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

สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับสารวิทยบริการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2553
ซึ่งฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น
บรรณารักษ์ 6 และขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร สำหรับสาระที่ได้นำเสนอในฉบับนี้ อาทิ
กำเนิดวันนักข่าว, วันน้ำโลก, การเข้าถึงห้องสมุดกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จาก http://www.krisdika.go.th, สาระความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และหนังสือใหม่พร้อมบรรณนิทัศน์
รวมทั้งได้นำข่าวดีมาฝากอาจารย์และบุคลากรที่ต้องการพัฒนาบทเรียน e-Learning สามารถขอรับคำปรึกษา
จากนักวิชาการโสตทัศนศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 นอกจากนี้ ได้นำเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเช่นเคยค่ะ

3 วันนักข่าว
4 วันน้ำของโลก
5 งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7 สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
8 แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่
9 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10 ปฏิทินปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 เกร็ดความรู้ : กินซะ ... แก้ปัญหา เส้นเลือดขอด

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

วันนักข่าว

วันนักข่าว
วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับ แต่แล้วหนังสือพิมพ์ก็แอบออกวางจำหน่ายในวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจากประชาชน
วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ผู้อ่านตื่นตัว และต้องการรับข่าวสารมากขึ้น จึงทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
ต้องเลิกประเพณีดังกล่าวไป
(สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน)
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 4 มีนาคม ของ
กำเนิดวันนักข่าว
ทุกปี เป็นวันที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี แต่เดิมมางานทั้งสอง
พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก จำนวน 15 ท่าน คือ นายโชติ มณีน้อย,
จัดขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน ซึ่งบริเวณริมฟุตบาท
นายเท่ห์ จงคดีกิจ, นายประจวบ อัมพะเสวต, นายวิเชียร โรจนวงศานนท์,
ใกล้เคียง ก็เป็นสถานที่ซึ่งบรรดาเหยี่ยวข่าวนัดพบปะสังสรรค์กันเป็นปกติอยู่
นายถาวร มุ่งการดี, นายสนิท เอกชัย, นายเชาว์ รูปเทวินทร์, นายจรัญ
แล้ว แต่ในช่วงหลังจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก และถนนราชดำเนินยังเป็น
โยบรรยงค์, นายกุศล ประสาร, นายชลอ อาภาสัตย์, นายอนงค์ เมษประสาท,
ถนนสายหลัก มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ยังคับแคบ
นายวิสัย สุวรรณผาติ, นายนพพร ตุงคะรักษ์, นางวิภา สุขกิจ, และนายเลิศ
ส่งผลให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้ย้ายสถานที่จัดการ
อัศเวศน์ นัดหมายกันที่ศาลานเรศวร ในสวนลุมพินี โดยมี นายชาญ สินศุข
ประชุมไปยังโรงแรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
จากสยามนิกร เป็นประธานการประชุม
ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้ารวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์
โดยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับต่างก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญ
แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”
ของพวกตนเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นประเพณีที่ทราบกันระหว่างหนังสือพิมพ์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่ยังคงกำหนดให้ วันที่ 5 มีนาคม
กับผู้อ่านว่า วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์วางจำหน่าย
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าวจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นวันหยุดงานประจำปีของบรรดากระจอกข่าวทั้งหลายนั่นเอง
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วันน้ำของโลก

วันน้ำของโลก
วันน้ำของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการ
คือ World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจาก
องค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในปี
ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น
"วันน้ำของโลก" หรือ "World Day for Water" เพื่อระลึกถึงความสำคัญ
ของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้ง
ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ
และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สหประชาชาติ ปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า
Agenda 21 จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water) ซึ่งใน
แต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบในการร่วมจัดงาน
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งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหนังสือใหม่ พร้อมบรรณนิทัศน์

วิทย์ บัณฑิตกุล. (2552). 100 เรื่องในหลวงของฉัน.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.143 หน้า : ภาพประกอบ.
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ว579ห

คัทซ์, เอรัน. (2552).
พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ.
แปลจาก Secrets of a super memory
โดย เจิดจรัส. กรุงเทพฯ : อินสปายร์.
263 หน้า. เลขเรียกหนังสือ 153.12 ค252พ
หากใครได้ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ในอินเทอร์เน็ต จะพบว่ามีข้อความเกี่ยวกับพระองค์เป็นล้านๆ
ข้อความ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทรงเป็นที่เคารพเทิดทูน เป็นแบบอย่าง เป็นแรง
บันดาลใจแก่พสกนิกรของพระองค์มากมายเพียงใด หนังสือเล่มนี้เป็นความ
พยายามหนึ่งที่จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงของฉัน ให้ครบทุกแง่มุม
อย่างสังเขป ทั้งพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ตลอดจน
พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน

ตัวเลข 21 หลัก คุณจำได้หมดไหม คนทั่วไปไม่สามารถจดจำได้
แต่เมื่อคุณอ่านและฝึกฝนตามวิธีการที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้ คุณจะสามารถ
จำเลขหลายสิบหลักได้ง่ายๆ ในการอ่านเพียงครั้งเดียว ด้วยเทคนิคการแปลง
ตัวเลขเป็นตัวอักษร หากต้องการจำหัวข้อบรรยายให้ได้โดยไม่ต้องมีสคริปต์
ก็ใช้ เทคนิคห้องโรมัน ถ้าหากอยากจำชื่อและใบหน้าบุคคลให้ได้จากการพบกัน
ในครั้งแรกก็ใช้เทคนิคพิน็อกคิโอ หรืออยากเรียนดีไม่มีเครียดก็ใช้เทคนิค
ห่วงโซ่ความจำ นอกจากนั้นในหนังสือเล่มนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนา
ความจำให้แม่นยำและยาวนานอีกมากมาย

วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2552).
Productivity วิถีพุทธ. กรุงเทพฯ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 168 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 658 ว233ป

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร. (2552).
หลุดจากกับดัก Balanced scorecard.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 255 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ 658.4012 ว711ห
ปัญหาการนำ Balanced scorecard (BSC) มาใช้ในประเทศไทย
ก็คือองค์กรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า BSC เป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ ดังนั้น
จึงนำมาใช้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายใน จึงทำให้หลายๆ องค์กรต้องพบกับปัญหามากมาย หนังสือ
เล่มนี้ได้อธิบายถึงหลักการ แนวคิดสำคัญของ BSC และการนำไปประยุกต์
ใช้อย่างถูกวิธี เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนทาง
กลยุทธ์ได้
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การเพิ่มผลผลิต หรือผลิตผลนั้น พื้นฐานสำคัญก็คือ วิถีพุทธ
นั่นเอง คนไทยน่าจะได้รับโอกาสที่ดี คือเกิดในเมืองที่เป็นแนวทางพุทธ แต่ก็เห็น
เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเกินไปจนละเลย ผสมกับระบบการศึกษาของเราทำให้เราคิด
ไม่เป็น จนขาดความมั่นใจที่จะคิดระบบบริหารเป็นของตนเองจริงๆ แล้วหลักการ
บริหารเป็นหลักการเรียนรู้ และหลักการเรียนรู้ก็คือ ทำ ทำก็คือธรรม และ
ธรรม ก็คือธรรมชาตินั่นเอง ถ้าเราเข้าใจธรรม เราก็สามารถเข้าใจหลักบริหาร
ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้

ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีกฎหมายประเภทใดอยู่บ้าง
ห้องสมุดกฎหมายคุณสามารถจะค้นหากฎหมายต่างๆ ได้มากมายหลายประเภทตามที่คุณต้องการ ได้แก่
สนธิสัญญา
กฎมณเฑียรบาล
การสืบค้นกฎหมาย
กฎหมายอื่น ๆ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การสืบค้นกฎหมายสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่คำค้นของชื่อ
ผลงานวิจัย
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด
กฎหมายที่คุณต้องการบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น การขนส่งทางบก คนพิการ
กฎหมายภาษาอังกฤษ เป็นต้น หรือสามารถเลือกจากรายการประเภทกฎหมายต่างๆ ที่ทางห้องสมุด
ประมวลกฎหมาย
ประกาศคณะปฏิวัติ/คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครอง
จัดเตรียมไว้ให้
นอกจากกฎหมายประเภทต่างๆ แล้วนั้นภายในห้องสมุดยังมีเอกสาร จะดูกฎหมายต่างๆ ได้ด้วยวิธีใด
ทางห้องสมุดได้เตรียมมุมมองต่างๆ สำหรับเปิดกฎหมายในรูปแบบ
อื่นๆ ให้บริการอีกด้วย เช่น ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2551
ถึง พ.ศ. 2560, คำวินิจฉัย/คำพิพากษา, คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ, ไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, PDF และ TIF โดยผู้ใช้สามารถเปิดดูและบันทึกเอกสาร
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น ฉบับเต็มจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้
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ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th

สาระความรู.้ .. การประกันคุณภาพการศึกษา
เรา ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งถือเป็นกลไกในการจัดทำระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน สำหรับฉบับนี้จะกล่าวถึงเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายความถึง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา
สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบการ
ควบคุมคุณภาพของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกันว่า
มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดความ
สำเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกำกับดูแลตนเอง (Selfregulation system)
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจ
สอบในระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบด้วย
ตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ
ซึ่งได้แก่ การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่างๆ
วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง
การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพ
การให้บริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เป็นต้น
การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) การประเมินจากกัลยาณมิตร
ทางวิชาการจากภายนอก (External peer review) และการใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม
(Performance indicators)
ดังนั้นสรุปได้ว่าการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ถือเป็นกลไกในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั่นเอง ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นการประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าว
รับรองนั่นเอง

มุมใหม่ชั้น 9 “ Happy Point ”
จากการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม

Happy Point

ร่วมตั้งชื่อมุมใหม่ของหอสมุด อาคาร 2 ชั้น 9 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552
จนได้ชื่อมุมใหม่ที่เข้ารอบ 3 ชื่อ ได้แก่ Max Zone, Lib Zone และ Happy Point
และยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยให้ผู้ใช้บริการร่วมโหวตชื่อที่โดนใจมากที่สุดจาก 3 ชื่อนี้
ณ วันนี้มุมใหม่ของหอสมุดได้ชื่อที่โดนใจจากผลโหวตสูงสุด คือ
“Happy Point”
*** แล้วอย่าลืมมาใช้บริการมุม “Happy Point” ของหอสมุดนะคะ ***
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ขอกับแสดงความยิ
นดี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาบัณฑิตและบัณฑิต ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งมีการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ และเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร

ขอแสดงความยินดี

(พี่ปุก)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณอมรรัตน์ ลออจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้เลื่อน
ตำแหน่งเป็นบรรณารักษ์ 6

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง เครื่องมือสนับนสุนการเรียนการสอน
ครู
ครู
ครู
แฟ้มที่เก็บในระบบ
นักเรียน

รายละเอียดเก็บในฐานข้อมูล
นักเรียน

Social Network Mobile

นักเรียน

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง

“ ข่าวดี!

Rodio

2

ครูออกแบบปผนการจัดการเรียนการสอน

คณะวิชาพิจารณาอนุมัติ

Chat

นักเรียน
3

1

Video

4

ส่งวัตถุเรียนรู้เข้าสู่ระบบตามแผนฯ

นักเรียนเข้าเรียนรู้

7

6

5

ประเมินผลการใช้เครื่องมือ
ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูติดต่อสือสารควบคุมการเรียนรู้ และดูแลกิจกรรม

สำหรับอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ
การจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning

ขณะนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมให้บริการสำหรับ
ทุกท่านแล้วนะคะ อาจารย์หรือบุคลากรท่านใด ที่สนใจการจัดการเรียน
การสอนผ่าน e-Learning สามารถติดต่อขอรับ Login และ Password
ได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 11 และสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ที่เว็บไซต์
http://arc.dru.ac.th/moodle/
สำหรับระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (LMS)
ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาบริการสำหรับการจัดการเรียน
การสอนผ่าน e-Learning นั้น เป็นระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(LMS) แบบ Open Source Software ชื่อว่า “Moodle” (มูเดิล) ที่พัฒนา

”
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ขึ้นเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มี
บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ Moodle ได้มีผู้นำไปใช้งานทั่วโลกกว่า 75 ภาษา
ใน 193 ประเทศ โดยเว็บไซต์หลัก คือ http://moodle.org
สารวิทยบริการฉบับหน้า จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน “Moodle” สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning
เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้โปรแกรม “Moodle” นี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่าลืมนะคะ! อาจารย์หรือบุคลากรท่านใดที่สนใจ หรือต้องการ
พัฒนาบทเรียน e- Learning ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11

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 มี น าคม 2553
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

จ. 1 – พ. 31 มี.ค. 53

แนะนำหนังสือใหม่
ให้บริการงานหอสมุด
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด ฯ และ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.8 - จ.22 มี.ค. 53

ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ห้องอินเทอร์เน็ต
อาคาร 2 ชั้น 11

งานหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ. 24 มี.ค. 53

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2553
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2/2553

ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
ห้องประชุมและ
ให้บริการการผลิตสื่อการสอน

ห้องเรียน ห้องประชุม
และห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 11

งานโสตทัศนูปกรณ์
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.29 – พ.31 มี.ค.53

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2553
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หนังสือและซีดีรอมใหม่
สื่อวีดิทัศน์ใหม่
ผู้เข้าใช้บริการหอสมุด
ผู้ใช้บริการยืม-คืน
ผู้เข้าใช้บริการห้อง e-Learning
ผู้เข้าใช้บริการชมวีดิทัศน์
ผู้เข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต

891
10
18,333
2,515
10
404
2,042

เล่ม
แผ่น
คน
คน
คน
คน
คน

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

856
3,305

คน
คน

211

คน

1
36
17

คน
คน
คน

เกร็ดความรู้

กินซะ ... แก้ปัญหา เส้นเลือดขอด
เส้นเลือดขอด
เส้นเลือดขอดถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สาวๆ มักจะหนักใจ เพราะ
เส้นเลือดขอดนั้นถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคความสวยของผู้หญิงเราเลยทีเดียว
วันนี้ก็เลยจะหยิบเอาตัวอย่างอาหารที่จะช่วยลดปัญหานี้มาฝากเพิ่มเติมกัน
ด้วยค่ะ โดยอาหารต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยลดเส้นเลือดขอดได้
ใยอาหารไม่ละลายน้ำ เช่น ยอดแค มะเขือพวง ถั่วเมล็ดแห้ง ทับทิม
ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ ลดการปวดเกร็งซึ่งส่งผลให้เกิดเส้นเลือดขอด
วิตามินซี เช่น แขนงผัก บรอกโคลี พริก ผลไม้ตระกูลส้ม ช่วยให้
หลอดเลือดแข็งแรง
ผัก ผลไม้ที่มีสารฟลาโวนอยด์ เช่น เบอร์รี่ องุ่น ธัญพืช ทำงาน
ร่วมกับวิตามินซีเสริมความแข็งแรงและลดรอยรั่วของหลอดเลือด
ทราบอย่างนี้แล้ว เพื่อนๆ ที่นี่ก็อย่าลืมหามาทานกันนะคะ จะได้ช่วย
ลดเส้นเลือดขอด เพื่อจะได้หมดปัญหามากวนใจความสวยกันนะคะ
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ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
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