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

สารวิทยบริการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ได้นำเสนอสาระและความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและวันฉัตรมงคล
นอกจากนี้ได้แนะนำหนังสือใหม่พร้อมบรรณนิทัศน์ เว็บไซต์คลังปัญญาไทย(www.panyathai.or.th)
สาระความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและการให้บริการ
แก่สังคม และข้อควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรม Moodle (ตอนที่ 1) เพื่อพัฒนาสื่อe-Learning นอก
จากนั้นยังได้นำเสนอปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 สรุปสถิติประจำเดือนเมษายน
2553 รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหมากฝรั่งมาฝากผู้อ่านเช่นเคยค่ะ

3 วันวิสาขบูชา
4 วันฉัตรมงคล
5 งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 คลังปัญญาไทย
7 สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
8 Inside in School
9 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10 ปฏิทินปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 เกร็ดความรู้ : หมากฝรั่งก็มีประโยชน์

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

วันวิสาขบูชา

ความหมาย
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน
๖ เนื่องในโอกาสวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ความสำคัญ
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานเวียนมาบรรจบ
ในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของ
พระพุทธเจ้า หลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท

กิจกรรมของวันวิสาขบูชา
กิจกรรมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
๑. ทำบุญใส่บาตร
๒. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
๓. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๔. ไปเวียนเทียนที่วัด

หลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติ
๑. ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ก่อน เป็น
คุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทำไว้นั้น
๒. อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึง ความจริง
ของชีวิตที่ไม่ผันแปรมี ๔ ประการ คือ
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• ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาของชีวิต
• สมุทัย คือ เหตุแห่งปัญหา
• นิโรธ คือ การแก้ปัญหาได้
• มรรค คือ การปฏิบัติเพื่อจำกัดทุกข์ เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์
การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ต้องการ
๓. ความไม่ประมาท คือ การมีสติเสมอทั้งขณะทำ ขณะพูด และขณะคิด
ที่มา : http://phutti.net/visaka/index.htm

วันฉัตรมงคล
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล
ก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่
รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่อง
ราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงานหลวง
จนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๓ โดยมีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษก
เป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือ
ให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตร
ให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ยากต่อการเข้าใจ
อีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอธิบายว่าวันฉัตรมงคลเป็น
วันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัย
ดังนั้นจึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า
"ฉัตรมงคล" นี้ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญ
พุทธมนต์ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการ
เฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน ๑๒ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน ๑๒ แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่า
ด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้นให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้าย
บรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับ
วันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม
รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในเวลานั้นดำรงพระอิสริยยศเป็น
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากในเวลานั้นยังมิได้ทรงผ่าน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเอง
จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ
มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึง
ได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล
รำลึก
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ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระปฐมบรมราชโอง
การ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน ๓ วัน นั่นคือ
วันแรก ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลทักษิณา
นุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรม
ราชบุพการี เป็นพิธีสงฆ์สดัปกรณ์พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์
แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุด
ธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย
วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงาน
จะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร
พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลาเที่ยงทหารบก ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด
ส่วนวันที่ ๕ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชา
เครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและ
ราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่
ผู้ที่มีความดีความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาท
พระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธี
ทั้งนี้ในวันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลายแห่งให้
ประชาชนได้เข้าชมและถวายบังคมอีกด้วย
กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
๒. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล
๓. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าว
คำถวายอาศิรวาทราชสดุดีถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญ
พระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/36357
http://th.wikipedia.org/wiki

งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหนังสือใหม่ พร้อมบรรณนิทัศน์

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2552). กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว
White ocean strategy. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
ดีเอ็มจี. 247 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 658.408 ด123ก

ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ. (2551). คู่มือจับโกหก.
แปลจาก Never be lied to again โดย สหรัฐ วิบูลย์ภักดี.
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 219 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 158 ล981ค
หนังสือเล่มนี้ได้เชื่อมโยงหลักธรรมทางตะวันออกเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการบริหารงานและใช้ชีวิตแบบตะวันตกได้อย่างผสมผสานกลมกลืน พร้อม
เปิดเผยเคล็ดลับของบุคคลและองค์กรชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศที่ยึดมั่น
อยู่ในเส้นทางสีขาวและเป็นแรงขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเนื้อหาใน
หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงฐานที่มั่นในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน หากผู้บริหาร
และองค์กรมีความยึดมั่นอยู่บนคุณงามความดี ศีลธรรม และปรับมุมมองจาก
ที่คอยตักตวงผลประโยชน์จากสังคม มาเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็น
ส่วนหนึ่งของส่วนรวม ก็จะทำให้องค์กรของคุณอยู่อย่างยั่งยืน มั่นคง สง่างาม

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเคล็ดลับและเทคนิคสารพัดวิธีจับโกหกจาก
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านพฤติกรรมมนุษย์ ที่จะทำให้คุณรู้ความจริงภายใน 5 นาที
ในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่มีแต่นักจิตวิทยา
เท่านั้นที่ใช้กัน ไล่เรียงมาตั้งแต่การอ่านภาษากาย การยิงคำถามเพื่อล้วงความจริง
ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงสุดคือการสะกดจิต นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
พร้อมตัวอย่างและการสนทนาประกอบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และหน้าที่การงานได้ในทันที

ทอมมาลิน, แบรี่ และนิคส์, ไมค์. (2551).ไขรหัสวัฒนธรรม
เพื่อการติดต่อธุรกิจกับนานาประเทศ. แปลโดย กนิษฐ์ ฉินสิน.
กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง. 358 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 382 ท333ข

การ์ดเนอร์, ฮาวเวิร์ด. (2551). จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์.
แปลจาก Five minds for the future โดย เสาวลักษณ์
อัศวเทววิช และวีรวุธ มาฆะศิรานนท์. กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอร์เน็ท. 224 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 153.9 ก451จ
ในอนาคตอันใกล้นี้ จิตทั้ง 5 ในหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดสำหรับชีวิต ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสู่ความ
เป็นอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ ได้กล่าวถึง จิต 5 ประการ อันได้แก่ จิตชำนาญ
การ (Disciplinary Mind) ,จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) ,จิตสร้างสรรค์
(Creating Mind) , จิตเคารพ (Respectful Mind) และ จิตจริยธรรม
(Ethical Mind) ว่า จิตทั้ง 5 รูปแบบนั้นเป็นจิตที่ทอดผ่านห้วงแห่งความรู้คิด
และความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยในการดำรงชีวิต และการทำงาน และจะนำมาซึ่ง
ความสุข ความสำเร็จทั้งในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจทุกสายอาชีพ
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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยให้นักธุรกิจที่เดินทางไปมาระหว่าง
หลายๆ ประเทศ ให้สามารถสร้างความสัมพันธ์และบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้
แทนที่จะพบกับทางตันหรือไปทำอะไรผิดที่ผิดทางเข้า เพราะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ การเข้าใจ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ จะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการ
ติดต่อธุรกิจกับนานาประเทศได้ไม่ยาก

คลังปัญญาไทย

www.panyathai.or.th

แหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สสส. และภาคี ได้สร้างเครื่องมือ
การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมได้ผ่านสื่อ ICT ซึ่งมีวิธีการพื้นฐานคือ การร่วมพัฒนา
ฐานความรู้ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยมี
เป้าหมายในการสร้างและพัฒนาแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ของคนไทย โดยอาศัย
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเข้าถึงประชาชน โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด
"เว็บ 2.0" ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีแหล่งศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปัน
ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ อย่างอิสระ ผ่านทางเว็บไซต์ “www.panyathai.or.th”
พร้อมทั้งผสมผสานแนวคิด“ชีวาภิวัตน์” หรือการแผ่ขยายความรู้ในทุกๆ
ด้านของชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้อย่างพอเพียง ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคง มีเหตุผล มีสติสัมปชัญญะ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีเป้าหมาย
การนำเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
o คลังสะสมองค์ความรู้ เป็นข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งที่ได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์จากผู้ให้ข้อมูลมาในระดับหนึ่ง
แล้ว อาทิ บทความ บทความเชิงวิชาการ ตำราเรียนเก่า วิทยานิพนธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ รวมถึงสารานุกรม บทความจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ผู้เขียน
หรือหน่วยงานที่ส่งบทความเข้าร่วมจะได้รับการประกาศชื่อและประวัติเพื่อเป็น
เกียรติ และแสดงความขอบคุณ ในฐานะผู้ให้ความรู้กลับคืนสู่สังคม

o สารานุกรมต่อยอด (Wiki) เกิดขึ้นจากแนวคิดของ Wikipedia
ในต่างประเทศ ที่อนุญาตให้เปิดหัวข้อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาปรับปรุงแก้ไข
หรือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ เองได้ตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูล สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเองได้เพื่อให้แหล่งข้อมูลนี้ สามารถขยายตัว
ได้เร็ว อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่กว้างขวางหลากหลายและมีคุณภาพ โดยการเปิด
โอกาสให้เกิดความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในความรู้สาขาต่างๆในเชิงสร้างสรรค์
ข้อมูลที่โครงการคลังปัญญามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนใน
ขั้นต้นนั้นยังสามารถกำหนดขอบเขตได้เป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ
1. ข้อมูลประเภทสหวิทยาการ การแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตาม
หลักวิชาการต่างๆ เพื่อเปิดให้เด็กและเยาวชนศึกษาค้นคว้าได้ตามความสนใจ
2. ข้อมูลประเภทสนับสนุนและส่งเสริมการทำความดี การนำเสนอ
ข้อมูลประเภทที่ช่วยให้เกิดจิตสำนึกอันดีต่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดี
สร้างจิตสาธารณะ และหิริโอตัปปะให้กับเด็กและเยาวชน
3. ข้อมูลประเภทสนับสนุนและส่งเสริมการต่อยอดทางความคิด
การนำเสนอข้อมูลเชิงคำถาม-คำตอบ และข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการคิด ส่งเสริม
การต่อยอดองค์ความรู้ตามจินตนาการ สนับสนุนแนวคิด “ชีวาภิวัตน์” และ
ช่วยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

เด็กควรได้เรียนความรู้ ควรได้เรียนความดี และควรได้เรียนวิธีทำงานได้
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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ข้อมูลจาก : สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (http://www.panyathai.or.th)

สาระความรู.้ .. การประกันคุณภาพการศึกษา
การสร้างความมั่นใจซึ่งเป็นแกนหลักของการประกันคุณภาพ
ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการอันได้แก่
1. การวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นของการออกแบบ
การกำกับดูแล ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แก้ไขในทุกขั้นตอน
ของการผลิตซึ่งต่างจากรูปแบบการประเมินแบบเก่าที่เน้นการตรวจจับเมื่อ
ปัญหาสำคัญในขั้นผลผลิต ได้เกิดขึ้นแล้ว
2. การนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอันได้แก่รูปแบบ
กรรมวิธี และ เทคนิควิธีที่เป็นนวัตกรรมที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัย
เชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือรองรับไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิต
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
ทั้งระบบจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน่าไว้วางใจและจะมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในวงจำกัดที่น้อยที่สุด

การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐาน
เป็นแกนนำการสร้างความมั่นใจจะเริ่มต้นตั้งแต่ การกำหนดมาตรฐานในระดับ
เป้าหมายการศึกษาของชาติ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิง
ทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศมาใช้ในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยว
กับสังคมไทยในอนาคตในฐานะทีเป็นสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่ง
จะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสม
กับกาลสมัยและทันเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และสามารถนำ
ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาต่อไป
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm

การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
และการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานและ
การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2554” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553 ณ
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ ปานชี
และ ผศ.วราภรณ์ ภูริวรางกูร ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรในการให้ความรู้ เรื่อง การทำงานเป็นทีม และจิตบริการ (Service
Mind) นอกจากนี้บุคลากรยังได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ และโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ
กันอีกเพียบ ...
!!! แล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ ฯ นะคะ !!!
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Inside in School
บริษัทเจริญเคเบิ้ลทีวี บันทึกเทปโทรทัศน์
รายการ Inside in School
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ได้ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ
Inside in School ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย น.ส.กิติชา ธรณ์ชยะ เลขานุการสำนักวิทยบริการฯ
พาทีมงานเยี่ยมชมส่วนบริการต่างๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

หลังจากที่ได้นำเสนอความหมายของ โปรแกรม Moodle กันไปแล้ว สำหรับฉบับนี้ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขอนำเสนอ “ข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับ โปรแกรม Moodle (ตอนที่ 1)” เพื่อให้ทุกท่าน เตรียมพร้อมสำหรับ
การพัฒนา e-Learning ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. สิ่งที่ควรมี ก่อนใช้มูเดิ้ล (Requirement)
1.1 มีเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อติดต่อกับโปรแกรมมูเดิ้ล
จำเป็นทั้งต่อครู และนักเรียน
1.2 มีเว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อบริการรับการเชื่อมต่อ
เข้าไป โดยรองรับภาษาพีเอชพี (php) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (mysql)
1.3 มีผู้ติดตั้ง (Installer) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อทำให้ระบบ
เกิดขึ้น และให้บริการแก่ผู้ใช้
1.4 มีผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้น มูเดิ้ล
เหมาะสำหรับนักเรียนที่รับผิดชอบ ครูที่มุ่งมั่น และผู้บริหารที่ให้งบประมาณ
1.5 มีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย (Network)
เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

3.4 ห้องสนทนา (Chat) คือ ระบบที่สามารถนัดเวลาสนทนาระหว่าง
ครู และนักเรียน แบบออนไลน์
3.5 แบบทดสอบ (Quiz) คือ ระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ข้อสอบแบบปรนัย หรืออัตนัย
3.6 แหล่งข้อมูล (Resources) คือ แหล่งข้อมูลอื่น เช่น text, html,
upload, weblink, webpage, program
3.7 โพลล์ (Poll) คือ ระบบที่เปิดให้สามารถถามความคิดเห็นจากนักเรียน
3.8 สารานุกรม (Wiki) คือ ระบบสร้างแหล่งอ้างอิงเชิงบูรณาการ
ระหว่างครู และนักเรียน
3.9 อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ รวมคำศัพท์ จัดหมวดหมู่ สามารถ
สืบค้นได้
3.10 ห้องปฏิบัติการ (Workshop) คือ ระบบที่ให้นักเรียนทำงาน
2. บทบาทของผู้เข้าใช้มูเดิ้ล (Who are them?)
2.1 ผู้ดูแล (Admin) มีหน้าที่ ติดตั้งระบบ บำรุงรักษา กำหนดค่า แล้วส่งงาน ซึ่งประเมินผลได้หลายแบบ
3.11 สกอร์ม (SCORM) คือ แหล่งข้อมูลที่รวมเนื้อหา หรือแฟ้ม
เริ่มต้น กำหนดสิทธิการเป็นครู แก้ไขปัญหาให้แก่ครู และนักเรียน
2.2 ครู (Teacher) มีหน้าที่ เพิ่มแหล่งข้อมูล เพิ่มกิจกรรม ให้คะแนน ข้อมูลจากภายนอก ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานหนึ่งของ Learning Object
ตรวจสอบกิจกรรม ตอบคำถาม และติดต่อสื่อสารกับนักเรียน
ท่านสามารถติดตาม ความรู้เกี่ยวโปรแกรม Moodle เรื่อง
2.3 นักเรียน (Student) มีหน้าที่ เข้าศึกษาแหล่งข้อมูล และทำกิจกรรม “ข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับ โปรแกรม Moodle” ตอนต่อไป ได้ในสารวิทยบริการ
ตามแผนการสอน
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553 นะคะ
2.4 ผู้เยี่ยมชม (Guest) สามารถเข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต
สำหรับฉบับเดือนมิถุนายน 2553 นั้น งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และถูกจำกัดสิทธ์ในการทำกิจกรรม
ขอใช้พื้นที่ในสารวิทยบริการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ
3. แหล่งข้อมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities)
ต่างๆ จากงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกในการรับ
3.1 ป้ายประกาศ (Label) คือ ระบบแสดงข้อความ เพื่อประกาศให้ บริการนะคะ
นักเรียนทราบข่าวสาร
3.2 กระดานเสวนา (Forum) คือ กระดานที่ครู และนักเรียนเข้ามา
ที่มา : http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่าลืมนะคะ! อาจารย์ท่านใดที่สนใจ หรือต้องการพัฒนาบทเรียน
3.3 การบ้าน (Assignment) คือ ระบบที่ครูกำหนดโจทย์ให้นักเรียน e- Learning ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ที่
ไปค้นคว้า แล้วนำแฟ้มงานมาอัพโหลด (upload) ส่งครู
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 2112

9

ปฏิ ท ิ น ปฏิ บ ั ต ิ ง านภาคเรี ย นที ่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2552
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประจำเดื อ น พฤษภาคม 2553
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ส.1 - จ.31 พ.ค. 53

แนะนำหนังสือใหม่
ให้บริการงานหอสมุด
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด ฯ และ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.3 - อ. 4 พ.ค. 53

จัดป้ายนิเทศวันจักรี (5 พ.ค. 53)

ป้ายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป้ายนิเทศชั้น 10

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.24 - อ.25 พ.ค. 53

บริการอินเทอร์เน็ต
ในการลงทะเบียน

ห้องอินเทอร์เน็ต
อาคาร 2 ชั้น 11

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ. 19 พ.ค. 53

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2552

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.26-พฤ.27 พ.ค. 53

จัดป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา
(8 พ.ค. 53)
จัดป้ายนิเทศวันพืชมงคล
(11 พ.ค. 53)

ป้ายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.24-จ.31 พ.ค. 53

ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
ห้องประชุม และให้บริการ
การผลิตสื่อการสอน

ห้องเรียน ห้องประชุมและ
ห้องซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 11

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หนังสือและซีดีรอมใหม่
สื่อวีดิทัศน์ใหม่
ผู้เข้าใช้บริการหอสมุด
ผู้ใช้บริการยืม-คืน
ผู้เข้าใช้บริการห้อง e-Learning
ผู้เข้าใช้บริการชมวีดิทัศน์
ผู้เข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น เมษายน 2553
210
10
2,320
1,159
10
27
61

เล่ม
แผ่น
คน
คน
คน
คน
คน

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

154
1,256

คน
คน

141

คน

1
13
5

คน
คน
คน

เกร็ดความรู้

หมากฝรั่ง ก็มีประโยชน์
ใครที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง รู้หรือไม่ว่า หมากฝรั่ง มีประโยชน์อะไรบ้าง ? วันนี้มีคำตอบค่ะ....
หมากฝรั่ง ช่วยลดอาการเสียดท้อง ถ้าเคี้ยวหมากฝรั่งหลังจาก
รับประทานอาหารเสร็จ จะช่วยลดกรดไหลย้อนกลับได้ หมากฝรั่งช่วยให้
สุขภาพฟันดูสดใส แต่จะต้องเป็นแบบซูการ์ฟรีเท่านั้น !
การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจำ จะช่วยลดอาการฟันผุได้ เพราะ
หมากฝรั่งช่วยลดกรดในช่องปากและความเหนียวของหมากฝรั่ง จะช่วยทำ
ให้ฟันสะอาดดีด้วย เพราะหมากฝรั่งจะช่วยเข้าไปทำให้อาหารหลุดออกมาได้
อย่างไรก็ตามหากเคี้ยวหมากฝรั่งแล้ว ก่อนเข้านอนก็อย่าลืมแปรงฟัน
ไม่อย่างนั้นอาจจะฟันผุได้นะคะ...
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11
website: http://arc.dru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Technology

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

ปรัชญา : ประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสู่สังคม
วิสัยทัศน์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจ : 1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน ได้ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย

