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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ พบกันอีกครั้งกับสารวิทยบริการ ปที่ 3 ฉบับที่ 34 เดือนสิงหาคม 2554 ฉบับนี้
เราไดนำเสนอวันวิทยาศาสตรแหงชาติ วันรพี Art Project powered by Google สาระดีๆจาก
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ “โซเชียล เน็ตเวิรก” ชวยพัฒนาการเรียนการสอน สาระความรู
การประกันคุณภาพการศึกษา การแนะนำหนังสือใหมของงานหอสมุด ขาวกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
และไมลืมที่จะนำเกร็ดความรู “21 เดย ดีทอกซ สุขภาพดีจากภายในสูภายนอก” มาฝากดวยคะ

3 THIS MONTH : วันวิทยศาสตรแหงชาติ
4 THIS MONTH : วันรพี
5 INFO LINK : ART Project Powered by google
6 EDUCATIONAL TECHNOLOGY : งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7 QUALITY ASSURANCE : การประกันคุณภาพการศึกษา
8 ACTIVITY NEWS : ข่าวกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
9 LIBRARY : แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
10 CALENDAR : ปฏิทินปฏฺิบัติงานและสถิติ
11 KNOWLEDGE SOCIETY : 21เดย ดีทอกซ สุขภาพดีจากภายในสูภายนอก
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สารวิทยบริการ...
เอกสารเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรความรู
กำหนดออก : รายเดือน
ที่ปรึกษา...
ผศ.วราภรณ ภูริวรางกูร
อาจารยวิวัฒน จูวราหะวงศ
บรรณาธิการ...
นางอมรรัตน ลออจันทร
กองบรรณาธิการ...
นางอมรรัตน ลออจันทร
น.ส.กิติชา ธรณชยะ
น.ส.สุดารัตน เดชะปรากรม
น.ส.สมหญิง มงคลธง
น.ส.พชรวรรณ หนูบานยาง
น.ส.บษพร เย็นแข
ออกแบบวารสาร & ถายภาพ...
นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา
นายฌิรพัฒน ภูทอง
วาที่รอยตรีณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
น.ส.ธนวรรณ มั่นอวม
นายวิสุทธิพงศ รอดภัย
จัดพิมพโดย...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยี สงผลตอคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการ
บริการวิชาการสูสังคม
วิสัยทัศน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
พันธกิจ:
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับส นุนนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
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วันวิทยาศาสตรแหงชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม

วันวิทยาศาสตรไดเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525
โดย มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอันเปน
"พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย" เพราะทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่
ตำบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411
ไดอยางแมนยำ
วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกป ไดมีการจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
ขึ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา โดยมีกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน เปนหนวยงานหลักในการจัดรวม
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
ตอมาในป พ.ศ. 2527 งานวันวิทยาศาสตรแหงชาติไดรับการขยาย
ใหเปนงานใหญขึ้น เปนงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยจะมีการจัดงาน
ในระหวางวันที่ 18-24 สิงหาคม
พระราชกรณียกิจทางดานดาราศาสตรของรัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯ ใหสรางหอดูดาว
บนเขาวัง ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2403
พระราชทานนามวา "หอชัชวาลเวียงชัย" ซึ่งตลอดพระชนมชีพของพระองค
ไดเคยทอดพระเนตรดาวหาง 3 ดวงคือ
•ดาวหางฟลูเกอรกูส (Flaugergues s Comet) เปนดาวหางที่มี
ขนาดใหญและมีหาง 2 หาง ปรากฏในรัชสมัย พระพุทธเลิศหลานภาลัย
เมื่อ พ.ศ. 2355 ขณะนั้นเจาฟามงกุฎมีพระชันษาราว 8 ป เมื่อทรงเห็นแลว
คงจะทรงติดตามศึกษาเรื่องดาวหางอยูเสมอ เพราะวากอนดวงที่ 2 จะมา
ปรากฏ พระองคสามารถทรงนิพนธประกาศฉบับแรกชื่อวา "ประกาศดาวหาง
ขึ้นอยาไดวิตก" แจงแกประชาชน
•ดาวหางโดนาติ ( Donati a Comet) เปนดาวหางที่มีขนาดใหญมาก
นักดาราศาสตรอิตาเลียนคนพบในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2401 และ
คืนตอๆมา จนถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2402 (รวมเวลา 9 เดือน) ชาวไทย
คงจะเห็นดวยตาเปลา ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2401 ดาวหาง
ดังกลาวมีลักษณะเปน 2 หาง หางหนึ่งเหยียดตรง อีกหางหนึ่งเปนพูโคง
สวยงามอยูราว 2 เดือน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเกรงวา
เมื่อประชาชนเห็นดาวหางโดนาติ แลวจะตื่นเตนไปตามคำลือตางๆ จึงทรง
ออกประกาศเตือนชื่อวา "ประกาศดาวหางขึ้นอยาไดวิตก" นับเปนประกาศ
ทางวิทยาศาสตรฉบับแรกของประเทศ มีความวา "ดาวหางนี้ชาวยุโรปได
เห็นมาแลวหลายเดือน ดาวหางนี้มีคติแลทางยาวไปในทองฟา แลวก็กลับมา
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ไดเห็นในประเทศทั้งนี้อีก เพราะเหตุนี้อยาใหราษฎรทั้งปวงตื่นกัน และคิด
วิตกเลาลือไปตางๆ ดวยวามิใชจะเห็นแตในพระนครนี้ และเมืองที่ใกลเคียง
เทานั้นหามิได ยอมไดเห็นทุกบานทุกเมืองทั่วพิภพอยางนี้แล"
•ดาวหางเทพบุท (Tebbut s Comet ) เปนดาวหางที่มีขนาดใหญ
หางยาว และสวางกวาดาวหางโดนาติ ปรากฏแกสายตาชาวโลก ระหวาง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2404 เปนดาวที่พระองคทรงสนพระราช
หฤทัยมากยิ่งขึ้น ถึงกับทรงไดคำนวณไวลวงหนาวาจะปรากฏเมื่อใด และ
ไดทรงออกประกาศไวลวงหนา มิใหประชาชนตื่นตระหนก ทั้งนี้เพราะพระองค
มีพระราชประสงคมุงขจัดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคลาง และทรงใหราษฎร
ตั้งอยูในความไมประมาท เตรียมพรอมที่จะเผชิญเหตุการณ (ถาจะเกิด)
อยางมีเหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร
วัตถุประสงคของการจัดงานวันสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตร
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อันเปน "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"
2. เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลงานการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนใหกำลังใจและโอกาสแกนักวิจัย นักประดิษฐ
ไดแสดงผลงานตอสาธารณชน
4. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาภาครัฐและเอกชนในการนำวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางวิทยาศาสตร อันเปนวิถีทางหนึ่งของ
การแกปญหาการขาดแคลนกำลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ไดมีการจัดกิจกรรมทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากมาย เชน นิทรรศการ ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอภิปรายทางวิชาการ การตอบ
ปญหาทางวิทยาศาสตร การประกวดการแขงขันตางๆ เชน โครงการทาง
วิทยาศาสตรและสื่อการสอนวิทยาศาสตร เปนตน
ในการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ไดมีการมอบรางวัลให
แกผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักวิทยาศาสตรดีเดนในสาขาวิชาตางๆ
โดยจะทำพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกป
การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร นับไดวามีสวนที่จะชวยกระตุนให
ประชาชนคนไทย ไดตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
ที่มา : http://www.tlcthai.com/
arit
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วั
น
รพี
วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี
พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมวา
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 14 ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยประสูติจากเจาจอมมารดาตลับ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนัก
ไครสตเชิช มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมทางดาน
กฎหมาย เมื่อป พ.ศ.2439 หลังจากนั้นทรงเขารับราชการในกรมราช
เลขานุการ ทรงปฏิบัติงานเปนที่พอพระราชหฤทัยในสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระบรมชนกนาถ เปนอยางยิ่ง
การศึกษา

พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ทรงเขาศึกษาวิชาภาษาไทยครั้งแรก
ในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เมื่อทรงผานการศึกษา
แลวไดทรงเขาศึกษาภาษาอังกฤษชั้นตนในสำนักครูราม สามิ และในป
พ.ศ. 2426 ไดทรงเขาศึกษาภาษาไทยอยูในสำนักพระยาโอวาทวรกิจ (แกน)
เปรียญ ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ ในป พ.ศ. 2427 ไดทรงผนวชเปน
สามเณรประทับอยูวัดบวรนิเวศ
เมื่อปลายป พ.ศ. 2431 ไดเสด็จไปประเทศอังกฤษ และทรงเขาศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมอยูในกรุงลอนดอน 3 ป เมื่อสำเร็จการศึกษาแลวไดทรง
เลือกศึกษาวิชากฎหมายตอที่วิทยาลัยไครสตเชิช ในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
เมื่อ พ.ศ. 2433 เมื่อไดทรงเขาศึกษาในวิทยาลัยไครสตเชิชแลวไดทรง
อุตสาหะเอาพระทัยใสเปนอยางมาก ในที่สุดทรงสอบไลไดตามหลักสูตร
ชั้นปริญญาเกียรตินิยมในทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแหงนั้น จึงเสด็จ
กลับกรุงเทพฯ
พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นับไดวาทรงเปน
นักกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรมในการใชกฎหมายเปนวิชาชีพ ทรงมีสวน
สำคัญมากที่สุดพระองคหนึ่งในการพัฒนางานดานกฎหมายในประเทศไทย
ใหมีความกาวหนาอีกทั้งทรงเปนผูวางรากฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ทรงมีผลงานทางกฎหมายมากมายหลายประการ เชน
1. ทรงเปนกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและจัดวางระเบียบศาลยุติธรรม
ของประเทศจากระบบเกามาสูระบบใหม ปรับปรุงศาลตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และหัวเมือง พรอมทั้งแกบทกฎหมาย วิธีการพิจารณาความอาญาขึ้นใหม
ทำใหระบบของศาลยุติธรรมของประเทศไทยมีความกาวหนาทัดเทียมกับ
ตางประเทศ
ที่มา : http://www.tlcthai.com/
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2. ทรงเปนประธานกรรมการยกรางกฎหมายลักษณะอาญาพุทธศักราช
2451 ซึ่งถือวาเปนประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก ตอมาในวันที่ 1 มกราคม
พุทธศักราช 2500 ไดมีประกาศใหใชประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช
2499 แทนกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2451 นับไดวาเปนพื้นฐาน
ที่มาของประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบัน
3. ทรงตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมายขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440
โดยพระองคทรงเปนครูสอนรวมกับพระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค)
ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง เวภาระ) กรมหลวงพิชิตปรีชากรและพระองค
เจาวัชรีวงษ โดยมีผูสนใจเขาศึกษาเปนจำนวนมาก
4. ทรงนิพนธตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะตางๆ ไวเปนจำนวนมาก
เชน ทรงรวบรวมพระราชบัญญัติบางฉบับ คำพิพากษาบางเรื่อง โดยจัด
แบงเปนหมวดหมู มีคำอธิบาย และสารบาญไวอยางละเอียด นอกจากนี้
ยังทรงรวบรวมกฎหมายตราสามดวง โดยใหชื่อวา "กฎหมายราชบุรี"
5. ทรงเปนกรรมการตรวจตัดสินความฎีกา ซึ่งกรรมการชุดนี้มีชื่อ
เรียกวา "ศาลกรรมการฎีกา" ทำหนาที่เปนศาลสูงสุดของประเทศ แตมิไดสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ตอมาศาลกรรมการฎีกาไดเปลี่ยนมาเปนศาลฎีกา
ในปจจุบัน
6. ทรงตั้งกองพิมพลายมือขึ้นที่กองลหุโทษ เมื่อ พ.ศ. 2443 สำหรับ
ตรวจพิมพลายมือผูตองหาในคดีอาญา โดยไดเสด็จไปสอนวิชาตรวจเสน
ลายมือและวิธีเก็บเสนลายมือดวยพระองคเอง ซึ่งงานชิ้นนี้เปนจุดเริ่มตน
ของการพิสูจนลายมือที่กรมตำรวจทำอยูทุกวันนี้
7. ทรงปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดินใหกาวหนา เชน การแกปญหา
ขอกฎหมายตางๆ ในเรื่องการทะเบียนที่ดินใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินฉบับที่ 2 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2459 และฉบับที่ 3 ประกาศใชเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2462
พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนมเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 ดวยโรควัณโรคที่พระวักกะ ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ในขณะที่มีพระชนมายุได 47 พรรษา
ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกป บรรดานักกฎหมายไทย อาทิเชน
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ อาจารยสอนวิชากฎหมาย นิติกร ตลอดจน
ผูที่เกี่ยวของในทางนิติศาสตรทั้งหมดไดพรอมใจกันจัดกิจกรรมตางๆ
ขึ้น เพื่อนอมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค ซึ่งไดรับยกยองใหเปน
"พระบิดาแหงกฎหมายไทย" และเรียกวันนี้วา "วันรพี"
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จากหนาแรกของพิพิธภัณฑคุณสามารถเลือกชมไดทั้งการเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ หรือเลือกดูงานศิลปะจากทั่วโลก คุณสามารถเลือกมุมมอง
ได 360 องศา เสมือนเดินเยี่ยมชมอยูในสถานที่จริง โดดเดนดวยภาพความ
ละเอียดสูง สามารถขยายเขาไดมากที่สุดโดยภาพยังสวยงามเชนเดิม
ตัวอยางพิพิธภัณฑที่เปดใหเขาชม
• Alte Nationalgalerie, Berlin - Germany
• Freer Gallery of Art, Smithsonian, Washington DC - USA
• The Frick Collection, NYC - USA
• Gem?ldegalerie, Berlin - Germany
• The Metropolitan Museum of Art, NYC - USA
• MoMA, The Museum of Modern Art, NYC - USA
• Museo Reina Sofia, Madrid - Spain
• Museo Thyssen - Bornemisza, Madrid - Spain
• Museum Kampa, Prague - Czech Republic
• National Gallery, London - UK
• Palace of Versailles - France
• Rijksmuseum, Amsterdam - The Netherlands
• The State Hermitage Museum, St Petersburg - Russia
• State Tretyakov Gallery, Moscow - Russia
• Tate Britain, London - UK
• Uffizi Gallery, Florence - Italy
• Van Gogh Museum, Amsterdam - The Netherlands
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งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
"โซเชียล เน็ตเวิรก" ชวยพัฒนาการเรียนการสอน

ทุกวันนี้คำวา "เว็บไซต โซเชียล เน็ตเวิรก" หรือ "เครือขายสังคมออนไลน"
ไมใชคำใหมในสังคมอีกแลว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร
เขามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำใหโลกปจจุบันกลายเปนโลกที่ไรพรมแดน
ไปแลว
ทวา การเขามาของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนก็เปนเสมือน
"ดาบสองคม" ที่มีทั้งดานดีและดานเสีย ขึ้นอยูกับวาผูใชจะนำมาใชให
เกิดประโยชนหรือเกิดโทษแกตัวเอง
ในดานการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยประโยชนจากเทคโนโลยีที่พัฒนา
ขึ้นทุกวัน "โซเชียล เน็ตเวิรก" ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำใหครูผูสอน
และนักเรียนใกลชิดกันยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเวลาที่อยูในหองเรียน
ดังเชนที่ "คณะกรรมการดานการศึกษา" ของรัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐฯ
เพิ่งจะมีมติไปเมื่อสัปดาหกอน ในการเห็นชอบที่จะกำหนดนโยบายอยาง
เปนรูปธรรม เกี่ยวกับการนำเอา "โชเชียล เน็ตเวิรก" มาใชในฐานะเครื่องมือ
การเรียนการสอน
ยกตัวอยางในกรณีของ "เฟชบุก" หรือ "มาย สเปช" เว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลนยอดนิยม ซึ่งทางคณะกรรมการฯ เล็งเห็นวา แทนที่บรรดาเด็ก
นักเรียนจะอาศัยเว็บไซตเครือขายฯ เหลานี้ ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือใชเปนพื้นที่ในการบอกกลาวความรูสึกของตนตอคนรอบขาง
เพียงอยางเดียว แตแอพลิเคชั่น หรือฟงกชั่นตางๆ ของเว็บไซตเหลานี้
ยังสามารถเชื่อมโยงพวกเขากับสถาบันการศึกษา หรืออาจารยผูสอนไดดวย
เชน การสั่งรายงาน สงการบาน หรือแมกระทั่งแจงเตือนเกี่ยวกับวันเวลาสอบ
เปนตน
…ขณะเดียวกัน การที่ครูเขามาอยูในเครือขายสังคมออนไลนยัง
สามารถเปดโอกาสใหผูใหญไดเปนหูเปนตา ในการสอดสองดูแลผูไมประสงค
ดีที่อาศัยชองทางการติดตอสื่อสารไรพรมแดนนี้ เขามาสรางความเสียหาย
หรือกอภัยคุกคาม โดยเฉพาะอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศแกพวกเด็กๆ
ได ดังที่มีขาวครึกโครมอยูบอยๆ กรณีของ "คิมิยะ ฮากิกิ" นักเรียนสาววัย 17 ปี
ที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 11 ของโรงเรียนแลงเลย ไฮสคูล ก็อีกตัวอยาง
หนึ่งของการใชประโยชนจากเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู
โดยกอนหนานี้เธอมีปญหาเกี่ยวกับการเขียนเชนเดียวกับนักเรียน
สวนใหญในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ "อ.อูเบรย ลุดวิก" ทวาครูผูสอน
ของเธอไดแนะนำใหเธอ และเพื่อนในชั้นเรียนใช "ทวิตเตอร" สงขอความ
หากัน แลวผลที่ออกมาก็เปนที่นาพอใจ เมื่อปญหาการเขียนที่เคยเยิ่นเยอ
และประณีตเกินไปกอนหนาไดรับการแกไข อันเปนผลจากการ "ทวิต" ขอความ
ซึ่งมีการจำกัดอักขระอยูที่ไมเกิน 140 ตัวอักษรตอครั้งเทานั้นนั่นเอง
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ที่มา: สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/44965

การ

QUALITY ASSURANCE

ประกันคุณภาพ
ศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดำเนิน
สำหรับฉบับนี้ จะกลาวถึงความหมายและความสำคัญของการประกัน
กิ
จ
กรรมตามภารกิ
จปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหเปนการใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาใหมนะคะ
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ทั้งยัง
ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 เปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษาให
ไดกำหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา เปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
อบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวของกับการดำเนินการที่สำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
1. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปจะกำหนด
แหงชาติ ซึ่งนำไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอให
เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา คือ ไดกำหนด โดยองคคณะบุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณ ในระบบการศึกษา
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดใหกระทรวง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูกำหนดมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาทุกระดับ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภา
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูพิจารณาเสนอตามลำดับสายงาน
2. กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาวา
มั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน
ผูปกครองและผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน เปนไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไรพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
และสังคมโดยรวม
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญ 3 ประการ คือ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
1. ทำใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได เกิดความ คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
เชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภค สถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนผูดำเนินการระบบและกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อยางทั่วถึง
3. ทำใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพ
และมาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากร
ที่มา : http://www.itm-bsru.com/index.php?
ใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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คนหาคำในรายการดานซาย ซึ่งซอนอยูในตารางดานขวามือ
ตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุม
สามารถอานกลับไป-มาไดภายในแนวเดียวกัน

SING (รองเพลง)
SOLOIST (ผูแสดงเดี่ยว)
SONG (เพลง)
SOUND (เสียง)
TEMPO (จังหวะ, อัตราความเร็ว)
TONE (เสียงสูงต่ำ)
TUNE (ทวงทำนองเพลง)
UNISON (ความสอดคลองกัน)
VOCAL (เสียงรอง)
VOICE (เสียงรอง)
VOLUNTEER (อาสาสมัคร)
WATCH (ดู, ชม)
WOOFER (เครื่องขยายเสียง)
WORK (งาน)
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ACTIVITY NEWS

กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554
ซึ่งไดรับเกียรติจากอาจารยสุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี
เปนประธานในพิธีเปดโครงการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
โครงการหองสมุดมีชีวิตในครั้งนี้ไดจัดนิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและแบบเรียนภาษาไทย ตลอดจนมีการ
ออกรานจำหนายหนังสือ ณ ลานอเนกประสงค ขางอาคาร 3
นอกจากนี้ยังมีการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
(e-Learning) การอบรม 7 อุปนิสัยเพื่อสรางความสำเร็จในการทำงาน
และการอบรมการถายภาพบุคคลในสตูดิโอ อีกดวย ซึ่งจะนำภาพบรรยากาศ
การอบรมมาฝากในฉบับหนานะคะ

8a r i t

LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
สตราไฮนิช, จอหน. (2553). กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ. แปลจาก Keeping strategy
on track โดย สุนยี รัตน ลิมปนวิวิธ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. 232 หนา.

หนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นวาบรรดาผูนำทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ
อยางสูงในปจจุบัน จะตัดสินใจแกปญหาทางดานการจัดการอันสุดหินไดอยางไร ภายในเลม
จะประกอบดวยปญหาทางดานการบริหารที่เกิดขึ้นไดจริงในงานประจำวันรวมถึง 6 กรณีศึกษา
ซึ่งแตละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนในหลายๆ
มุมมองของผูทรงคุณวุฒิและผูนำองคกรดับโลก
เลขเรียกหนังสือ 658.403 ส171ก

ชัยบูรณ ศิริธนะวัฒน, พีรศรี โพวาทอง และมงคลลักษณ ใหญมีศักดิ์. (2553). สถาปัตยกรรม
ในสมัยพระพุทธเจาหลวง. กรุงเทพฯ : บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส. 502 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมประวัติและบทวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคาร
ที่สรางขึ้นในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยคัดเลือกเฉพาะอาคาร
ที่สำคัญทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม มีหลักฐานแนชัดวาสรางขึ้นในชวงรัชสมัยนี้
ซึ่งสถาปตยกรรมอันมีประวัติศาสตรและวิจิตรตระการตาเหลานี้ สมเด็จพระปยมหาราช
ไดทรงมอบใหเปนสมบัติอันล้ำคาไวกับแผนดินตอไป
เลขเรียกหนังสือ อ 720.9593 ช391ส

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2550). ทำงานแบบผูชนะ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซัคเซส
มีเดีย. 104 หนา.

คนกับการทำงานเปนสิ่งที่แยกกันไมออก คนทำงานดวยเหตุผลหลายประการ อาจจะ
เพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียง เพื่อการยอมรับ แตขอสำคัญคือเมื่อกาวเขามาสูวิถีอาชีพการทำงานแลว
คงไมมีใครอยากลมเหลวหรือไดชื่อวาตกงาน แมการทำงานจะมีของแถม หรือผลพวงดานลบ
อยูหลายประการ เชนอุปสรรคปญหา ความตึงเครียดในการทำงาน หรือสุขภาพที่เสื่อมโทรม
ลงไป แตทานจะสามารถบริหารจัดการกับสิ่งเหลานี้ดวยวิธีงายๆ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับให
กับทาน ทำงานหนักอยางไรไมใหเสียสุขภาพอีกดวย
เลขเรียกหนังสือ 158.7 ก768ท

โชติ แพรพันธ. (2551). ขงเบง ผูหยั่งรูดินฟามหาสมุทร. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุคส.
207 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้เปนงานในชุด “สามกกฉบับวณิพก” ขงเบง เปนตัวละครสำคัญและมี
บทบาทที่นาทึ่ง ดวยสติปญญาที่เยี่ยมยอด เปนนักปกครองและนักการทหารที่มีความฉลาด
หลักแหลม มีกลยุทธกลศึกที่สามารถชนะสงครามไดภายในกระโจม และมีความรูแตกฉาน
ในศาสตรแขนงตางๆ จนไดรับสมญานามวา “เทวดาผูหยั่งรูฟาดิน”
เลขเรียกหนังสือ 895.13 ช821ข
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ
จ.1 - ศ. 5 ส.ค. 54 ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
จ.8 - พฤ. 11 ส.ค. 54 จัดปายนิเทศ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พ. 31 ส.ค. 54
สำนักวิทยบริการ ฯ
ครั้งที่ 8/2554
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 8/2554
จ.1 - พ. 31 ส.ค.54

ผูรับผิดชอบ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11
หองเรียนและสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 11

งานหอสมุด และ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด

หองผูอำนวยการ
อาคาร 2 ชั้น 9

- ผูอำนวยการ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานโสตทัศนูปกรณ

สรุปสถิติประจำเดือน กรกฏาคม 2554
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต

10 a r i t

604
7
18,114
3,108
2
938
3,601

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

ผูเขาใชบริการหองพิมพงาน
ผูใชบริการขอมูลผานทางเว็บไซต
ผูใชบริการสืบคนสารสนเทศ
ผานทางเว็บไซต
ผูขอใชบริการสำเนาวีดิทัศน/เทปเสียง
CD/VCD/ แปลงระบบเทป
ผูขอใชบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
ผูขอยืมครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ

463
8,643

คน
คน

349

คน

39
63
4

คน
คน
คน

KNOWLEDGE SOCIETY

เดย
ดี
ท
อกซ
สุขภาพดีจากภายในสูภายนอก

ปจจุบัน คนเราตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจาก
สภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนน้ำ อากาศ และอาหารที่
ไมบริสุทธิ์ รวมถึงวิถีชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหเกิดการเจ็บปวย
ไดงายมากขึ้นกวาเดิม
บางกรณีก็เปนโรคซึ่งหาสาเหตุไมได ดังนี้การที่จะดูแลสุขภาพ
โดยทั่วไปนั้นอาจจะไมเพียงพออีกตอไป โดยในอีกซีกโลกหนึ่งนั้นไดมีการ
พยายามที่จะคิดคนวิทยาการตางๆ เพื่อรักษาและบำบัดผูปวยดวยวิธีการ
และยาสมัยใหม แตนั่นก็อาจจะทำใหมีผลขางเคียงกับผูปวยไดดวยเชนกัน
แตก็ยังมีผูคนอีกจำนวนไมนอยที่คำนึงถึงการรักษาสุขภาพ และบำบัด
สุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด ซึ่งเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม โดยผูที่
ศึกษาและเขาใจวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดอยางแทจริงนั้นจำเปนตอง
เขาใจธรรมชาติของรางกายมนุษยและโรคที่เกิดกับรางกายไปพรอมๆ กัน
ดร.ริชารด ดีแอนเดรีย แพทยทางธรรมชาติบำบัดและโภชนบำบัด
(Naturopatic Physician) ประจำศูนยสุขภาพองครวม และสปา
ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด จึงได
มีการคิดคนและนำสูตรการดูแลตัวเองที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย
มาบอกเลาใหไดนำไปปฏิบัติกัน
โปรแกรมเพื่อสุขภาพ 21 เดย ดีทอกซ (21 Day Detox) วิธีการ
ลางสารพิษออกจากรางกายโดยวิธีธรรมชาติ ดวยการพยายามปรับพื้นฐาน
การดูแลตัวเองใหหางไกลจากการเกิดโรคตางๆ และยังเปนวิธีที่ชวยฟนฟู
พัฒนาสุขภาพจิตใจและรางกายโดยผานทางการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ โดยเปนการรักษาแบบการดูแลตัวเอง (Self-Care) และแบบ
องครวม (Holistic Living) และยังมีการสงเสริมการดูแลแบบการแพทยผสมผสาน
ที่นำการรักษาทางการแพทยทั้งแบบโบราณและปจจุบันมาผสมผสาน
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดกับคนไข โดยเนนใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
จากภายในสูภายนอก
โดยหลายคนอาจจะสงสัยวาทำไมตอง 21 วัน ซึ่งเรื่องนี้ ดร.ริชารด
เฉลยวา ที่ใชระยะเวลาทั้งหมด 21 วัน เนื่องจากรางกายของคนเราใช
ระยะเวลาอยางนอย 21 วันในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลลในรางกาย
ซึ่งจะเริ่มรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด

21

ดร.ริชารด ไดมีการคิดคนและผสมผสานวิธีการรักษาในหลากหลายวิธี
ตั้งแตการฝงเข็ม (Acupuncture) สุคนธบำบัด (Aromatherapy)
โภชนาวิทยา (Nutrition) สมุนไพรบำบัด (Herbology) อายุรเวท (Ayuvedic)
โยคะ (Yoga) การทำสมาธิ (Meditation) การจินตนาการสรางสรรค
(Creative Visualization) การสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy)
ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) การลางสารพิษจากธาตุโลหะหนัก
ในเลือด และวิธีการรักษาโรคโดยใชสารที่ออกฤทธิ์ตรงขามกันกับภาวะของ
โรคมาผสมผสานไวดวยกันเพื่อใหไดผลดีที่สุดกับผูปวยแตละบุคคล
ดร.ริชารด “21 เดย ดีทอกซ” จึงเปนแนวทางและยังเปนวิธีการที่
ปลอดภัยโดยโปรแกรมดีทอกซที่ถูกสรางขึ้น เพื่อทำความสะอาดรางกาย
จากภายในนั้นจะชวยใหผูปฏิบัติรูสึกกระปรี้ กระเปรา สดชื่น แข็งแรง
และยังชวยในการลดน้ำหนักอีกดวย โดยโปรแกรม 21 เดย ดีทอกซ จะเปน
เทคนิคที่ไมตองรับประทานยา อดอาหาร หรือใชเครื่องมือใดๆ ใหยุงยาก
“คนมากกวา 1,000 คนที่ไดทำสูตร 21 เดย ดีทอกซ เองที่บาน
และประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเองใหมีสุขภาพที่ดี ที่สำคัญคือจะ
ชวยลดความดันโลหิต คอเลสเตอรอล และชวยในการลดน้ำหนัก”
เริ่มต้นตั้งแต่

สัปดาห ที่ 1 : สำหรับผูที่จะเขารวมโปรแกรมก็ตองเริ่มตนกับการทำ
ความรูจักกับผักผลไม ที่มีประโยชนและอาหารเพื่อสุขภาพประเภทตางๆ
เพราะตอจากนี้ไปจะตองรับประทานแตผักและผลไมที่มีประโยชนแทนเนื้อสัตว
ชนิดตางๆ เทานั้น
สัปดาหที่ 2 : เริ่มโปรแกรมโดยเนนไปที่อาหารที่เปนผัก (ไมมีเนื้อสัตว)
เพื่อเปนการลดสารพิษในรางกาย
สัปดาห ที่ 3 : เริ่มเปลี่ยนอาหารที่เปนธรรมชาติมากขึ้น เชน ผักและ
ผลไมสด ไมมีการปรุงแตง เพื่อลดการทำงานหนักของลำไส
สัปดาห ที่ 4 : เริ่ม เปลี่ยนอาหารเปนอาหารปนที่มาจากผักและผลไม
ที่ชวยใหระบบการยอยของลำไสไดมีการพักบาง เนื่องจากเปนขั้นตอนหนึ่ง
ในการรักษา/บำบัดจากภายในสูภายนอก และหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นผล
ไดชัดเจนวาสุขภาพรางกายของตัวเองนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากไดปฏิบัติตามโปรแกรมของ 21 เดย ดีทอกซ แลวประมาณ
1-2 สัปดาห ผูปฏิบัติจะสามารถรูสึกไดถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย
และจิตใจอยาง เห็นไดชัด ไมมีอะไรเสียหายถาหากอยากลอง ดีทอกซตัวเอง

ที่มา : http://healt.deedeejang.com
arit
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