จดหมายขาว ฉบับประจําเดือน พฤษภาคม 2557
จัดระบบหองสมุดศาลเยาวชน
วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ที่ผานมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก โดยผูอํานวยและบุคลากร
ของสํานักวิทยบริการฯ ไดเขาปรับปรุงระบบหองสมุดศาลเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร
ใหเปนระบบมากขึ้น พรอมทั้งใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายในหองสมุด
ใหมีความรู ความเขาใจในระบบการจัดเก็บหนังสือและจัดหมวดหมูหนังสือ
ของหองสมุด เพื่อความสะดวกตอการคนควาและใชบริการมากขึ้น

สํานักวิทยบริการฯ รวมนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมโครงการ
นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของหนวยงานภายใน
ณ หอประชุม (หลังเกา) ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ไดนําเสนอ
บนเวที 1 เรื่อง คือ การประหยัดพลังงานในหอง Data center
โดยการประยุกตใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ
ของอาจารยศิลปณรงค ฉวีพัฒน และนําเสนอผานโปสเตอร
1 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการสรุปรายงานแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจําปโดย นางสาวสรัลชนา น้ํา
เงินสกุณี
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สงกรานตรวมใจ ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผานมา บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
รวมรดน้ําขอพรทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ เนื่องในวันปใหมไทย พรอมทั้งสรงน้ําพระพุทธวิธานปญญาบดี
ซึ่งเปนพระประจํามหาวิทยาลัยฯที่คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาตางเคารพและบูชากัน
ตลอดมา นอกจากนี้ยังสรางความรูสึกผูกพันกลมเกลียวตอบุคคลในองคกรเดียวกันรูปแบบ
ของงานอยูภายใตการอนุรักษวัฒนธรรมไทย นั่นคือการแตงกายแบบไทยๆ ทามกลาง
บรรยากาศอันรอนระอุ ยังมีการสาดน้ําคลายรอนกันอยางสนุกสนาน ทําใหบรรยากาศใน
ครั้งนี้เปนไปดวยความสนุกสนานเปนอยางมาก

การประกวดสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว “YOUNG GEN ANTI-CORRUPTION”
สํานักงานป.ป.ช. ขอเชิญผูสนใจ เขารวมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “young Gen Anti-Corruption” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางกระแสใหเกิดการรวมพลังในการสรางสรรคผลงานในลักษณ ะของการปองกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบแอนิเมชั่น
อันเปนการปลุกจิตสํานึกใหเกิดคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกวาการทุจริตเปนการทําลายชาติ มีเงื่อนไข
ของเนื้อหาในการสงผลงานแอนิเมชั่นที่สงเขารวมประกวดคือ
“ปลุกจิตสํานึก สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนนิยมชมชอบ
ในความซื่อสัตยสุจริต หรือยกยองเชิดชูคนดีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตยในสังคม เกลียดชังและตอตานการทุจริต หรือกลายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม” สามารถสงผลงานเขารับการพิจารณาไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ คุณพิพัฒน พึ่งพาพงศ โทรศัพท 02-528-4912 หรือ 081-300-0200
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IT อัพเดท
/// หุนยนตพรินเตอรจิ๋วพกกาติดกระเปาสบาย
//// Pocket

Printer

////////////////////////////////////////////////////

เปนอีกหนึ่งโปรเจ็กตที่นาทึ่งซึ่งระดมทุนผาน Kickstarer

และนาจะบรรลุเปาหมายไดไมยาก

ปกติแลวการพิมพเอกสารทั่วไปเราตองใสกระดาษไวที่เครื่องพิมพ จะเปนเลเซอรหรืออิงกเจ็ตก็มีการใชงานในลักษณะเดียวกัน
ดังนั้นไมวาจะเปนเครื่องพิมพรุนแพงหรือพรีเมียมขนาดไหน ก็ยังมีขนาดใหญเกินกวาจะพกพา เพราะอยางนอยมันก็ตองมีขนาดใหญ
พอทีจ่ ะดูดกระดาษ A4 เขาไปไดอยางไมมีปญหา แต ZUtA Labs ไดมองมุมกลับทําไมเราไมวางกระดาษไวที่โตะแลวใหเครื่องพิมพ
มันวิ่งเขาหากระดาษแทน? โดยตัวเครื่องมีหัวพิมพสําหรับพนหมึกอยูภายใน ทํางานแบบไรสาย ชารจแบตเตอรี่ได
สั่งงานผานสมารทโฟนไดโดยตรง โดยหมึกสามารถพิมพไดถึง 10 ,000 แผน ดานใตตัวเครื่องมีลอที่หมุนไดรอบทิศเพื่อเคลื่อนที่
ไปยังตําแหนงที่ตองการผานระบบเซนเซอร ////////////////////////////////
(สามารถอานเพิ่มเติมหรือบทความอื่นๆ ไดที่ วารสาร

COMTODAY ฉ.475 ป 23 ปกษหลัง เดือนเมษายน 2557 หนา 22)

////////////////////////////////////////////////////////// /////////// /// ขอบคณ บทความดีจาก วารสาร COMTODAY

ขาวสารประจําเดือน

เมษายน

2557

////////////////////////////////////////////////

1. เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใหบริการชั้น 1 จึงอาจจะมีเสียงดังรบกวนผูใชบริการ สํานักวิทยบริการฯ จึงขออภัยมา
ณ ที่นี้ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. หากตองการใชบริการ

Internet ใหผูใชบริการใชประตูทางเขาดานหนา อาคารโสตทัศนวัสดุ

ขอความรวมมือผูใชบริการทุกทาน
หลังจากที่ทานใชทรัพยากรสารสนเทศเสร็จแลว กรุณานําทรัพยากรวางไวที่ จุดพักหนังสือ ตามหมวดหมู
ที่ระบุไวบนชั้นที่สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกแกเจาหนาที่ในการจัดเก็บ
และ
เพือ่ ความเปนระเบียบ ไมอนุญาต ใหนักศึกษาจอดรถจักรยานยนต/รถยนต ขวางทางเขาออก โดยจอดในพื้นที่
ที่สํานักวิทยบริการฯ จัดเตรียมไวให
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ณัฐวุติ แซลิ้ม.(2556). Born to be วิศวะคอมฯ 2013. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.///////////
อาชีพวิศวกรคือหนึ่งในคณะยอดนิยมตลอดมา และวิศวกรคอมพิวเตอรคือหนึ่งในสาขา
ที่มีความนิยมสูงสุด หนังสือ Born to be วิศวะคอมฯ 2013 เลมนี้ ถูกปรับปรุงอีกครั้ง
โดยเพิ่มเติมประสบการณจากตัวผูเขียนที่สามารถจบการศึกษาดวยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1
และลาสุดไดรับคัดเลือกเขาทํางานกับบริษัทระดับอินเตอรอีกดวย

//////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// /////////////////////////////////////

ไสว บุญมา.(2556). เมื่อคิดใหดีไทยนี้ฉลาด . กรุงเทพฯ :

โพสต. //////////////////////

หนังสือเลมนี้ประกอบดวยบทความ 26 บทความ ซึ่งเคยลงระหวางเดือนกรกฎาคม
2552 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ในคอลัมน Outside the Box ของหนังสือพิมพบางกอกโพสต
การอานเนื้อหาภายในเลมจะเปนขั้นตอนสําคัญของการบอกลาคนไทยคนเกา สังคมไทย
ขลาดเขลา เพราะสิ่งสําคัญที่หนังสือเลมนี้จะทําตอเราก็คือ การเรียกสติปญญาของเราใหกลับคืน

อิมแจว็อน. (2556). พจนานุกรม เกาหลีไทย ฉบับหลักเกณฑการทับศัพท.

นครราชสีมา :

กูดอินเตอรบุค. //////// /// //////////////////////////////////////
ภาษาเกาหลีเปนอีกหนึ่งภาษาที่ชาวไทยรูจักกันเปนอยางดี อันเนื่องมาจากวัฒนธรรม
ที่เผยแพรผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนละคร บทเพลง หรือบรรดานักรองนักแสดงที่มีหนาตาสดใส
พจนานุกรมเลมนี้รวบรวมคําศัพทเกาหลีไวมากกวา30 ,000 คํา

นอกจากนี้ผูเรียบเรียงยัง

เพิ่มเติมการทับศัพทใหตรงตามหลักเกณฑภาษาเกาหลีอีกดวย///////////////////////
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เลขทะเบียน

ชื่อเรื่อง

VCD02432

สิงคโปรสิงโตแหงเอเชีย 4 ตอน ผงาดฟาดวยการสรางคนแบบตะวันตก

VCD02433

รัสเซียเปดแดนมานเหล็ก 1 ตอน ทลายน้ําแข็ง

VCD02434

รัสเซียเปดแดนมานเหล็ก 2 ตอน สถานการณประเทศ

VCD02435

รัสเซียเปดแดนมานเหล็ก 3 ตอน ธรณีแม

VCD02436

วิทยาศาสตรสุดสนุก 1 Ep.1 : Scary Science คนหาความกลัว Ep.2 : Extreme Science
สุดขีดวิทยาศาสตร Ep.3 : Space เรียนรูจักวาล
วิทยาศาสตรสุดสนุก 3 Ep.7 : Spy Science สายลับสุดปวน
Ep.8 : Body ภายในรางกาย Ep.9 : Sport กีฬาพาเพลิน

VCD02437
VCD02438
VCD02439

วิทยาศาสตรสุดสนุก 4 Ep.10 Energy แหลงพลังงาน Ep.11 : Sound พลังงานเสียง Ep.12 :
Senses รับรูสัมผัส Ep.13 : Transport สนุกสนานการเดินทาง
ไซอิ๋ว ทะลุพิกัดโลก Journey to the west 1 ตอน จากประวัติศาสตรสูตํานานเทพ

VCD02440

ไซอิ๋ว ทะลุพิกัดโลก Journey to the west 2 ตอนจุดจบและจุดกําเนิด

VCD02441

ไซอิ๋ว ทะลุพิกัดโลก Journey to the west 3 ตอน ขามพนยุคมืด

VCD02442

ไซอิ๋ว ทะลุพิกัดโลก Journey to the west 4 ตอน หนทางกลางทะเลทราย

VCD02443

ยอนยุคตํานานมนุษย 1 Before We Ruled The Earth I

VCD02444

ยอนยุคตํานานมนุษย 2 Before We Ruled The Earth II

VCD02445

มนุษยถ้ําโลกลานป 1 Walking with Cavemen

VCD02446

มนุษยถ้ําโลกลานป 2 Walking with Cavemen

VCD02447

How to build a human เจาะลึกรางกายมนุษย 1 – creation กําเนิดมนุษย

VCD02448

How to build a human เจาะลึกรางกายมนุษย 2 – The predictor พยากรณชีวิต
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VCD02449

How to build a human เจาะลึกรางกายมนุษย 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

VCD02450

How to build a human เจาะลึกรางกายมนุษย 4 – forever young พิชิตความแก

สถิติตางๆของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําเดือน เมษายน 2557
ผูเขาใช 
ใชบริการยืม-คืน 
ใชโสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใชบริการ INTERNET
ยืมวารสาร 

3,842
1,160
132
16

คน
เลม
ชื่อเรื่อง
คน
เลม

รายการหนังสือที่มีใหบริการ 185,742
รายการซีดี-รอมที่มีใหบริการทั้งหมด 3,500

เลม
รายการ

เจาของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วัตถุประสงค
ที่ปรึกษา
1. เพื่อพัฒนาสงเสริมงานสํานักวิทยบริการฯ
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
2. เพื่อใหบริการขาวสารแกผูใชสํานักวิทยบริการฯ รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
3. เพื่อเผยแพรสารสนเทศแกผูสนใจทั่วไป
นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
4. เพื่อประชาสัมพันธงานสํานักวิทยบริการฯ
อาจารยยุติธรรม ปรมะ
อาจารยศิลปณรงค ฉวีพัฒน

กองบรรณาธิการ
นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
นางสาวพรหทัย พะละโท
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ

