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ประชุม/อบรม

อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น
บุคลากรฯ ของสานักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประจาปี 2559 อบรมโดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จากัด จานวน 8 ฐานข้อมูล ซึ่งจัด
อบรมเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากเพื่อนาความรู้มาถ่ายทอดแก่ผู้ใช้บริการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป

จัดอบรมเรื่อง “มุมมองและกำรปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน และอนำคต”
สานักวิทยบริการได้จัดการอบรมและอภิปรายเรื่อง "มุมมองและการปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต" เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องต้นสัก อาคารสานักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ และ
อาจารย์อภินันท์ สีสันต์ ในครั้งนี้ซึ่งมีอาจารย์บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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กำรจัดประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมประชุมเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยราชภัฏแพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม หัวหน้าผู้ประเมินอาวุโสจาก
สถาบัน URS (Thailand) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก
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กิจกรรมสานักวิทยบริการฯ

กิจกรรมเสริมควำมรู้ “กำรประดิษฐ์ดอกกุหลำบจำกวัสดุในครัวเรือน”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2 “การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน” โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้
ให้กับผู้ใช้บริการด้วยการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุที่หาได้จากครัวเรือน และเป็นการต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก
ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมี
นักศึกษา และบุคลากรฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการร่วมประดิษฐ์ดอกกุหลาบในครั้งนี้
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สำนักวิทยบริกำรฯ ร่วม Happy Valentine’s Day ผู้ใช้บริกำร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม Happy Valentine’s Day ให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้จัด
สถานที่เนื่องในเทศกาลวัน แห่งความรัก เพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรม บอกรักด้วยหนังสือ
ผลจากการจัดกิจกรรม บอกรักด้วยหนังสือ ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกันอย่างมากมาย และผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ ได้แก่ นางสาวไพรินทร์ เขียวพุฒ , นายณรงค์ศักดิ์ วงษ์น้อย,
นางสาวสุทิตตา ช่อแก้ว, นางสาวนุตประวีณ พึ่งพิบูลย์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดี
กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

QR Code เพือ่ การสืบค้น
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่

KPRU E BOOK

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

KPRU e-Research

KPRU Author
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IT อัพเดท

ป้องกันกำรโดนขโมยข้อมูลจำกเครือ่ ง Mac ได้ง่ำยๆ ด้วยกำรตั้งค่ำ Password
เพื่อนๆ มือใหม่หลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง Mac ไม่ว่าจะเป็น imac หรือ Macbook ส่วนใหญ่ที่
เจอบ่อยๆ นั้นมักไม่ได้มีการป้องกันการเข้าถึงการใช้งานของเครื่องเลยแน่นอนว่าด้วยการที่เปิดเครื่องปุ๊บติดปั๊บ ไม่ต้อง
กรอกรหัสผ่านแต่อย่างใด เป็นการเน้นความรวดเร็วในการเข้าใช้งานเครื่อง Mac เป็นหลัก แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจาก
บุคคลที่ไม่พึงประสงค์มาใช้งานเครื่องนั้น อาจจะส่งผลร้ายแรงได้ ทั้งในเรื่องของการขโมยข้อมูล รวมถึงรุกล้าความเป็น
ส่วนตัว หรือไม่บางคนอาจจะไม่ร้ายแรงมาก กรณีที่โดนเพื่อนแกล้งเบาๆ จะว่าไปมาถึงตรงนี้แล้ว บางคนเองก็ไม่ทราบว่า
จะสามารถป้องกันรหัสผ่านเครื่อง Mac ด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
ซึ่งด้วยความง่าย สะดวก และไม่รู้นี่แหละ เป็นต้นเหตุให้ข้อมูล หรือรูปต่างๆ มักจะหลุดไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ว่าจะเป็นกรณี Macbook โดนขโมย หรืออาจจะมีคนรู้จักมาแอบใช้เครื่องเรา แล้วเอาข้อมูลออกไปซึ่งตามได้ยากว่า
เป็นใคร อย่างไรก็ตาม ถ้ารู้วิธีตั้งค่าการเข้าถึงด้วย Password ของเครื่องจะดีกว่าไหม
โดยการบังคับให้เข้าใช้งานเครื่อง Mac ทุกครั้ง ต้องทาการพิมพ์ Password นั้น ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการโดน
ขโมยข้อมูลไปได้มากทีเดียว หรือถ้าไม่อยากปิดเครื่อง Mac เราก็สามารถตั้งหน้าจอเพื่อบังคับให้ใส่ Password ทุกครั้ง
เมื่อมีการพิมพ์หน้าจอลงก็ทาได้ สาหรับขั้นตอนการตั้งค่า Password บนเครื่อง Mac มีดังต่อไปนี้
1. เข้าไปที่ System Preferences ทาง Dock ด่านล่าง หรือโลโก้ Apple มุมซ้ายบน
2. ไปที่หมวดการตั้งค่า Users&Grops
3. ทาการปลดล็อกก่อน ด้วยการกดไปที่รูปแม่กุญแจมุมซ้ายล่างของหน้าต่าง
4. ใส่ Password เครื่อง เพื่อทาการปลดล็อกเครื่อง
5. จะสังเกตว่ารูปแม่กุญแจจะปลดล็อกแล้ว จากนั้นไปที่ Login Options
6. ด้านขวาของหน้าต่างจะเป็นรูปแบบการตั้งค่าทั้งหมด
7. เลือกไปที่ Automatic login จาก User ของเราเป็น Off
8. ส่วนด้านล่างจะเป็นการตั้งค่าอื่นๆ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามต้องการ
9. เรียบร้อยแล้วให้กดไปที่รูปแม่กุญแจอีกครั้ง เพื่อล็อกไม่ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้อีก
เมื่อเราล็อกเครื่องแล้ว แม้จะมีใครพยายามเข้าใช้งานเครื่อง Mac ของเรา หรือเครื่องหายไป ก็จะไม่สามารถเข้า
มาได้ถ้ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง แม้จะเอาฮาร์ดดิสก์ไปต่อกับเครื่องอื่น หรือ Fomat ก็ไม่สามารถดึงข้อมูลหรือกู้กลับ มาใช้งาน
ได้ เพราะข้อมูลมีการเข้ารหัสไว้ เพื่อนๆ สามารถสบายใจได้ว่า รูปหรือข้อมูลส่วนตัว รวามถึงข้อมูลทางธุรกิจจะไม่หลุด
ไปไหน แต่อย่างไรก็ตาม แนะนาว่าอย่าตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ เพื่อป้องกันคนรู้จักเรา
แอบมาใช้งาน อาจจะยุ่งยากหน่อย แต่รับประกันได้ว่าคุ้มค่ากว่าการโดนขโมยแน่นอนครับ
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แนะนาหนังสือใหม่

ญิบ พันจันทร์. (2555). แผ่นดินพ่อ. กรุงเทพฯ: ศิลปวรรณกรรม.
หนังสือที่นาเสนอชีวิตของผู้คนแห่งลุ่มน้าทะเลสงขลา แสดงถึง
ความรักและผูกพันของผู้คนกับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอันอุดมสมบูรณ์และ
หลากหลาย เมื่ออ่านแล้วทาให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและปรารถนาที่จะ
ปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืน

สุดชาดา ไชยรัตน์. (2557). อำเซียนศึกษำ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
หนังสือเล่มนี้ทาให้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการ และความร่วมมือ
ต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความสาคัญของ
องค์กรแห่งนี้ และเข้าใจความเป็นอาเซียน และร่วมกันเพื่ อการขับเคลื่อนการ
เป็นประชาคมที่เข้มแข็งตลอดไป

เอกก์ ภทรธนกุล. (2556). อัจฉริยะกำรตลำด. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พบกับเรื่องราวการตลาดอันน่าทึ่งระดับอัจฉริยะ ที่จะทาให้คุณเข้าใจ
และเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง จนสามารถควบคุมลูกค้าได้โดย
ไม่รู้เนื้อรู้ตัว พร้อมทั้งหลี กเลี่ยงการตลาดสุดป่วยที่อาจทาให้คุณเพลี่ยงพล้ า
แล้วหันกลับมานากลยุทธ์การตลาดและแนวคิดต่างๆ ที่เข้าขั้นอัจฉริยะ มาปรับ
ใช้ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินชีวิต ประจาวัน ลับคมเขี้ยวเล็บจับลูกค้า
ให้ อ ยู่ ห มั ด และรั ก ษาลู ก ค้ าให้ อ ยู่ กั บ คุ ณ อย่ า งยั่ งยื น หลากหลายเรื่อ งราว
การตลาดอัจฉริยะในเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี!
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สฤณี อาชวานันทกุล. (2555). วิชำสุดท้ำย ที่มหำวิทยำลัยไม่ได้สอน.
กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส์.
หนังสือที่รวบรวมบทแปลสุนทรพจน์วันรับปริญญาที่ "กินใจ" ผู้อ่าน
ช่ว ยสร้างแรงบัน ดาลใจให้ กั บผู้ ฟั ง และมี "ความเป็น สากล" สู งพอที่จ ะเป็ น
ประโยชน์สาหรับทั้งนักศึกษา และผู้อ่านโดยทั่วไป ผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่คัดสรร
มาในเล่มนี้ไม่ได้สอน "สูตรสาเร็จ" ของความสาเร็จให้กับการศึกษา หลายคน
เล่าถึงความล้มเหลวของพวกเขาอย่างสนุกสนานด้วยซ้าไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน
มองเห็น "กับดัก" ของใบปริญญา บทบาทของการศึกษาในบริบทของการใช้
ชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกชนและในฐานะพลเมืองของสังคม และอาจช่วยทุกท่าน
ในการตอบตัวเองว่า ความหมายของชีวิตอยู่ที่ใด!

มานิตย์ ประพันธิ์ศิลป์. (2556). สร้ำงสุขภำพ เท่ำทันโรค. กรุงเทพฯ:
พิมพ์ดี.
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพดี เป็นทั้งเหตุและผล และเป็นทั้ง
ต้นทางและปลายทางของการมีคุณภาพชีวิต เพราะสุขภาพดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตให้เกิดผลิตผลทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ขณะเดียวกันผลิตผลที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราที่กาหนด และ
ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตใจ
ด้วย อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพเป็นทั้งทุนและผลตอบแทนในการดาเนินชีวิตของ
เรา!

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และคณะ. (2557). รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์
ปัญญำ. กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทางวิชาการกึ่งนวนิยายที่ผู้เขียนได้นาเอาข้อคิด
ในการพัฒนาตนเอง และข้อคิดในการบริหาร นามาสร้างเป็นเรื่องราวที่มีตัว
ละคร ทาให้อ่านแล้วได้สาระและข้อคิดไปพร้อมๆ กัน คุณรู้หรือไม่ว่าทาอย่างไร
จึงจะใช้พลังใจเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นความสาเร็จ ทุกปัญหาแก้ไขได้
ถ้า…ใจพร้อม
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Judith, E. Phillips., Kristine, J. Ajrouch., & Sarah HillcoatNalletamby, 2013. Key concepts in social
gerontology. Los Angeles: Sage.
The concepts are very clear and very relevant, and
fantastic for my group of undergraduate students I found each
concept to be succinctly and simply captured, holding enough
information to satisfy initial cravings and complex enough to
tempt further reading I had originally thought that this book would
provide supplementary reading as part of my 'Healthy Ageing'
course, but have changed my mind to essential reading now I
have had the opportunity to read the entire book.

Mandik, Pete. (2014). This is philosophy of mind an
introduction. West Sussex: John Wiley & Sons.
This is Philosophy of Mind presents students of philosophy
with an accessible introduction to the core issues related to the
philosophy of mind. Includes issues related to the mind-body
problem, artificial intelligence, free will, the nature of
consciousness, and more Written to be accessible to philosophy
students early in their studies

Yin, Robert K. (2014). Case study research : design and
methods. Los Angeles: sage.
The book offers a clear definition of the case study
method as well as discussion of design and analysis techniques.
The Fifth Edition has been updated with nine new case studies,
three new appendices, seven tutorials presented at the end of
relevant chapters, increased coverage of values and ethics,
expanded discussion on logic models, a brief glossary, and
completely updated citations. This book includes exemplary case
studies drawn from a wide variety of academic fields.
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แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุ

บำร์โคด
VCD00205A1C1

ชื่อเรื่อง
นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 7 โบราณคดี

VCD00206A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 5 ระบาสี่ภาค

VCD00207A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๑๒ การแสดงราวง

VCD00208A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๒๓ ระบากราวนางยักษ์

VCD00209A1C1

นาฎศิลป์ไทย หมวดราขั้นพื้นฐาน

VCD00210A1C1

นาฏศิลป์ไทย หมวดราในงานพิธีอันเป็นศิริมงคล

VCD00211A1C1

นาฎศิลป์ไทย ระบาซอ

VCD00212A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๔๓ นาฎศิลป์เด็ก

VCD00213A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๓๕ ตื่นเถิดชาวไทย

VCD00214A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๓๖ ในน้ามีปลาในนามีข้าว

VCD00215A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๓๗ ใต้ร่มธงไทย

VCD00216A1C1

แต่งหน้าให้สวยและดูดีด้วยตัวคุณเอง

VCD00217A1C1

คณิตศาสตร์ (ค 012)

VCD00218A1C1

การศึกษาปฐมวัยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้

VCD00219A1C1
VCD00220A1C1

คู่มือการปฏิบัติตนก่อนและหลังการตั้งครรภ์
เทคนิคการว่ายน้า 4 สไตล์มาตรฐาน

VCD00221A1C1

ออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างรูปร่างให้สวยงาม 2
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สถิติต่ำงๆของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2559
ผู้เข้าใช้ 
ใช้บริการยืม-คืน 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใช้บริการ INTERNET
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สานักฯ
ยืมวารสาร 

20,817
2951
265
186,452
-

คน
เล่ม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เล่ม

รายการหนังสือที่มีให้บริการ 205,545 เล่ม
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,219 รายการ
เจ้ำของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษำ
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานสานักวิทยบริการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิ ิฐ ธัญญะวัน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้สานักวิทยบริการฯ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสานักวิทยบริการฯ
อาจารย์ยตุ ิธรรม ปรมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศลิ ป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

กองบรรณำธิกำร
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางไพรัตน์ พวงผกา
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ

