือต้องการพัฒนาบทเรียน e- Learning ท่านสามารถขอรับคำปรึกษา
จากนักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 2112

ปฏิ ท ิ น ปฏิ บ ั ต ิ ง านภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2553
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประจำเดื อ น กรกฎาคม 2553
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

พฤ.1- ศ.30 ก.ค.53

แนะนำหนังสือใหม่
ให้บริการงานหอสมุด
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด และ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤ.1- ศ. 9 ก.ค. 53

ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียน

ห้องเรียน

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ. 21 ก.ค. 53

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการ ฯ
ครั้งที่ 6/2553
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 5/2553

ห้องประชุม
สำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9

- ผู้อำนวยการ
- คณะกรรมการบริหารสำนักฯ
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

จ.19 - ศ. 23 ก.ค. 53

จัดป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

ป้ายนิเทศ
อาคาร 2 ชั้น 10 และชั้น 11

งานหอสมุด

อ.20- พฤ.22 ก.ค.53

โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ภาคเรียนที่ 1/2553

สำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น มิ ถ ุ น ายน 2553
หนังสือและซีดีรอมใหม่
สื่อวีดิทัศน์ใหม่
ผู้เข้าใช้บริการหอสมุด
ผู้ใช้บริการยืม-คืน
ผู้เข้าใช้บริการห้อง e-Learning
ผู้เข้าใช้บริการชมวีดิทัศน์
ผู้เข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต
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806
10
11,181
2,875
7
459
2,159

เล่ม
แผ่น
คน
คน
คน
คน
คน

ผู้เข้าใช้ห้องบริการพิมพ์งาน
ผู้ใช้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์
ผู้ขอใช้บริการสำเนาวีดิทัศน์/เทปเสียง
CD/VCD/ แปลงระบบเทป
ผู้ขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ผู้ขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

165
3,755

คน
คน

408

คน

4
31
20

คน
คน
คน

เกร็ดความรู้

คำพูด ต้องห้าม แต่ ฮิต ในที่ทำงาน
การพูดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธไมตรี แต่จะพูดอย่างไร

ในที่ทำงานให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดีด้วย เราจึงควรที่จะคิดก่อนพูด ไม่จำเป็นที่
จะพูดทุกคำที่คิด หากหลุดจากปากเราไปแล้ว เราจำเป็นต้องรับผิดชอบคำพูด
ของตัวเอง ไม่ว่าคำนั้นจะดีหรือไม่ดี แล้วรู้หรือไม่ว่าคำไหนที่ต้องระวังกันบ้าง
ในเวลาทำงาน มาดูสิว่าคำพูดเหล่านี้เคยหลุดจากปากคุณบ้างหรือเปล่า
1. คำพูดกำกวม เช่น “บางที ประมาณว่า น่าจะ อาจจะ สงสัยว่า”
เพราะการใช้คำเหล่านี้จะแสดงความไม่แน่ใจว่าคุณจะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
หรือเปล่า ถ้าใช้บ่อยๆ จะดูไม่น่าเชื่อถือ เวลาถูกถามให้คิดก่อนอย่าตอบทันที
แบบไม่ได้คิดออกไป
2. การใช้สำนวนวัยรุ่นในการทำงาน เช่น “ฟังแล้วโอเลย, ได้คะชิวชิว,
อึ้งกิมกี่, งานนี้เจ๋งไปเลย” นอกจากจะดูไม่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้ใหญ่มองเราเป็นเด็ก
ไม่มีมารยาท ใช้ภาษาอะไรไม่รู้ ฟังไม่รู้เรื่อง ดูขัดหูขัดตาไปหมด อีกทั้งไม่ควรพูด
ยานคางอย่าง “น้า..ค้า...” แต่ในกรณีที่หัวหน้าเป็นวัยรุ่น อาจไม่เคร่งเรื่องการพูด
มากนัก แต่ภาษาเขียนถูกต้องก็ไม่เป็นไร
3. ไม่ใช่คำที่เข้าใจไม่ตรงกัน คือเวลาที่เราพูดถ่ายทอดข้อมูลอย่าพูด
จนดูเวอร์ เช่น ให้เขียนงานส่ง1หน้า แต่เมื่อมีคนถาม เขียนงานเยอะมาก หรือ
"ค่อนข้างเยอะ" คนฟังจะรู้สึกว่าต้องเขียนหลายหน้าแน่เลย ควรพูดว่า "ไม่เท่าไหร่"

4. อย่าใช้ศัพท์เฉพาะ หรือทับศัพท์มากเกินไป สำหรับคนที่อยู่ต่าง
วงการกัน อย่างชอบพูดทับศัพท์ภาษาคอมพิวเตอร์กับคนที่ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์
ก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าคนที่คุณคุยด้วยอยู่ในวงการเดียวกันและคุ้นเคยกับ
คำศัพท์เหล่านี้ อีกทั้งคำศัพท์ที่กำลังฮิตอยู่นั้นก็ไม่ควรพูดเป็นการเสียมารยาท
คำพูดเหล่านี้ใครเคยหลุดพูดหรือกระทำไปโดยไม่รู้ตัวบ้างลองสำรวจ
ตัวเองดูว่าเคยใช้คำเหล่านี้มั้ย แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองดู
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"คิดก่อนพูด แต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิด"

ที่มา : http://women.mthai.com/views_working-women_11_148_40722_1.women

กำหนดการ

website: http://arc.dru.ac.th

สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553
เวลา
9.00 -16.00 น.
13.00 -16.00 น.
13.00 -16.00 น.

โครงการห้องสมุดมีชีวิต ภาคเรียนที่1/2553
ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2553

เรื่อง
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
อบรมการใช้ห้องสมุด
อบรมการดำเนินชีวิตตามแนว
พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่
ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11
ห้องวิดีทัศน์รวม อาคาร 2 ชั้น 11

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553
เวลา
เรื่อง
9.00 -16.00 น. อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
9.00 -16.00 น. อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานที่
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11
ห้องวิดีทัศน์รวม อาคาร 2 ชั้น 11

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
เวลา
เรื่อง
9.00 -12.00 น. การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์

สถานที่
ห้องวิดีทัศน์รวม อาคาร 2 ชั้น 11

ผู้สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9 โทร.02-8902307 หรือ 02-8901801 ต่อ 2091

นอกจากนี้ยังมี
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ที่ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
การจัดนิทรรศการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
การจัดนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต ที่สำนักวิทยบริการฯ อาคาร2 ชั้น10

