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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Technology

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

พบกันอีกแล้วนะคะ กับสารวิทยบริการประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 18 ซึ่งฉบับนี้ได้นำเสนอสาระ
น่ารู้มาฝากผู้อ่าน อาทิ ความหมายและความสำคัญของวันสงกรานต์ ความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
การแนะนำหนังสือใหม่พร้อมบรรณนิทัศน์ การสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของ EBSCO ซึ่งสามารถ
ค้นหาเอกสารและบทความวารสารได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อการ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ e-Learning ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน และสรุปสถิติ
ประจำเดือนมีนาคม พร้อมเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ

3 วันคุ้มครองโลก
4 วันสงกรานต์
5 งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 บริการฐานข้อมูลออนไลน์จาก EBSCOHOST
7 สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
8 ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
9 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10 ปฏิทินปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 เกร็ดความรู้ : ตำนานหมากฝรั่ง

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

วันคุ้มครองโลก
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เมษายน
วันคุ้มครองโลก

เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระทำ
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก
เช่น ปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ "Green House Effect"
ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลกที่จะ
ต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นต้น
ดังนั้น ในวันที่ 22 เมษายน 2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน จึงได้พร้อมใจกันมา
ชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษ
ในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติขึ้น และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ
"Earth Day" ในประเทศไทยเริ่มจัดให้มีการรณรงค์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2533
1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่น
ในบรรยากาศ
2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซน
และก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์
ลดลงหรือหมดสิ้นไป
5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้อง
บรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้ เช่น
1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะแถบแอฟริกา
เคนยา ไนจีเรีย และนามิเบีย เป็นต้น
2. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเมือง หมู่บ้าน และภูเขา
3. รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
4. เน้นการคุมกำเนิดเพื่อให้จำนวนประชากรได้คงอยู่ในระดับคงเดิม
5. ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
6. ร่วมกันรักษาความสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน
และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
สำหรับประเทศไทย ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.A.
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ที่มา : http://www.tlcthai.com

วันสงกรานต์

ความหมายของ วันสงกรานต์
คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤตว่า สํ-กรานต แปลว่า
ในปีแรกที่กำหนดเผอิญเป็นวันที่ 13 เมษายน ซึ่งอันที่จริงไม่ใช่
ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ วันที่ 13 เมษายนทุกปี แต่เมื่อเป็นประเพณีก็จำเป็นต้องเอาวันนั้นทุกปี
หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่ 13,14,15 เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์ เพือ่ มิให้การประกอบพิธี ซึ่งมิได้รู้โดยละเอียดต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา วันที่ 13
นั้นคือ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เป็นวันเนา จึงเป็นวันสงกรานต์ของทุกปี
วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศก
ปกติวันสงกรานต์จะมี 3 วัน คือ เริ่มวันที่ 13 เมษายน ถึง
วันที่ 15 เมษายน วันแรกคือวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่พระอาทิตย์
ความหมายของคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงกรานต์ มีดังนี้
สงกรานต์ ที่แปลว่า "ก้าวขึ้น" "ย่างขึ้น" นั้นหมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ ต้องขึ้นสู่ราศีเมษ วันที่ 14 เป็นวันเนา (พระอาทิตย์คงอยู่ที่ ๐ องศา)
ขึ้นสู่ราศีใหม่ อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเดือน ที่เรียกว่าสงกรานต์เดือน วันที่ 15 เป็นวัน เถลิงศกใหม่ และเริ่มจุลศักราชในวันนี้ เมื่อก่อนจริงๆ มีถึง
แต่เมื่อครบ 12 เดือนแล้วย่างขึ้นราศีเมษอีก จัดเป็นสงกรานต์ปี ถือว่าเป็น 4 วัน คือวันที่ 13-16 เป็นวันเนาเสีย 2 วัน (วันเนาเป็นวันอยู่เฉยๆ )
เป็นวันว่างพักการงานนอกบ้านชั่วคราว
วันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ ในทางโหราศาสตร์
จะเห็นได้ว่า วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
มหาสงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้นหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ หมายถึง
สงกรานต์ปี คือปีใหม่อย่างเดียว กล่าวคือสงกรานต์ หมายถึง ได้ทั้งสงกรานต์ จนถึง พ.ศ. 2483 ทางราชการจึงได้ เปลี่ยนใหม่ โดยกำหนดเอาวันที่ 1 มกราคม
เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เข้ากับ หลักสากลที่นานาประเทศนิยมปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
เดือนและสงกรานต์ปี แต่มหาสงกรานต์ หมายถึง สงกรานต์ปีอย่างเดียว
วันเนา แปลว่า "วันอยู่" คำว่า "เนา" แปลว่า "อยู่" หมายความว่า แม้จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนก็ยังยึดถือว่าวันสงกรานต์มีความสำคัญอยู่
สงกรานต์ตามคตินิยมโบราณ นิยมสรงน้ำพระและผู้เฒ่าผู้แก่
เป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์มา 1 วัน วันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์
ย่างสู่ราศีตั้งต้นปีใหม่ วันเนาเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าที่เข้าทาง ในวันราศี อันเป็นการแสดงความเคารพนับถือแสดงความกตัญญูและเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
ตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่ประจำที่แล้ว
วันเถลิงศก แปลว่า "วันขึ้นศก" เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ความสำคัญของวันสงกรานต์
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี
การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ 3 ถัดจากวันมหาสงกรานต์ ก็เพื่อให้
2. เป็นวันทำบุญสร้างกุศล และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่จุดเดิม สำหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเพราะ
3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
อาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. เป็นวันแสดงวันกตัญญูกตเวที ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ที่จะเปลี่ยนศกถ้าเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็น วันที่ 3
5. เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ
ก็หมายความว่า อย่างน้อยดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 องศา
6. เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
แล้วอาจจะย่างเข้าองศาที่ 2 หรือที่ 3 ก็ได้
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วันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ซึ่งกษัตริย์สิงหลแห่งพม่า
ทรงตั้งขึ้นเมื่อปีกุนวันอาทิตย์ พ.ศ. 1181 โดยกำหนดเอาดวงอาทิตย์เข้า
สู่ราศีเมษได้ 1 องศา ประกอบกับไทยเราเคยนิยมใช้จุลศักราช สงกรานต์
จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
http://suriyothai.ac.th/library/studentshow/st2545/5-5/no27/songkran.html

งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหนังสือใหม่ พร้อมบรรณนิทัศน์

ฮอดจ์สัน, เดวิด. (2552). ไขรหัสบุคลิกภาพ.
แปลจาก The buzz โดย นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์.
กรุงเทพฯ : ดีไลน์พับลิชชิ่ง. 256 หน้า.

ทศพร วงศ์รัตน์. (2552).
ลายแทงของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ : วันทูปริ้นท์.
285 หน้า : ภาพประกอบ.
คุณรู้หรือไม่ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน เป็นนักพูดหรือนักฟัง
ที่ดี ชอบความตื่นเต้นหรือความเงียบสงบ ชอบเพ้อฝันหรืออยู่กับความ
เป็นจริง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักตนเองให้มากขึ้น ด้วยสุดยอดแบบทดสอบ
ด้านชี้วัดและประเมินบุคลิกภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญชื่อดังด้านการโปรแกรมสมอง
ด้วยภาษาจิต เพื่อช่วยพัฒนาข้อดีหรือจุดเด่นให้คุณกลายเป็นคนที่คนอื่นๆ
ชอบและเป็นคนดีที่สุดได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาอารมณ์และวิธีคิดของคุณ
ซึ่งจะนำพาคุณมุ่งไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต

หนังสือเล่มนี้ได้ข้อมูลมาจากการค้นคว้าจากงานประพันธ์ของ
สุนทรภู่ที่เขียนไว้ในหนังสือหลายๆ เล่ม แต่ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องพระอภัยมณี
ที่เขียนไว้เป็นคำกลอน ซึ่งจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศในสมัยที่
สุนทรภู่ได้เขียนขึ้นมา และเพื่อให้งานชิ้นนี้มีความเข้าใจลึกมากขึ้น ผู้เขียนได้นำ
เอาภาพถ่ายและภาพวาดโบราณของสถานที่ต่างๆ มาลงไว้ให้เห็นกันด้วย ซึ่งจะ
ทำให้หนังสือเล่มนี้มีมิติในการอ่านที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการได้อ่านเพียงแค่
ตัวอักษรธรรมดา

คานธี, ราชโมฮาน. (2551). ล้างแค้นกับสมานฉันท์ :
สู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์เอเชียใต้. กรุงเทพฯ :
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 667 หน้า : ภาพประกอบ.

กวีพล สว่างแผ้ว. (2552).
ปมลึกทางทะเลไทย – เขมร.
กรุงเทพฯ : สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย.
171 หน้า : ภาพประกอบ.
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงในเชิงบอกเล่าจากข้อมูลเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ และคำพิพากษาในอดีต เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาเขต
ทางทะเลของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการจัดการปกครองในยุคแรกๆ ของไทย
การสูญเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส การเริ่มกำหนดเขตแดนประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จนกระทั่งเรื่องราวของการเกิดของกฎหมายทางทะเลและสนธิสัญญา
หลายฉบับที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเขตแดนทางทะเล
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หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกของการก่อรูป
อินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้ ที่ผลและแผลของมันแสดงให้เห็นว่าเอกภาพนั้นเป็น
ภาวะชั่วครู่ชั่วคราว เป็นด้ายเส้นบางที่พยายามฟันเกลียวกับด้ายเส้นหนาทึบ
ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ สันติไม่ได้เกิดขึ้นจาก
การลบความแตกต่างหรือความขัดแย้งออกไป แต่เกิดขึ้นจากการพยายามอยู่กับ
ความแตกต่างและจัดการกับเงื่อนไขนี้อย่างใจกว้าง

บริการฐานข้อมูลออนไลน์จาก EBSCOHOST
ฐานข้อมูล Academic Search Elite
ฐานข้อมูล Academic Search Elite จะครอบคลุมสหสาขาวิชา
ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์
มีดรรชนีวารสารไม่น้อยกว่า 3,500 ชื่อ (Titles)
เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร
ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง

การสืบค้น
สามารถสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO ได้ผ่านเว็บไซต์ของทาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arc.dru.ac.th) หรือ
https://search.ebscohost.com และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล ท่านสามารถสืบค้นได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ***
การสืบค้นขั้นพื้นฐานจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ Google search
การสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล สามารถทำได้ทั้งพิมพ์ชื่อวารสาร
ที่ต้องการ หรือเรียงตามอักษรชื่อวารสาร

การแสดงผล
ผลการสืบค้นสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ HTML หรือ PDF
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช
Thailand Country Manager EBSCO Publishing
*** ติดต่อขอรับ UserID และ Password ที่จะเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ฝ่ายหอสมุด

การนำผลลัพธ์ไปใช้
พิมพ์ (Print), อีเมล์ (E-mail), บันทึก (Save)
การจัดทำอ้างอิงบรรณานุกรมอัตโนมัติจากฐานข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง เช่น APA, AMA เป็นต้น

สาระความรู.้ .. การประกันคุณภาพการศึกษา

CH QA
Online
เช คิ ว เอ ออนไลน์

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า สถานศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบฐานข้อมูล
CHE QA Online ซึ่งในฉบับนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ CHE QA Online
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำ "รายงานการประเมินตนเอง" (SAR) ในระดับสถาบัน
คณะและหน่วยงาน โดยสถาบันและทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ
ลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ที่ สกอ. ได้กำหนดไว้ และผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจประเมินฯ โดยใช้สิทธิ์ Assessor
ของระบบ CHE QA Online ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
จะเป็นผู้ออนไลน์ส่งข้อมูล "รายงานการประเมินตนเอง" และ "ผลการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" เฉพาะระดับสถาบันและคณะไปยัง
ฐานข้อมูลกลางของ สกอ.

ความเป็นมาของระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และ
การส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สถาบัน
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจำปี (Annual Report) ซึ่ง สกอ.
ได้กำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ CHE QA Online อย่างเต็มรูปแบบใน
ปีการศึกษา 2551 และให้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
พร้อมผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวิธีออนไลน์ไปยัง สกอ. ภายใน
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปีการศึกษา
ที่มา : http://203.144.133.41/km/index.php? และ http://share.psu.ac.th/blog/uyqa/12926

ภาพรวมในส่วนของระบบที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย
1. การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลในระดับคณะ (Admin คณะ) :
เพื่อให้คณะสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เอง รวมถึงรองรับการจัดทำ
SAR ระดับคณะ
2. การเลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการประเมินสำหรับคณะ : เพื่อให้คณะ
สามารถเลือกตัวบ่งชี้ได้เองว่าต้องการประเมินในตัวบ่งชี้ใด ตามภารกิจที่มี
3. การปรับแก้ข้อมูลให้เป็นไปตามความเห็นของทั้งสองฝ่าย :
เป็นการปรับแก้หน้าต่างสำหรับคณะกรรมการประเมิน ให้สามารถยืนยันผล
การดำเนินงานที่ประเมินได้ หากไม่มีการยืนยันผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินในตัวบ่งชี้นั้นๆ จะเป็นศูนย์
4. การยืนยันผลการตรวจประเมินโดยประธานฯ : เป็นการยืนยัน
Code ของประธานฯ โดย Code นี้ทาง สกอ. เป็นผู้กำหนดให้ประธานฯ
แต่ละท่านเอง และหากยังไม่ได้รับการยืนยัน Code ของประธานฯ ในระบบ
มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถส่ง SAR Online ไปยัง สกอ.ได้
5. Report : เพิ่มในส่วนของกราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบผล
การดำเนินงานของคณะ ภายในมหาวิทยาลัย จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูล
Common Data Set ของคณะในระบบฯ แล้วเท่านั้น
6. การเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัย และ Common
Data Set เข้าสู่ระบบฯ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง
Common Data Set ที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยต้องการเข้าสู่ระบบ และ
สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เองภายในมหาวิทยาลัย
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ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมจัดโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 15
มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดย
Prof. Dr. MITSUHIRO ODA จาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน e-Learning
ในหัวข้อ“Practice of e-Learning and Education for e-Learning Professional
in Japanese Higher Education : Challenge of Aoyama Gakuin University”
ซึ่งท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมต้อนรับและฟังการ
บรรยายพิเศษ นอกจากนี้นางสาวดรุณี ไตรพุทธางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “e-Learning : Excel
Tutorial” อีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF: HEd

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฉบับนี้ ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(LMS) โปรแกรม Moodle เพื่อให้ทุกท่าน เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนา e-Learning ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการระบบ e-Learning ทำให้
ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียนผ่านระบบบริหารการจัด
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (LMS) บริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ
ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผล
การเรียนรูข้ องนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ

ความสามารถของ Moodle
1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับ (13,544 sites from
158 countries 2549-07-19) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย ยังไม่มี
ข้อตกลงเป็นเอกฉันท์ว่าจะใช้ e-Learning ตัวใด แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้ Moodle
เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
2. รองรับทั้ง CMS (Course Management System) และ
LMS (Learning Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่
เผยแพร่เนื้อหาของครู พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรม
ของนักเรียน และตัดเกรด

3. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์ เช่น Microsoft Office,
Web Page, PDF หรือ Image
4. มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และครู
เช่น chat หรือ webboard นักเรียนสามารถฝากคำถาม ครูสามารถสั่ง
การบ้าน, นัดสนทนาแบบออนไลน์, นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่าน
ก่อนเข้าเรียนได้
5. มีระบบแบบทดสอบ ระบบรับส่งการบ้าน และกิจกรรม
ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลาย
6. สำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ ทำให้ครูหรือนักเรียนนำไป
กู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้
7. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และใจกว้าง ส่งเสริมเรื่องนี้เพราะครูได้
ทำหน้าที่ นักเรียนได้เรียนรู้ และสถาบันยกระดับการให้บริการ
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ที่มา : http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm

อย่าลืมนะคะ! อาจารย์ท่านใดที่สนใจ หรือต้องการพัฒนาบทเรียน
e- Learning ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ที่
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 2100

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 เมษายน 2553
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

พฤ.1- ศ. 30 เม.ย.53

แนะนำหนังสือใหม่
ให้บริการงานหอสมุด
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด ฯ และ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤ.1-ศ.2 เม.ย. 53

จัดป้ายนิเทศวันจักรี (6 เม.ย. 53)

ป้ายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.7-ศ.9 เม.ย. 53

จัดป้ายนิเทศวันสงกรานต์
(13 เม.ย. 53)

ป้ายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ. 21 เม.ย. 53

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 4/2552
- ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2553

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.26-ศ.30 เม.ย. 53

ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
ห้องประชุม และให้บริการ
การผลิตสื่อการสอน

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

ห้องเรียน ห้องประชุม
และห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 11

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น มี น าคม 2553
819
10
4,161
1,335
5
49
457

เล่ม
แผ่น
คน
คน
คน
คน
คน

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

123
2,240

คน
คน

140

คน

6
12
4

คน
คน
คน

เกร็ดความรู้

ตำนานหมากฝรั่ง
แรกเริ่มนายพลอันโตนิโอ โลเปซ เอ็ก ซานตา อันนา แห่งเม็กซิโก

ชอบเคี้ยวยางไม้จากต้นไม้ในป่าเม็กซิโก ที่ชาวเม็กซิโกรู้จักกันในชื่อชิคลิ ทำให้
โทมัส อดัมส์ นักประดิษฐ์สนใจและพัฒนาหมากฝรั่งออกมาเป็นเม็ดกลมเล็กๆ
แต่ยังไม่มีรสชาติวางขายครั้งแรกปีค.ศ.1871 (พ.ศ.2414) ราคาเม็ดละ
1 เพนนี่ ในร้้านขายยาเมืองโฮโบเค็นรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา จากนั้นค่อยๆ
แปลงโฉมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบนๆ
ต่อมา เภสัชกรจอห์น คอลแกน เติมรสชาติให้เป็นหมากฝรั่ง
รสขี้ผึ้งหอมทูโล ซึ่งเป็นตัวยาทางการแพทย์ รสชาติคล้ายยาแก้ไอน้ำเชื่อม
ของเด็ก และตั้งชื่อว่าแทฟฟี-ทูโล จากนั้นโทมัส อดัมส์ เติมรสชะเอมและตั้งชื่อ
สินค้าว่าแบล๊กแจ๊ก ซึ่งเป็นหมากฝรั่งเติมรสรุ่นเก่าแก่ที่สุดที่ยังมีขายในปัจจุบัน
สำหรับหมากฝรั่งรสยอดนิยมเปปเปอร์มินต์ เกิดขึ้นในปีค.ศ.1880
(พ.ศ.2423) โดยนายวิลเลียม เจ.ไวต์ ผสมน้ำเชื่อม ข้าวโพด และเติมรสด้วย
เปปเปอร์มินต์ ขณะที่หมากฝรั่งเป่าลูกโป่งเกิดขึ้นในปีค.ศ.1906 (พ.ศ.2449)
โดย 2 พี่น้องเฮนรี่และแฟรงก์ ฟลีเออร์ แต่คุณภาพไม่ดีนัก เป่าแล้วมักแตกและ
ติดหน้าเหนอะหนะ จนในปี ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) วอลเตอร์ เดมเมอร์พัฒนา
หมากฝรั่งชนิดนี้จนเป่าได้โตเป็น 2 เท่าจากเดิม และตั้งชื่อว่า "Double Bubble"
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ที่มา http://celepichy.exteen.com/20080326/entry-1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เร็วๆ นี้

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

