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1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ
เพื่อสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
6. ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชน
และประชาคมอาเซียน
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ประชุม/อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเเละการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเเละการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข ” ให้แก่บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารสื่ อ สารที่ ดี มี พ ฤติ ก รรมบริ ก ารด้ ว ยใจเข้ า ถึ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เมื่ อ วั น ที่ 13 -14 มิ ถุ น ายน 2559
เวลา 08.30-18.00 น. ณ หอประชุ ม ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ท่านรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญาวัน เป็นประธานในการกล่าวเปิด การอบรม โดยในวันแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ
เปิ ด หั ว ใจสู่ สั ม พั น ธภาพด้ า นบวกด้ ว ยการสื่ อ สารที่ ดี การสร้ า งที ม สู่ ค วามส าเร็ จ และความสุ ข ในองค์ ก ร โดย
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี ในวันที่สองของการอบรมช่วงเช้าวิทยากรโดยอาจารย์ประพล จิตคติ และคณะ ให้ความรู้ใน
หัวข้อการสร้างบรรยากาศของพื้น ที่การทางานด้วยใจอย่างมีความสุข ช่วงบ่ายวิทยากรโดยคุณหนึ่งฤทัย จักรศรี และ
คุณนงนุช ดวงอ่อน มาให้แนวทางในการบริหารกาย บริหารใจเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรทุกท่านให้
ความสนใจ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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กิจกรรมสานักวิทยบริการฯ

กิจกรรม Library tour
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท ากิ จ กรรม Library tour แนะน าบริ ก ารต่ า งๆ ให้ แ ก่
นั ก ศึ กษาใหม่ ซึ่ง วั น ที่ 20 มิ ถุน ายน 2559 ได้ แ ก่ โปรแกรมวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ จ านวน 35 คน, โปรแกรมวิ ช า
นิเทศศาสตร์ จานวน 40 คน (ช่วงเช้า), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 15 คน (ช่วงบ่าย), วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ได้ แ ก่ โปรแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จ านวน 44 คน (ช่ ว งเช้ า ), โปรแกรมวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารนิ เ ทศศาสตร์
จานวน 9 คน (ช่วงบ่าย), วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จานวน 25 คน (ช่วงบ่าย)
ซึ่งการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้บริการสารสนเทศที่จัดให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และนามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เปลี่ยนสถานที่ให้บริการห้องสมุดสร้างสุข
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนสถานที่ให้บริการห้องสมุดสร้างสุข ณ ชั้น 1
อาคารบรรณราชนครินทร์ (หลังใหม่) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดสร้างสุข และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย
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กิจกรรม จับแจก
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม “จับแจก” เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จักบริการห้องสมุดสร้างสุข
เพียงคุณใช้บริการของห้องสมุดก็รับไปเลยของรางวัล ทางสานักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน โดย
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ของทางสานักวิทยบริการฯ ได้ทาง facebook และป้ายประชาสัมพันธ์ของ
สานักวิทยบริการฯ

บริการดี๊ดี Relex Zone
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการสถานที่พักผ่อน บรรยากาศดี อาหารอร่อย และบริการที่
ประทับใจ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครรินทร์ (หลังใหม่)

QR Code เพือ่ การสืบค้น
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือในการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่

KPRU E BOOK

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

KPRU e-Research

KPRU Author
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IT อัพเดท

รับมือกับความร้อนของ MACBOOK ในฤดร้อน
เรื่องความร้อนกับฤดูร้อนมักเป็นเรื่องที่มาคู่กับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ Mac อยู่เสมอๆ เพราะว่าความร้อนเป็น
ปัจจัยสาคัญในการทางานของเครื่อง ถ้าหากอุณหภูมิสูงจนเกินไป ก็อาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องในระยะยาว รวมไปถึง
บางกรณีอาจจะทาให้โน้ตบุ๊กของเรานั้นมีปัญหาก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าจะเป็นการทางานช้าลง หรือเกิดอาการค้าง กระตุก
ยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะดับเองไปเลย แน่นอนว่า MacBook ของทาง Apple ก็มีปัญหาเช่นกัน หากว่าเราดูแลรักษาหรือใช้
งานไม่ถูกต้องกับเรื่องความร้อนและการระบายอากาศ
อย่าใส่เคส อย่าติดฟิล์ม MacBook นอกจากนี้ อีกเรื่องที่ร้ายแรง เพราะคนส่วนมากที่ใช้งาน MacBook ทีไม่ว่าจะ
เป็น MacBook Air หรือ MacBook Pro นั้นทากัน นั่นก็คือการซื้อฮาร์ดเคสมาใส่ โดยถ้าใครนึกอุปกรณ์เสริมอย่างฮาร์ด
เคสบน Mac ไม่ออก ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเคสมือถือที่เราใส่กันทั่วไป ซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของความสวยงามหรือกันรอย
โดยส่วนมากนั้นฮาร์ดเคสของ MacBook จะมีอยู่ 2 ชั้นด้วยกันก็คือ ชิ้นบนไว้ครอบฝาจอ และอีกชิ้นไว้ครอบฝาเครื่อง หรือ
อุปกรณ์กันรอย อีกหนึ่งประเภทก็คือ ฟิล์มกันรอย ซึ่งจะเป็นฟิล์มใส ใช้งานโดยการติดรอบตัวเครื่อง Mac ทั้งหมด เพื่อ
ป้องกันรอยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องแบบไม่คาดคิดได้ รู้หรือไม่ว่าที่เราจับเอา MacBook ไปใส่ฮาร์ดเคสหรือติด
ฟิล์มกันรอยรอบตัวเครื่องนั้น เป็นการทาร้ายเครื่องสุดที่รักของเราทางอ้อมเพราะ MacBook นั้นอาศัยการระบายความ
ร้อนด้วยตัวเครื่องที่วัสดุทาจากโลหะที่มีคุณสมบัตินาความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเราเอาฮาร์ดเคสหรือฟิล์มกันรอยมาติด
นั้น การนาความร้อนออกจากตัวเครื่องจะทาไม่ได้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้ตัวเครื่องภายในสะสมความร้อนมาก
ยิ่งขึ้นพัดลมทางานหนักขึ้น แน่นอนว่าจะทาให้อายุ MacBook ของเราสั้นลงกว่าที่ควรแน่นอน อย่างไรก็ตามด้วยความที่
MacBook Pro 15 ที่ติดตั้งชิปประมวลผล Core i7 และการ์ดจอแยกแน่นอนกว่าปกติแล้วเครื่องก็จะร้อนกว่า MacBook
รุ่นอื่นๆ อยู่แล้ว ทาให้ เห็นผลได้ชัดกว่าเมื่อใส่ฮาร์ดเคส แต่ก็เชื่อได้ว่าหากเราไปใส่ฮาร์ดเคสกับ MacBook ทุกรุ่นแล้ ว
เครื่องต้องสะสมความร้อนมากว่าปกติอย่างเลี่ยงไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใส่ฮาร์ดเคสจะดีที่สุด แต่ถ้า
ใครกังวลก็ใส่ได้ แต่ก็ต้องรับในเรื่องข้อเสียที่จะเกิดขึ้นให้ได้เหมือนกัน
อย่าติดซิลิโคนคีย์บอร์ดเพื่อกันฝุ่น MacBook แม้ว่าซิลิโคนคีย์บอร์ดของ Mac และ MacBook ที่ผลิตโดยผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริมชั้นนาจะออกแบบมาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องของความเข้ากันของแต่ละปุ่มแต่ละช่องบน MacBook รวม
ไปถึงความสวยงาม และวัสดุที่นามาใช้ผลิตก็เป็น วัสดุชั้นดี ซึ่งข้อดีของการใช้งานซิลิโคนคีย์บอร์ดก็เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ไม่ให้ตกลงไปในช่องว่างของคีย์บอร์ด รวมไปถึงไม่ให้ปุ่มอักษรบน MacBook ลอก อีกทั้งยังเสริมความสวยงาม ที่ในความ
เป็นจริงก็ต้องบอกว่าช่วยป้องกันเรื่องฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะยังไงก็ คงหนีไม่พ้นอย่างแน่นอน ข้อแนะนาก็คือให้
หลักเลี่ยงใช้ Mac บริเวณที่มีฝุ่นเยอะหรือยังไงก็ซื้อลูกยางเป่าลมมาคอยเป่าไว้ก็จะดีกว่า สาหรับข้อเสียในส่วนของคนที่ใช้
ซิลิโคนคีย์บอร์ดของ MacBook ก็คือ ทาให้ระบายความร้อนได้แย่ลง แม้หลายๆ อาจจะคิดว่าแค่มีช่องว่างระบายความร้อน
บนเครื่อง MacBook ที่ติดตั้งมาให้ในโน้ตบุ๊กก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่อันที่จริงต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของอากาศร้อนนั้นจะ
ลอยขึ้นที่สูง แล้วการนาแผ่นซิลิโคลนมาปิดไว้เหนือแป้นคีย์บอร์ดจะทาให้ความร้อนติดอยู่ที่แผ่นซิลิโคนและย้อนกลับเข้าไป
ในเครื่อง ทาให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้แล้วซิลิโคนคีย์บอร์ดก็เป็นตัวสกปรกและดักฝุ่น
เสียเองอีก

6

แนะนาหนังสือน่าสนใจ

บุญญาดา ช้อนขุนทด, สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล และทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น. (2555).
Mac OS X Mountain Lion + iLife + iWork ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
พบกับคุณสมบัติใหม่ของ Moutain Lion ที่โดนใจ ตั้งค่าเตรียมใช้ใน
System Perferences จั ด หน้ า จอเป็ น ระเบี ย บด้ ว ย Mission Control เปิ ด
โปรแกรมในแบบ iPhone ด้วย Launchpad ใช้ Magic Mouse / Trackpad
แบบ Gestures Finder จัดการทุกแหล่งเก็บไฟล์ iCloud ซิงค์ข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว นาเสนออย่างละเอียด
เป็นลาดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ และตัวอย่างหลากหลาย สามารถปฏิบัติ
ตามได้ทันที
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2555). ระเบียบโลกใหม่. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งฯ.
หนั งสื อเล่ ม นี้เ ป็น ความพยายามที่ จะอธิ บายปรากฎการณ์ ของการ
เปลี่ ย นแปลงในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศซึ่ ง กระทบต่ อ องค์ ก รทั้ ง ใน
ระดับมหภาคคือ รัฐชาติ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น และใน
ระดับจุลภาคซึ่งหมายถึงองค์กรเอกชนและคนทั่วไปโดยจะเป็นการอธิบายใน
ลักษณะขององค์รวมโดยเฉพาะจะเน้นในบทนาและองค์ประกอบเป็นองค์รวม
ย่อยในระดับภูมิภ าคและอีกทั้งครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดของประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบโลกใหม่
ชลลดา ไพบูลย์สิน. (2556). ผู้นาแบบทวีปัญญา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
หนังสือเล่มนี้ ได้นาเสนอภาวะผู้นาสองประเภท คือ เเบบทวีปัญญา
เเละเเบบบั่นทอนปัญญา ซึ่งผู้นาทั้งสองเเบบนี้จะมีอิทธิพลต่อผลกระทบในเชิง
บวกหรือลบของการสร้างผลกาไรให้กับองค์กร รวมทั้งบ่มเพาะความคิดใหม่ๆ
เเละพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเเปลง ซึ่งเนื้อหาในเล่ม ยังได้เเยก
เเยะให้เห็นว่าใครเป็นผู้นาเเบบทวีปัญญาเเละใครเป็นผู้นาเเบบบั่นทอนปัญญา
เคล็ดลับเเละเทคนิคต่างๆ จะนาพาท่านไปเป็นผู้นาเเบบผู้ พัดไฟได้อย่างไร ไม่
ว่าท่านจะเป็ นผู้ นามือใหม่หรือผู้ บริห ารมืออาชีพก็ตามทั้งหมดมีเเสดงอยู่ใน
หนังสือเล่มนี้เเล้ว
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ชัยกฤต นัตถิไพบูลย์. (2557). ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการทุกประเภท =
English for all staff services. กรุงเทพฯ: สมใจการพิมพ์.
หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัด
หัว ข้อและหมวดหมู่แบบไม่ซ้าใคร อัดแน่นไปด้ว ยเนื้อหา ซึ่งให้รายละเอียด
ครอบคลุมหมวดหมู่เพื่อการพูดฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็น งานบริการด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว งานบริการด้านโรงแรม และที่พัก งานบริการด้านร้านอาหาร
และภัตตาคาร งานบริการด้านห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป งานบริการ
ด้านสุขภาพ และงานบริการด้านสานักงาน สาหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้ที่
กาลังฝึกพูดภาษาอังกฤษ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

ปริญญา ต้นสกุล. (2558). พบรักในธรรมชาติ. กรุงเทพฯ :จิตจักรวาล.
หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเรื่ องของธรรมะ ที่กล่าวถึงเรื่องของธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์
ของเราเอง ในเรื่องของการแสดงออกหรือการกระทาในชีวิตประจาวัน เพื่อจะ
เน้นนาให้ตัวคุณเองที่ได้ชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์ เป็นมนุษย์ที่สมดุลกัน
มานั้น มีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกิน ที่คุณจะต้องทาความเข้าใจ เพื่อที่จะทา
ให้ตัวคุณนั้นประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่าง
แท้จริง

ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา. (2558). ปลูกความมั่งคั่งวางแผนชีวิตให้ร่ารวย.
กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
หนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าการจะได้มาซึ่งความมั่งคั่งอย่างล้นหลาม
ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น หรื อ การเกิ ด ในครอบครั ว ที่ ร่ ารวย หรื อ
แม้กระทั่งการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แต่การค้นพบ
ความจริงบางประการสาคัญกว่า ความชื่นชอบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไร มันเป็น
กลไกพื้นฐานความสาเร็จของคุณ เมื่องานกับความชื่นชอบของคุณเชื่อมโยงกัน
ความมั่นคั่งจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ให้ กั บ งานและความชื่ น ชอบนั้ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ อั น ทรงพลั ง บางอย่ า งทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ และจิต วิญญาณ ทันทีที่คุณ เริ่มใช้ เครื่องมื อเหล่ านี้ ณ ขณะ
นั้นเอง สถานการณ์ทางการเงินของคุณก็จะพัฒ นาไปอย่างยิ่งยวด! นับเป็น
หนังสืออีกเล่มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน ได้พบหนทางสู่ความมั่งคั่งและ
ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณจะนึกถึง
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Luhta Eric & Roy Kenny. (2012). How to cheat in Maya 2012 :
tools and techniques for character animation.
Amsterdam: Elsevier.
The Maya guide for animators, How to Cheat in Maya 2012
presents everything you need to know about character animation
in Maya. Fully updated for the latest revision of Maya, this book
provides you with complete, step-by-step walkthroughs of essential
animation techniques to increase your efficiency and speed. This is
an animator's workflow in book form, written by professional
animators-not a software book with a few animation pointers
thrown in.

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.

Myers, Michael D. (2013). Qualitative research in business &
management. Los Angeles: SAGE.
An expansive, yet remarkably concise and accessible
resource, Qualitative Research in Business and Management is
designed to help qualitative researchers with all aspects of their
research project from start to finish. It discusses the key
philosophies underpinning qualitative research and design in
business and management, and assesses the advantages and
disadvantages of the different approaches.
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แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุ

บาร์โคด
VCD00274A1C1

ชื่อเรื่อง
โยคะเพื่อสุขภาพ

VCD00275A1C1

เส้นทางอาชีพ ช่างแต่งหน้า 1

VCD00276A1C1

เส้นทางอาชีพ ช่างแต่งหน้า 2

VCD00277A1C1

เส้นทางอาชีพ ช่างแต่งหน้า 3

VCD00278A1C1

เส้นทางอาชีพ การซ่อมและการประกอบคอมพิวเตอร์ 1

VCD00279A1C1

เส้นทางอาชีพ การซ่อมและการประกอบคอมพิวเตอร์ 2

VCD00280A1C1

เส้นทางอาชีพ การซ่อมและการประกอบคอมพิวเตอร์ 3

VCD00281A1C1

เส้นทางอาชีพ งานเชื่อม 1

VCD00282A1C1

เส้นทางอาชีพ งานเชื่อม 2

VCD00283A1C1

เส้นทางอาชีพ ช่างไม้ 1

VCD00284A1C1

เส้นทางอาชีพ ช่างไม้ 2

VCD00285A1C1

เส้นทางอาชีพ เครื่องทาความเย็น 1

VCD00286A1C1

เส้นทางอาชีพ เครื่องทาความเย็น 2 (ตู้แช่และตู้เย็น)

VCD00287A1C1

เส้นทางอาชีพ เครื่องทาความเย็น 3 (เครื่องปรับอากาศ)

VCD00288A1C1
VCD00289A1C1

เส้นทางอาชีพ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1
เส้นทางอาชีพ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2

VCD00290A1C1

เส้นทางอาชีพ การเดินสายไฟภายในอาคาร 1
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สถิติต่างๆของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาเดือน มิถุนายน 2559
ผู้เข้าใช้ 
ใช้บริการยืม-คืน 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใช้บริการ INTERNET
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สานักฯ
ยืมวารสาร 

6,026
1,453
125
218,299
-

คน
เล่ม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เล่ม

รายการหนังสือที่มีให้บริการ 206,845 เล่ม
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,219 รายการ

เจ้าของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิ ิฐ ธัญญะวัน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้สานักวิทยบริการฯ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสานักวิทยบริการฯ
อาจารย์ยตุ ิธรรม ปรมะ
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