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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Technology

สารวิทยบริการ...
เอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
กำหนดออก : รายเดือน
ที่ปรึกษา...
ผศ. วราภรณ์ ภูริวรางกูร
อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
บรรณาธิการ...
อาจารย์ ปาริชาต เสารยะวิเศษ
กองบรรณาธิการ...
นางอมรรัตน์ ลออจันทร์
น.ส.กิติชา ธรณ์ชยะ
น.ส.สุดารัตน์ เดชะปรากรม
น.ส.สมหญิง มงคลธง
นายธนวัฒน์ ชลายนนาวิน
น.ส.พชรวรรณ หนูบ้านยาง
ออกแบบวารสาร...
โดย A-RIT TEAM
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172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2890 2307

ฉบับนี้ เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ 2553 ซึ่งได้นำเสนอความเป็นมาของวันปีใหม่ แนะนำหนังสือใหม่
พร้อมบรรณนิทัศน์ แนะนำการค้นหาหนังสือจาก http://books.google.com สาระความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ e-Learning กับการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอกิจกรรมและ
ข่าวสารต่างๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพมาฝาก
ผู้อ่านเช่นเคย

4 วันปีใหม่
5 งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นเนิ้อหาเต็มๆ จากหนังสือเก่าและใหม่

7 สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
8 งานทำบุญ สวส.
9 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

10 ปฏิทินปฎิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 เกร็ดความรู้ : 10 วิธี หลับสบาย

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

ส.ค.ส ๒๕๕๓
สวัสดิศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิผล
บันดาลดลสมประสงค์จงพรรษา
ให้ปราศทุกข์ปลอดโรคภัยไร้โรคา
บุญนำพาร่ำรวยทรัพย์นับอนันต์
ให้สูงศักดิ์สูงยศปรากฏชื่อ
เกียรติก้องลือชาเดชทั่วเขตขันฑ์
ชาญวิชาเชาวน์ปัญญาเลิศพลานันต์
เกษมสันต์ตลอดปีมีสุขเทอญ
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดทั้งปีใหม่นี้

ที่มา http://www.zheza.com

สุขสันต์วันปใหม่
ี

Merry
Chritmas
2010
เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่
ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ

ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่

คือครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับเดือน
มกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5
ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน
การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก
ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตาม
ชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่า
วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟู
ขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477
ขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก
การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลาย
ออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการจัดงานรื่นเริง
ปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า
วันตรุษสงกรานต์
ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะ
รัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธาน
กรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็น วันที่ 1 มกราคม
โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป
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ที่มา : http://www.zabzaa.com/event/newyear.htm

1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลอง
ปีใหม่ด้วยการทำบุญ
2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา
3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย

กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติ
ในวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่
1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือ
ตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ
2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบ
ของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง
หรือตามหน่วยงานต่างๆ
วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิต
ในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1 มกราคมของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วน
กุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน
หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขวัญ ไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร สรงน้ำ
พระพุทธรูป ประดับธงชาติ ทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย

งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำหนั งสือใหม่ พร้อมบรรณนิท ั ศ น์

ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเข้าห้องสมุดได้ 3 ช่องทาง คือ

1. คัดเลือกหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สำนักวิทยบริการฯ
จะเชิญชวนคณาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นประจำ
ทุกภาคการศึกษา หรือท่านสามารถไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แล้วให้ทางศูนย์หนังสือจุฬาฯ ส่งรายการที่คัดเลือกมายังสำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป
2. แบบฟอร์มแนะนำหนังสือใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถเขียนรายชื่อ
หนังสือที่น่าสนใจลงในแบบฟอร์มแนะนำหนังสือใหม่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
หนังสือ อาคาร 2 ชั้น 10
แบบฟอร์มแนะนำหนังสือใหม่
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แนะนำหนังสือที่ต้องการ
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................
อาจารย์

บุคลากร

นักศึกษา คณะ/หน่วยงานที่สังกัด..............................

รายละเอียดหนังสือที่ท่านต้องการ

3) ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการ
แนะนำ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แนะนำ อีเมลล์ของผู้แนะนำ เป็นต้น

1. ชื่อเรื่อง...................................................................................ผู้แต่ง.....................................
2. ชื่อเรื่อง...................................................................................ผู้แต่ง.....................................
3. ชื่อเรื่อง...................................................................................ผู้แต่ง.....................................
ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำ
(กรุณาส่งแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 10)

3. ทางเว็บไชต์ของสำนักวิทยบริการฯ ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำ
หนังสือที่สนใจผ่านทางเว็บไชต์ของสำนักวิทยบริการฯ
http://arc.dru.ac.th/main/ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ คลิกเลือกที่หัวข้อ “แนะนำ
หนังสือใหม่ เข้าสู่สำนักวิทยบริการฯ NEW”
2) ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “แนะนำหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน”
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของหนังสือที่แนะนำไปก่อนแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าหนังสือที่แนะนำไปนั้น ได้ดำเนินการสั่งซื้อถึงขั้นตอนไหน
หากต้องการแนะนำหนังสือใหม่ให้คลิกเลือก “แนะนำหนังสือใหม่”

4) เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ส่งคำถาม” เพื่อบันทึก
ข้อมูลหนังสือที่แนะนำ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก “เคลียร์” โดยผู้แนะนำ
สามารถตรวจข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือได้ โดยกลับไปที่หน้า “แนะนำหนังสือ
หรือสื่อการเรียนการสอน”
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ค้นเนื้อหาเต็มๆ จากหนังสือเก่าและใหม่

Google Book Search ทำงานอย่างไร
การค้นหาหนังสือด้วย Google Book Search ง่ายดายเหมือน
กับการค้นหาเว็บไซต์ผ่าน Google เพียงป้อนคำหลักหรือวลีที่คุณ
ต้องการค้นหาลงในช่อง Google Book Search เช่น หากคุณต้อง
การค้นหา "การปีนเขา" หรือข้อความ เช่น "หนึ่งก้าวเล็กๆ ของมนุษยชาติ,
Google Book Search จะค้นหาหนังสือทั้งหมดที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่
คุณใช้ค้นหา คลิกที่ชื่อหนังสือ คุณจะเห็นข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือเหมือน
กับที่แสดงไว้ในบัตรรายการ คุณอาจเห็นตัวอย่างบางส่วน เช่น ประโยค
ตัวอย่างเพื่อแสดงคำค้นหาภายในบริบทของหนังสือ หากได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดพิมพ์หรือผู้แต่ง คุณจะสามารถดูหน้าเต็มและเรียกดูหน้าอื่นๆ ภายใน
หนังสือได้มากขึ้น หากหนังสือไม่มีลิขสิทธิ์ คุณจะสามารถดูหน้าเต็ม และยัง
สามารถเปิดหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปเพื่อดูหนังสือทั้งเล่มได้ การคลิกที่
"ค้นหาในหนังสือเล่มนี้" อนุญาตให้คุณทำการค้นหาได้มากขึ้นภายในหนังสือ
ที่คุณเลือก คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "Buy This Book" เพื่อไปยังร้านหนังสือ
ออนไลน์ที่คุณสามารถซื้อหนังสือได้โดยตรง ในหลายๆ กรณี คุณยัง
สามารถคลิก "ค้นหาหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุด" เพื่อค้นหาห้องสมุดท้องถิ่น
ที่คุณสามารถยืมหนังสือเล่มดังกล่าวได้อีกด้วย
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มีหนังสือประเภทใดอยู่บ้าง
Google Book Search จะค้นหาหนังสือได้มากมายหลายประเภท
ตามที่คุณต้องการ เช่น เรื่องแต่ง สารคดี/บทความ หนังสืออ้างอิง หนังสือ
วิชาการ ตำราเรียน หนังสือเด็ก หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือการแพทย์
หนังสือเฉพาะทาง หนังสือเพื่อการศึกษา และหนังสืออื่นๆ ทุกประเภท
เนื่องจากเราเพิ่มหนังสือจากพันธมิตรห้องสมุดของเรา ทำให้มีรายการหนังสือ
ให้เลือกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และคุณยังสามารถค้นหาหนังสือที่ไม่ตีพิมพ์แล้ว
หนังสือหายาก และหนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติได้อีกด้วย

จะดูหนังสือได้ด้วยวิธีใด

การใช้คุณลักษณะการซูม
คุณสามารถเพิ่มขนาดของข้อความในหนังสือที่คุณกำลังเรียกดู
ได้โดยใช้ส่วนควบคุมการซูม หากต้องการซูมเข้า ให้คลิกที่ไอคอนแว่นขยาย
จนกระทั่งข้อความมีขนาดที่ต้องการ เมื่อคุณซูมเข้าในหน้าหนังสือ คุณสามารถ
คลิกและลากโดยใช้เมาส์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้านี้ได้ หากต้องการซูม
ออก ให้คลิกที่แว่นขยาย (โปรดทราบว่ามีขีดจำกัดในการซูมเข้าในหน้าแต่ละหน้า)

ตัวเลือกมุมมองหน้า
เมื่อคลิกที่ไอคอนที่ดูคล้ายกับเอกสารสองหน้าที่ติดกัน คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงแผงมุมมองเพื่อแสดงหน้าที่หันเข้าหากัน เช่นเดียวกับที่คุณเห็น
ในหนังสือที่ตีพิมพ์ โปรดสังเกตว่าตัวเลือกนี้ใช้สำหรับหนังสือที่เพิ่มเข้าใน
Google Book Search ผ่านทางโครงการห้องสมุดของเราเท่านั้น คลิกที่
ไอคอนเอกสารหน้าเดียวเพื่อกลับไปยังมุมมองแบบมีแถบเลื่อน คุณสามารถ
ย้ายจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งได้โดยใช้ลูกศรสีน้ำเงิน แถบเลื่อน หรือแป้นพิมพ์
ให้ลองใช้ Space Bar ปุ่ม Page Up ปุ่ม Page Down และปุ่มลูกศรต่างๆ
คุณยังสามารถขยายพื้นที่การดูหนังสือเพื่อใช้หน้าต่างทั้งหมดของเบราว์เซอร์
ของคุณได้โดยการคลิกลิงก์ 'เต็มหน้าจอ'

เจอหนังสือน่าสนใจ อยากดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำอย่างไร
อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของเราช่วยให้คุณเรียกดูหนังสือใน (ต้องติดตามฉบับต่อไป)
Google Book Search ได้หลายวิธี ส่วนควบคุมทั้งหมดที่อธิบายไว้นี้
ขอบคุณข้อมูล โดย Google Inc.
จะอยู่ในแถบสีน้ำเงินเหนือภาพของหน้า
http://books.google.com

สาระความรู.้ .. การประกันคุณภาพการศึกษา

ใน

ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แก่

1. การควบคุมคุณภาพ

เป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบัน
การศึกษาจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยที่
มีผลต่อการผลิตนักเรียนหรือนักศึกษา เช่น ประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ มีระบบการ
ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย
1.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถาบันการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และจัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพต่อไป
1.2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบัน
การศึกษาจัดทำแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานที่กำหนดไว้ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา การเรียนการสอน การแนะแนว การจัด
การเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้โดยเน้นระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กำกับการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ที่ต้องการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่า สถาบันการศึกษามีระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ ตรวจสอบการดำเนินงานของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในและขั้นตอนการดำเนินงาน
สรุปคือ
2.1 การตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงาน ทั้งระบบด้วยตนเอง
ของสถาบันการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษา
2.2 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ / หรือใช้มาตรการในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้

3. การประเมินคุณภาพ

เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่าง
ในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพ
ของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง
(Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมิน
2. การตรวจสอบ
คุณภาพภายนอกเป็นการดำเนินงานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
เป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา คุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษา จัดการ
และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยืนยันเป้าหมายที่กำหนด มุ่งไปสู่มาตรฐาน ศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้

ขอแสดงความยินดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต
สาขาสารสนเทศศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552
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งานทำบุญปีใหม่ สวส.
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เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดพิธี
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในช่วงเช้า โดยมี ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี สำหรับช่วงบ่าย ผศ.ฉวีวรรณ ปานชี (ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการฯ) และ
อ.วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้อวยพรและมอบของขวัญปีใหม่
ให้แก่บุคลากร ซึ่งทำให้บุคลากรมีพลังที่จะปฏิบัติงานในปีหน้าอย่างเต็มความสามารถต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการจับสลากของขวัญ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่บุคลากร
เป็นอย่างมาก

ข่าว

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2552 ทางสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่ง นางสาวสุดารัตน์
เดชะปรากรม และนางสาวบษพร เย็นแข เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในงานห้องสมุด” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ ศูนย์ศิลป วัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนางาน เป็นต้น

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เมื่อ

ฉบับที่แล้ว เราได้นำเสนอความรู้ในเรื่อง “ประโยชน์และข้อพึงระวังในการนำ e-Learning
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน” กันไปแล้วสำหรับฉบับนี้ จะนำเสนอความรู้ในเรื่อง
“กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ดังนี้

กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็นกระบวนการผลิต ที่ได้ตามมาตรฐานการออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional Design) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตาม
หลักการ ADDIE Model ดังต่อไปนี

2. Design : ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ขั้นตอนนี้เป็นผลมาจากการวิเคราะห์โดยออกมาในลักษณะของ
แบบร่างการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) แบบร่างนี้
เป็นเอกสารการออกแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน กลยุทธ์
ในการเรียนการสอนเนื้อหาบทเรียน โดยใช้เอกสารนี้ในการสื่อสาร
กับทีมงานในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ

3. Development : ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น ขั ้ น ตอนของการผลิ ต ตามเอกสารการออกแบบ
เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning โดยเริ่มจากเขียน
Storyboard ที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้องแล้ว การเขียน
Storyboard เป็นการอธิบายหน้าจอของการเรียนการสอนใน
แต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะเห็น ได้ยินหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับ
บทเรียนบ้าง Storyboard จะเป็นเครื่องมือในการทำงานของ
์
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(e-Learning) Inst
ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบที่ต้องการสื่อความหมาย
จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อนนำไปใช้
1. Analysis : ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนการสอน เป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ
e-Learning ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน
ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
แบ่งออกได้ดังนี้
- การวิเคราะห์หลักสูตร
- การวิเคราะห์เนื้อหา
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
โดยขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุดวิชาต่างๆ
โดยผู้ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะต้องคำนึงถึงหลักสูตรการเรียน
การสอน ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย
การเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการนำเสนอ ความเหมาะสมของบทเรียนกับผู้เรียน
รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย

4. Implementation : ขั้นตอนการนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยนำบทเรียนลงระบบ ทำการตรวจสอบการใช้งาน
ของบทเรียนและระบบ พร้อมกับมีฝ่ายเทคนิคให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้
งานบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมหรือว่าเครื่องมือการใช้งานบทเรียน
e-Learning
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5. Evaluation : ขั้นการประเมินผลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือประสิทธิภาพของบทเรียนที่ผลิตขึ้นมา
โดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียน
ที่มา : http://www.uplus-solution.com/content.php?ct_id=38

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

ปฏิ ท ิ น ปฏิ บ ั ต ิ ง านภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2552
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจำเดื อ น มกราคม 2553
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

จ.4 – ศ.29 ม.ค.53

แนะนำหนังสือใหม่
ให้บริการงานหอสมุด
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด ฯ และ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ.4 - ศ. 29 ม.ค.53

จัดป้ายนิเทศเกร็ดความรู้ต่างๆ

ป้ายนิเทศ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ. 4 – ศ. 8 ม.ค.53

ประชุมบุคลากรสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2553

ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 9

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ. 8 ม.ค. 53

ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
และให้บริการการผลิตสื่อการสอน

ห้องเรียนและสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 11

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ. 11 – ศ.15 ม.ค.53

จัดป้ายนิเทศ
- วันเด็กแห่งชาติ
- วันครู

ป้ายนิเทศ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ. 13 ม.ค.53

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2553

ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 9

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2553

ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 9

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต
- จัดนิทรรศการ
- จัดอบรมเรื่องที่น่าสนใจ

- สำนักวิทยบริการฯอาคาร 2 ชั้น 9-11 สำนักวิทยบริการและ
- ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร3
อาคาร 2 ชั้น 12

พ.20 –ศ.29 ม.ค.53
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หนังสือและซีดีรอมใหม่
สื่อวีดิทัศน์ใหม่
ผู้เข้าใช้บริการหอสมุด
ผู้ใช้บริการยืม-คืน
ผู้เข้าใช้บริการห้อง e-Learning
ผู้เข้าใช้บริการชมวีดิทัศน์
ผู้เข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น ธั น วาคม 2552
369
10
12,649
2,934
10
601
2,137

เล่ม
แผ่น
คน
คน
คน
คน
คน

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

521
1,576

คน
คน

193

คน

7
46
17

คน
คน
คน

เกร็ดความรู้

.....................................................................

สำทีหรั่หลับบคุยากหลั
ณๆ
บเย็นเสียเหลือเกิน เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาฝาก...

10 วิธี หลับสบาย

1. เตียงนอนต้องไม่แข็งเกินไปและมีความยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหว
2. อาบน้ำอุ่น ช่วยให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
หลับสบาย
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วง
ก่อนเข้านอน ซึ่งจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ และปลดปล่อยสารเอนดรอฟีนในร่างกาย
ทำให้หลับยากขึ้นกว่าเดิม
4. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้หลับไม่ลงอย่าง คาเฟอีน นิโคติน และอาหาร
รสหวาน
5. สวมเสื้อผ้าพอดีตัว ระบายอากาศได้ดีอย่างผ้าคอตตอนและลินิน
6. หยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ปริมาณเล็กน้อยบนหมอน
จุดเทียนหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ก่อนนอน
7. ดื่มชาคาโมไมล์ หรือชาเปปเปอร์มิ้นท์
8. นมอุ่น ๆ ก่อนเข้านอนช่วยให้หลับปุ๋ยได้เลยล่ะค่ะ
9. ไม่กินมื้อหนัก ๆ ก่อนเข้านอน
10. ไม่ดื่มน้ำก่อนเข้านอนมากเกินไป เดี๋ยวเดินเข้าออกห้องน้ำทั้งคืน
จะว่าไม่เตือนไม่ได้นะคะ
ทำครบ 10 วิธี คุณ ๆ ทั้งหลายก็จะหลับดี หลับสบาย หลับอุตุกันทั้งคืนค่ะ
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ที่มา : http://health.kapook.com/view6568.html

website: http://arc.dru.ac.th
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology
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วันที่

27

เวลา

กิจกรรม

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การบรรยาย “เรื่องหลักการเบื้องตันเกี่ยวกับการเรียนรู้ e-Learning”
วิทยากร : นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ เวลา
กิจกรรม
ม.ค. 53 13.00 – 16.00 น. การผลิตสื่อระบบ e-Learning
การสร้างและการจัดการรายวิชา (สำหรับผู้สอน)
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
วิทยากร : นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิต
สถานที
่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 11
โดย ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดี
ม.ค. 53 09.00 – 12.00 น. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
วิทยากร : อ. อนุสรณ์ หนองนา สถาบันกู๊ดทอล์ค
13.00 – 16.00 น. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ (ต่อ)

20

สถานที่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 12

วันที่

28

เวลา

กิจกรรม

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การผลิตสื่อระบบ e-Learning (ต่อ)
วันที่ เวลา
กิจกรรม
วิทยากร : นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
ม.ค. 53 13.00 – 16.00 น. การผลิตสื่อระบบ e-Learning (ต่อ)
09.00 – 12.00 น. อบรมการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ
วิทยากร : นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 11
วิทยากร : อ. ดร. ปาริชาต เสารยะวิเศษ
ม.ค. 53 13.00 – 16.00 น. อบรมการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิทยากร : จากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
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สถานที่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 11

วันที่

22
ม.ค. 53

เวลา

กิจกรรม

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. อบรมการทำบล็อก
วิทยากร : คุณ คำตัน แสนบุบผา
สถานที่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 11

วันที่

29

เวลา

กิจกรรม

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. อบรมเรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์
สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน
วิทยากรพิเศษ
ม.ค. 53
13.00 – 16.00 น. อบรมเรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์
สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน (ต่อ)
สถานที่พบกัน อาคาร 2 ชั้น 11

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต ที่สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 10 มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ
ที่ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3 ตลอดจนมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย

แล้วพบกันนะคะ

