
1 
 

 
 

 

 

วิสัยทศัน ์

       เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560 
  
          พันธกิจ 

           1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ                
    เพ่ือสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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    พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ประชุม/อบรม 

 
 
 
 

อบรมการใช้ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
 

บุคลากรฯ ของส านักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client  และ    
การสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  (UCTAL OPAC)  ส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม  2559   เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการลงรายการและเป็น
มาตรฐานในการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมต่อไป   
 

                              
 

 
อบรมการใช้ฐานข้อมลูหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(Kpru Library) 

 
 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จากบริษัท 
โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด  ส านักวิทยบริการฯ จึงได้จัดอบรมการใช้งานให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 2  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ  มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 
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ศึกษาดูงานส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร และ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าบุคลากรจ านวน 15 คน 
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานทั่วไปของส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัย
นเรศวร และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน า
แนวทางมาพัฒนาการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
 

 

                   
 
 

ร่วมประชุมผู้บริหารหอ้งสมดุสถาบันอดุมศึกษา 
 
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
มหาวิทยาลัยจ านวน 78  แห่ง เพื่อให้การด าเนินงานในการบอกรับฐานข้อมูลร่วมกัน  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  ซ่ึงรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  ได้เดินทางไป
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 



4 
 

 
 

 ศึกษาดูงานบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  ทีผ่่านมา  บุคลากรประจ างานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุได้เดินทางไปศึกษาดูงาน    
ด้านการจัดเก็บ และการให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือน าแนวทางการด าเนินงานมาพัฒนาการด าเนินงานด้านการให้บริการ          
สื่อโสตทัศนวัสดุให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           

 
ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือในการอ านวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่    
   
 

      
 
              
 
         KPRU E BOOK           ฐานข้อมูลท้องถิ่น         KPRU e-Research     KPRU Author 
 
 
 
 

QR Code เพือ่การสืบคน้ 
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Samsung Galaxy A7 (2016) สเปกด ีพร้อมดีไซน์หรู ในราคาระดบักลางๆ 

 
 Samsung Galaxy A7 (2016)  ถือเป็นสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่แรกๆ รับปีวอก ที่ชูจัดเด่นตั้งแต่ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
พร้อมด้วยฟีเจอร์การใช้งานที่อาจเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับสมาร์ตโฟนระดับไฮเอนด์บางรุ่น  นับเป็นแนวทางท่ี Samsung 
เลือกใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีก าลังมองหาสมาร์ตโฟนราคาระดับกลางๆ สเปกดี และภายนอกมีความ
หรูหรา 
 สเปก Samsung Galaxy A7 (2016)  แบบคร่าวๆ ประกอบไปด้วยหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาด 5.5 นิ้ว
ความละเอียดการแสดงผล 5.5 นิ้ว, ซีพียูประมวลผล Octa-Core  แบบ 64 บิต, Exynos 7,580, ความเร็ว 1.6 GHz, แรม 
3GB พ้ืนที่เก็บข้อมูลภายใน 16 GB รองรับ microSD card ในความจุสูงสุด 128 GB กล้องหลัง 13 ล้านพิกเชล พร้อม
ระบบกันสั่น OIS, กล้องหน้า 5 ล้านพิกเชล, ใช้ระบบปฏิบัติการ An-droid 5.1 Lollipop, แบตเตอรี่ความจุ 3,300 mAh 
มาพร้อมกับเทคโนโลยี Fast Charging ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น  ใช้งานได้ 2 ซิม มีฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือ  และ 
Samsung Pay  
 ดีไซน์ตัวเครื่องพัฒนาจากรุ่นปี 2015 ด้วยการใช้โลหะ และกระจกเป็นส่วนประกอบหลัก เพ่ือยกระดับให้สมาร์ต
โฟน เปรียบเสมือนเครื่องประดับที่สามารถพกพาติดตัวได้อย่างกิ๊บเก๋ ฝาหลังไม่สามารถถอดออกได้  ซึ่งใครที่เคยใช้สมาร์ต
โฟน Samsung  ในรุ่นก่อนๆ คงจะคุ้นเคยกับการถอดฝาหลัง เพ่ือใส่ซิมหรือ microSD card  แต่ Samsung Galaxy A7 
(2016) ช่องใส่ซิมการ์ด (เป็นซิมการ์ดประเภทนาโนซิม) จะถูกวางต าแหน่งที่ขอบด้านบนตัวเครื่อง  และขอบด้านขวาของ
ตัวเครื่องจะสามารถใส่นาโนซิมและ microSD card ได้พร้อมกันด้วย ถือเป็นแนวทางการออกแบบสมาร์ตโฟนของ 
Samsung รุ่นใหม่ ในระยะหลังๆ 
 หน้าจอแบบ Super AMOLED ถูกครอบด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 4 ที่ข้ึนชื่อเรื่องการป้องกันรอยขีด
ข่วนจากของมีคม และช่วยป้องกันหน้าจอหากเกิดอุบัติเหตุท าสมาร์ตโฟนตกหล่นพื้นให้มีความเสียหายน้อยที่สุด ส่วนของ
การแสดงผลมีความละเอียดในระดับ Full HD ให้ความชัดเจน  พร้อมกับสนับสนุนการรับชมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอ
ในปัจจับันได้เป็นอย่างดี   
 การใช้กล้องถ่ายภาพสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะปิดหน้าจอ  เพียงแตะที่ปุ่มสองครั้งติดต่อกัน  
กล้องถ่ายภาพกจ็ะพร้อมให้ใช้งานในทันที ซึ่งกล้องหลังสามารถโฟกัสภาพ พร้อมการบันทึกลงพื้นที่เก็บข้อมูลท าได้รวดเร็ว 
และภาพท่ีออกมายังแสดงออกถึงความคมชัด  และสีสันที่ถูกต้อง ไม่ซีดหรือมีสีสดจนเกินไป 
 ฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือที่แทรกอยู่ภายใต้ปุ่มโฮม เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ Samsung เริ่มน ามาใช้กับสมาร์ตโฟนใน
ระดับกลางๆ เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าของเครื่อง และสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้มากกว่า 1 นิ้ว การใช้งานด้านอ่ืนๆ ของ 
Samsung Galaxy A7 (2016) ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ฟังเพลง ถือว่ามีความพร้อมตอบสนองกับพฤติกรรมที่แตกต่างของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งในภาพรวมมองว่า ทั้งดีไซน์ สเปก และประสิทธิภาพ นับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยราคาใน
ระดับกลางๆ ที่ 15,900 บาท 
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ชัด  อินทะสี. (2554). การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียน และ
นักศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เหมาะสมกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมี
แบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดค านวณ วิเคราะห์ และสร้างความ
เข้าใจในเนื้อหาของการส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น 
 
จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ. (2556). การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิต. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
ให้เนื้อหาที่ส าคัญเก่ียวกับ "การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต" เริ่มตั้งแต่

ท าความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "การอ่าน" หลักพ้ืนฐานในการอ่าน 
การเลือกหนังสือ การบรรณนิทัศน์หนังสือและการแสดงทรรศนะ งานประพันธ์
ร้อยแก้ว การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
การตีความ การขยายความ การสรุปความ รวมถึงการอ่านสารคดี การอ่าน
บันเทิงคดี การอ่านงานวิชาการ และการอ่านเพ่ือพัฒนาตน ถ่ายทอดเนื้อหา
โดยละเอียด พร้อมกิจกรรมทบทวน กิจกรรมเสนอแนะและแนวตอบชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
 
 
สมชาย  เกียรติกมลชัย. (2553). ฟิสิกส์ กับ ปริพันธ์. กรุงเทพฯ:  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
นักศึกษาจ านวนหนึ่งประสบปัญหาการท าความเข้าใจว่า “ท าไมต้อง

หาปริพันธ์ในวิชาฟิสิกส์ และจะหาได้อย่างไร” หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเพราะได้รวบรวมทั้งความรู้เรื่องปริพันธ์และฟิสิกส์ใน
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการเรียนวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 ไม่มากหรือน้อยเกินไป 
นิสิต นักศึกษาจะได้อ่านค าอธิบายปริพันธ์อย่างละเอียดจากมุมมอง 

 
 

 แนะน าหนังสือใหม่ 
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ปิยมิตร  ปัญญา. (2555). วิถีไทยในเงาอาเซียน. กรุงเทพฯ:                    
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด.   
หนังสือเล่มนี้จะพาท่านเปิดประตูความคิดสู่อาเซียน ผ่านมุมมองที่

แสดง �จุดต่าง�และ �จุดร่วม� ในวิถีทางที่กลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องสัมพันธ์กัน

ในปี 2558 เป็นต้นไป โดยจะเจาะลึกเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น การกลับมาของ ออง ซาน ซูจี, ปัญหา �คนไร้รัฐ� ในพม่า ไล่เรียงมาจนถึง

อินโดนีเซียกับปัญหาการคอร์รัปชั่นที่ยืดเยื้อกันมานาน ตลอดจนระบบ
เศรษฐกิจที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของประเทศเวียดนาม 

  
 

 
 

 

บุญธรรม  ภัทราจารุกุล. (2556). งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.  
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพพ้ืนฐานประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แผนกวิชาช่างต่างๆ 
ต้องศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

สุพรรณี  ปิ่นมณี. (2557). การแปลขั้นสูง = Advanced translation.  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                   
หนังสือเล่มนี้น าเสนอมุมมองใหม่ในศาตร์แห่งการแปล ครอบคลุม

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับหลักการแปลที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการแปล
ทั้งจากอังกฤษเป็นไทยและจากไทยเป็นอังกฤษอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ง 
สาระในเล่มจะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจกลไกของภาษา หลักการแปล การแก้ไข
ปัญหาในการแปล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อบกพร้องและการปรับปรุงบทแปล 
ผู้ที่น าหนังสือนี้ไปศึกษาจะได้พบกับเรื่องราวอันซับซ้อนของการสื่อสารข้าม
ภาษา และข้ามวัฒนธรรม 
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Crouch, Colin. (2013). Making capitalism fit for society.  

Cambridge, UK: Polity Press. 
The aim of this book is to show that the acceptance of 

capitalism and the market does not require us to accept the full 
neoliberal agenda of unrestrained markets, insecurity in our 
working lives, and neglect of the environment and of public 
services. In particular, it should not mean supporting the growing 
dominance of public life by corporate wealth. 

 
 
 
 
 

Tayjasanant, Chamaipak. (2013). Principles of translation : a  
textbook for English - Thai/Thai - English translation 
students. Bangkok: Kasetsart University Press.          
This textbook is primarily for any student concentrating on 

English-Thai/Thai-English translation. The book provides a review 
of translation principles, addresses various types of translation 
problems, and offers a theoretical and practical guide to 
translation principles a different linguistic levels, ranging from the 
word level to the discourse level. It also attends to situational, 
contextual and social factors that influence translation, as well as 
the role of computer-assisted translation and different text genres. 
 
 
 
 Harris, Paul G. (2013).  What's wrong with climate politics and  

how to fix it. Cambridge, UK: Polity Press.   
The book then prescribes several "remedies" for the failed 

politics of climate change, including a new kind of climate 
diplomacy with people at its center, national policies that put the 
common but differentiated responsibilities of individuals alongside 
those of nations, and a campaign for simultaneously enhancing 
human wellbeing and environmental sustainability. While these 
treatments are aspirational, they are not intended to be utopian. 
As Harris shows, they are genuine, workable solutions to what ails 
the politics of climate change today. 
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บาร์โคด ชื่อเรื่อง 
VCD00222A1C1 มารยาทไทย 

VCD00223A1C1 ประวัติศาสตร์แห่งความจ า 1972 

VCD00224A1C1 ประวัติศาสตร์แห่งความจ า 1974 

VCD00225A1C1 ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ า 1982 

VCD00226A1C1 สุนทรีรสในโขนละครไทย   

VCD00227A1C1 นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 6 ระบ าไกรลาศส าเริง 

VCD00228A1C1 ดาราศาสตร์ ตอน เส้นทางดาราศาสตร์   

VCD00229A1C1 สารคดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

VCD00230A1C1 สิ่งมีชีวิต 

VCD00231A1C1 การเปลี่ยนแปลงและการผุกร่อน 

VCD00232A1C1 วันเขย่าขวัญ 

VCD00233A1C1 ศิลปวัฒนธรรม ตอน กีฬาชนไก่ และ เพลงฉ่อย 

VCD00234A1C1 ท้ามฤตยูภูเขานรก 

VCD00235A1C1 งานช่างพ้ืนฐาน 

VCD00236A1C1 การจัดดอกไม้ กรอบรูป และพวงหรีด 

VCD00237A1C1 วิธีและเทคนิคการเขียนการ์ตูน 

VCD00238A1C1 มนุษย์เครื่องจักรมหัศจรรย์ 

 

แนะน ำส่ือโสตทศันวสัด ุ
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สถิติต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

ผู้เข้าใช้          9,271      คน 
ใช้บริการยืม-คืน         2,581      เล่ม 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม            -         ชื่อเรื่อง 
ใช้บริการ INTERNET          508      คน 
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ส านักฯ     195,752      คน 
ยืมวารสาร            13       เล่ม 

 

รายการหนังสือที่มีให้บริการ  205,821  เล่ม 
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,219 รายการ 

เจ้าของ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

                 วัตถุประสงค ์                           ที่ปรึกษา       กองบรรณาธิการ 
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานส านักวิทยบริการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิิฐ  ธัญญะวนั  นางสาวรุ่งรุจี  ศรดีาเดช                         
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้ส านักวิทยบริการฯ      รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ์      นางไพรัตน์  พวงผกา 

3. เพื่อเผยแพรส่ารสนเทศแก่ผู้สนใจท่ัวไป  นางสาวรุ่งรุจี  ศรดีาเดช   บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 

4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานส านักวทิยบริการฯ         อาจารย์ยตุิธรรม  ปรมะ   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศลิปณ์รงค์  ฉวีพัฒน์  


