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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ พบกับสารวิทยบริการอีกครั้ง สำหรับสารวิทยบริการ ปที่ 2 ฉบับที่ 32 มิถุนายน 2554
นี้ เราไดนำเสนอวันอานัทมหิดล Moral Center Library หองสมุดดิจิตอล ซึ่งเปนฐานขอมูล
องคความรูดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การถายภาพทิวทัศน การแนะนำหนังสือใหม
และสาระความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนนำเกร็ดความรูดีๆ มาฝากอีกเชนเคย

3 THIS MONTH : อานันทมหิดล
5 INFO LINK : Moral Center Library
6 EDUCATIONAL TECHNOLOGY : งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7 QUALITY ASSURANCE : การประกันคุณภาพการศึกษา
8 ACTIVITY NEWS : การเขารวมอบรม/ประชุม/สัมนา
9 LIBRARY : แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
10 CALENDAR : ปฏิทินปฏฺิบัติงานและสถิติ
11 KNOWLEDGE SOCIETY: อาหารแสลง หามทานเมื่อป่วย 10 โรค
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ปรัชญา:
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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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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

วั9 มินถอานั
น
ทมหิ
ด
ล
ุนายนของทุกปี

พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ เมือง ไฮเดเบอรก ประเทศเยอรมัน
ทรงเปนพระราชโอรสองคที่สองในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชนก (ขณะนั่นดำรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจานอง
ยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร) และ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ขณะนั่นทรงเปน หมอมสังวาลย มหิดล
ณ อยุธยา) เมื่อพระชนมายุ 3 พรรษา ไดเสด็จกลับประเทศไทยพรอม
ดวยพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีโดยเสด็จประทับ ณ วังสระปทุม
ในปตอมาไดทรงศึกษาชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 2 ป
แลวจึงเสด็จไปประทับตอ ณ เมืองโลซานนประเทศสวิตเซอรแลนด
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 ตอมาภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ.2477 สภาผูแทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้นมีมติเห็นชอบใหอัญเชิญ
พระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดล (พระยศขณะนั้น) ขึ้นครองราชย
สืบราชสันติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 8 แหงพระบรมราชจักรีวงศ
ทรงพระนามวา "สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2477 แตในขณะนั้นพระองคมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา จึงตอง
ทรงมีคณะผูสำเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งไดแกพระวรวงศเธอ
กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต พระวรวงศเธอพระองคเจาอาทิตยทิพยอาภา
และเจาพระยายมราช ทำการบริหารแผนดินแทนจนกวาจะทรงบรรลุนิติภาวะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดเสด็จนิวัตกลับ
ประเทศไทยเปนครั้งแรกหลังจากขึ้นครองราชย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2481 ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได 13 พรรษา การเสด็จนิวัตร
ครั้งนี้โดยทางเรือชื่อ มีโอเนีย พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอและสมเด็จพระอนุชา ซึ่งเมื่อเสด็จถึงปนัง ไดพระราชทาน
สัมภาษณแกหนังสือพิมพสเตรทเอคโค ดังมีขอความตอนหนึ่งวา

THIS MONTH

"ขาพเจารูสึกยินดีที่จะไดเดินทางกลับสูประเทศอันเปนที่รักของขาพเจา
และในอันที่จะไดเห็นประชาราษฎรของขาพเจาเอง"
ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ที่ทรงเสด็จประทับอยูในเมืองไทย ไดทรง
ออกเยี่ยมราษฎรในที่ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเฝาชมพระบารมี
อยางใกลชิด จากนั้นไดทรงเสด็จกลับไปศึกษาตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การคมนาคมติดตอเปนไปโดยลำบาก
พระองคทานจึงไมทรงมีโอกาสติดตอกับประเทศไทย เมื่อสงครามสงบ
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
และเหลือเวลาอีกประมาณ 3 ป จะทรงไดรับปริญญาเอก จึงเสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2488 ขณะนั้นทรงมี
พระชนมายุได 21 พรรษา ซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแลว
ในการเสด็จนิวัตเมืองไทยครั้งนี้ เดิมทรงตั้งพระราชหฤทัยจะประทับ
อยูในเมืองไทยเพียง 1 เดือนจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ
สวิตเซอรแลนด เพื่อใหทันการเปดภาคเรียนใหมในกลางเดือนมกราคม
แตเนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขของประเทศ มากมาย
ซึ่งเปนเรื่องจำเปนของชาติและพสกนิกร ทำใหทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จ
พระราชดำเนินกลับสวิตเซอรแลนดออกไปเปนวัน ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2489
พระราชภารกิจ

ทรงเสด็จออกรับการตรวจพลสวนสนามของฝายพันธมิตรในประเทศไทย
พรอมดวยลอรด หลุยส เมาทแบตเตน แมทัพใหญของอังกฤษ อันเปน
ผลใหภาพพจนและฐานะของประเทศเปนที่ยอมรับแกประเทศทางตะวันตก
ที่เปนฝายสัมพันธมิตร ซึ่งกอนหนานี้ฐานะของประเทศไทยไมคอยสูดีนัก
เนื่องจากในระหวางสงครามโลก ประเทศตองอยูในภาวะจำยอมที่ตอง
ใหความรวมมือแกกองทัพญี่ปุนซึ่งเปนฝายอักษะ ทำใหเมื่อสงครามสงบ
แลว มีประเทศพันธมิตรหลายชาติไมพอใจและถือโอกาสขมขูไทย
การพระราชทานวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับวันที่
9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ใหใชเปนหลักในการปกครองประเทศในวันเสด็จเปด
สภาผูแทนราษฎร
arit

3

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง จีนกลายเปนประเทศมหาอำนาจ
ที่อยูขางฝายชนะสงคราม ทำใหชาวจีนบางกลุมที่อาศัยอยูในเมืองไทย
ทำการเรียกรองสิทธิบางประการจากรัฐบาลไทย ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยง
ขึ้นระหวางชาวไทยกับจีน จนถึงขั้นกอความไมสงบและมีการรุมทำราย
รางกายคนไทยที่เรียกวา "เสียพะ" อยูเนืองๆ เหตุการณนี้ไดทวีความรุนแรง
และขยายพื้นที่อยางกวางขวางออกไปมากขึ้น จนเกือบจะกลายเปนสงคราม
กลางเมือง เมื่อความบาดหมางระหวางชาวไทยและชาวจีนนี้ทราบถึง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดทรงหาวิธีแกไขดวยพระองค
เอง โดยทรงตระหนักวาถาเสด็จฯ ออกเยี่ยมเยียนทองถิ่นชาวจีนที่อาศัยอยู
เปนจำนวนมากแลว ยอมจะสามารถประสานรอยราวที่มีอยู ใหสนิทแนน
แฟนขึ้นได จึงทรงกำหนดการเสด็จเยี่ยมสำเพ็งอยางเปนทางการ
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2489 พรอมดวยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ และ
สมเด็จพระเจานองยาเธอ ขาวการเสด็จสำเพ็งครั้งนี้เปนขาวใหญที่สราง
ความตื้นเตนยินดีเปนอยางยิ่งแกพอคาชาวจีน และพอคาอินเดียที่อาศัย
อยูแถบนั้น เพราะเปนครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริยเสด็จเยี่ยมสำเพ็งอยาง
เปนทางการ การเสด็จเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทางใชเวลานานถึง 4 ชั่วโมง
เพราะมีชาวจีนมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทมากมายและการรับเสด็จก็เปนไปอยาง
มโหฬารดวยความจงรักภักดีและเคารพบูชาอยางสูง
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2498 ปวงชนชาวไทยตางรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเปนอเนกประการจึงรวมใจนอมรำลึกถึง
พระองคทาน โดยถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกป เปน "วันอานันทมหิดล"
ในป พ.ศ.2528 สมาคมศิษยเกาแพทยจุฬาลงกรณ ไดรวบรวมทุนจาก
เงินบริจาคของศิษยเกาแพทยจุฬาฯ ทุกรุนจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียขึ้น
เพื่อเปนการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงบันดาลใหเกิดคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และเปนการเฉลิมพระเกียรติยศใหประชาชนได
รำลึกถึงพระองคทานสืบไปโดยมอบ ใหคุณไขมุกด ชูโต เปน ผูออกแบบ
และปนพระบรมรูปหลอดวยสวนผสมทองเหลืองและทองแดงขนาดเทาครึ่ง
ของพระองคจริง ในทาประทับนั่งเหนือเกาอี้ ผินพระพักตรไปทางเบื้องขวา
ของพระองคเล็กนอย พระบรมรูปและเกาอี้สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง
พระบรมราชานุสาวรียประดิษฐานไวหนาตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดพระบรม
ราชานุสาวรียแหงนี้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2529

> เปลี่ยนชื่อประเทศสยาม มาเป็น ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2482 รัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรีไดประกาศเปลี่ยนชื่อจาก ประเทศสยาม มาเปน
ประเทศไทย โดยมีเหตุผลวา คำวาสยามมักใชกันแตในวงราชการ และ
ในชาวตางประเทศ สวนคนไทยนั้นโดยเฉพาะชาวบานไมคอยใชคำวาสยาม
แตใชคำวาไทย อีกประการหนึ่ง การขนานนามประเทศสวนมากมักเรียก
ตามเชื้ชาติของคนเจาของประเทศนั้น คนไทยมีเชื้อสายไทย ควรชื่อประเทศ
ใหตรงกับเชื้อชาติ ตอมาในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2488 รัฐบาลไทย ซึ่งมี
นายทวี บุณยเกตุ เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดมีประกาศการใชชื่อประเทศ
ประชาชน และสัญชาติ อยางเปนทางการ โดยที่ชื่อของประเทศไทย
ที่นิยมเรียกกันในตางประเทศวา SIAM จนแพรหลายเปนที่รูจักกันมาชานาน
ฉะนั้นจึงใหใชชื่อประเทศในภาษาอังกฤษวา SIAM รวมถึงชื่อประชาชนและ
ชื่อสัญชาติวา SIAMESE สำหรับใชในภาษาตางประเทศอื่นๆ ใหใชไดโดย
อนุโลม สวนชื่อในภาษาไทยนั้นใหใชชื่อ ไทย ตามเดิม
> กำหนดใหวันที่ 1 มกราคม เปนวันขึ้นปใหม

ไดมีประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2483

> การสรางอนุสาวรียอนุสาวรียชัยสมรภูมิ

สรางขึ้นบนถนนประชาธิปตย ตอนถนนพญาไทยกับถนนราชวิถี
กรุงเทพมหานคร อนุสาวรียนี้สรางขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติทหาร ตำรวจ และ
พลเรือน ซึ่งไดสละชีพเพื่อชาติ มีพิธีเปด วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2485
อนุสาวรียนี้สรางเปนรูปดาบปลายปน 5 แฉก บานเปนวงกลมและมีรูปทองแดง
เปนทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจสนาม และพลเรือน เดิมจารึก
ชื่อผูที่เสียชีวิตในการรบในสมรภูมิอินโดจีนจำนวน 59 นาย ในภายหลังได
จารึกชื่อทหารที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลีเพิ่มขึ้นดวย
> การสรางอนุสาวรียประชาธิปไตย

สรางขึ้นที่กึ่งกลางถนนราชดำเนินกลาง ชวงที่ถนนดินสอติดตอกับ
ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร อนุสาวรียนี้รัฐบาลไดสรางขึ้นเพื่อเปน
การแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ไดมีการวางศิลาฤกษในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483 ลักษณะเดนของ
อนุสาวรียนี้ คือ พานรัฐธรรมนูญตั้งอยูกลางปอมอนุสาวรีย รอบอนุสาวรีย
มีปก 4 ดาน
> สะพานขามแมน้ำแคว

สะพานขามแมน้ำแควใหญที่ชื่อวา สะพานขามแมน้ำแคว สราง
เสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2486 และรถไฟสายมรณะ ในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนที่ประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตร ไดขอ
เหตุการณสำคัญ
แมวารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลจะมีระยะ เดินทัพผานประเทศไทยในการทำสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
และไดยกพลขึ้นบกอยางกะทันหันตามจังหวัดชายทะเลของไทยประเทศไทย
เวลาสั้น แตก็มีเหตุการณสำคัญหลายเหตุการณเกิดขึ้น ไดแก
จำยอมตองใหญี่ปุนผาน
แหลงอางอิง : หนังสือพิมพสยามรัฐ ปที่46 ฉบับที่15728/ศิริวรรณ คุมโห. พระราชประวัติพระมหากษัตริย 9 รัชกาล. กรุงเทพฯ: เดอะบุคส.
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INFO LINK

Moral Center Library
หองสมุดดิจิตอล
Moral Center Library จัดทำโดยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) เปนฐานขอมูลขององคกรและองคความรูดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรูในดาน
เสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมไทย
ผานสื่อสารสนเทศและสื่อสาธารณะ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
วารสาร วิดีโอ หรือเพลงตางๆ เปนตน
นอกจากการเขาถึงสื่อสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตแลวนั้น
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบริการสื่อตางๆ จาก
ศูนยคุณธรรม อาทิ หนังสือ นวนิยาย วิดีโอ เกมสเปนตนหากทานใดสนใจ
สามารถเขาใชบริการไดที่ อาคาร 2 ชั้น 9
ขอมูลจาก
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
เยี่ยมชมเว็บไซต
http://dl.moralcenter.or.th/dlmc/th/home/index.php
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY

การถายภาพทิวทัศน

หัวใจของการถายภาพทิวทัศนใหดูดีและสวยงาม คือ ตองมีความ
ชำนาญในการเลือกมุมภาพ ซึ่งการดูภาพจากหนังสือ หรือนิตยสารตางๆ
เปนประจำ ถือเปนประสบการณอยางหนึ่ง แตการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
จะใหผลดีกวา และตองรูจักที่จะเลือกมุมมองที่แปลกจากมุมภาพปกติธรรมดา
เพื่อใหผูชมรูสึกสะดุดตา วิธีปฏิบัติ คือ ฝกตนเองใหหัดเปนคนชางสังเกต
เสียกอน ไมวาคุณจะไปไหนก็ตาม คุณสามารถฝกไดเสมอทุกเวลา และ
ทุกสถานที่ ลองมองหาสิ่งที่นาสนใจใหไดเสียกอน เมื่อพบแลวก็ลองตั้งโจทย
ถามตัวเองวาหากถายรูปคุณจะเลือกมุมมองอยางไร จะจัดองคประกอบภาพ
อยางไร และจะไปยืนอยูตรงจุดไหน
ขอสรุปในการถายภาพทิวทัศน
1. ศึกษามุมมองจากผลงานภาพถายของชางภาพมืออาชีพ
2. ฝกหัดถายภาพในมุมมองตางๆ แลวนำมาเปรียบเทียบกับภาพถาย
ของชางภาพมืออาชีพ ศึกษาความแตกตางและแกไขใหดียิ่งขึ้น
ในครั้งตอๆ ไป
3. การถายภาพแสงอาทิตยยามรุงอรุณ แนะนำใหใชขาตั้งกลอง
รูรับแสงควรใชที่ f/8 ขึ้นไป เพื่อใหภาพมีความคมชัด และระยะ
ชัดลึกสูง
4. การถายภาพในที่แสงนอยโดยไมใชแฟลช เชน การถายภาพทิวทัศน
ถนนหนทางยามค่ำคืน ภาพแบบนี้แปลกตาตรงที่สีสันของภาพจะ
ผิดเพี้ยนไปจากที่ตาเราเห็น เปนความงดงามอีกรูปแบบหนึ่ง
5. ภาพน้ำตก หากตองการใหสายน้ำดูนุมนวล ตองใชความเร็ว
ชัตเตอรต่ำที่สุด คือ ใชรูรับแสงแคบสุด และฟลเตอรโพลาไรซ (PL)
ซึ่งทำใหภาพมีสีสันเขมมากขึ้น และชวยลดแสงไดอีกสองสตอป
และอยาลืมใชขาตั้งกลองที่มั่นคงแข็งแรงเปนพิเศษในการถายภาพ
ที่มา: ประสิทธิ์ จันเสรีกร. 2539. เทคนิคการถายภาพฉบับสมบูรณ. มปท.
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การ

QUALITY ASSURANCE

ประกันคุณภาพ
ศึกษา

จากฉบับที่แลวไดกลาวถึง ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปแลวสำหรับฉบับนี้จะกลาวถึงประโยชนของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะทำใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีโอกาส
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน
ตั้งแตการกำหนดเปาหมาย/การวางแผน การทำตามแผน การประเมินผล
และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้การประกัน
คุณภาพการศึกษายังเปนประโยชนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของดังนี้
• ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษา
จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• ครูไดทำงานอยางมืออาชีพ ไดทำงานที่เปนระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเนนวัฒนธรรมคุณภาพ
ไดพัฒนาตนเองและผูเรียน อยางตอเนื่อง ทำใหเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองและชุมชน

• ผูบริหารไดใชภาวะผูนำ และความรูความสามารถในการบริหาร
งานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและ
เปนประโยชนตอสังคม
• หนวยงานที่กำกับดูแลไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองซึ่งจะชวยแบงเบาภาระในการกำกับดูแล
สถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา
• ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเยาวชนและ
คนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะชวยทำงานพัฒนาองคกร ชุมชน
สังคมและประเทศชาติตอไป
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm

GAMES
เฉลยเกมสสลับอักษรใหเปนคำ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2554)

วิธีเลน ใหดึง 1 พยางคจากแตละคำที่กำหนดใหออกมา เพื่อ ผสมแตละพยางคนั้นใหเปนคำใหมที่มีความหมาย
ตัวอยาง

ผาปูเตียง
ลูกสะบา
1) .....................................
เสนบรรทัด
2) ....................................
อำนวยพร
3) ....................................
ผูกใจเจ็บ
4) ....................................
ใบเบิกรอง
5) ....................................
ตำรวจลับ
6) ....................................
วาโยธาตุ
7) ....................................
บอกบุญไมรับ
8) ....................................
ทาดีทีเหลว
9) ....................................
ตบหัวลูบหลัง
10) ....................................

=

ปูลม

เสื้อผา

เตียงหัก

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สะสาง
ทัดเทียม
อำนาจ
เจ็บแสบ
ทองรอง
ลับตา
โยเย
รับรอง
เหลวไหล
หัวอก

บาบอ
เสนสาย
ใหพร
ผูกขาด
ใบไม
สำรวจ
ธาตุไฟ
บุญคุณ
ขาวดี
หลังคา

ลูกเห็บ
บรรเจิด
นวยนาด
ใจเสาะ
เบิกความ
ตำแย
วานร
บอกเลา
ทาน้ำ
มือตบ

ไมเลว
ทีแรก
ลูบไล
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ACTIVITY NEWS

การอบรมเชิ
งปฏิบัติการเรื่อง การสัมมนาเรื่อง
“การพัฒนาเว็บไซตเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวย Joomla” “กาวสูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสสำหรับภาคการศึกษา”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงนายโยธิน คำนนท
เจาหนาที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนาเว็บไซตเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวย Joomla”
เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ หองอบรมโอเพนซอรสทูเดย ชั้น 4
อาคารอโศกทาวเวอรสุขุมวิท 21 ซึ่งวัตถุประสงคของการอบรมในครั้งนี้
เพื่อสงเสริม แนะนำการใชงานซอฟแวรกลุมโอเพนซอรสและฟรีแวร
ในการบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต และแนะนำ
เทคนิคการออกแบบพัฒนาเว็บไซตที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง Joomla นั้นเปน
เครื่องมือที่มีความโดดเดนมากที่จะชวยใหการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต
เปนไปไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังไดสงนางสาวธนวรรณ มั่นอวม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนางสาวสุภาณี โกมัย เจาหนาที่งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมการสัมมนาเรื่อง “กาวสูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
สำหรับภาคการศึกษา” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม
สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงคของการสัมมนาเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับภาคการศึกษา
และเปนการใหขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตางๆ ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับสถาบันการศึกษา
ซึ่งบุคลากรที่เขารวมการอบรมและสัมมนานี้จะนำความรูที่ไดมา
พัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
เลิฟล็อก, เจมส. (2553). เมื่อโลกเอาคืน : วิกฤตภูมิอากาศและชะตากรรมของมนุษย.
กรุงเทพฯ : มติชน. 274 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือสำคัญสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยใชแนวคิดทฤษฎี
กายา ทฤษฎีบทใหมที่จะทำใหเราเขาใจโลกและปรับตัวอยูรวมกันกับสิ่งตางๆ ไดดวยดี
ทฤษฎีนี้กลาววา กายามีชีวิต กายาคือโลก หากโลกเปนสิ่งมีชีวิต ก็คงเปนเรื่องถูกตองที่โลก
จะมีภูมิคุมกันตัวเอง ผลจากภาวะโลกรอนที่มีมาอยางตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้นจนกลายเปน
ภัยธรรมชาติ ลวนเปนสิ่งกระตุนเตือน เปนปฏิกิริยาสะทอนกลับของ "กายา" ที่ตองการแสดง
ใหมนุษยผูอาศัยรับรูถึงผลที่พวกเรากระทำตอโลก
เลขเรียกหนังสือ 363.73 ล877ม

ภมรี สุรเกียรติ. (2553). เมียนมาร – สยามยุทธ. กรุงเทพฯ : มติชน.326 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้ไดทำการศึกษาประวัติศาสตรสงครามไทย-พมา ใหกวางขวางและลุมลึก
มากขึ้นทั้งในดานยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่งานนิพนธจะพึงครอบคลุมใหเห็นทั้งความ
ตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการทำศึก ทั้งในดานพื้นที่การศึกษาซึ่งครอบคลุม
ทั้งพมาบนพมาลาง และลุมเจาพระยา ครอบคลุมผูคนและอาณาจักรซึ่งมีทั้งพมา มอญ ญวน
หรือโยนกและไทยในลุมน้ำเจาพระยา
เลขเรียกหนังสือ 959.1 ภ175ม

ฮัฟฟนาเกิล, แกรี่ บี. และเวอรนิก, ซาราห. (2553). โปรไบโอติก : มหัศจรรยจุลินทรีย
ทางเลือกใหมเพื่อสุขภาพดี. แปลจาก The probiotics revolution โดยบุญสง รักวิริยะ. กรุงเทพฯ :
มติชน. 506 หนา.

หนังสือเลมนี้นำเสนอบทบาทของโปรไบโอติกในฐานะเปนปจจัยพื้นฐานตอการมีสุขพลานามัย
ดีของมนุษย โดยนำเสนอเรื่องราวทุกดานของจุลินทรียที่เปนมิตรตอสุขภาพชนิดนี้ นอกจาก
ความรูเกี่ยวกับโปรไบโอติกแลว ผูเขียนยังไดแนะนำการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม โดยเฉพาะ
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย หรือ “พรีไบโอติกส” ที่จะชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งของโปรไบโอติกและกระตุนการทำงานของระบบ คุมกันตามธรรมชาติ
เลขเรียกหนังสือ 615.329 ฮ251ป

โอบามา, บารัค. (2551). บารัค โอบามา : ผมลิขิตชีวิตเอง. แปลจาก Dreams from
my father โดย นพดล เวชสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : มติชน. 464 หนา. : ภาพประกอบ.

จากลูกครึ่งอเมริกัน - เคนยา กาวสูตำแหนงวาที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อะไรทำ
ใหชายที่ชื่อบารัค โอบามา กาวมายืนถึงจุดนี้ได คำตอบทั้งหลายทั้งมวลอยูในหนังสือเลมนี้
อัตชีวประวัติที่บอกเลาเรื่องราวจากจุดเริ่มตนในฮาวายดินแดนที่เขาเติบโตมา พรอมกับ
ความรูสึกตอสูดิ้นรนในสังคมที่ยังมีการเหยียดสีผิว จนกระทั่งออกเดินทางขามไปยังเอเชีย
ตอไปยังแอฟริกา เพื่อแสวงหารากเหงาและเรียนรูเรื่องราวบรรพบุรุษ ทำใหกลายเปนคนที่มี
ความภาคภูมิในศักดิ์ศรีและเผาพันธุของตน
เลขเรียกหนังสือ 923.173 อ975บ
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

พ.1 - พฤ.30 มิ.ย.54

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

พ. 1 - ศ. 10 มิ.ย.54

ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการ ฯ
ครั้งที่ 6/2554
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 6/2554

หองเรียนและสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 11

งานหอสมุด และ
งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูอำนวยการ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

พ. 29 มิ.ย. 54

หองประชุมสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปสถิติประจำเดือน พฤษภาคม 2554
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต
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635
2,142
1,023
7
83

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

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

5,770

คน
คน

87

คน

2
15
13

คน
คน
คน

KNOWLEDGE SOCIETY

อาหารแสลง

หามทานเมื่อปวย 10 โรคตอไปนี้
อาหารแสลง คือ อาหารที่จะทำใหอาการปวยของโรคนั้นๆ ทรุดหนัก

ขึ้นเมื่อเราทานอาหารแสลงนั้นเขาไป ฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราเปนโรคอะไร
สักอยางก็มักจะมีการหามทาน อาหารแสลงนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อไมใหโรคนั้น
เปนหนักขึ้นหรือรุกรามไปมากกวาที่เปนอยูนั้นเองคะ และวันนี้เราก็มี
คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารแสลงหามทานเมื่อปวยอีกดวยคะ ซึ่ง 10 โรค
ตอไปนี้จะหามอาหารแสลงอะไรบางก็มาดูกันไดเลยคะวาอาหารแสลงของ
แตละโรคนั้นมีอะไรกันบางเอยที่หามทาน
“อาหารแสลง” หามกินเมื่อป่วย
1. เปนไขหวัด มีไขสูง
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไมสุก อาหารที่เย็นมากๆ อาหารทอด อาหารมัน
ซึ่งเปนอาหารที่ยอยยาก จะทำใหเกิดความรอนสะสมเปรียบเสมือนอาหาร
เชื้อเพลิงหรือเปนการเติมน้ำมันเขาไปในกองไฟ
2. โรคกระเพาะ
ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ชาแกๆ กาแฟ ของเผ็ด
ของทอด ของมัน เพราะอาหารเหลานี้ ทำใหเกิดความรอนสะสม
ทำใหโรคหายยาก ทางที่ดีควรจะรับประทานอาหารปริมาณนอยๆ
แตบอยครั้ง รับประทานอาหารใหตรงเวลาและเปนอาหารที่ยอยงาย
3. โรคความดันเลือดสูง
ควรหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูง เชน หมูสามชั้น
ไขกระดูก ไขปลา โกโก รวมทั้งเหลา เพราะอาหารเหลานี้ทำใหเกิด
ความรอนชื้นสะสมในรางกายและความชื้นก็มีผลทำใหเกิดความหนืด
ของการไหลเวียนทุกระบบในรางกาย และความรอนก็จะไปกระตุน
ทำใหความดันสูง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด หรืออาหารหวาน
จัด รวมทั้งผลไมอยางลำไย ขนุน ทุเรียน
4. โรคตับและถุงน้ำดี
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อาหารมัน เนื้อติดมัน เครื่องในสัตว

อาหารทอด อาหารหวานจัด เพราะแพทยจีนถือวาตับและถุงน้ำดี
มีความสัมพันธกับระบบยอยอาหาร การไดอาหารประเภทดังกลาวมาก
เกินไป จะทำใหสมรรถภาพของการยอยอาหารออนแอลง และเกิดโทษ
ตอตับและถุงน้ำดีอีกตอหนึ่ง
5. โรคหัวใจและโรคไต
ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เพราะจะทำใหมีการเก็บกักน้ำ การไหลเวียน
เลือดจะชาทำใหหัวใจทำงานหนักขึ้น ไตตองทำงานขับเกลือแรมากขึ้น
สวนอาหารรสเผ็ดก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะทำใหกระตุนการไหลเวียนสูญเสีย
พลังงาน และหัวใจก็ทำงานหนักขึ้นเชนกัน
6. โรคเบาหวาน
หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานหรือแปงที่มีแคลอรี่สูง เชน มันฝรั่ง มันเทศ
ควรรับประทานอาหารพวกถั่ว เชน เตาหู นมวัว เนื้อสันไมติดมัน
ปลา ผักสด
7. นอนไมหลับ
หลีกเลี่ยงชา กาแฟ รวมทั้งการสูบบุหรี่ เพราะอาหารเหลานี้ มีฤทธิ์
กระตุนประสาททำใหไมงวงนอนหรือนอนไมหลับสนิท
8. โรคริดสีดวงทวารหรือทองผูก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหอม กระเทียม ขิงสด พริกไทย พริก
เพราะอาหารเหลานี้อาจทำใหทองผูก หลอดเลือดแตกและอาการริดสีดวงทวาร
กำเริบ
9. ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ หรือโรคหอบหืด
ควรหลีกเลี่ยงเนื้อแพะ เนื้อปลา กุง หอย ปู ไข นม และอาหารรสเผ็ด
เพราะจะไปกระตุนและทำใหอาหารผิวหนังกำเริบ
10. สิวหรือตอมไขมันอักเสบ
งดอาหารเผ็ดและมัน เพราะทำใหเกิดการสะสมความรอนชื้นของ
กระเพาะอาหาร มาม มีผลตอความรอนชื้นไปอุดตันพลังของปอด
ควบคุมผิวหนังขนตามรางกายทำใหเกิดสิว
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