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อันคุณครูคำนี้มีความหมาย
คือผูใหทรัพยวิชานาคำนึง
อีกครูนี้เหมือนพอแมคนที่สอง
เพียรสั่งสอนเปนแมพิมพศิษยมากมี

อันหลากหลายคำพูดจะกลาวถึง
คือผูซึ่งอบรมใหทำดี
ครูจึงตองอดทนตอหนาที่
เรือจางนี้น้ำใจงามนามวา “ครู”
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ประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยี สงผลตอคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการ
บริการวิชาการสูสังคม
วิสัยทัศน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
พันธกิจ:
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
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THIS MONTH

วันครู

ความหมาย
ครู หมายถึง ผูอบรมสั่งสอน ผูถายทอดความรู ผูสรางสรรคภูมิปญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อนำไปสูความเจริญรุงเรืองของสังคมและ
ประเทศชาติ
ประวัติความเป็นมา
วันครูไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่อง
มาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อป พ.ศ. 2488
ซึ่งระบุใหมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกวา "คุรุสภา" ซึ่งมีสถานะเปน
นิติบุคคล และใหครูทุกคนเปนสมาชิกคุรุสภา โดยมีหนาที่ในเรื่องของ
สถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหนาที่ใหความเห็นในเรื่องนโยบาย
การศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแกกระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการ
ใหแกครูและครอบครัวไดรับความชวยเหลือตามสมควร สงเสริมความรู
และความสามัคคีของครู
ป พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำป จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ไดกลาว
ปราศรัยตอที่ประชุมครูทั่วประเทศวา "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็เนื่องจาก
ผูเปนครูมีบุญคุณ เปนผูใหแสงสวางในชีวิตของเราทั้งหลาย ขาพเจา
คิดวา "วันครู" ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับใหบรรดาลูกศิษยทั้งหลายไดแสดง
ความเคารพสักการะตอบรรดาครูผูมีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุวาสำหรับ
คนทั่วไป ถาถึงวันตรุษ วันสงกรานต เราก็นำอัฐิของผูมีพระคุณบังเกิด
เกลามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือ ครูผูเสียสละทั้งหลาย
ขาพเจาคิดวาในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไวดวยลองปรึกษาหารือกัน
ในหลักการทุกคนคงจะไมขัดของ"

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทาง
สื่อมวลชนและอื่นๆ ที่ลวนเรียกรองใหมี "วันครู" เพื่อใหเปนการรำลึกถึง
ความสำคัญของครูในฐานะที่เปนผูเสียสละ ประกอบคุณงามความดี
เพื่อประโยชนของชาติ และประชาชนเปนอันมาก ในปเดียวกันที่ประชุม
คุรุสภาสามัญประจำปจึงไดพิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรใหมี "วันครู"
เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการตอไป โดยไดเสนอในหลักการวา
เพื่อจะไดประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย สงเสริมสามัคคีธรรมระหวางครู
และเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางครูกับประชาชน
ในที่สุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499
ใหวันที่ 16 มกราคม ของทุกปเปน "วันครู" โดยถือเอาวันที่ประกาศ
พระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488
เปนวันครู และใหกระทรวงศึกษาธิการสั่งการใหนักเรียนและครูหยุด
ในวันดังกลาวได
พระราชดำรัส
"ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอำนาจ หวงตำแหนงหวงสิทธิ์
และหวงรายไดกันมากเขาๆ แลวจะเอาจิตใจที่ไหนมาหวงความรูความดี ความเจริญ
ของเด็ก ความหวงใยในสิ่งเหลานั้นก็จะคอยๆ บั่นทอนทำลายความเปนครูไปจน
หมดสิ้น จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวได
ความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่เคารพบูชาอีกตอไป"
พระราชทานแกครูอาวุโสในโอกาสเขาเฝาฯ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสารที่ 21 ตุลาคม 2521
ที่มา : http://school.obec.go.th/donyai/wankru.htm
arit
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วันเด็กแหงชาติ
2554

วัเด็กแหงชาติ

เมื่อผานพนเทศกาลเฉลิมฉลองในชวงปใหม ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย
ของเด็กๆ นั่นคือ "วันเด็กแหงชาติ" ที่ถูกกำหนดใหตรงกับวันเสารที่ 2
ของเดือนมกราคมของทุกป ดังนั้นจึงนำเรื่องราวความเปนมาของวันสำคัญวันนี้
มาฝากกันคะ
ประวัติความเปนมา

วันเด็กแหงชาติ มีตนกำเนิดมาจากการที่องคการสหประชาชาติทั่วโลก
เกิดความตื่นตัว และเห็นพองตองกันวาควรจะใหความสำคัญแกเด็กๆ
โดยในป พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุลกานี ผูแทนองคการสหพันธเพื่อสวัสดิการ
เด็กระหวางประเทศ ไดเปนผูเสนอตอกรมประชาสงเคราะห ใหมีการจัด
งานวันเด็กแหงชาติขึ้น เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเห็นความสำคัญ
และความตองการของเด็ก รวมถึงเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กตระหนักถึง
บทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมในสังคม
เตรียมพรอมใหตนเองเปนกำลังของชาติ
สำหรับประเทศไทย ไดตอบรับขอเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี
ซึ่งบอกผานมาทางกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทยวา ไทยควร
จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแหงชาติ รัฐบาลจึงไดจัดใหมีคณะกรรมการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่งทำหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดใหมีการฉลอง วันเด็กแหงชาติ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จุดประสงคเพื่อใหเด็กทั่วประเทศทั้งในระบบ
โรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ไดรูถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเองและสังคม มีความยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
อยางไรก็ตามงานวันเด็กแหงชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้น เปนตนมา ราชการไดกำหนด
วันจันทรแรกของเดือนตุลาคมของทุกป เปนวันเด็กแหงชาติ โดยจัดตอเนื่อง
กันมาจนถึง ป 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติในปนั้น
ไดมีความเห็นพองตองกันวา สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็ก
แหงชาติเสียใหมดวยเหตุผลวา เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเปน
เดือนที่ยังอยูในฤดูฝนมีฝนตกมาก เด็กๆ ไมสะดวกในการเดินทางมา
รวมงาน นอกจากนี้วันจันทรเปนวันปฏิบัติงานของผูปกครอง จึงไมสามารถ
พาเด็กของตนไปรวมงานได
ดวยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2507
วาควรจะเปลี่ยนเปนวันเสารที่สองของเดือนมกราคมที่มีความเหมาะสม
และสะดวกมากกวา ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแหงชาติเสนอมา

สงผลให ในป 2507 ไมมีงานวันเด็กแหงชาติดวยการประกาศเปลี่ยน
ไดเลยวันมาแลว งานวันเด็กแหงชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหมอีกครั้ง ในป 2508
เรื่อยมาถึงปจจุบัน
วัตถุประสงคการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

สำหรับวัตถุประสงคของการจัดงานวันเด็กแหงชาติที่รัฐบาลไทยกำหนด
ไวคือ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจใน
การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ
เพื่อใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เพื่อใหเด็กรูจักหนาที่ของตนและอยูในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก
นอกจากนี้จะเห็นไดวาทุกๆ ปในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทาน
พระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให
เห็นวาเด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของชาติ เราจึงไดยินคำพูด
อยูบอยๆ วา "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแหงชาติ ลวนมีจุดประสงคไปใน
ทางเดียวกัน คือ เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคาบทบาท และความสำคัญ
ของตนเอง โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมูบาน
หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวาทุกถิ่นจะ
มีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะๆ มีคำอวยพรใหเด็กๆ เปนวันที่เด็กๆ
มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสายเปดพื้นที่ใหเด็กๆ หรือรวมกันทำกิจกรรม
ในแตละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็กๆ เพลงเด็กๆ ของขวัญเพื่อ
เด็กๆ ฯลฯ
คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เปน คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบใหเด็กไทย เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแหงชาติของทุกป โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี
และตั้งแต พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งดำรงตำแหนง
นายกรัฐมนตรี ไดใหคุณคาความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญใหเปน
ขอคติเตือนใจสำหรับเด็กปละ 1 คำขวัญ (กอนถึงวันเด็กแหงชาติ)
นายกรัฐมนตรีสมัยตอมา จึงไดถือเปนธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดมอบคำขวัญวันเด็ก
ประจำป 2554 คือ รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/17298
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อัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการศึกษา
การผลิตและการบรรจุภัณฑอิเล็กทรอนิกส บริษัท
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การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด
การจัดการและการประเมินผล วัสดุศาสตรและ
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การจัดการองคกร การเมืองและนโยบาย
อสังหาริมทรัพย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทานสามารถเขาใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ
จาก EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL
ผานทางเว็บไซต http://www.emeraldinsight.com
(สามารถใชบริการภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท ภายใน
2091, 2102, หรือ 02-890-2307

ข้อมูลจาก
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
Emerald Group Publishing Limited
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กฎ 3 สวนและจุดตัด 9 ชอง
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่อง “กฎ 3 สวน
และจุดตัด 9 ชอง” ซึ่งเปนความรูพื้นฐานสำหรับการถายภาพ เพื่อให
ทุกทานไดทราบถึงหลักการพื้นฐานในการจัดองคประกอบในการถายภาพและ
นำไปประยุกตใชในการถายภาพในโอกาสตางๆ ของทานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสวยงาม
จุดตัด 9 ชอง คืออะไร?

จุดตัด 9 ชอง คือ การนำเสนตัด 3 สวน ในระนาบแนวนอนกับ
แนวตั้งมารวมกัน จะเกิดจุดตัด 4 จุด เปนจุดที่จะวางจุดสำคัญของภาพไว
เพื่อใหไดรับความสนใจจากผูชมภาพมากที่สุด มีคนบอกวาจุดที่สำคัญที่สุดใน
สี่จุดนี้คือจุดบนขวา ตอดวยลางขวา สาเหตุเพราะคนเราถูกสอนมาใหอาน
หนังสือจากซายไปขวา ดังนั้นโดยธรรมชาติมนุษย คนจะมองภาพจาก
มุมลางซายของภาพกวาดไปจนหยุดที่ดานบนขวาของภาพ ดังนั้น เรื่องราว
ของภาพมักจะคอยๆ ดำเนินขึ้นจากดานหนาของภาพจนถึงจุดสนใจ
ไมใชวาในภาพหนึ่ง อยากใหคนสนใจมากๆ เลยวางจุดสนใจไวตรงตำแหนง
จุดตัดทั้งสี่จุดเลย หรือแมแตวางไวสองจุดตรงขามกัน โดยมีน้ำหนักเทากัน
(หมายถึงขนาด สีสัน ลวดลาย ความชัด ความสำคัญ ในระดับเดียวกัน)
ภาพนั้นจะถวงดุลกันเอง ทำใหคนดูอึดอัดที่ตองแบงความสนใจออกเปน
สองทาง และทำใหภาพกลายเปนขาดความนาสนใจไปในที่สุด

กฎ 3 สวน คืออะไร?
กฎ 3 สวน คือ การแบงแตละดานออกเปน 3 สวนเทาๆ กัน แลว
ลากเสนมาตัดกัน ก็จะไดพื้นที่ภายในเปน 9 ชอง จุดตัดก็จะมีอยู 4 จุด
ถาเอาจุดสนใจไปวางไวที่จุดตัดทั้ง 4 จุด ก็จะทำใหภาพนาสนใจมากกวา
วางจุดสนใจไวตรงกลางภาพ
ทั้ง 2 พื้นฐานนี้ เปนกฎยอดฮิตของนักถายภาพที่เริ่มมีประสบการณ
อยางไรก็ตาม ผูเริ่มตนอาจเขาใจผิดไปวาแคนำแบบมาวางไวตรงจุดตัดก็พอ
แตภาพที่ดีจะตองมีความสมดุล ซาย-ขวา สมดุล บน-ลาง โดยการ
มองเห็นและรับรูคือ ดูภาพอยางไรก็ตองใหความรูสึกวาภาพมีความสมดุลดวย
ขอควรระวัง : อยาใชมากและบอยเกินไป อาจทำใหภาพนาเบื่อ
จนกลายเปนวาอะไรก็กฎ 3 สวน ก็จุดตัด 9 ชอง ทำใหภาพขาดจินตนาการ
และความคิดสรางสรรค
ที่มา : http://www.watthaimelbourne.com.au/forum2/index.php?topic=102.0
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ประกันคุณภาพ
ศึกษา

ฉบับนี้จะกลาวถึงวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
การศึกษา ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน
ของคณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน
นั้นๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ
คุณภาพวางเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2. เพื่อใหคณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทา
ในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนำไปสูการกำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค

(goals) ที่ตั้งไวและเปนสากล
3. เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
สถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน ทำใหมั่นใจวาสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

5. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบัน
อุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษา
ในแนวทางที่เหมาะสม
ดังนั้นจะเห็นไดวาการดำเนินงานของ
คณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น
การประกันคุณภาพจะสามารถทำใหสถาบัน
อุดมศึกษากาวสูมาตรฐานการศึกษาและสราง
ความมั่นใจใหกับผูสนใจเขาศึกษาตอไดอยางดี

GAMES
สวัสดีคะ สำหรับฉบับนี้เรานำ เกม “สลับอักษรใหเปนคำ” มาฝากคะ ลองเลนลับสมองกันดูนะคะ
วิธีเลน สลับอักษรแตละขอเสียใหมใหถูกตอง จากนั้นนำตัวอักษรในชองวงกลมของแตละขอมาเรียงใหมใน
ตารางดานลางก็จะไดคำใหมเพิ่มอีก 1 คำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เ วี
ด จิ
ล ไ
ร้ ม
นุ ร
ภ ร
ย น
ด ว

น ก ย
า เ จ้
ป า ห ล
พ อ
อ ก ม
ป ะ า
ชั ช ะ
ต า
คำใหมที่ได คือ
ลองเลนลับสมองกันดูนะคะ แลวพบเฉลยในฉบับหนาคะ

1)
2)
3)
4)
5)

เฉลยเกม ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2553
ยกระดับ
= มะระ
ยกชุด
ขวดน้ำหอม
= น้ำใจ
หัวหอม
เอาตัวรอด
= รอดพน เอาใจ
คาครองชีพ
= ชีพจร
คุณคา
วงเวียนเล็ก
= เวียนเทียน วงแหวน

ประดับ
คอขวด
ตัวเต็ง
ครอบครอง
เล็กนอย

6) ทองคำเปลว
7) วางตัวเปนกลาง
8) ทำไรไถนา
9) ตนหมากรากไม
10) กระทรวงการคลัง

=
=
=
=
=

คำถาม
พรางตัว
ไรสม
หมากพลู
ขุนคลัง

เปลวไฟ
หนาเปน
นาขาว
รกราก
ทรวงอก

สรอยทอง
กลางคืน
ทำบุญ
ตนทาง
กระจอก

มือวาง
คันไถ
ไมกวาด
ทำการ
arit
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บุคลากรสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปใหมจากทานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ
และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขาพบ
ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน อธิการบดี เพื่อมอบกระเชาของขวัญและ
ขอพรปใหมจากทานอธิการบดี ซึ่งทานไดชื่นชมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ตลอดจนไดอวยพรใหบุคลากรทุกคนมีความสุข ความเจริญ และ
เปนกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตอไป
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดงานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดมีการประชุมบุคลากร
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผานมาในรอบป 2553 และวางแผนการปฏิบัติ
งานตอเนื่องในป 2554 เพื่อเปนการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ตอไป
หลังจากนั้นไดเริ่มงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2554 โดย ผศ.ฉวีวรรณ ปานชี
ที่ปรึกษาสำนักวิทยบริการฯ ผูอำนวยการ และรองผูอำนวยการ ไดกลาว
อวยพรปใหมใหแกบุคลากร และรวมจับฉลากของขวัญกัน ซึ่งบรรยากาศ
เต็มไปดวยความสุข และความสนุกสนาน

LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
คอตเตอร, จอหน พี. และแรธเกเบอร, โฮลเจอร. (2553). เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย. แปลจาก
Our iceberg is melting โดย ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม. 147 หนา : ภาพประกอบ.

เปนหนังสือรวมวิธีการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พรอมวิธีการแกไขปญหา
ผูเขียนนำเสนอโดยใชนกเพนกวินแตละตัวจำลองเปนผูคนในแตละแบบ สื่อใหเห็นภาพของ
แตละสังคมที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับทุกทานที่คิดวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผล คือวิธีที่ดีที่สุด
เลขเรียกหนังสือ 158 ค183ม

พิริยะ ไกรฤกษ. (2553). รากเหงาแหงศิลปะไทย. กรุงเทพฯ : ริเวอร บุคส.
428 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมทฤษฎีใหมที่ครอบคลุมระยะเวลา 700 ปของงานพุทธศิลป
พราหมณศิลปและศิลปะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะไทย และที่ไดรับอิทธิพลจากแหลง
อารยธรรมใกลเคียง เชน จีนและอินเดีย ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
เครื่องปนดินเผา เปนตน อันนับเปนรากเหงาของศิลปะไทยในเวลาตอมา
เลขเรียกหนังสือ 709.593 พ733ร

ประเสริฐ เพชรชื่นสกุล...[และคนอื่นๆ]. (2553). นานน้ำแหงความรัก. กรุงเทพฯ : เพียรสัน
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา. 104 หนา.

Love Ocean นานน้ำแหงความรัก เปนคูมือการดำเนินธุรกิจดวยความรัก ซึ่งจะมี
แนวทางที่แตกตางไปจากการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ที่เนนการแขงขัน คือ การดำเนินชีวิตกับ
ธุรกิจที่ใชความรักแบบพอแมที่มีตอลูกเปนพื้นฐาน โดยปราศจากกลยุทธที่แฝงดวย
เลหเหลี่ยม ไมมีการแขงขัน ใชแตการพัฒนา ซึ่งเราสามารถทำความเขาใจไดจากหนังสือเลมนี้
เลขเรียกหนังสือ 658.4 ป421น

ซะการียยา อมตยา. (2553). ไมมีหญิงสาวในบทกวี. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : 1001 ราตรี.
116 หนา.

หนังสือเลมนี้เปนกวีนิพนธ ที่นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอยางสันติสุข
ที่ผสมผสานวรรณศิลป ปรัชญา และศิลปะเขาดวยกันอยางกลมกลืน รวมหลากหลายเรื่องราว
ของความรูสึก เต็มไปดวยความละเอียดออน ละมุนละไม พลิ้วไหว บางเรื่องราวจะทำให
เกิดความรูสึกรวมไปกับเนื้อหา ซึ่งหนังสือเลมนี้ยังไดรับรางวัลซีไรต ประจำป 2553 อีกดวย
เลขเรียกหนังสือ P ซ119ม
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

จ.3 - จ.31 ม.ค. 54

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

จ.3 - จ.31 ม.ค. 54

จัดปายนิเทศเกร็ดความรูตางๆ
- วันเด็กแหงชาติ
- วันครู
ประชุมบุคลากรสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2554
ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 11/2554
โครงการสัปดาหหองสมุดมีชีวิต
- จัดนิทรรศการ
- จัดอบรมเรื่องที่นาสนใจ

ปายนิเทศ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11
หองประชุมอาคาร 2 ชั้น 9

ศ. 7 ม.ค. 54
จ. 3 - จ. 31 ม.ค.54
พ. 26 ม.ค. 54

พ.26 - ศ.28 ม.ค.54

ผูรับผิดชอบ
งานหอสมุด และ
งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหอสมุด

ผูอำนวยการสำนัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หองเรียนและสำนักวิทยบริการฯ งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
อาคาร 2 ชั้น 11
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการสำนัก
หองประชุมอาคาร 2 ชั้น 9
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลานอเนกประสงค
หนาอาคาร 3 ชั้น 1
และสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปสถิติประจำเดือน ธันวาคม 2553
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต

10 a r i t

638
25
14,443
2,771
8
468
881

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

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

49
5,074

คน
คน

150

คน

3
27
59

คน
คน
คน

KNOWLEDGE SOCIETY

ขนมไทย
เสริมมงคล 12 ราศี

หากทานเปนคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของโชคลาง จะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็ตองมีความหมายสื่อไปในทางที่ดีเสียหมด แมแตในกิจวัตร
ประจำวันอยางการรับประทาน
จึงขอแนะนำวิธีการเลือกขนมไทยที่นอกจากจะมอบความหวานอรอย ราศีกรกฎ เกิดระหวาง 15 ก.ค.-14 ส.ค.
เปนคนธาตุน้ำ ใจดี มีความนุมนวล ขนมที่เสริมสงาราศี อาทิ
ใหกับทานแลว ยังอาจชวยเสริมความเปนสิริมงคลใหอีกดวย
ข
า
วเหนี
ยวสังขยา สังขยาฟกทอง ขนมประเภทแกงบวด
ราศีมังกร เกิดระหวาง 15 ม.ค.-14 ก.พ.
ราศีสิงห เกิดระหวาง 15 ส.ค.-14 ก.ย.
เปนคนธาตุดิน ตองเสริมความตื่นเตนแปลกใหมกับชีวิตดวยขนมชั้น
เปนคนธาตุไฟ ที่คอนขางเอาแตใจ ขนมที่มีสีแดง สม ทอง อาทิ
สีสวยๆ เยลลี่ลายหวานๆ หรือลูกชุบ
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จามงกุฎ ขาวเหนียวแดง จะชวยเสริม
ราศีกุมภ เกิดระหวาง 15 ก.พ.-14 มี.ค.
เปนคนธาตุลม มีขนมไทยหลายประเภทที่ชวยเสริมดวงชะตา อาทิ ความสงางามและเสนหใหตนเอง
ราศีกันย เกิดระหวาง 15 ก.ย.-14 ต.ค.
สัมปนนี ฝอยทอง
เปนคนธาตุดิน ที่คอนขางใจเย็น ขนมที่คูบารมีกับชาวกันยตองมี
ราศีมีน เกิดระหวาง 15 มี.ค.-14 เม.ย.
เปนคนธาตุไฟ ที่ไมคอยใจรอนเทาไหร ขนมพื้นบานจะชวยเสริมให สีขาวหรือสีนวล ขนมผิง ขนมหนานวล หรือวุนกะทิจะชวยใหคนรอบขาง
เจาตัวโชคดีเรื่องการเดินทาง อาทิ ขาวเมา ขาวตอก ขาวตัง เล็บมือนาง รักใครเมตตา
ราศีตุลย เกิดระหวาง 15 ต.ค.-15 พ.ย.
ราศีเมษ เกิดระหวาง 15 เม.ย.-14 พ.ค.
เปนคนธาตุลม ที่ไมคอยยินดียินรายกับอะไรทั้งสิ้น ขนมที่เสริม
เปนคนธาตุไฟ มีนิสัยใจรอน หงุดหงิดงาย ควรแกเคล็ดดวยขนม
ประเภทเย็นๆ อาทิ ลอดชอง กระทอนลอยแกว จะชวยใหอารมณเย็น บารมีกับหนาที่การงาน ตองมีสีสันสดใจ เชน ขนมสัมปนนี ชอมวง วุนกรอบ
ขาวเมา
มีชีวิตชีวา
ราศีพิจิก เกิดระหวาง 15 พ.ย.-14 ธ.ค.
ราศีพฤษภ เกิดระหวาง 15 พ.ค.-14 มิ.ย.
เปนคนธาตุน้ำ มีความเปนตัวของตัวเอง สูงานหนัก สุขุมเหมาะกับ
เปนคนธาตุดิน หนักแนน มั่นคง ขนมที่ชวยเสริมราศี อาทิ ตะโก
ขนมหวานประเภทแกงบวด ครองแครง ปลากริมไขเตา บัวลอย จะชวย
ขนมชั้น ขนมเปยกปูน ขนมหมอแกง ขนมถวย
เสริมความร่ำรวย
ราศีเมถุน เกิดระหวาง 15 มิ.ย.-14 ก.ค.
ราศีธนู เกิดระหวาง 15 ธ.ค.-14 ม.ค.
เปนคนธาตุลม จิตใจแปรปรวน ขนมที่เสริมดวงชะตาใหเปนที่รักของ
เปนคนธาตุไฟ เหมาะที่สุดกับขนมที่มีชื่อเปนมงคล จะเสริมใหเจริญ
ผูอื่น อาทิ ขนมหนานวล
กาวหนา เปนที่รักใครของคนรอบขาง เชน ขนมทองเอก โพรงแสม รังนก
อยาลืม หาขนมตามราศีเกิดทานรับประทานเพื่อเสริมมงคลกันนะคะ
arit
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กำหนดการ
โครงการหองสมดุมชีวีติ ภาคเรยีนท2่ี/2553
ระหวางวนัท่ี 26-28 มกราคม 2554

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

Office of Academic Resources and Information Technology

วนัพธุท่ี 26 มกราคม 2554
เวลา
10.00 น.

เรอ่ืง
- พธิเีปดโครงการหองสมดุมชีวีติ ภาคเรยีนท่ี 2/2553
- การมอบรางวลัจากโครงการรณรงครกัการอาน

สถานท่ี
ลานอเนกประสงค ขางอาคาร3

วนัพฤหสับดท่ี 27 มกราคม 2554
เวลา
เรอ่ืง
9.00 - 16.00น. การอบรม เรอ่ืง “การถายภาพในสตดูโิอ”

สถานท่ี
หองดวูดีทิศันรวม อาคาร2 ชน้ั11

วนัศกุรท์่ี 28 มกราคม 2554
เวลา
เรอ่ืง
9.00 - 12.00น. การอบรม เรอ่ืง “การใชนวตักรรมเพอ่ืการสรางสรรคงาน
และเชอ่ืมความสมัพนัธระหวางบคุลากรในองคกร”
9.00 - 16.00น. การอบรม เรอ่ืง “การใชโปรแกรมสำเรจ็รปู Flip Album Professional”
13.00 - 16.00น. การอบรม เรอ่ืง “ตามรอยพระราชดำรสัเศรษฐกจิพอเพยีง”

สถานท่ี
หองดวูดีทิศันรวม อาคาร2 ชน้ั11
หองบรกิารอนิเทอรเนต็ อาคาร2 ชน้ั11
หองดวูดีทิศันรวม อาคาร2 ชน้ั11

ผสูนใจ สำรองทน่ีง่ัไดท่ี สำนกัวทิยบรกิารฯ อาคาร2 ชน้ั9 โทร.02-8902307 หรอื 02-8901801 ตอ 2091

นอกจากนย้ีงัมี
การออกรานจำหนายหนงัสอื ทล่ีานอเนกประสงค ขางอาคาร 3
การจดันทิรรศการตามแนวพระราชดำรปิรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทล่ีานอเนกประสงค ขางอาคาร 3
การจดันทิรรศการหองสมดุมชีวีติ ทส่ีำนกัวทิยบรกิารฯ อาคาร2 ชน้ั10

