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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

การประชุมสัมมนาระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์โอกาสและความท้าทาย
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล และบุคลากรของสานักวิทย
บริการฯ จานวน 4 คน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทย มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์โอกาสและความท้าทาย วันที่ 10-11 กันยายน
2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา แอนด์ คอนเวนเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

อบรมการลงรายการทรัพยากรตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access)
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 2 คน ได้เข้าร่วมการลงรายการทรัพยากรตามมาตรฐาน RDA
(Resource Description and Access) โดยคุณนันทพร ธนะกุลบริภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2558 เวลา 09.30-17.30 น. ณ ห้อง Workshop ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารเอ็มโพเรียมช็อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ ชั้น 5
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การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รั บการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 คณะผู้บริหาร ผู้ดูแลตัวชี้วัด และ
บุคลากรทุกคนให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ กับคณะกรรมการประเมิน นาทีมโดยท่านประธาน
ผศ.ดร.วชิ ร ะ วิช ชุ ว รนั น ท์ , ดร.ฉั ตรชนก จรัส วิญ ญู , ผศ.ดร.รัช นี นิ ธ ากร, รศ.ดร.ระมั ด โชชั ย ส านั ก วิท ยบริก ารฯ
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คาแนะนาและเป็นกัลยาณมิตรที่ดี

กิจกรรมสานักวิทยบริการฯ
ร้อยรักถักทอดวงใจ ดัง่ สายใยผูกพัน วันเกษียณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงเกลิ่นจันทร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล และนางยุพิน พะยิ้ม ในวันที่
8 กันยายน 2558 ณ หอประชุมรัตนอาภา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น
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กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจาปี 2558
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่
ร่วมกิจกรรมยอดนักอ่าน ประจาปี 2558 ประเภทขวัญใจยอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ทางสานักวิทยบริการฯ
จึงขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักวิทยบริการฯ

กิจกรรมนักสืบสมองใส
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมนักสืบสมองใส ประจาเดือนกันยายน 2558 โดย
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช รองผู้อานวยการฯ ได้เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในวันที่ 27 กันยายน 2558 ทาง
สานักวิทยบริการฯ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักวิทยบริการฯ
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กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้จัดกิ จกรรมอ่านลุ้ น โชค ประจาเดือ นกัน ยายน 2558 ของ
โครงการบริการทรัพยากรสารสนเทศเคลื่อนที่ 10 จุดให้บริการ โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สิงห์ หัวหน้าโครงการ
ส่งเสริมการใช้บริการฯ ได้เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ทางสานักวิทยบริการฯ จึง
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักวิทยบริการฯ

การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จานวน 32 คน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558
โดยมีน ายวิจิ ต ร โภคากร เป็ น วิท ยากรอบรมในครั้งนี้ วัต ถุ ป ระสงค์ ของการอบรมเพื่ อแนะน าการสื บ ค้น ทรัพ ยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับจาการสืบค้นสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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QR Code เพื่อการสืบค้น
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ

KPRU E BOOK

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

KPRU e-Research

KPRU Author

IT อัพเดท
ว่าด้วยความสาเร็จของ LINE Pay
เดือนก่อนมีข่าวเรื่อง LINE Pay เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย พร้อมประกาศความสาเร็จว่า มีผู้สมัครใช้งาน
มากกว่า 1 ล้านราย พร้อมด้วยร้านค้าจานวนมากที่พร้อมรองรับช่องทางการชาระเงินออนไลน์แบบใหม่ล่าสุดในไทย ถ้าดู
จากตัวเลขผู้ใช้ ถือว่าไม่น่าแปลกใจ และเรียกว่าเป็นความสาเร็จก้าวแรกซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สมัคร LINE Pay ที่ว่านี้
แนวคิดของLINE Pay ก็เหมือนกับตัวกลางรับชาระค่าบริการออนไลน์ทั่วไป คล้ายกับ mpay, TrueMoney หรือ
Paysbuy กล่าวคือ ผู้ใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการ แล้วผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือผูกบัญชีของตนเข้ากับบัญชีเพื่อใช้
ชาระเงินกับผู้ให้บริการที่รองรับช่องทางดังกล่าว หลายคนสมัคร LINE Pay เพื่อซื้อเหรียญ ซื้อเครดิตการโทร เพราะได้
โปรโมชั่นที่ดีกว่า เป็นการใช้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของตนเองเพื่อบริการลูกค้าของตนเอง โดยไม่ต้องไปเสียส่วนแบ่งค่า
ธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการระบบชาระเงินรายอื่น แต่คาถามคือ LINE Pay จะผันตัวเองให้กลายเป็นผู้รับบริการชาระเงิน
ออนไลน์ในช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม ของตนได้หรือไม่? เหนื่อยครับ!! ผมเอง “จาใจ” สมัคร LINE Pay
ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องซื้อ Premium ID และ LINE Pay ก็เป็นช่องทางการชาระเงินแบบเดียวที่มี พูดง่ายๆ ก็คือ “บังคับ”
ผมสมัคร หากย้อนดูวงการอีคอมเมิร์ซที่ผ่านมา มีบริษัทจานวนมากที่พยายามผันตัวมาทาระบบชาระเงินแบบนี้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ล้มหายตายจากไปด้วยเหตุเรื่องความซับซ้อนของระบบบ้าง ด้วยว่าไม่สามารถหาพาร์ตเนอร์ที่เป็นร้านค้ามารองรับการ
ให้บริการได้มากพอ โมเดลไหนที่ซับซ้อน เช่น ดิจิทัลแคช หรือเงินสดดิจิทัล พวกนี้ล้มกันระเนระนาดไปเยอะ และที่ใช้อยู่
ก็มักใช้กันในมุมเล็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุมมืดบนโลกออนไลน์ด้วย
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ค าถามคื อ มี เหตุ ผ ลอะไรที่ ผ มต้ อ งใช้ LINE Pay, mPay, TrueMoney ฯลฯ ได้ โ ปรโมชั่ น ที่ ดี ก ว่ า ซื้ อ ของ
บางอย่างได้ถูกกว่า หรืออาจเพราะยังไม่มีบัตรเครดิต..?? ระบบเหล่านี้ดีในแง่ของธุรกรรมขนาดเล็ก ราคาไม่กี่บาท จ่ายได้
สะดวกผ่านแพลตฟอร์มที่ตนเองใช้งานอยู่เป็นประจา แต่หากมองในภาพใหญ่ หมายถึงการซื้อสินค้าจริงจังผ่านเว็บไซต์
สินค้าราคาหลักพันหลักหมื่น ยังไงผมก็ไม่เลือกใช้ระบบตัวกลางเหล่านี้ หากผมพอมีกาลังที่จะหาบัตรเครดิตมาใช้ได้สักใบ
การใช้บัตรเครดิตนั้นให้การปกป้องคุ้มครองผู้ใช้ได้มากกว่า อย่างน้อยเงินก็ยังไม่ได้จ่ายออกไปทันที และมีโอกาสปฏิเสธ
การชาระเงินได้อย่างเป็นระบบซึ่งถือเป็นข้อจากัดของการชาระเงินในช่องทางอื่น ผมเชื่อว่ามีบริษัทจานวนมากที่พยายาม
อย่างยิ่งเพื่อก้าวเป็น PayPal ซึ่งคงต้องเหนื่อยไม่น้อย และต้องสรรหาเหตุผลที่มากพอ เพื่อให้ผู้ใช้หันมาใช้ระบบชาระเงิน
ของตนเอง มิเช่นนั้นก็คงได้แต่ลูกค้าหน้าเดิมๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของตนเองเท่านั้น แต่หากทาสาเร็จจริง ก็จะ
กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้มหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อย ๆ เรียกว่าได้ $$$ ในทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบ
เฉกเช่นเดียวกับธนาคารในปัจจุบันนั่นเอง

แนะนาหนังสือ
ใหม่
วัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์. (2556). ฅนขี่เสือ 3 : ท่องแดนมหาเจดีย์ เพื่อนบ้าน
ที่ไม่เคยรู้จัก. กรุงเทพฯ: พิมพ์บูรพา.
หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกของชาวเสือภูเขา ที่หยิบยกเอาเรื่องราวการ
ผจญภัยตามเส้นทางในพม่า ดินเเดนมหาเจดีย์เพื่อนบ้านของเรา นาเสนอใน
รูปแบบกึ่งสารคดีเดินทาง กึ่งคู่มือปั่นจักรยานในพม่า ด้วยเนื้อหา จังหวะ
ภาษา ที่มีหลากลีลาสีสัน ทั้งงดงาม พร่าบ่น ตลก ขบขัน เสียดสี ทั้งแฝง
ความรู้ปรัชญาชีวิต และความงดงามของธรรมชาติให้คุณได้สัมผัส ยล-ยิน-เห็น
ได้ทั้งกายและใจ

ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. (2556). “ยุทธศาสตร์เจ้าสัว” ธนินท์ เจียรวนนท์.
กรุงเทพฯ: ปราชญ์.
เจ้าสัวที่ไม่เคยยอมเเพ้ ต่อวาสนา เเละโชคชะตา วันนี้ได้ขึ้นมาผงาด
เป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งด้วยการคิดกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย ธุรกิจมากมายหลาย
เเสนล้านในเครือเจริญโภคภัณฑ์นับไม่ถ้วน เเละทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมาจาก
อุบายของเจ้าสัวผู้นี้ทั้งสิ้น เจ้าสัวเขามีวิธีคิดอย่างไร ทาอย่างไร ตั้งเป้าหมาย
เเละการบริหารอย่างไร
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นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2555). พูดให้ยอม. กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต.
ศาสตร์และศิล ป์ คู่มือ เพื่ อการพู ดอัน ทรงคุณ ค่าที่เต็มไปด้ว ยเทคนิ ค
ทักษะ และวิธีการพูดให้เก่ง พูดดี พูดได้ อย่างใจคิด พูดให้คนยอม พูดให้คน
เห็นด้วย เต็มใจและยอม พร้อมให้ความเคารพ ศรัทธา พอใจ ร่วมมือ สนับสนุน
เป็นมิตร รวมสุดยอดเทคนิค ทักษะในการพูดอย่างไรให้คนฟังยอม ในเล่มนี้

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. (2556). ประวัติศาสตร์ผู้คน บนเส้นพรมแดนเขา
พระวิหาร. กรุงเทพฯ : มติชน.
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่การวิเคราะห์คดีปราสาทพระวิหาร แต่เป็น
งานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่พรมแดนเขาพระวิหาร ว่ามี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และความหมายของเส้นพรมแดนใน
แต่ละช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร ทาให้เราเห็น "ชีวิต" ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเส้น
พรมแดนแห่งความขัดแย้งนี้ การรับรู้และเข้าใจในประเด็นของชีวิตคนมากขึ้น
นี้จะช่วยทาให้สังคม และกลุ่มคนที่มีรัฐชาติแบบอุดมคติตระหนักมากขึ้นถึง
ผลกระทบที่ต่อคนในพื้นทีชายแดนไทย - กัมพูชา

จินตนา แพทย์วิบูลย์. (2556). สนทนา 3 ภาษา ไทย – จีน – อังกฤษ ใน
ชีวิตประจาวันและการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: Book Caff.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบทสนทนา ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกันที่สมบูรณ์ที่สุด จาก 63 สถานการณ์ในชีวิต
ประจาวัน การทางาน และการท่องเที่ยว กว่า 700 ประโยคสนทนาที่นาไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง ภาษาอังกฤษทุกประโยคสนทนาสามารถเรียนรู้
ท่องจา ทาความเข้าใจ และนาไปใช้สื่อสารได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง
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จิง จือ, สุ่ย. (2556). ฉลาดได้อีก Tell Me Why. กรุงเทพฯ: เบรนจีเนียส.
หนังสือที่ไขทุกปริศนาพางงบนโลกกลมๆ ใบนี้ อ่านปุ๊บ ฉลาดเป๊ะ!
สารพัดคาถามชวนค้นหา และคาตอบเข้าใจง่าย เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่
ชัดเจน ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม

Likens, Gene E. (2010). Biogeochemistry of inland waters : a
erivative of encyclopedia of inland waters. Amsterdam:
Elsevier.
A derivative of the Encyclopedia of Inland Waters examines
the transformation of chemical compounds in aquatic and
terrestrial ecosystems, combining aspects of biology, ecology,
geology, and chemistry. Because the articles are drawn from an
encyclopedia, they are easily such as conservationists and
environmental

Fitzpatrick, Michael. (2011). Machining and CNC technology.
New York: McGraw-Hill.
Machining and CNC Technology, by Michael Fitzpatrick,
provides the most up-to-date approach to machine tool
technology available, with its integrated coverage of manual and
CNC-based equipment.
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Simpson, Michael G. (2010). Plant systematic. Amsterdam:
Elsevier.
The basis for teaching an introduction to the morphology,
evolution, and classification of land plants. A foundation of the
approach, methods, research goals, evidence, and terminology of
plant systematics are presented along with the most recent
knowledge of evolutionary relationships of plants and practical
information
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