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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ พบกันอีกครั้งกับสารวิทยบริการ ปที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม 2554 โดยฉบับนี้
เราไดนำเสนอวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ความรูเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
งานบริการตางๆ ของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาระความรูการประกันคุณภาพการศึกษา
การแนะนำหนังสือใหมของงานหอสมุด ขาวกิจกรรมการสัมมนาวิชาการของบุคลากร และเกร็ดความรู
“สูตรลางพิษในรางกายดวยตัวเอง” มาฝากดวยคะ
สุดทายนี้อยาลืมมาพบกับพวกเราใน โครงการหองสมุด ภาคเรียนที่ 1/2554 ระหวาง
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีการอบรมที่เปนประโยชนและกิจกรรมดีๆ มาใหทานเขารวมกิจกรรม
อีกเชนเคย ดูกำหนดการทายเลมไดคะ

3 THIS MONTH : วันลูกเสือแหงชาติ
5 INFO LINK : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6 EDUCATIONAL TECHNOLOGY : งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7 QUALITY ASSURANCE : การประกันคุณภาพการศึกษา
8 ACTIVITY NEWS : การสัมมนาวิชาการ เรื่องหองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค
9 LIBRARY : แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
10 CALENDAR : ปฏิทินปฏฺิบัติงานและสถิติ
11 KNOWLEDGE SOCIETY: สูตรลางพิษในรางกายดวยตัวเอง
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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
น.ส.ธนวรรณ มั่นอวม
นายวิสุทธิพงศ รอดภัย
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จัดพิมพโดย...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11
ปรัชญา:

ประสิทธิภาพของแหลงทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยี สงผลตอคุณภาพบัณฑิตและประสิทธิภาพในการ
บริการวิชาการสูสังคม
วิสัยทัศน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
พันธกิจ:
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับส นุนนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ไดศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
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THIS MONTH

วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
1 กรกฎาคม

O ยอมาจาก Obedience แปลวา การเชื่อฟง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงสถาปนา
U ยอมาจาก Unity แปลวา ความเปนใจเดียวกัน
กิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงไดยึดถือ
T ยอมาจาก Thrifty แปลวา ความประหยัด
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
และในปนี้เอง ไดมีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเปนกองแรกในประเทศอังกฤษ
ซึ่งไดจัดใหมีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแหงชาติ เปนประจำทุกป ในแตละปจะมีลูกเสือทั้งในสวนกลาง ซึ่งกิจการลูกเสือไดแพรหลายอยางรวดเร็ว จนตอมาในป พ.ศ. 2452
และปริมณฑลมารวมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดง พระเจาเอ็ดเวิรด ที่ 1 ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความ
ความเคารพและกลาวทบทวนคำปฏิญาณตอองคพระประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ สำคัญและประโยชนของลูกเสือ จึงไดกอตั้งกองลูกเสือขึ้นเปนประเทศที่ 2
การจัดตั้งลูกเสือในประเทศไทย
เพื่อประกาศความเปนลูกเสืออยางแทจริง
เมื่อ พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมี
ความเป็นมาของลูกเสือ
ลูกเสือไดกำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยทาน พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งกองเสือปาขึ้น เพื่อใหขาราชการ
ลอรดบาเดน เพาเวลล กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงคเพื่อเตรียมคน พลเรือนไดเขารับการอบรม โดยมีจุดประสงคที่จะมุงอบรมจิตใจใหคนไทย
ไวเปนทหาร หลายประเทศที่ไมมีพระราชบัญญัติเกณฑทหาร จึงไดจัดให รูจักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญู
เมื่อกิจการของเสือปาเจริญกาวหนามั่นคงดีแลวพระองค จึงทรงพระราชดำริ
มีลูกเสืออยางประเทศอังกฤษบาง หลังจากนั้นไมนานกิจการลูกเสือก็ได
วา ควรจะไดมีการอบรมของเสือปาดวย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
แพรหลายเขาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ในป พ.ศ. 2451 ลอรด บาเดน เพาเวลล ไดแตงหนังสือคูมือการฝกอบรม จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเปนประเทศที่ 3
ลูกเสือขึ้นมาเลมหนึ่ง มีชื่อวา Scouting For Boys และคำวา "Scout" ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือ
ของตนขึ้น ลูกเสือกลายเปนองคการสากลและมีความสัมพันธกันทั่วโลก
จึงใชเปนคำเรียกผูที่เปนลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก
เปนสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใชกฎของลูกเสือ 10 ประการ ผูกสัมพันธกัน
S ยอมาจาก Sincerity แปลวา ความจริงใจ
ไมเวนเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือวาลูกเสือทั่วโลกเปนพี่นองกันหมด
C ยอมาจาก Courtesy แปลวา ความสุภาพออนโยน
arit

3

THIS MONTH

ลูกเสือกองแรกของไทย

ลูกเสือกองแรกของไทยตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก
"ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1" ตอมาขยายตัวออกไปจัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่
ใดสุดแตสภากรรมการคณะลูกเสือแหงชาติจะเห็นสมควร เด็กที่จะเปน
ลูกเสือจะตองทำพิธีเขาประจำกอง กลาวคำปฏิญาณตนตามคำมั่นสัญญานั้น
พระองคผูทรงใหกำเนิดลูกเสือไดพระราชทานคำขวัญไววา "เสียชีพอยาเสียสัตย"
ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติวา "พระเจาแผนดินสยาม
ทรงใฝพระทัยในกิจการลูกเสือเปนอยางยิ่ง" กองลูกเสือที่ 8 ของ
ประเทศอังกฤษ ไดมีหนังสือขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้วา
"กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม" พระองคทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานใหตามความประสงค ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมาย
ชางเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองขางและยังปรากฏอยูตราบเทาทุกวันนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวสวรรคตแลว พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงฟนฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย
เมื่อ พ.ศ. 2470 จากนั้นไดจัดใหมีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุนกระทั่งถึง
ป พ.ศ.2475 เปนปสุดทายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว กิจการลูกเสือ
ไดรับการปรับปรุงใหมดวย สมัยนั้นไดชวยบำเพ็ญประโยชนแกขาราชการ
ทหารในการปราบจลาจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหนวยยุวชนทหารฝกวิชาทหาร
ขึ้น โดยรับเด็กที่ไดเปนลูกเสือมาแลว สวนกิจการลูกเสือก็ขยายใหกวางขวางขึ้น
มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหลาเสนาและลูกเสือเหลาสมุทรเสนาขึ้น โดยฝกรวมกับ
ยุวชนทหาร การลูกเสือจึงซบเซาลงบางในยุคนี้

ป พ.ศ. 2490 ทางราชการไดฟนฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุม
ของลูกเสือแหงชาติ สงเจาหนาที่ในกองการลูกเสือเขารับการฝกอบรม
วิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศตามลำดับ
มีพระราชบัญญัติลูกเสือใชบังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติเปนผูบริหาร
วัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือไดรับการปรับปรุงและเนนใหเห็นชัดเจนรัดกุม
ยิ่งขึ้น มีความวา "คณะลูกเสือแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือ
ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อความสุขและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ"
การกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

แมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะทรงสวรรคตแลว
ก็ตาม พระราชอนุสรณกิจการลูกเสือของพระองคทานไดพัฒนารุงเรือง
มาตามลำดับจนเปนกิจการที่สรางคุณประโยชนสรางชื่อเสียงของประเทศ
ใหขจรขจายเปนที่รูจักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเปนการระลึกถึง
พระองคทาน ทางราชการจึงไดกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปน
"วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"
กิจกรรมตางๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

1. ทำบุญใสบาตร เพื่ออุทิศเปนพระราชกุศลแดพระองคทานผูให
กำเนิดลูกเสือแหงประเทศไทย
2. จัดนิทรรศการ เผยแผ ประวัติความเปนมาของลูกเสือและผลงานตางๆ
3. รวมกิจกรรมตางๆ ในวันลูกเสือ เชน การนำพวงมาลาไปถวายบังคม
ที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ หรือที่ที่ทางราชการกำหนด
4. เขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
ที่มา : http://www.tlcthai.com/
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INFO LINK

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of The Election Commission of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนหนวยงานของรัฐ
มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
และมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการทำหนาที่
ชวยเหลือ ในการควบคุมดูแลการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถรองรับนโยบาย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งได
เนื้อหาภายในเว็บไซตประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้
ความรูตางๆ เกี่ยวกับสำนักงานฯ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
การออกเสียงประชามติ
คำสั่งศาล
มติ กกต.
กฎหมาย / ระเบียบ / ขอหารือ
สื่อประชาสัมพันธ / แบบฟอรมตางๆ (ในสวนนี้มีบริการตรวจสอบ
การเสียสิทธิเลือกตั้งดวย)

ขติดตอ กกต.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรวมหนวยราชการ บี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร 0-2141-8888

ขอขอบคุณขอมูล :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
http://www.ect.go.th/
arit
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งานเทคโนโลยีเพื่อการศึ
ก
ษา
ตอนรับเปิดเทอม
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฉบับตอนรับเปดเทอม ขอนำเสนอการใหบริการของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. งานบริการเครื่องเสียง เมื่อทานไดขอใชสถานที่จากงานอาคาร
สถานที่แลว ทานตองแจงขอใชบริการเครื่องเสียงที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ดวย
2. งานถายภาพ / ถายวีดิทัศน ทานสามารถขอใชบริการถายภาพ,
ถายวีดิทัศน, ตัดตอวีดิทัศน และตกแตงภาพ สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. งานบันทึกเสียง หากทานตองการบันทึกเสียงเพื่อใชในการเรียน
การสอน หรืองานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ทานสามารถขอใชหองบันทึกเสียง
ได รวมทั้งการบันทึกเสียงขณะประชุม ซึ่งการบันทึกเสียงขณะประชุมสามารถ
ทำไดที่หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8, หองประชุม 50 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 และหองประชุมศรีเจริญ
อาคาร 3 ชั้น 5 เทานั้น
4. งานขอขอมูล หากทานตองการขอมูลภาพถาย หรือวีดิทัศน งานตางๆ
ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดทำการบันทึกไว ทานสามารถเขียน
รายละเอียดที่แบบฟอรมฯ และขอรับขอมูลดังกลาวไดที่งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 โดยทานตองนำวัสดุที่ใชบันทึกขอมูล เชน
แผน CD, แผนDVD, Trump drive เปนตน มอบใหกับเจาหนาที่เพื่อบันทึก
ขอมูลที่ทานตองการ
5. งานทำสำเนา งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหบริการทำสำเนาเพื่อ
ใชสำหรับการเรียนการสอนเทานั้น
6. งานแปลงไฟล งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหบริการแปลงไฟล
เชน VDO แปลงเปน DVD, เทปเสียง แปลงเปน CD, ไฟล.mp3 แปลงเปน
.wave เปนตน เพื่อใชสำหรับการเรียนการสอนเทานั้น

7. งานซอมโสตทัศนูปกรณในชั้นเรียน หากทานพบโสตทัศนูปกรณ
ในชั้นเรียนชำรุด เสียหาย ทานสามารถแจงซอมไดที่งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 หรือโทรศัพทภายใน 2112
8. งานยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ หากอาจารยทานใดตองการยืมโสต
ทัศนูปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอน ทานตองนำบัตรประชาชน หรือบัตร
ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให มายืมและรับโสตทัศนูปกรณที่ยืมดวยตนเอง
เทานั้น ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
9. งานประชาสัมพันธผานโทรทัศนวงจรปดชองสัญญาณที่ 5 (DRU News)
หากหนวยงานใด หรืออาจารยทานใด ที่ตองการประชาสัมพันธหนวยงาน
กิจกรรมตางๆ หรือผลงานนักศึกษา ผานโทรทัศนวงจรปดของมหาวิทยาลัย
ทานสามารถ นำผลงานพรอมออกอากาศ (เชน แผน CD, VCD, DVD,
ไฟล PowerPoint เปนตน) มอบใหกับงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยทานสามารถตรวจสอบตารางออกอากาศโทรทัศนวงจรปดชองสัญญาณ
ที่ 5 (DRU News) ไดที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โทรศัพทภายใน 2112
10. งานผลิตสื่อการเรียนการสอนตางๆ และ e-Learning หากอาจารย
ทานใด ตองการปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนตางๆ หรือ
ผลิต e-Learning ทานสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ไดที่ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
10 งานบริการจากงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังกลาว ทานสามารถ
เขียนแบบฟอรมขอใชบริการ และนำสงไดที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เบอรโทรศัพท
ภายใน 2112 และเพื่อความสะดวกในการใหบริการ ทานควรสงแบบฟอรมฯ
กอนใชบริการอยางนอย 5 วันทำการ
ขอรับแบบฟอรมฯ ได้ที่

1. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
2. สำนักงานอธิการบดี อาคาร 3 ชั้น 1 (เคานเตอรลงชื่อปฏิบัติงาน)
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การ

QUALITY ASSURANCE

ประกันคุณภาพ
ศึกษา

กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับฉบับนี้จะกลาวถึงกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
การเตรียมความพรอมของบุคลากร

การสรางความตระหนัก โดยเนนใหบุคลากรไดเห็นความสำคัญและ
ความจำเปน ตลอดจนคุณคาของการประกันคุณภาพที่มีตอตัวบุคคล ระบบ
และสถานศึกษาโดยสวนรวม
พัฒนาความรูและทักษะการประกันคุณภาพ โดยเนนใหบุคลากรไดมีความรู
ความเขาใจในความหมาย ขอบขายและระบบของการประกันคุณภาพ ตลอดจน
ทักษะการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐาน (องคประกอบ)
และดัชนีคุณภาพที่ตอเนื่องและครบวงจร
การพัฒนาทีมในการปฏิบัติงาน เปนความจำเปนของระบบการประกัน
คุณภาพที่จะตองปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการมีสวนรวม
การพัฒนาระบบและกลไกดำเนินงาน

เมื่อทุกคนในสถานศึกษาไดยอมรับวาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เปนภารกิจประจำของทุกคนที่จะตองรวมกันปฏิบัติเพื่อมุงสูคุณภาพ และ

สถานศึกษาถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ระบบและกลไกที่จะพัฒนาขึ้นนั้นไมใชสิ่งใหม แตเปนระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้น
จากภารกิจประจำของแตละบุคคลหรือสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดขึ้น ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของชาติ
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เนนการพัฒนาระบบจาก
วัฒนธรรมองคกรเดิมไปสูวัฒนธรรมขององคกรการเรียนรูที่มีมาตรฐานคุณภาพ
กำกับ
จัดระบบโครงสรางการบริหารองคกร โดยเนนการจัดโครงสรางการบริหาร
ที่เอื้อตอการใชทรัพยากรทางการบริหารรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จัดใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบการปฏิบัติตามภารกิจปกติในทุกระดับของ
สถานศึกษา
จัดใหมีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ ติดตามการดำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จัดใหมีเจาหนาที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เอื้อตอ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มา : http://bba.ubru.ac.th/home2/index.php/quality-assurance

GAMES

คนหาคำสนุก (ประจำเดือนกรกฎาคม 2554)

คนหาคำในรายการดานซาย ซึ่งซอนอยูในตารางดานขวามือ ตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุม สามารถอานกลับไป-มาไดภายในแนวเดียวกัน

SING (รองเพลง)
SOLOIST (ผูแสดงเดี่ยว)
SONG (เพลง)
SOUND (เสียง)
TEMPO (จังหวะ, อัตราความเร็ว)
TONE (เสียงสูงต่ำ)
TUNE (ทวงทำนองเพลง)
UNISON (ความสอดคลองกัน)
VOCAL (เสียงรอง)
VOICE (เสียงรอง)
VOLUNTEER (อาสาสมัคร)
WATCH (ดู, ชม)
WOOFER (เครื่องขยายเสียง)
WORK (งาน)
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การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสงนางสาวสุดารัตน
เดชะปรากรม นางสาวสมหญิง มงคลธง และนางสาวพชรวรรณ หนูบานยาง
เขารวมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง หองสมุดกับวาระเศรษฐกิจสรางสรรค
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมปองทิพย 1 อาคาร 12 ชั้น 9
(นิเทศศาสตรคอมเพล็กซฯ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
โดยวัตถุประสงคของการสัมมนานี้เพื่อเปนการกระตุนและเสริมสรางใหผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาบรรณารักษ นักสารสนเทศ ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจ
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาตอยอดองคความรู เพื่อนำไปสูการ
เปนหองสมุดสรางสรรคตอไป ซึ่งบุคลากรที่เขารวมการอบรมและสัมมนานี้
จะนำความรูที่ไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
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LIBRARY แนะนำหนังสือใหม พรอมบรรณนิทัศน
ฉัตรทิพย นาถสุภา, บรรณาธิการ. (2553). ทฤษฎีบานเมือง ศาสตราจารยคำจองกับการศึกษา
ชนชาติไท. กรุงเทพฯ : สรางสรรค. 287 หนา.

หนังสือเลมนี้ไดเสนอและอธิบายสังคมศักดินาไทแบบที่เปนของเราเอง ยังไมไดรับอิทธิพล
จากอินเดีย ซึ่งคือสังคมแบบชุมชน (คือบาน) ที่มีรัฐแบบสมาพันธรัฐ (คือเมือง) และยังทำให
เขาใจชุมชนหมูบานของชาวไทชัดขึ้นดวยวา คือสังคมครอบครัวและเครือญาติที่มีพื้นฐาน
มาจากด้ำ นี้คือคุณูปการของระบบบานเมือง ซึ่งเปนทฤษฎีหรือขอคนพบที่ยิ่งใหญ มีความหมาย
มากทั้งทางวิชาการและทางวัฒนธรรม
เลขเรียกหนังสือ 305.89591 ท166

นิยม รัฐอมฤต. (2553). การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 345 หนา.

ใหเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ เริ่มตั้งแต
ทำความรูจักกับความหมาย อุดมการณ โครงสราง วัฒนธรรมประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
แนววิวัฒนาการแบบอังกฤษ ประชาธิปไตยแนวเสรีชนแบบอเมริกา ประชาธิปไตยแนวปฎิวัติ
แบบฝรั่งเศส ประชาธิปไตยบนความแตกแยกแบบอิตาลี รวมถึงการสถาปนาและรักษา
ประชาธิปไตยของเอเชียตะวันออก
เลขเรียกหนังสือ 321.8 น641ก

สกล เกษมพันธุ, บรรณาธิการ. (2553). ภาพพูด บันทึกภาพถาย 25 ป นิตยสารสารคดี.
กรุงเทพฯ : สารคดี. 260 หนา : ภาพประกอบ.

หนังสือเลมนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 25 ป นิตยสารสารคดี รวบรวมภาพถายกวา
150 ภาพ ในชวงเวลาตลอด 25 ปที่ผานมา โดยแตละภาพไดถายทอดเนื้อหา อารมณ และ
เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิทยาการ
ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวอยางนาสนใจ
เลขเรียกหนังสือ 779 ภ457

ชัยเสฏฐ พรหมศรี. (2553). วิธีเขียนแผนธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. 107 หนา.

หนังสือที่จะชวยใหคุณเรียนรูแนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ เปนประโยชน
ตอผูประกอบการยุคใหม หรือผูที่เริ่มตนทำธุรกิจใหทราบวาอะไรเปนองคประกอบสำคัญของ
การเขียนแผนธุรกิจ และจะปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเปนที่ยอมรับและเติบโตได
อยางไร
เลขเรียกหนังสือ 658.4012 ช446ว
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ปฎิทิน / สถิติ

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

ศ.1-อา.31 ก.ค.54

แนะนำหนังสือใหม
ใหบริการงานหอสมุดและ
งานโสตทัศนูปกรณ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

ศ.1-ศ.8 ก.ค. 54

ซอมบำรุงและดูแลอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
และใหบริการการผลิตสื่อการสอน
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการ ฯ
ครั้งที่ 7/2554
- ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 7/2554
จัดปายนิเทศวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา
โครงการหองสมุดมีชีวิต
ภาคเรียนที่ 1/2554

หองเรียนและสำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 11

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

จ. 25 ก.ค. 54

จ.11-ศ.14 ก.ค. 54
พ.27-ศ.29 ก.ค. 54

หองผูอำนวยการ
อาคาร 2 ชั้น 9

ปายนิเทศ
อาคาร 2 ชั้น 10 และชั้น 11
-หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8
-สำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 2 ชั้น 9-11

งานหอสมุด
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปสถิติประจำเดือน มิถุนายน 2554
หนังสือและซีดีรอมใหม
สื่อวีดิทัศนใหม
ผูเขาใชบริการหอสมุด
ผูใชบริการยืม-คืน
ผูเขาใชบริการหอง e-Learning
ผูเขาใชบริการชมวีดิทัศน
ผูเขาใชบริการหองอินเทอรเน็ต

10 a r i t

619
22
11,846
2,178
10
622
2,780

เลม
แผน
คน
คน
คน
คน
คน

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

120
10,212

คน
คน

315

คน

1
24
53

คน
คน
คน

KNOWLEDGE SOCIETY

สูตในรรล
า
งพิ
ษ
างกายดวยตัวเอง
สมัยนีก้ ารลางพิษไดรับความนิยมอยางมากเพราะหลายคนเริ่มหันมา

ใหความสำคัญกับสุขภาพและรางกายกันมากขึ้น วันนี้เราก็เลยมี สูตรลางพิษ
1 วัน ในรางกายดวยตัวเองมาฝากกันอีกดวยคะ ดวยสูตรลางพิษนี้จะ
ชวยใหคุณนั้นมีรางกายที่แข็งแรงขึ้น เลือดลมหมุนเวียนคลอง
แลวถาใชสูตรลางพิษนี้กันเปนประจำก็จะชวยใหคุณนั้นหางไกล
จากโรคมะเร็ง หอบหืด เบาหวาน ภูมิคุนกันบกพรอง แลวที่สำคัญสำหรับ
คุณผูหญิงเลยก็คือ สูตรการลางพิษนี้ยังชวยในเรื่องของการลดความอวน
หรือลดน้ำหนักนั่นเองคะ
สูตรลางพิษ 1 วัน

หัวใจสำคัญในการลางพิษใน 1 วัน คือ จะตองกินใหไดแคลอรี่
นอยกวา 800 แคลอรี่ เพื่อใหระบบยอยและตับไดพัก ตอจากนั้นตับจะขับสารพิษ
ออกมาไดและอาหารที่คุณจะทานในวันนั้นจะตองไมมี เนื้อสัตวเขามาปะปน
เด็ดขาด เขาใจกันดีแลวตอไปเรามาเขาสูกระบวนการลางสารพิษกันเลยดีกวา
1. เลือกผลไมที่คุณชอบมา 1 อยางเชน มะละกอ ฝรั่ง แคนตาลูป
แอปเปล สมโอ ชมพู มะมวง ฯลฯ ยกเวนอยู 2 อยาง คือ ทุเรียนและสับปะรด
เพราะทุเรียนมีแคลอรีสูงเกินไปและยอยยากทานแลวจะเปนภาระกับระบบ
ยอย สวนสับปะรดนั้นมีกรดสูงมากถากินทั้งวันทองก็จะอืดได
2. ทานแตผลไมชนิดเดียวตลอดทั้งวัน โดยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได
เชน ถาเลือกมะละกอก็อาจจะทานเปนเนื้อมะละสุกหรือสมตำ (มะละกอดิบ)
ที่ใสแตมะละกอกับน้ำปลามะนาวเทานั้นไมใสเครื่องประกอบอยางอื่นเด็ดขาด
3. พอมาถึงมื้อกลางวันก็ทานมะละกออีก แตอาจจะเปนน้ำมะละกอปน
ใสน้ำตาลนอยที่สุดหรือน้ำมะละกอคั้นสดก็ได

4. มื้อเย็นก็ยังตองทานมะละกออีกครั้งเปนมื้อสุดทายของวัน โดยอาจจะ
บีบมะนาวลงไปดวยนิดหนอยเพื่อเพิ่มรสชาติใหไมเลี่ยนเกินไป
5. วันรุงขึ้นกอนที่จะเริ่มมื้อเชาคุณจะตองดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุน
ประมาณ 2 ขวดกอน เพราะเมื่อเราลางสารพิษตับจะขับสารพิษใหมารวมกัน
อยูที่ลำไสเล็กสวนตน จึงตองดื่มน้ำอุนผสมมะนาวเขาไปกระตุนใหลำไส
บีบตัวเพื่อใหสารพิษถูก ดันออกมากับอุจจาระหลังจากที่ดื่มน้ำอุนแลวคุณ
จะรูสึกอยากเขาหองน้ำ ทันที แตถาไมมีการดื่มน้ำกระตุนและไปทานอาหาร
เชาสารพิษก็จะถูกดูดกลับเขาไป ในกระแสเลือดเหมือนเดิมทำให
การอดอาหารลางพิษของเราตองเสียเปลาไป
วิธีเตรียมน้ำอุนผสมมะนาว

อุปกรณ์
1. ขวดน้ำขนาด 1 ลิตร 2 ขวด
2. มะนาว 4 ลูก
3. เกลือปน 2 ชอนชา แตหามใชเกลือไอโอดีน
วิธีทำ
1. ใสน้ำดื่มใหเต็มขวดจากนั้นบีบมะนาวใสลงไปขวดละ 2 ลูก และ
เกลือ 1 ชอนชา เขยาใหเขากัน
2. มะนาวจะไปกระตุนใหลำไสทำงาน สวนเกลือก็จะชวยอุมน้ำไว
ไมใหถูกรางกายดูดซึมไปหมด น้ำจะไดเหลือไปจนถึงทวารหนักเพื่อขับอุจจาระ
3. หลังจากดื่มน้ำมะนาวประมาณ 10-20 นาที คุณจะรูสึกปวดทอง
อยากเขาหองน้ำ นั่นคืออาการปกติหลังจากถายทองเรียบรอยแลวก็เริ่มทาน
อาหารได
กระบวนการลางพิษจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถาหากทำเปนประจำสัก
2 อาทิตย ตอหนึ่งครั้ง
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