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เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560
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

การประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการเเละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก
สานักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการประชุมในครั้งนี้สานักวิทยบริการฯ
ได้นาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป

อบรมการพัฒนานวัตกรรมสาหรับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนานวัตกรรมสาหรับบุคลากร เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง, นายประทีป เพ็ญแจ้ง และ
นายพงศกร แสงหงษ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งบุคลากรสามารถนาไปใช้ออกแบบในการนาเสนอผลงานวิจัย
นวัตกรรมต่อไปในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้
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กิจกรรมสานักวิทยบริการ
ฯ

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี 2559
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี 2559 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สานักประชาสัมพันธ์
เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นาโดยท่านรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรม Library tour
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทากิจกรรม Library tour แนะนาสานักฯ ให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จานวน 10 คน, เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2559 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จานวน 25 คน, เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
จานวน 37 คน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้บริการสารสนเทศที่จัดให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
นามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
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กิจกรรม “ร่วมใจพาผูใ้ ช้แห่เทียนพรรษา”
สานักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรม "ร่วมใจพาผู้ใช้แห่เทียนพรรษา" โดยเชิญชวนผู้ใช้บริการมีจิตศรัทธาร่วม
ทอดผ้าป่าสามัคคี และแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ซึ่งมีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา
และองค์ผ้าป่าสามัคคี จากสานักวิทยบริการฯ เพื่อนาไปถวายแด่วัดวังยาง

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Libraty
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม
อบรมการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการสื บ ค้ น สารสนเทศด้ ว ยโปรแกรม Libraty ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิช าเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จานวน 10 คน, โปรแกรมวิช า
ภาษาไทย จานวน 20 คน โดยมีนายวิจิตร โภคากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อแนะนาวิธีการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในสานักวิทยบริการฯ และจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา
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กิจกรรม “เกมล่ารางวัล ทันข่าว ตอบถูก แจกเลย”
ทางสานักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรม “เกมล่ารางวัล ทันข่าว ตอบถูก แจกเลย” คาถามประจาสัปดาห์ของ
วันที่ 11-22 กรกฏาคม 2559 ซึง่ ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับทางสานักวิทยบริการฯ ได้แก่ นางสาวณัฐชยาน์ วรกาล
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา, นางสาวศิริรัตน์ สาลีบุตร คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา,
นางสาวสระลมา แหกาวี คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการรักษาสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1. เมื่อได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
2. กาหนด Password ให้มีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข และ
สัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
3. ไม่ควรกาหนด Password ที่เป็นชื่อหรือนามสกุลของตัวเอง
4. ผู้ใช้งานควรเปลี่ยน Password ทุกๆ 6 เดือน
5. ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้ Password และ Password ของตนเอง

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

วิธีเอาตัวรอดหลังโดน “ไวรัสโพสต์ลิงก์เอง” บน Facebook
มันกลับมาอีกแล้วไวรัสโพสต์ลิงก์เอง หนึ่งในภัยบน Facebook ยอดฮิตสมัยก่อน ที่ทาให้ผู้ใช้บางคน “เสียชื่อโดย
ไม่รู้ตัว” เพราะอยู่ดีๆ ในกลุ่มหรือกรุ๊ป Facebook ที่เราอยู่ กลับมีชื่อของเราไปโพสต์ลิงก์ 18+ (ไม่ก็คลิป) หรือพวกลิงก์
ข่าว Clickbait แปลกๆ โดยที่เราไม่ได้ทา ส่วนสาเหตุก็เกิดจากการที่เราเผลอไปคลิกลิงก์แปลกๆ ที่ว่าโดยไม่รู้ตัว ทาให้เรา
โดนผู้ไม่หวังดีหรือไวรัสดังกล่าวเอาชื่อบัญชีเราไปเผยแพร่ลิงก์ไวรัสต่อไปนั่นเอง
ดังนั้นในฉบับนี้ ถ้าใครที่รู้ตัวว่า “โดนเข้าให้แล้ว” เรามาดูวิธีเอาตัวรอดจากไวรัสหรือมัลแวร์ตัวนี้กัน
1. อันดับ แรกเลย ไปเปลี่ยนรหัสผ่ านบัญชี Facebook ของเราโดยด่ว น ให้ เข้าไปที่บัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่า >
รหัสผ่าน จากนั้นก็ทาการตั้งรหัสผ่านของเราใหม่ซะ (พยายามตั้งให้เดายากๆ เข้าไว้)
2. หลังตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว มันก็จะมีตัวเลือก 2 ข้อ โผล่มาให้เลือกข้อ “ออกจากระบบของอุปกรณ์อื่นๆ” เพื่อ
เช็กการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของบัญชีเราว่าเคยไปกดถูกใจโพสต์ หรือแสดงความคิดเห็นที่ไหนบ้าง ลองไล่ดู
ตรงนี้ ถ้าเกิดเห็นการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วไม่ใช่เราหรือไม่เคยทาแน่ๆ ให้กดลบเลยครับ
3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้กลับมาที่หน้าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ต่อจากนั้นให้มองหาตัวเลือก “แอพ” เพื่อเข้า
สู่หน้าการตั้งค่าแอพฯ
4. ในหน้านี้ให้เรามองหาแอพฯ ใน Facebook ที่เราไม่ค้นเลยครับ ซึ่งแอพฯ ตัวไหนที่เราคิดว่าไม่เคยลงหรือยุ่ง
เกีย่ วมาก่อนเลยให้ชี้ที่แอพฯ นั้นเราจะเห็นรูปไอคอน ดินสอกับกากบาท ให้คลิกกากบาทเพื่อทาการลบแอพฯ
แล้วมันจะถามอีกรอบ ก็กดยืนยันไป เท่านี้บัญชีของเราก็ปลอดภัยจากไวรัสตัวนี้แล้ว
5. สุดท้ายนี้ หลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านใหม่ เช็กความเคลื่อนไหว และลบแอพฯ ที่ไม่คุ้นเสร็จหมดแล้ว ต่อไปก็ออก
จากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบเพื่อยืนยันความชัวร์ (อย่าลืมรหัสที่เพิ่งตั้งใหม่ล่ะ)
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แนะนาหนังสือน่าสนใจ

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2557). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:
ส.เอเซียเพรส.
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิด
เรื่องต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้น การวางแผนกาไรโดยใช้งบประมาณ
การประเมินผลการดาเนินงานโดยวิธีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์การลงทุน
การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ซึ่งเทคนิควิธีการเหล่านี้ สามารถที่จะนามาใช้ เพื่อประกอบการ
วางแผนงาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้

ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2558). การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย
การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย. กรุงเทพฯ:
สามลดา.
หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิด กรอบแนวคิด ตัวอย่างงานวิจัยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบนาเสนอ การตีความหมาย
ข้อมูล และแบบฝึกหัดที่เน้นกรณีศึกษา ตลอดจนบทส่งท้ายคือบทสรุปและ
แนวโน้มการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร

คานาย อภิปรัชญาสกุล. (2557). การบริหารการผลิต. กรุงเทพฯ:
โฟกัสมีเดีย แอนด์ พัลลิชชิ่ง.
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการผลิต เริ่มตั้งแต่ทาความ
รู้จักกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต การออกเเบบผลิตภัณฑ์ กระบวน
การเเละเทคโนโลยีในการผลิต การวางผังโรงงาน การจัดการโครงการ
โลจีสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเซน กาลังการผลิตเเละการวางเเผนการผลิต
การจัดตารางการผลิต เเละการบริหารการผลิตเเบบทันเวลาพอดี อธิบาย
เนื้อหาโดยละเอียด เป็นลาดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน
พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมกัน
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วิเชียร วิทยอุดม. (2555). ทฤษฎีองค์กร ฉบับแนวใหม่. กรุงเทพฯ:
ธนธัชการพิมพ์.
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ และข้อสมมุติฐาน
เกี่ยวกับองค์การที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆในองค์การ เป็นกรอบ
ของแนวความคิดทฤษฏีต่างๆ ที่ใช้ศึกษาเรื่องโครสร้างขององค์การ
การออกแบบองค์การอันแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่างๆ ของกิจกรรมในองค์การ และยังรวมถึงการเสนอทางเลือกในการ
บริหารองค์การ เพื่อทาให้องค์การสามารถบรรลุถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได้

ปริญญา ต้นสกุล. (2558). พบรักในธรรมชาติ. กรุงเทพฯ :จิตจักรวาล.
หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเรื่องของธรรมะ ที่กล่าวถึงเรื่องของธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์
ของเราเอง ในเรื่องของการแสดงออกหรือการกระทาในชีวิตประจาวัน เพื่อจะ
เน้นนาให้ตัวคุณเองที่ได้ชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์ เป็นมนุษย์ที่สมดุลมี
หลากหลายเรื่องราวเหลือเกิน ที่คุณจะต้องทาความเข้าใจ เพื่อที่จะทาให้ตัว
คุณประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริง

ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา. (2558). ปลูกความมั่งคั่งวางแผนชีวิตให้ร่ารวย.
กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
หนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าการจะได้มาซึ่งความมั่งคั่งอย่างล้นหลาม
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือการเกิดในครอบครัวที่ร่ารวย
หรือแม้กระทั่งการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แต่การ
ค้นพบความจริงบางประการสาคัญกว่า ความชื่นชอบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไร
มันเป็นกลไกพื้นฐานความสาเร็จของคุณ เมื่องานกับความชื่นชอบของคุณ
เชื่อมโยงกัน ความมั่นคั่งจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวให้กับงานและความชื่นชอบนั้น ต้องใช้เครื่องมืออันทรงพลัง
บางอย่างทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทันทีที่คุณเริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้
ณ ขณะนั้นเอง สถานการณ์ทางการเงินของคุณก็จะพัฒนาไปอย่างยิ่งยวด!
นับเป็นหนังสืออีกเล่มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน ได้พบหนทางสู่ความ
มั่งคั่งและความสาเร็จอันยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณจะนึกถึง
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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.

10

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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สถิติต่างๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2559
ผู้เข้าใช้ 
ใช้บริการยืม-คืน 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใช้บริการ INTERNET
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สานักฯ
ยืมวารสาร 

9,095
2,067
227
226,345
-

คน
เล่ม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เล่ม

รายการหนังสือที่มีให้บริการ
206,945 เล่ม
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,219 รายการ
เจ้าของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษา
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานสานักวิทยบริการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิ ิฐ ธัญญะวัน
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้สานักวิทยบริการฯ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสานักวิทยบริการฯ
อาจารย์ยตุ ิธรรม ปรมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศลิ ป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

กองบรรณาธิการ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางไพรัตน์ พวงผกา
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ

