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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ สำหรับสารวิทยบริการฉบับนี้ ไดนำเรื่องราวของวันตรุษจีน เทคนิค
การถายภาพดอกไม สารานุกรมสำหรับเยาวชน การแนะนำหนังสือใหม และสาระความรู
การประกันคุณภาพการศึกษามาฝาก นอกจากนี้ยังมีขาวพิธีเปดโครงการหองสมุดมีชีวิต
ภาคเรียนที่ 2/2553 และไมลืมที่จะนำเสนอเกร็ดความรูที่เปนประโยชนตอผูอานเหมือนเชนเคยคะ
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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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วันตรุษจีน
3 กุมภาพันธ 2554

"ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ"
ปใหมขอใหทุกอยางสมหวัง ปใหมขอใหร่ำรวย
ประวัติวันตรุษจีน หรือปใหมจีน
ความปรารถนาสิ่งที่เราหวังวาจะไดปรับปรุง หรือที่เราคิดทำ
เมื่อเริ่มตนในปใหม แตมาถึงตอนนี้ถาไมถูกลืมก็ถูกยัดลงกลองใสตูปดตาย
หรือแปะหนาตูวาไมแนเอาไวทำปหนาแลวกัน อยางไรก็ดีความหวังก็คงยัง
ไมสูญไปทั้งหมดเพราะโอกาสที่สองกำลังมาถึงแลว กับการฉลองวันปใหม
จีนหรือที่เรารูจักกันวา ตรุษจีนนั้นเอง
ตรุษจีนนั้นคลายคลึงกับวันปใหมในประเทศทางตะวันตก รองรอย
ของประเพณี และพิธีกรรมความเปนมาของการฉลองตรุษจีนนั้นมีมานาน
กวาศตวรรษ จนไมสามารถยอนกลับไปดูวาเริ่มตนฉลองมาตั้งแตเมื่อไร
เปนที่รูจักและจำไดทั่วไปวาเปนการฉลองเทศกาลฤดูใบไมผลิ และ
การฉลองเปนเวลานานถึง 15 วัน การเตรียมงานฉลองสวนใหญจะเริ่ม
หนึ่งเดือนกอนวันตรุษจีน (คลายกับวันคริสตมาสของประเทศตะวันตก)
เมื่อผูคนเริ่มซื้อของขวัญ, สิ่งตางๆ เพื่อประดับบานเรือน, อาหารและเสื้อผา
การทำความสะอาดครั้งใหญก็เริ่มขึ้นในวันกอนตรุษจีน บานเรือนจะถูก
ทำความสะอาดตั้งแตบนลงลาง หนาบานไปยังทายบาน ซึ่งหมายถึง
การกวาดเอาโชครายออกไป ประตูหนาตางมีการทาสีใหม ซึ่งสีแดงเปนสีนิยม
ประตูหนาตางจะถูกประดับประดาดวยกระดาษที่มีคำอวยพร อยางเชน
อยูดีมีสุข ร่ำรวย และอายุยืน เปนตน
วันกอนตรุษจีนนั้นเปนวันแหงการรอคอยที่นาตื่นเตน ประเพณีและ
พิธีกรรมตางๆ นั้นผูกไวกับทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตอาหารไปจนถึงเสื้อผา

อาหารค่ำนั้นประกอบดวยอาหารทะเล และอาหารนึ่ง ซึ่งอาหารแตละอยางจะมี
ความหมายตาง ๆ กัน อาหารอันโอชะอยางเชน กุงจะหมายถึง ชีวิตที่รุงเรือง
และความสุข เปาฮื้อแหง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ดี สลัดปลาสดจะนำมา
ซึ่งโชคดี จี้ไช (ผมเทวดา) สาหรายดูคลายผมแตกินไดจะนำความความ
ร่ำรวยมาให และขนมตม หมายถึง บรรพชนอวยพร สำหรับเสือผา
ที่ใสนั้นจะเปนสีแดงถือเปนสีมงคล เปนการไลปศาจรายใหออกไป
และการใสสีดำหรือขาวเปนสิ่งตองหาม ซึ่งสีเหลานี้ถือวาเปนสีแหงการไวทุกข
หลังจากอาหารค่ำทุกคนในครอบครัวจะนั่งกันจนเชาเพื่อรอวันใหม โดยการ
เลนเกม เลนไพ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจีน และในวันนี้จะตอง
ไมโกรธ ริษยา หรือ ไมพอใจ เพื่อเปนสิริมงคลที่ดีสำหรับปที่กำลังจะมาถึง
เมื่อถึงวันตรุษจีนจะมีประเพณีตั้งแตโบราณมาเรียกวา อังเปา หมายถึง
กระเปาแดง โดยคูที่แตงงานแลวจะเอาเงินใสซองสีแดงใหแกเด็กๆ และ
ผูใหญที่ยังไมไดแตงงาน หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวตางออกมาเพื่อกลาว
สวัสดีปใหมเริ่มจากญาติๆ แลวตอดวยเพื่อนบาน ในวันตรุษนี้อารมณโมโห
โกรธาจะถูกลืมและไมสนใจ การฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ
ซึ่งฉลองโดยการรองเพลง เตนรำ และงานแสดงโคมไฟ ถึงแมวาการฉลอง
วันตรุษจีนจะมีแตกตางกันออกไป แตสิ่งที่เหมือนกัน คือ การอวยพร
ความสงบ และความสุขใหกับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน

arit

3

THIS MONTH

อาหารไหวเจา

ในวันฉลองตรุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกวาวันไหนๆในป
อาหารชนิดตางๆ ที่ปฏิบัติกันจนเปนประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติ
พี่นองและเพื่อนฝูง รวมไปถึงคนรูจักที่ไดเสียไปแลว ในวันตรุษครอบครัว
ชาวจีนจะทานผักที่เรียกวา ไช ถึงแมผักชนิดตางๆ ที่นำมาปรุง จะเปน
เพียงรากหรือผักที่มีลักษณะเปนเสนใย หลายคนก็เชื่อวาผักตางๆ มีความ
หมายที่เปนมงคลในตัวของมัน
เม็ดบัว - มีความหมายถึง การมีลูกหลานที่เปนชาย
เกาลัด - มีความหมายถึง เงิน
สาหรายดำ - คำของมันออกเสียงคลาย ความร่ำรวย
เตาหูหมักที่ทำจากถั่วแหง - คำของมันออกเสียงคลาย เต็มไปดวย
ความร่ำรวย และความสุข
หนอไม - คำของมันออกเสียงคลาย คำอวยพรใหทุกอยางเต็มไป
ดวยความสุข เตาหูที่ทำจากถั่วสดนั้นจะไมนำมารวมกับอาหารในวันนี้
เนื่องจากสีขาวซึ่งเปนสีแหงโชครายสำหรับปใหมและหมายถึงการไวทุกข
อาหารอื่นๆ รวมไปถึงปลาทั้งตัว เพื่อเปนตัวแทนแหงการอยูรวมกัน
และความอุดมสมบรูณ และไกสำหรับความเจริญกาวหนา ซึ่งไกนั้นจะตอง
ยังมีหัวและเทาอยู เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ เสนหมี่
ก็ไมควรตัด เนื่องจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาว
ทางตอนใตของจีน อาหารที่นิยมและทานมากที่สุดไดแก ขาวเหนียว
หวานนึ่ง บะจางหวาน ซึ่งถือเปนอาหารอันโอชะ สำหรับทางเหนือจะ
นิยมทานหมั่นโถ และติ่มซำ อาหารจำนวนมากที่ถูกตระเตรียมในเทศกาลนี้
มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณและความร่ำรวยของบาน

เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในปเกาๆ ก็จะไมเอามาพูดถึง ซึ่งการพูดควรมีแต
เรื่องอนาคต และทุกอยางที่ดีกับปใหมและการเริ่มตนใหม
หากคุณรองไหในวันปใหม คุณจะมีเรื่องเสียใจไปตลอดป ดังนั้นแม
แตเด็กดื้อที่ปฏิบัติตัวไมดีผูใหญก็จะทนและไมตีสั่งสอน
การแตงกายและความสะอาด ในวันตรุษจีนเราไมควรสระผมเพราะ
ฉะนั้นจะหมายถึงเราชะลางความโชคดีของเราออกไป เสื้อผาสีแดงเปนสี
ที่นิยมสวมใสในชวงเทศกาลนี้ สีแดงถือเปนสีสวาง สีแหงความสุข ซึ่งจะ
นำความสวางและเจิดจามาใหแกผูสวมใส เชื่อกันวาอารมณและการปฏิบัติ
ตนในวันปใหมจะสงใหมีผลดีหรือผลรายไดตลอดทั้งป เด็กๆ และคนโสด
รวมไปถึงญาติใกลชิดจะไดอังเปา ซึ่งเปนซองสีแดงใสดวยธนบัตร
ใหมเพื่อความโชคดี
วันตรุษจีนกับความเชื่ออื่นๆ สำหรับคนที่เชื่อโชคลางมากๆ กอนออก
จากบานเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ อาจมีการเชิญซินแส เพื่อหา
ฤกษที่เหมาะสมในการออกจากบานและทางที่จะไปเพื่อเปนความเปน
สิริมงคล
บุคคลแรกที่พบและคำพูดที่ไดยินคำแรกของปมีความหมายสำคัญ
มาก ถือวาจะสงใหมีผลไดตลอดทั้งป การไดยินนกรองเพลงหรือเห็นนก
สีแดงหรือนกนางแอน ถือเปนโชคดี
การเขาไปหาใครในหองนอนในวันตรุษ ถือเปนโชคราย ดังนั้นไมวา
จะเปนคนปวยก็ตองแตงตัวออกมานั่งในหองรับแขก
ไมควรใชมีดหรือกรรไกรในวันตรุษ เพราะเชื่อวาจะเปนการตัดโชคดี
ทุกวันนี้ไมใชวาชาวจีนทุกคนจะคงยังเชื่อตามความเชื่อที่มีมา แตทุกคน
ก็ยังคงยึดถือและปฏิบัติตาม เพราะสิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนธรรมเนียม
วันตรุษจีนกับความเชื่อ
ในเทศกาลตรุษจีนคนจะไมพูดคำหยาบหรือพูดคำที่ไมเปนมงคล และวัฒนธรรม โดยที่ชาวจีนตระหนักดีวาการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
คำวา สี่ ซึ่งออกเสียงคลายความตายก็จะตองไมพูดออกมา ตองไมมี มาแตเกากอนเปนการแสดงถึงความเปนครอบครัวและเอกลักษณของตน
การพูดถึงความตายหรือการใกลตาย และเรื่องผีสางเปนเรื่องที่ตองหาม
ที่มา : http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=1363
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สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เปนสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเปนรูปเลม
โดยมีเนื้อหาบางสวนเผยแพรในระบบออนไลน เปนสารานุกรมไทยแบบเปนชุด
เนนความรูที่เกิดขึ้นและใชอยูในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให
คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดอาน แตละเลมรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลาก
หลายสาขาวิชาเนื้อหาของเรื่องตางๆ เรียบเรียงใหเหมาะสมกับ 3 ระดับ
ความรูใหแกเด็กรุนเล็ก เด็กรุนกลางและเด็กรุนใหญ รวมทั้งผูใหญที่สนใจ
ทั่วไป แตละเรื่องเริ่มตนดวยเนื้อหาของระดับเด็กรุนเล็ก ตามดวยเนื้อหา
ของรุนกลางและรุนใหญตามลำดับ เนื้อหาในแตละระดับพิมพดวยตัวอักษร
ขนาดตางกัน
สวนของเนื้อหาที่เผยแพรในระบบออนไลนทานสามารถสืบคนขอมูลจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/ วิธีการสืบคนสามารถทำได 2 วิธี
ไดแก

ขอบคุณขอมูลจาก
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/
arit
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY

การถายภาพดอกไม
ดอกไมมีอยูมากมายนับรอยนับพันชนิด มีทั้งดอกไมที่ปลูกเอาไวเพื่อ
ความสวยงามและดอกไมตามธรรมชาติ ความงดงามทั้งรูปทรงและสีสัน
ชวนใหบันทึกภาพเปนอยางยิ่ง การถายภาพดอกไมใหสวยงามตองอาศัย
อุปกรณและเทคนิคพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดและสภาพแวดลอมตางๆ
หากดอกไมมีขนาดใหญอาจใชเลนสมาตรฐาน 50 มม. ก็ได เพราะสามารถ
ถายภาพระยะใกลไดถึง 45 ซม. หรือใชเลนสซูมที่มีระบบมาโครสำหรับ
ถายภาพใกลในตัว ซึ่งมักจะมีอัตราขยายประมาณ 1:4 แตถาดอกไม
มีขนาดที่เล็กมากก็ตองใชอุปกรณที่ชวยใหถายภาพใกลและมีอัตราขยายสูง
เชน เลนสมาโคร ทอตอเลนส แหวนกลับเลนส หรือฟลเตอรโคลสอัพ
เปนตน
การถายภาพใกลจะทำใหไดระยะชัดลึกนอย จึงตองใชรูรับแสงแคบ
เพื่อใหภาพมีระยะชัดลึกเพิ่มขึ้น แตความเร็วชัตเตอรก็จะต่ำ ซึ่งอาจทำให
ภาพเบลอ เนื่องจากการสั่นไหวของกลองได จำเปนตองใชอุปกรณรองรับ
กลองเพื่อความมั่นคง เชน ขาตั้งกลอง นอกจากนี้ ควรใชระบบล็อคกระจก
สะทอนภาพและสายลั่นชัตเตอรเพื่อใหกลองนิ่งมากที่สุด
หากเปนการถายภาพในที่โลงมักจะมีปญหาเรื่องของลมที่ทำใหดอกไม
สั่นไหว อาจแกปญหาโดยหาที่บังลม เชน กระเปากลอง หรืออื่นๆ แตถา
หาที่บังลมไมไดก็ใหใชแฟลช โดยแยกแฟลชออกจากตัวกลองซึ่งมีสาย
ซิงโครไนซเชื่อมตอระหวางแฟลช กับตัวกลอง ตำแหนงของแสงแฟลชควร
อยูทางดานบนเฉียงซายหรือขวา เลียนแบบทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์
และใชกระดาษเช็ดเลนสปดทับหนาแฟลช เพื่อใหแสงกระจาย ทำใหได
แสงที่นุมขึ้น ทางดานตรงขามแฟลชใหวางกระดาษขาวเพื่อสะทอนแสง
แฟลชชวยลบเงาดำที่เกิดขึ้นได

การใชแฟลชถายภาพดอกไม ในขั้นแรกตองวัดแสงตามปกติเสียกอน
โดยหรี่รูรับแสงไปที่เล็กสุด แลววัดแสงดูวาไดความเร็วชัตเตอรเทาใด
จากนั้นปรับความเร็วใหถูกตองหรือสูงกวาที่วัดไดสักหนึ่งสตอป เนื่องจาก
ชวงแวบแฟลชสูงมาก จึงสามารถหยุดการสั่นไหวของดอกไมได หากใช
ความเร็วชัตเตอรที่สูงกวาคาที่วัดไดมากจะทำใหฉากหลังดำจนขาด
รายละเอียด
ที่มา: ประสิทธิ์ จันเสรีกร. 2540. เทคนิคการถายภาพฉบับสมบูรณ. มปท.
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การ

QUALITY ASSURANCE

ประกันคุณภาพ
ศึกษา

ฉบับนี้จะกลาวถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยนำปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกำหนดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต สำหรับมหาวิทยาลัย สำนัก ศูนย จะเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับ
การบริหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลกระทบตอสังคม (Social Impact)
Input

Proces

ปจจัยนำเขา (Input)
- นักศึกษา
- อาจารย
- ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ

กระบวนการผลิต (Process)
- ระบบบริหารจัดการ
- การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
- การบริการทางวิชาการ

Output outcome

Customer Satisfaction

ผลผลิต (Output)
- การบริการทรัพยากร
สารสนเทศที่มีคุณภาพ

ผลลัพธ (Customer)
- ความพึงพอใจขอผูใชบริการ

9 องคประกอบของ สกอ. และภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ
7 มาตรฐานของ สมศ. และ คำรับรองปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.
จากภาพขางตนแสดงวา ถาสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ จะสงผลใหสังคมไดรับประโยชนจาก
กระบวนการผลิตของสำนักวิทยบริการฯ ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงมุงเนนพัฒนาปจจัยนำเขา กระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลลัพธคือ การบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผูใชบริการ
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm

GAMES
เฉลยเกม ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ด จิ
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อ ก ม
ป ะ า
ชั ช ะ
ต า
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เ
เ
ป
พ
อ
ป
ชั
ต

ก
จิ
ล
ร้
นุ
ร
ย
ว
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ด
า
อ
ก
ะ
ช
า

ย น
จ้ า
ไ ห ล
ม
ร ม
ภ า
น ะ
ด

เ จ า พ ร ะ ย า
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ACTIVITY NEWS

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการหองสมุดมีชีวิต
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่ 26-28 มกราคม 2554
ซึ่งไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยลักขณา บรรพกาญจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนประธานในพิธีเปดโครงการ โดยมีผูรวม
เปนเกียรติในพิธีเปดโครงการอยางคับคั่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบรางวัล
ใหแกผูโชคดีจากโครงการรณรงครักการอาน ซึ่งผูเขารวมพิธีเปดโครงการ
ตางชื่นชมและประทับใจในการเปดโครงการครั้งนี้เปนอยางมาก
โครงการหองสมุดมีชีวิตครั้งนี้ ยังไดจัดโครงการอบรมอีกมากมาย
ซึ่งจะนำบรรยากาศของการอบรมมาฝากในฉบับหนาคะ
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LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
แชน, สก็อตต เอ. (2549). การเปนผูประกอบการเทคโนโลยีสมัยใหม. แปลจาก Finding fertile
ground โดย อุทิส ศิริวรรณ. กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา. 189 หนา.

หนังสือเลมนี้เหมาะสำหรับผูที่สนใจบุกเบิกริเริ่มธุรกิจที่ตองใชนวัตกรรมไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมไฮเทคชั้นสูง ไบโอเทค ยานอวกาศ อิเล็กทรอนิกส ยาและอาหารเสริม หุนยนต
รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ตองใชความรูดานเทคโนโลยีชั้นสูง เพราะเปนหนังสือเลมแรกที่รวบรวม
กรอบแนวคิดที่สมบูรณที่สุดสำหรับผูประกอบการทั้งหลายที่สนใจธุรกิจไฮเทค
เลขเรียกหนังสือ 658.314 ช791ก

นิพัทธพร เพ็งแกว. (2553). ถึงอยางไรก็อยูกันมาได. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศยาม.
237 หนา : ภาพประกอบ.

เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต การหาอยูหากิน ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบานไทย
ทั่วแผนดินสยามนี้ นับวันจะเหลือเพียงความทรงจำรางเลือนของคนเฒา และจะคอยๆ
สาบสูญไป จึงถือเปนความจำเปนเรงดวนที่จะไดมีการสืบคน บันทึกไว ชาวบานสยามไมอาจ
บันทึกรักษาความรูเหลานี้ไวไดดวยตัวเอง อาจเปนเพราะไมชำนาญในการเขียนถายทอด
ไมเห็นความสำคัญเพราะถือเปนเรื่อง “ธรรมดา” ของคนบานนอก
เลขเรียกหนังสือ 390.09593 น618ถ

คุณวุฒิ บูรณเขตต. (2553). เงินสี่ชีวิต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 156 หนา.

หนังสือเลมนี้เปนเรื่องราวของทฤษฎีใหมทางการเงิน ที่จะเปดมุมมองและความรูใหมทาง
การเงิน ในมุมมองที่ยังไมมีใครเห็น ใหรูวาการออมไมทำใหคุณรวย แตความร่ำรวยมาจากที่
คุณรูวิธีใชเงินทำงานแทนคุณ และที่สำคัญ กอนที่จะใชเงินทำงานแทนคุณ ตองรูวาอะไรคือ
การเตือนภัยทางการเงิน และสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหชีวิต ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเปนกุญแจสู
อิสรภาพทางการเงินนั่นเอง
เลขเรียกหนังสือ 332.024 ค631ง

จินตนา ดำรงเลิศ. (2551). การเมืองฝรั่งเศสสมัยสาธารณรัฐที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 271 หนา.

ระบอบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสมีประวัติศาสตรและวิวัฒนาการมาชานาน
การปฏิวัติครั้งสำคัญของฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 เปนตนกำเนิดของอุดมคติเรื่องเสรีภาพ
ความเสมอภาค ภราดรภาพ และสิทธิมนุษยชน อุดมคติเหลานี้ไดแผขยายไปยังประเทศตางๆ
ทั่วโลกและยังคงเปนเสมือนดวงประทีปนำทางระบอบการเมืองการปกครองของมวลมานุษยชาติ
เลขเรียกหนังสือ 320.944 จ482ก
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

อ.1 - จ. 28 ก.พ. 54

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

อ.1 - จ. 28 ก.พ. 54

จัดปายนิเทศเกร็ดความรูตางๆ

อ.1 - ศ. 4 ก.พ. 54

ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2/2554

ปายนิเทศ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11
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ผูรับผิดชอบ
งานหอสมุด และ
งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหอสมุด

สรุปสถิติประจำเดือน มกราคม 2554
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต
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618
15
14,920
2,795
7
441
3,518

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

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

381
5,344

คน
คน
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คน

4
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คน
คน
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ไอศกรี ม

ไอศกรีม อาหารวางเย็นๆ ที่เปนของโปรดของเด็กๆ หรือแมกระทั่งผูใหญหลายคน ตางชื่นชอบในรสชาติ
ของไอศกรีมกันทั้งนั้น
แตหารูไมวา สารสังเคราะหจากสารเคมีบางอยาง ที่ใชเปนสารเติมแตง
รสชาติและแตงแตมสีสันในไอศกรีมบางยี่หอนั้น ไดนำพาสิ่งที่เปนอันตราย
ตอรางกายของผูบริโภคเสียแลว
ที่เลวรายกวานั้น ผูผลิตไอศกรีมหัวใสบางราย ยังไดนำไขมันที่เหลือ
จากโรงฆาสัตวมาใชเปนสวนผสมในไอศกรีม ซึ่งไขมันจากสัตวนั้นมีจำนวน
ของไขมันอิ่มตัวที่สูง เปนไขมันชั้นเลวที่หากบริโภคไปมากๆ จะกอให้
เกิดโรคอวน และไขมันอุดตันในเสนเลือดได สำหรับสารสังเคราะหจาก
สารเคมีที่เปนอันตราย และไดมีการนำมาผสมในไอศกรีมนั้น มีดังตอไปนี้
1.ไดอิธิลกลูคอล (Diethyl Glucol)
สารเคมีราคาถูกที่ใชในการตีไขมันใหกระจายแทนการใชไข
สารชนิดนี้เปนสารกันเยือกแข็งที่ใชกันน้ำแข็งไมใหละลายเร็ว และใชในน้ำยา
กัดสีดวย
2.อัลดีไฮด - ซี71 (Aldehyde-C71)
เปนสารที่ใช ในการสรางกลิ่นที่ไมคอยมีในประเทศไทย เชน เชอรรี่
และเพื่อใหไอศกรีมเปนของเหลวติดไฟงาย และยังนำไปใชทำสีอะนิลีน
จำพวกพลาสติกและยาง
3.ไปเปอรโอรัล (Piperoral)
ใชแทนกลิ่นวานิลลา เปนสารเคมีเดียวกับที่ใชผสมในยาฆาเหาและหมัด
4.อิธิลอะซีเตท (Ethyl acetate)
ใชสรางกลิ่นรสสับปะรด อีกทั้งยังใชเปนตัวทำความสะอาดหนังและ
ผาทอ กลิ่นของสารเคมีตัวนี้กอใหเกิดโรคปอดเรื้อรัง ตับ และหัวใจที่ผิดปกติ

5.บิวธีรัลดีไฮด(Butyraldehyde)
ใชสรางกลิ่นรสเมล็ดในผลไมเปลือกแข็ง เชน ถั่วตางๆ สารนี้เปน
สารที่ใชเปนสารประกอบสำคัญในกาวยาง
6.แอนนิล อะซีเตท(Anyle acetate)
สารนี้จะใหกลิ่นกลวยหอม และเปนสารที่ใชทำลายลางไขมัน
7.เบนซิล อะซีเตท(Benzyle acetate)
เปนสารที่ใชสรางกลิ่นและรสสตรอเบอรรี่เปนสารละลายไนเตรท
ทำใหเกิดความอยากอาหาร
สารเคมีที่กลาวมาทั้งหมด เชน สารกันเยือกแข็ง ตัวทำละลายน้ำมัน
น้ำยาลอกสี ยาฆาเหาและฆาหมัดนั้น ไมใชวาในไอศกรีมทุกยี่หอจะมีสาร
เหลานี้ทั้งหมด บางยี่หออาจจะผสมสารตัวนี้หรือตัวอื่น
นอกจากสารที่กลาวมาขางตน ยังมีการใชสารใหความหวาน คือ
แซคคารินหรือน้ำตาลเทียม เติมเพื่อใหมีสีและกลิ่นที่หอมหวาน ซึ่งสาร
แซคคารินนั้นไดมีการพิสูจนแลววา มีสวนสนับสนุนทำใหเกิดมะเร็งไดเชนกัน
ไอศกรีม นั้นเปนอาหารขยะชนิดหนึ่ง ที่สามารถกอใหเกิดอันตราย
พอสมควร ทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับจิตสำนึกของผูผลิตบางราย และความพอดี
ในการบริโภคของตัวผูบริโภคเอง ที่ตองดูแลเรื่องการบริโภคใหไดสัดสวนที่
พอดีกับความตองการของรางกาย
อาหารขยะ!! ก็คือขยะที่รางกายเราไมจำเปนตองกิน ก็สามารถอยู
ไดไมใชหรือ??
ขอบคุณข้อมูลจากสยามดารา ที่มา : กระปุกดอทคอม
arit
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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

