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บทบรรณาธิการ
สำหรับฉบับที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2554 นี้เรายังคงนำสาระดีๆ มาฝากอีกเชนเคยไมวาจะเปน
เรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลก วันแรงงานแหงชาติหรือวันกรรมกรสากล SAGE journals online
เว็บไซตสำหรับสืบคนขอมูลวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง การถายภาพไฟกลางคืน สาระความรู
การประกันคุณภาพการศึกษา การแนะนำหนังสือใหม และประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปการศึกษา 2553 นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรูเกี่ยวกับการใชไมจิ้มฟนมาฝากดวยคะ

3 THIS MONTH : วันงดสูบบุหรี่โลก
3 THIS MONTH : วันแรงงานแหงชาติหรือวันกรรมกรสากล
5 INFO LINK : SAGE journals online
6 EDUCATIONAL TECHNOLOGY : งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7 QUALITY ASSURANCE : การประกันคุณภาพการศึกษา
8 ACTIVITY NEWS : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
9 LIBRARY : แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
10 CALENDAR : ปฏิทินปฏฺิบัติงานและสถิติ
11 KNOWLEDGE SOCIETY: อยาไวใจ...ไมจิ้มฟน
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สารวิทยบริการ...
เอกสารเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรความรู
กำหนดออก : รายเดือน
ที่ปรึกษา...
ผศ.วราภรณ ภูริวรางกูร
อาจารยวิวัฒน จูวราหะวงศ
บรรณาธิการ...
นางอมรรัตน ลออจันทร
กองบรรณาธิการ...
นางอมรรัตน ลออจันทร
น.ส.กิติชา ธรณชยะ
น.ส.สุดารัตน เดชะปรากรม
น.ส.สมหญิง มงคลธง
น.ส.พชรวรรณ หนูบานยาง
น.ส.บษพร เย็นแข
ออกแบบวารสาร & ถายภาพ...
นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา
นายฌิรพัฒน ภูทอง
วาที่รอยตรีณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
น.ส.ธนวรรณ มั่นอวม
นายวิสุทธิพงศ รอดภัย
จัดพิมพโดย...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปรัชญา:

ประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยี สงผลตอคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการ
บริการวิชาการสูสังคม
วิสัยทัศน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
พันธกิจ:
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
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31 พฤษภาคม ของทุกปี
ความเป็นมาวันงดสูบบุหรี่โลก

1. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988
มีสาระสำคัญคือ การประกาศเขตปลอดบุหรี่ โดยแบงเขตปลอดบุหรี่
โดยองคการอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ตอสุขภาพของ
ผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ออกเปน 4 กลุมคือ
- เขตปลอดบุหรี่อยางแทจริง เชน รถยนตโดยสารประจำทางทั้งที่
ก็เพื่อกระตุนใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบ และใหรัฐบาล ชุมชนและประชากรโลก
ปรับอากาศและไมปรับอากาศ แท็กซี่ ตูรถไฟปรับอากาศ
ตระหนักถึงความสำคัญและเขารวมกิจกรรม
หองชมมหรสพ
บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดเชน โรงเรียน หองสมุด ยกเวน หองสวนตัว
การสูบบุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่เปนประจำเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิด
- เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เชน สถานพยาบาล ศูนยการคา
โรคมะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ นอกจากนี้
สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ใหสูบเฉพาะ
ยังสงผลทำใหมีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่ เชน
เขตสูบบุหรี่
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค
- เขตปลอดบุหรี่อยางนอยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ เชน ตูรถไฟ
บุหรี่ยังทำใหเสียทรัพยโดยไมจำเปนอีกดวย
โดยสารทั่วไป(ไมปรับอากาศ) และรานขายอาหารทั่วๆ ไป
องคการอนามัยโลกระบุชัดเจนวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสำคัญของ
เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แตตองจัดเขตสูบบุหรี่
การปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรที่สามารถปองกันได และกำหนดให
ไมใหเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปเปนวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)
2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในแตละป
มีสาระสำคัญคือการหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ำกวา 18 ป
กฎหมายคุมครอง
หากฝาฝนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หามขายสินคาอื่น
บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งตอผูสูบเองและผูที่อยูใกลชิดที่ และแถมบุหรี่ให หรือ ขายบุหรี่แลวแถมสินคาอื่นๆ และหามการโฆษณา
สูดหายใจเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เขาไป เพราะควันบุหรี่ประกอบดวยสารที่ ทั้งโดยทางตรงและทางออม
เปนอันตรายตอสุขภาพทั้งสิ้น เชน คารบอนมอนอกไซด นิโคติน ทาร
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ มิใชจะกระทำแควันเดียว แตตอง
เปนตน จากการสำรวจพบวา ผูที่เปนมะเร็งปอดนั้น รอยละ 90 เปนผล ทำอยาง ตอเนื่อง เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีแกตนเองและผูใกลชิด
เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และถาสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอด
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554
มากกวาผูที่ไมสูบถึง 5-20 เทา นอกจากนี้ผูที่ปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ
The WHO Framework Convention on Tobacco Control
รอยละ 80 และโรคหัวใจรอยละ 50 ก็มีผลมาจากการสูบบุหรี่เชนเดียวกัน
พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
ดั้งนั้นจึงมีการกำหนดพระราชบัญญัติที่สำคัญ ไดแก
ที่มา : http://www.tlcthai.com/
arit
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วันแรงงานแหงชาติ
วันกรรมกรสากล
1 พฤษภาคม ของทุกปี
วันแรงงานแหงชาติ/วันกรรมกรสากล

ในระบบเศรษฐกิจ แรงงานถือเปนปจจัยสำคัญอันหนึ่งที่กอใหเกิด
ผลผลิต พลังของผูใชแรงงานจะแฝงอยูในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้นความมั่นคง
กาวหนาหรือความออนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานยอมมีสวนสำคัญเปน
อยางมาก แตในความเปนจริงแลว ยังมีผูใชแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายจาง ทั้งในดานผลประโยชนคาตอบแทน และสวัสดิการ ฯลฯ
ดังนั้นเพื่อเปนการยกยองและชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของแรงงาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเปนอยู ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรม
ที่ผูใชแรงงานสมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง รัฐบาลจึงได
กำหนดใหวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปเปน "วันแรงงานแหงชาติ" ตามที่
คณะพรรคสังคมนิยมระหวางชาติไดกำหนดไวตั้งแตป พ.ศ.2432
ในประเทศยุโรปสวนมากกำหนดใหวันที่ 1 พฤษภาคม เปนวันแรงงาน
เชนเดียวกัน และเรียกวา "วันกรรมกรสากล" หรือ วันเมยเดย ยกเวน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทรแรกของ
เดือนกันยายนเปนวันแรงงาน
ในเมืองไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นใน พ.ศ.2475 เมื่อรัฐบาล
ไดออกพระราชบัญญัติจัดหางานประจำทองถิ่น พ.ศ.2475
การบริหารแรงงาน หมายถึงการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน คุมครอง
ดูแลสภาพการทำงาน สรางรากฐานและขบวนการสงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางนายจางและลูกจาง ศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาระการสราง
งานประกอบอาชีพ
เมื่อ พ.ศ. 2477 ไดมีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้น ทำหนาที่ดานการ
จัดหางาน และศึกษาภาวะความเปนอยูของคนงานทั่วไป พ.ศ.2499 รัฐบาล
ไดขยายกิจการสัมพันธมากขึ้น และประกาศใชพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
ฉบับแรก พ.ศ.2508 และปเดียวกันนี้ไดมีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้น
ที่มา : http://www.tlcthai.com/
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อีกทั้งประกาศใชพระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน ในปจจุบัน
ใชพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
ปจจุบันการบริหารงานอยูในความรับผิดชอบของ กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

1. การจัดหางาน ดวยการชวยเหลือคนวางงานใหมีงานทำ ชวยเหลือ
นายจางใหคนมีคุณภาพในการทำงาน รวบรวมเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
การทำงาน แหลงงาน ภาวะตลาดแรงงาน
2. งานแนะแนวอาชีพ ใหคำปรึกษาแกเยาวชนและผูประสงคจะทำงาน
เพื่อใหสามารถเลือกแนวทางประกอบ อาชีพเหมาะตามความถนัด
ความสามารถทางรางกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพและความเหมาะสมแก
ความตองการเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาแรงงาน สงเสริมพัฒนาฝมือแกคนงานและเยาวชน
ที่โอกาสศึกษาตอ
4. งานคุมครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมง
การทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ
5. งานแรงงานสัมพันธ ทำการสงเสริมและสรางสัมพันธอันดีระหวาง
นายจางกับลูกจาง
ดานกรรมกร ไดจัดตั้งกลุมสหภาพแรงงานขึ้นหลายกลุม และรวมกัน
ตั้งสภาองคการลูกจางขึ้น ทำหนาที่พิทักษสิทธิใหกับผูใชแรงงาน ปจจุบัน
มี 3 สภา ไดแก
1. สภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย
2. สภาองคการลูกจางแหงประเทศไทย
3. สภาองคการแรงงานแหงประเทศไทย

INFO LINK

SAGE journals online

เปนการคัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทาง
วิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และแพทยศาสตร รวมทั้งสิ้นประมาณ 452 วารสาร
หรือประมาณ 400,000 บทความ ผูใชสามารถ
สืบคนไดตั้งแตวารสารปปจจุบันและยอนหลังไป
ถึงป 1999 ซึ่งเปน Full-Text ทั้งหมด
การสืบคนสามารถทำไดงายๆ 2 วิธี ไดแก
การปอนคำที่ตองการสืบคน หรือ การเลือกดูวารสาร
ทั้งหมดของ SAGE ตามลำดับอักษร โดยสามารถ
เรียกดูไดจากชื่อวารสารหรือจะแยกตามสาขาวิชา
ก็ไดเชนกัน
ผลการสืบคนสามารถแสดงไดในรูปแบบ
มาตรฐานหรือในรูปแบบยอ และสามารถอาน
เอกสารที่ไดในรูปแบบของเนื้อหาฉบับยอ (Abstract)
หรือแบบเต็มรูปแบบ (Full text)

ข้อมูลจาก: SAGE Publications (http://online.sagepub.com)
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การถายภาพไฟกลางคืน
ในสภาพปกติเราถายภาพโดยใชแสงจากดวงอาทิตยซึ่งใหแสงสีขาว
และใหสีสันไดถูกตองตามสภาพจริง แตหลังจากที่ดวงอาทิตยตกไปแลว
มนุษยเราตองพึ่งแสงจากการประดิษฐที่พบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจำวัน
เราสามารถถายภาพโดยใชแสงเหลานี้ไดเชนกัน ซึ่งมีขอจำกัดในเรื่องของ
ปริมาณแสงที่นอยมาก ทำใหไดความเร็วชัตเตอรต่ำ การถายภาพไฟกลางคืน
จึงจำเปนตองใชขาตั้งกลองทุกครั้ง เพื่อภาพที่คมชัด หากจำเปนตองใชมือถือ
ตองเลือกฟลมที่มีความไวสูง เชน ISO 400 หรือ 1600
สำหรับการวัดแสงใหพิจารณาสวนสำคัญในภาพเปนหลัก ระบบวัดแสง
แบบเฉลี่ยในกลองทั่วไปใชไดผลดี แมวาสวนสวางที่สุดในภาพจะโอเวอร
ไปบาง แตจะไดรายละเอียดในสวนอื่นๆ หรือใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดใน
บริเวณที่เปนคากลางระหวางสวนสวางและสวนมือก็ไดผลดีเชนกัน
ในบางครั้งสภาพแสงนอยมากจนไมสามารถวัดแสงได แมวาจะใชรูรับ
แสงกวางสุดและความเร็วชัตเตอรต่ำสุดแลวก็ตาม เชน ฟลม ISO 100 รูรับ
แสง f/2 ความเร็วชัตเตอร 1 วินาที ใหปรับความไวแสงฟลมสูงขึ้นแลว
วัดแสงดูอีกครั้งหนึ่ง ทำเชนนี้ทีละสตอปจนเครื่องวัดแสงในกลองอานคา
ไดพอดี จากนั้น จึงปรับชดเชยคาแสงตามที่ไดทดไป สมมุติวาปรับความ
ไวแสงฟลมที่ ISO 400 อานคาแสงไดพอดีแสดงวาตองชดเชยแสงเพิ่มอีก
2 สตอป นั่นคือ ตองใชความเร็วชัตเตอรที่ 4 วินาที ซึ่งตองปรับชัตเตอร
ไปที่ตำแหนง B แลวใชสายลั่นชัตเตอร กดชัตเตอรคางเอาไวตามเวลาที่
ตองการ
ขอควรจำประการหนึ่งของการถายภาพกลางคืน คือ หากความเร็ว
ชัตเตอรต่ำกวา 1 วินาที ฟลมจะมีความไวแสงลดลง ตองชดเชยแสงเพิ่ม
ประมาณ ½ - 1 สตอป หากนานกวา 30 วินาที ใหชดเชยแสงเพิ่ม
อีก 1-2 สตอป ทั้งนี้ ไมควรถายภาพนานเกินกวา 3 นาที เพราะสีของ
ภาพจะผิดเพี้ยนไปมาก

6a r i t

ที่มา: ประสิทธิ์ จันเสรีกร. 2539. เทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์. มปท.

การ

QUALITY ASSURANCE

ประกันคุณภาพ
ศึกษา

ในฉบับนี้จะขอกลาวถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดแก
1. การควบคุมคุณภาพ เปนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยสถาบันการศึกษาจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในของ
องคประกอบหรือปจจัยที่มีผลตอการผลิตนักเรียนหรือนักศึกษา เชน
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบ มีระบบการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานภายใน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กำหนดไว ประกอบดวย
1.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถาบันการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และจัดทำขอมูลพื้นฐานการศึกษาไวเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพตอไป
1.2 การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน หนวยงานตนสังกัดและสถาบัน
การศึกษาจัดทำแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
เขาสูมาตรฐานที่กำหนดไว ในดานการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครู
และบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา การเรียนการสอน การแนะแนว
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เปนตน ทั้งนี้โดยเนนระบบ
และกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กำกับการดำเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่อง
2. การตรวจสอบ เปนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษา และหนวยงานตนสังกัด เพื่อยืนยันเปาหมายที่กำหนด

มุงไปสูมาตรฐานที่ตองการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบวา
สถาบันการศึกษามีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม
ตรวจสอบการดำเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษา
ภายในและขั้นตอนการดำเนินงาน สรุปคือ
2.1 การตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงาน ทั้งระบบดวยตนเอง
ของสถาบันการศึกษา เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ และรายงานผลตอผูปกครอง ผูรับผิดชอบการ
จัดการศึกษา
2.2 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัดเพื่อสงเสริม สนับสนุนและ / หรือใชมาตรการใน
การสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนดไว
3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย
คุณภาพของการสอน เปนตน การประเมินคุณภาพภายในจะใชวิธีการศึกษา
ตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) สวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเปนการดำเนินงานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองวาสถาบัน
การศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm

GAMES
สลับอักษรใหเปนคำ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2554)

วิธีเลน ใหดึง 1 พยางคจากแตละคำที่กำหนดใหออกมา เพื่อ ผสมแตละพยางคนั้นใหเปนคำใหมที่มีความหมาย
ตัวอยาง

ผาปูเตียง
1) .....................................
2) ....................................
3) ....................................
4) ....................................
5) ....................................
6) ....................................
7) ....................................
8) ....................................
9) ....................................
10) ....................................

=

ปูลม

เสื้อผา

เตียงหัก

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สะสาง
ทัดเทียม
อำนาจ
เจ็บแสบ
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ หองประชุมสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9 ซึ่งคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการฯ รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา พงศพัฒนโยธิน ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ กรรมการ
3. คุณบุษบา กอศรีสกุล กรรมการและเลขานุการ
โดยบรรยากาศในการรับประเมินเปนการประเมินอยางกัลยาณมิตร
นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ยังไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
อยางมาก ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเปน
หนวยงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
บวรเวท รุ่งรุจ, บรรณาธิการ. (2551). สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 487 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้เปนสารานุกรมที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
โดยภายในเลมจะมีพระรูปในหลวงในขณะทรงงานในที่ตางๆ ทั่วประเทศ มีพระราชกรณียกิจ
ดานตางๆ ทั้งภาพถาย ภาพฝพระหัตถสวนพระองค ผลงานพระราชนิพนธเพลงและหนังสือ
เปนตน
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ส678

เดมมิ่ง, วศุท เค. (2553). เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร. แปลจาก The big book of
leadership games โดย ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 198 หน้า.

บุคลากร คือ หัวใจสำคัญที่จะผลักดันธุรกิจและองคกรของคุณใหกาวไปสูความสำเร็จ
ที่รออยูเบื้องหนา และพัฒนาบุคลากรของคุณใหกลายเปนสุดยอดบุคลากร ดวยหนังสือเลมนี้
ซึ่งจะชวยเพิ่มพลังความคิดสรางสรรค สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมงานและหัวหนางาน
เพื่อผลักดันองคกรของคุณสูความสำเร็จ
เลขเรียกหนังสือ 658.3124 ด883ก

รจนา นากาชิม่า, ศริฎา ด่านกุลประเสริฐ และภัทรธดา ชัยเพ็ชร. (2553). ลูกสาวจากดาวศุกร์.
เชียงใหม่ : ริช. 269 หน้า : ภาพประกอบ.

ทุกวันนี้มีปญหาของวัยรุนและเยาวชน ทั้งการแตกแยกและการไมเขาใจของคนใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และสวนสำคัญที่สุดมาจากการที่ผูใหญในครอบครัวไมเขาใจตัวตน
และความตองการของเขาอยางแทจริง พอแมรุนเกายังวิ่งไลตามลูกๆ ที่เปนเด็กรุนใหมไมทัน
เหมือนอยูกันคนละโลก หนังสือเลมนี้จึงสรางสรรคขึ้น มาจากเรื่องจริงเพื่อครอบครัว
โดยเฉพาะ ตีแผตัวตนและความตองการที่เกิดขึ้นจริงในสังคมวัยรุน และวิธีปรับตัวเขาหากัน
เพื่อใหทุกครอบครัวพบความสุขไดอยางแทจริง
เลขเรียกหนังสือ 155.5 ร117ล

มนธิรา ราโท. (2553). ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 118 หน้า.

โลกในยุคหลังสงครามเย็นไดกาวเขาสูยุคแหงความรวมมือระหวางประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น รวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ทำใหภาษาเวียดนามเขามามีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือ
สำหรับการสื่อสารและการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน ในปจจุบันภาษาเวียดนาม
เปนภาษาที่ยังไมมีการสอนกันอยางแพรหลาย ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเปนประโยชนสำหรับนักเรียน
นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ตองการเรียนภาษาเวียดนาม
เลขเรียกหนังสือ 495.922 ม156ภ
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

จ.2 - อ.31 พ.ค. 54

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

จ.2 - ศ.6 พ.ค. 54

ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
จัดปายนิเทศวันฉัตรมงคล
(5 พ.ค. 54)

พ.11 - อ.17 พ.ค. 54

จัดปายนิเทศพืชมงคล
(13 พ.ค. 54)
จัดปายนิเทศวันวิสาขาบูชา
(17 พ.ค. 54)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2554

พ. 25 พ.ค. 54

ผูรับผิดชอบ

งานหอสมุด และ
งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หองเรียนและสำนักวิทยบริการฯ งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
อาคาร 2 ชั้น 11
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหอสมุด
ปายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปายนิเทศชั้น 10
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หองประชุมสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุ ป สถิ ต ิ ป ระจำเดื อ น เมษายน 2554
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต

10 a r i t

620
1,771
987
5
55

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

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

3
5,193

คน
คน

158

คน

3
29
27

คน
คน
คน

KNOWLEDGE SOCIETY

อยา ไวใจ…ไมจิ้มฟน
อยาไวใจ…ไมจิ้มฟน นำมากัดเลนเสี่ยงเชื้อโรคเขาปาก หลายคนคง
จะเคยประสบกับปญหามีเศษอาหารติดอยูตามซอกฟนหลังการรับประทาน
อาหาร ซึ่งแตละคนก็คงจะมีวิธีแกไขตางๆ กันไป
แตวิธีที่งายสะดวกที่สุด อีกทั้งมีอุปกรณไวคอยบริการอยูตามราน
อาหารทั่วไป ก็คือการใชไมจิ้มฟน ชื่อก็บอกอยูแลวนะคะวาไมจิ้มฟน ดังนั้น
หนาที่ของมันก็คือ ใชจิ้มฟนเขี่ยเศษอาหารที่ติดอยูบริเวณซอกฟนออก
การใชไมจิ้มฟนอยางถูกวิธี คือ ใชไมจิ้มฟนเขี่ยเศษอาหารจากเหงือก
ไปตามซี่ฟน ไมควรทิ่มเขาไปในซอกฟน หรือทิ่มจากดานหนาฟนทะลุไป
ถึงหลังฟน
แตคงมีหลายคนที่ใชไมจิ้มฟนผิดวิธี คือใชไมจิ้มฟนทิ่มเขาไปใน
ซอกฟน เพราะความเรียวเล็กที่ปลายและคอยๆ ใหญขึ้นถึงโคน เมื่อทิ่ม
เลยเขาไปในซอกฟนมากๆ เขา ขนาดของไมจิ้มฟนก็จะไปเบียดให
ยอดเหงือกถูกกดต่ำลง เมื่อใชบอยๆ เขายอดเหงือกที่เคยแหลมปดซอกฟน
ก็จะถูกเบียดใหต่ำลง และทำใหยิ่งมีชองวางที่ใหญขึ้นสงผลใหเศษอาหาร
ยิ่งเขาไปติดงายขึ้น อีกทั้งเมื่อเกิดชองวางระหวางฟนทำใหขาดความสวยงามดวย
นอกจากนี้เรื่องความสะอาดของไมจิ้มฟนก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง
ที่มองขามไมไดอยางเด็ดขาด ไมจิ้มฟนตามรานอาหารชั้นนำอาจมีรูปแบบ
การบรรจุแยกชิ้น ซึ่งก็จะมีความสะอาดในระดับหนึ่ง แตไมจิ้มฟนที่เรา

เห็นกันอยูตามรานอาหารทั่วไปมักใสกลองไวเฉยๆ บางรานมีฝาปด
บางรานไมมี ซึ่งก็ลวนแลวแตมีโอกาสปนเปอนเชื้อโรค และฝุนละอองไดทั้งสิ้น
ถาเราใชไมจิ้มฟนอยางไมระวัง โอกาสที่จะทำใหมีการติดเชื้อก็เปน
ไปไดงาย โดยเฉพาะคนที่เปนโรคเหงือกอักเสบอยูแลว บางคนมีความ
เคยชินที่จะตองใชไมจิ้มฟนหลังอาหารทั้งๆ ที่ไมมีเศษอาหารติดฟน ขอเพียง
แคเอาไมจิ้มฟนไปกัดไวเลนๆ ซึ่งก็เปนการเพิ่มโอกาสที่จะนำเชื้อโรค
เขาสูชองปากของเราโดยไมจำเปน
วิธีการทำความสะอาดซอกฟนที่ทันตแพทยแนะนำใหใช ไดแก
การใชไหมขัดฟน
ไหมขัดฟนเปนใยไนลอนที่ใชทำความสะอาดซอกฟนและสามารถ
ขจัดคราบอาหารหรือเศษ อาหารชิ้นโตๆไดเปนอยางดี รวมทั้งไมเปน
อันตรายตอเหงือกและไมทำใหเกิดชองวางระหวางฟน แตขอจำกัดของ
การใชไหมขัดฟน คือการใชเวลาคอนขางมากในการทำความสะอาดซอก
ฟนใหครบทุกซี่
จะเห็นไดวาการขจัดเศษอาหารออกจากซอกฟนมีวิธีการหลายวิธี
ดังนั้นเราควรเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไมสงผลเสียตอเหงือกและฟน
ของเรานะคะ แตถาหากมีความจำเปนตองใชไมจิ้มฟนก็ควรใชอยาง
ถูกวิธีและพิจารณาความสะอาดของไมจิ้มฟนกอนที่จะนำเขาปากทุกครั้ง
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคเรีย

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 : ประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยี สงผลตอคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสูสังคม
วิสัยทัศน์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
พันธกิจ : 1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดศึกษา
คนควา วิจัยและพัฒนาสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
2. ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย

