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พันธกิจ
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

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานผู้บริหาร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ทีมผู้บริหาร และบุคลากรของสานักวิทย
บริการฯ ได้เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานผู้บริหาร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี การศึกษา 2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จากการนาเสนอและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ ได้รับข้อมูล เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก

KM การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทารายการ
บรรณานุกรมสาหรับการดาเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ( UCTAL) โดย
นายชัยฤทธิ์ อินภิรมย์ จากบริษัท คอมพิวเตอร์ ซีลเต็มส์ คอนซัลดิ้ง จากัด ได้เป็นวิทยากรการอบรม ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2558
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง การควบคุมคุณภาพด้วยกิจการกลุ่ม (QCC)
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม (QCC)
แผนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการสารสนเทศ นาทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุม
ดอกสัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนาเสนอผลการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2557
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมประชุมการนาเสนอการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2557 ร่วมกับ
ทางสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
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กิจกรรมสานักวิทยบริการฯ
จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า จึงได้จัดทาชั้นวางหนังสือไว้ให้บริการสารสนเทศเคลื่อนที่ประจาจุดต่างๆ
เพื่อหมุนเวียนสารสนเทศทุกเดือน จานวน 10 จุด ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น 1
7. อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ชั้น 1 หน้าลิฟต์
8. อาคารสานักงานอธิการบดี (ชั้น 1)
9. กองพัฒนานักศึกษา
10. โรงอาหาร
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กิจกรรม Library tour
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทากิจกรรม Library tour แนะนาสานักฯ ให้แก่นักศึกษา
ภาคกศ.บป. โปรแกรมวิชาการบัญชี จานวน 45 คน และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 47 คน เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้บริการสารสนเทศที่จัดให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และนามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก Dagon University ของเมียนมาร์ ที่มา
เยี่ยมชมสานักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์สวัสดิ์ จันทร และบุคลากรของสานักวิทยบริการฯ เป็นผู้พาเยี่ยมชม ในวันที่
28 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. คณะจาก Dagon University ของเมียนมาร์ ซึ่งได้รับคาชื่นชมและพอใจกันเป็น
อย่างมากกับสถานที่และการให้บริการในครั้งนี้

QR Code เพื่อการสืบค้น
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ

KPRU E BOOK

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

KPRU e-Research

KPRU Author
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IT อัพเดท
เตรียมรออัพเกรด WINDOWS 10 ฟรี !
หลายท่านน่าจะพอได้ข่าวมาแล้วว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ไมโครซอฟท์จะเปิดตัว Windows 10 และให้ผู้ใช้
Windows 7 หรือ Windows 8.1 ได้อัพเกรดกันฟรี ถือเป็นมหากรรมอัพเกรดฟรีครั้งใหญ่ที่สุดของไมโครซอฟท์ ด้วย
เพราะคาดหวังอย่างสูงกับ Windows 10 ที่รวมทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะบนพีซี หรือโมบายหรืออุปกรณ์อื่นใด
โปรกแกรมหรือแอพฯ จะทางานร่วมกันได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน ล่าสุดไมโครซอฟท์ได้เผยรายละเอียดการอัพเกรดฟรี
ออกมาดังนี้ ผู้ใช้ Windows 7 Starter, Home Basis, Home Premium และ Windows 8.1 จะได้เป็น Windows 10
Home ; ส่วนใครที่ใช้ Windows 7 Professional หรือ Ultimate และ Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8.1 Pro for
Students จะได้รับเป็น Windows 10 Pro ; สาหรับคนที่ใช้ Windows Pro 8.1 จะได้รับเป็น Windows 10 Mobile
ผู้ใช้ Windows 7 ต้องเป็นรุ่น Service Pack 1 เท่านั้น ส่วนผู้ใช้ Windows 8 ก็ต้องอัพเกรดเป็น Windows 8.1
ก่อนเท่านั้นจึงจะย้ายไปเป็น Windows 10 ได้ฟรี ส่วน Windows RT/RT 8.1 รวม Windows กลุ่ม Enterprise นั้น ไม่
เข้าข่ายการอัพเกรดครั้งนี้ และการอัพเกรดฟรีดังกล่าวมีระยะเวลาให้ดาเนินการเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยจะหมดเขตในเดือน
กรกฎาคมปี 2559 ส่วนใครที่ใช้ของเถื่อนอยู่ แม้จะอัพเกรดได้ แต่ก็ไม่ได้ทาไห้ Windows ดังกล่าวถูกลิขสิทธิ์ขึ้นมาแต่
อย่างใด
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แนะนาหนังสือ
ใหม่
เอเวนส์, เลียนา ลี. (2555). สร้างโอกาส วางกลยุทธ์ การตลาดยุค social
Media. กรุงเทพฯ : ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์.
รวมยุทธวิธีในการบุกตลาด Social Media อย่างมีชั้นเชิงเอาไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการทาความเข้าใจธรรมชาติของสังคมประเภทนี้ วิธีดึงพลังของการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนมาใช้อย่างเต็มที่ พร้อมเผยเคล็ดลับในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูกรณีศึกษาระดับโลกที่เกิดขึ้นจริง ซึง่
ทั้งหมดนี้มีส่วนสาคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสาเร็จได้โดยไม่
ยาก!

จรรยา ยิ้มประเสริฐ. (2555). แรงงานอุ้มชาติ. กรุงเทพฯ : บ้านเปิดใจ.
บทสรุปจากกว่า 25 ปี ของประสบการณ์การต่อสู้เพื่อแรงงานในเมือง
และชนบท เพื่อส่งผ่านเสียงและเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจของชีวิตผู้คนหมู่มาก
ในประเทศ พร้อมทั้งขุดลึกลงไปถึงแก่นของปัญหาที่เราทั้งสังคมไทยต้องเผชิญ
ของบรรดา “มือที่โอบอุ้มเราไว้”

ประยงค์ รณรงค์. (2555). แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ :
สร้างสรรค์ (1991).
การก่อรูปทางความคิดของ "แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน" ในอดีตของ
แต่ละท่าน นามาสู่การมองปัจจุบัน และอนาคต แนวคิดและข้อเสนอของแต่ละ
ท่าน เมื่อนามาประสานกันในวงสนทนา ทั้งมิติทางศาสนา จิติวิญญาณ มิติด้าน
อุดมการณ์ทางสังคม-วัฒ นธรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม มิติ นักปฏิบัติ
ของชาวบ้านผู้พึ่งพาตัวเอง และมิติทางวิชาการที่รวบรวม สร้ างแนวคิด ทฤษฎี
ขยายพรมแดนความรู้ จะท าให้ ผู้ อ่ านได้ เห็ น มุ มมอง จุดยื น อุ ดมการณ์ ข้ อ
ถกเถียงทางวิชาการ พรมแดนความรู้
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บัณฑิต อึ้งรังสี. (2556). เก่งภาษา 50 ล้าน. กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
นี่คือหนังสือที่จะมาเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ และฝึกฝนภาษาของคุณใหม่
ให้สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ทันที” ด้วยหลายจุดเด่นอันน่าทึ่ง และข้อ
แตกต่างของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องของการเรียนภาษา
ที่การันตีผลลัพธ์ บอกวิธีการเรียนภาษาเร็วขึ้นอย่างน้อย 10 เท่า ประหยัดเวลา
เรียนภาษาให้กับคุณ 2 ปีขึ้นไป เคล็ดลับจากผู้ทาสาเร็จในการเรียนหลายภาษา
และเรียนภาษาที่ 2 เหมือนคุณ “รวบรวมข้อมูลที่สาคัญที่สุด ทันสมัยที่สุดใน
การเรียนภาษา เป็นความรู้ที่ได้ผลจริง ผ่านการใช้ของผู้เขียนกลั่นกรองมาจาก
หนังสือชั้นเยี่ยมกว่า 30 เล่มเกี่ยวกับการเรียนภาษา”

ภัทระ ฉลาดแพทย์. (2556). เกษียณอย่างสง่า และร่ารวยความสุข.
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
มารู้จักวิธีการดีๆ ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตเกษียณอย่างสง่าและมีความสุข
ที่แท้จริง ด้วยเคล็ดลับการเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเงินให้พร้อม เพื่อก้าวเข้า
สู่ช่วงวัยเกษียณอย่างรอบคอบ หากคุณกาลังใกล้จะเกษียณ "ต้องอ่าน" ส่วน
คนที่แม้การเกษียณยังอยู่อีกไกล ก็ยัง "ควรอ่าน" เชื่อเถิดว่า เริ่มต้นเร็วเท่าไหร่
ย่อมดีกับใครไปไม่ได้นอกจากตัวคุณเอง!

เนาวนิตย์ สงคราม. (2556). การสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991)
หนังสือ "การสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม" เล่มนี้
อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ยัง
เยาว์วัย หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับโรงเรียนหรือระดับมหาวิทยาลัย การ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมมีศักยภาพ
และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับครูอาจารย์ที่จะ
นาเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถผลิตนวัตกรที่เป็นกาลังของ
ชาติต่อไป
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Bakirdere, Sezgin (2014). Speciation studies in soil,
sediment and environmental samples. Boca Raton :
CRC Press.
This book aims to evaluate the speciation analysis in depth
and present a comprehensive review of state-of-the-art analytical
approaches used for the speciation of elements in environmental
samples.

Milkovich, George T (2014). Compensation. New York : McGrawHill
The book examines the strategic choices in managing total
compensation. The total compensation model introduced in
chapter one serves as an integrating framework throughout the
book. The authors discuss compensation issues in the context of
current theory, research and real-business practices. The authors
strive to differentiate between beliefs and facts, and opinions
from scholarly research.

Leigh, Judith (2014). How to write : successful CVs & job
Applications. Oxford : University Press
Write a successful CV, cover letter, and job application
following the advice in this practical guide. It offers clear, step-bystep guidance on all these matters, and whether you are seeking
your first job, coming back to work after a break, aiming to
progress in your chosen career, or changing careers altogether, this
book takes you through the process that's right for your situation.
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แนะนาสื่อโสตทัศนวัสดุ
บาร์โคด
VCD00080A1C1

ชื่อเรื่อง
Extreme Machines : มหัศจรรย์เครื่องกล ตอน 1 โลกใต้น้า

VCD00081A1C1

Extreme Machines : มหัศจรรย์เครื่องกล ตอน 10 เปิดโลกเฮลิคอปเตอร์

VCD00082A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 1

VCD00083A1C1

นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ ๓

VCD00084A1C1

นาฎศิลไทยชุดที่ ๙ การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน

VCD00085A1C1

นาฏศิลป์ไทย ชุดที่ ๑๐ การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง

VCD00086A1C1

นาฎศิลไทยชุดที่ ๑๑ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้

VCD00087A1C1

ฮาต่อมหลุด ตอน หลุดวุ่นดี...จี้ทะลุจอ

VCD00088A1C1

ฮาต่อมหลุด ตอน หลุดด้วยกัน...มันส์หลุดโลก

VCD00089A1C1

The Noble art of Muay Thai ศิลปะมวยไทย

VCD00090A1C1

นาฏศิลป์ไทย ชุดที่ ๑๓ นาฎยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์

VCD00091A1C1

Discovery Magazine solor system : ระบบสุริยะจักรวาล

VCD00092A1C1

แผ่นดินไหว

VCD00093A1C1

Mission on the Monitor ชีวิตสัตว์เลื้อยคลานในทะเล

VCD00094A1C1

Splendors of the Sea ความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเล

VCD00095A1C1

Tidal Wave คลื่นยักษ์
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สถิติต่างๆของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558
ผู้เข้าใช้ 
ใช้บริการยืม-คืน 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใช้บริการ INTERNET
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สานักฯ
ยืมวารสาร 

4,778
616
36
8,700
28

คน
เล่ม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เล่ม

รายการหนังสือที่มีให้บริการ 214,143 เล่ม
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,021 รายการ

เจ้าของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษา
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานสานักวิทยบริการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้สานักวิทยบริการฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสานักวิทยบริการฯ
อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

กองบรรณาธิการ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางไพรัตน์ แช่มชื่น
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ

