จดหมายขาว ฉบับประจําเดือน มิถนุ ายน 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558”
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเขารวมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
2558 จํานวน 9 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากร ไดแก รศ.ดร.วันชัย
ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คุ ณชวลิต
ตั้งตระกูล ผูอํานวยการฝายบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.สุรชัย โกศิยะกุล
อาจารยคณะครุศาสตร จากการเขารวมกิจกรรม ในครั้งนี้บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ทุกคนไดรับ
ความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
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ประชุมเตรียมความพรอมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
สํานักวิทยบริการฯ ประจําป 2556

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หองดอกสัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมประชุม และเตรียมความพรอมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจําป 2556 จากคณะกรรมการประเมิน

2

เตรียมความพรอมดานการใหบริการ ในปการศึกษา 2557

ตอนรับการเปดภาคการศึกษาใหม สํานักวิทยบริการฯ ไดเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ โดยการพัฒนาบุคลิกภาพ
และชุดการแตงการของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เพื่อเชิญชวนและสงเสริมการเขาใชบริการ

จัดกิจกรรม 5 ส
และการจัดการความรู (KM) งานวารสารและหนังสือพิมพ
เนื่องจากทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการปรับปรุงพื้นที่การใหบริการ บริเวณชั้น 1 และปรับเปลี่ยน
มุมวารสารใหม จึงทําใหตองมีการจัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพื่อเปนการ “สะสาง” ดวยความรวมมือ รวมแรงรวมใจของบุคลากร และ
นักศึกษาฝกงาน รวมกันขนยายครุภัณฑ และอื่นๆ ขอขอบคุณบุคลากร และนักศึกษาฝกงานที่ใหความรวมมือในครั้งนี้เปนอยางดี

การปรับปรุงชั้นหนังสือเพื่อใหบริการ
สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการปรับรูปแบบการจัดหนังสือ เพื่อความสะดวกแกผูใชบริการ เพื่อการจัดเก็บที่ถูกตอง และตรงตาม
หมวดหมูของหนังสือ หมวด 000 – 500 ในพื้นที่การใหบริการ ชั้น 2

3

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภาษาไทยของสํานักพิมพ Mc Graw - hill
บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด ไดใหบริการฐานขอมูล
ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library,
IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation ฿ Theses Full Text, SpringLink-Journal และ Web of Science
แกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการเปดการทดลองใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทยของสํานักพิมพ
Mc Graw–hill เพิ่มเติมใหกับมหาวิทยาลัยจํานวน 78 แหง ภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มตั้งแตบัดนี้จนถึง
วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง จะประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย
(ebooks) 100 ชื่อเรื่อง ซึ่งจะเปนประโยชนกับอาจารย นักศึกษาและนักวิจัย เพื่อใชการเรียนการสอนและในการศึกษาคนควา สามารถ
เขาใชงานฐานขอมูลดังกลาว ไดที่ URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary/

IT อัพเดท

คอมพพัง มือถือพินาศ 10 นิสัย(เสีย) ที่ตองหยุดทํา
ขึ้นชื่อวาอุปกรณไอที ราคาคาตัวก็คงไมใชถูกๆแนนอน และเพราะวาไมถูกนี่เอง ที่ทํายังไงจะใหอุปกรณไอทีเหลานั้นอยูกับ
เราไปไดนานๆ วันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่อง 10 วิธีอะไรบางที่ทําแลว คอมพและมือถืออาจจะพังพินาศเอาได เพื่อเปนการเตือนใหไดมี
อุปกรณไอทีไวใชไปนานๆ ดังนี้
1. สารพัดไฟฟา: ไฟตก/ไฟดับ/ไฟกระชาก/ชักปลั๊กไฟทันที 6. กลั้นหายใจ ไมนานก็ตาย
2. โหลดงาย โหลดไว แตไมรูแหลงที่มาพาเครื่องพัง 7. จับอุปกรณมอื เปลา อาจตองเอาไปเคลม
3. แบตเสือ่ ม ชีวติ (เครื่อง) ก็สั้น 8. ลมหายใจเฮือกสุดทาย
4. จอชัด ภาพดี แตรอนมากก็พัง 9. ไฟดับตอน อัพเฟริม์ แวร
5. กันน้ําได? ... แตก็ยังพัง 10.หูทวนลม
(สามารถอานเพิ่มเติมหรืออานบทความอื่นๆ ไดที่ วารสาร
COMTODAY ฉ.476 ป 24 ปกษแรก เดือนพฤษภาคม 2557
หนา 44-55) ขอบคุณ บทความดีจาก วารสาร COMTODAY

ขอความรวมมือผูใชบริการทุกทาน

หลังจากที่ทานใชทรัพยากรสารสนเทศเสร็จแลว กรุณานําทรัพยากรวางไวที่ จุดพักหนังสือ ตามหมวดหมู
ที่ระบุไวบนชั้นที่สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกแกเจาหนาที่ในการจัดเก็บ
และ
เพือ่ ความเปนระเบียบ ไมอนุญาต ใหนักศึกษาจอดรถจักรยานยนต/รถยนต ขวางทางเขาออก โดยจอดในพื้นที่
ที่สํานักวิทยบริการฯ จัดเตรียมไวให

ขอบคุณคะ 
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เหยิน จิ่งเหวิน. (2555). ภาษาจีนระดับตน1 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : วี. พริ้นท (1991).
เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสมัยเพื่อตอบรับกับสังคม ดังนั้น จึงเปนสาเหตุที่ตองมีการจัดทําหนังสือชุด “ภาษาจีน
ระดับตน” ฉบับปรับปรุง ชุดนี้ขึ้นมา โดยภายในเลมมีการปรับปรุงใหม ดังนี้ เพิ่มเติมคําศัพท
ใหมที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในปจจุบัน รวมคําศัพททั้งหมด มากกวา 1 ,200 คํา เพิ่มคํา
แปลภาษาจีนใหกับหนังสือทั้งชุด เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับครูตางชาติ ที่มาสอน
ภาษาจีนในเมืองไทย จัดเนื้อหาไวยากรณใหมีความเปนระบบ ชัดเจน เขาใจงาย และเรียนได
ราบรื่น นําเสนอประเด็นใหมภาษาในเชิงลึกอีกหลายประเด็น เหมาะสําหรับผูเริ่มตนที่ยังไมมี
พื้นฐานการเรียนภาษาจีน และผูที่ตองการทบทวนความรูเพิ่มเติม

สุธีร นวกุล. (2553). 162 Tips & tricks windows 7. กรุงเทพฯ : วี. พริ้นท (1991).
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 เปนระบบปฏิบ บัติการลาสุดจากทางบริษัท
Microsoft ที่มาพรอมกับความรวดเร็ว ความสามารถพิเศษตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
มากมาย หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเอาเทคนิคการใชงานเอาไว เพื่อใหผูใชงานไดเลือกใชงาน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 อยางเต็มประสิทธิภาพและคุมคา

ชัชวาล เพงวรรธนะ. (ม.ป.ป.). คูมือปฏิบัติธรรมที่ทําไดงายที่สุดแลว. นนทบุรี :
ธิงค บียอนด บุคส.
หนังสือเลมนี้เหมาะกับผูที่จะเริ่มศึกษาการปฏิบัติธรรม เชน นักเรียน นักศึกษา
แมบาน ขาราชการ ครูอาจารย เปนตน ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเบื้องตนในสิ่งงาย เพื่อหา
แนวทางใหกับตนเอง โดยอยูที่บานก็ถึงธรรมไดเสมอ คูมือปฏิบัติธรรมฯ เลมนี้ ทานเพียงแค
อานและคิดตามก็สามารถเขาถึงธรรมได เพราะหนังสือเลมนี้ ไดผานการตรวจสอบพิจารณา
อยางถี่ถวน และมีเทคนิควิธีการสอนภาวนาในรูปแบบเบื้องตน จนกาวเขาถึงที่ตั้งของใจ
สมาธิในจุดมุงหมายของความสงบเงียบ เปนกลาง เที่ยงธรรม ในระดับที่พอเหมาะแกผูที่
เริ่มตนฝกปฏิบัติ
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ฝายวิชาการพิมพอักษร. (2556). ศัพทจีนกลางนารูใชในชีวิตประจําวัน.
กรุงเทพฯ: พรพิชชา พับลิชชิ่ง.
หนังสือศัพทจีนกลางนารู ฉบับใชในชีวิตประจําวันเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนที่รวบรวม
คําศัพทที่หลากหลายและมากที่สุด เชน ศัพทที่เรียงตามเสียงพินอินจาก A-Z, ก-ฮ ศัพทแยก
ประเภท ศัพทจีนพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน และไตรภาษา เปนตนศัพทนารูจีนกลาง ฉบับ
ใชในชีวิตประจําวัน เลมนี้ นับเปนอีกหนึ่งตัวชวยเพื่อผูเรียนและผูที่สนใจในภาษาจีน ไดรูได
เขาใจและจดจําคําศัพทภาษาจีนไดมากขึ้นดวยรูปเลมที่กะทัดรัด งายตอการพกพา แตจุ
คําศัพทและใชงานไดคุมคาที่สุด
4

คุริตะ, มาซาฮิโระ. (2555). จําเกง จําแมน จํานาน. กรุงเทพฯ : พิมพดกี ารพิมพ.
ถาคุณเคยทอกับความจําของตัวเอง... ไมวาจะเปนเรื่องเรียน การทํางาน หรือการใช
ชีวิตประจําวัน 26 วิธีการจําแบบ “คุริตะ” ในหนังสือเลมนี้ จะเพิ่มพลังความจําใหคุณได 26
วิธีการจําแบบ “คุริตะ ” เปน... •วิธีสรางพลังในการจดจําใหสูงขึ้น ไดผลยิ่งขึ้นอยางเปน
ธรรมชาติ และไมตองฝนตัวเอง •วิธีการจําอยางสนุกและเพลินเพลิน ที่ชวยพัฒนา
ความสามารถในการจําและศักยภาพของสมองใหสูงขึ้น ครบสูตรการจําเกง-จําแมน จํานาน
คุณก็มีความจําเปนเลิศได ดวยเทคนิคในหนังสือเลมนี้
4

วนิดา บุญยทัศนียกุล. (2555). คูมือเรียนรูและใชงานAccess + Excel ฉบับ 2012 – 2013.
นนทบุรี: ไอดีซีฯ.
หนังสือเลมนี้ เหมาะสําหรับผูอานที่รูจักกับโปรแกรม Access
และ Excel
กันอยูแลว แตไมรูจะ ประยุกตใชงานรวมกันอยางไรดี หนังสือเลมนี้สามารถ บอกคุณไดทุก
อยางที่เกี่ยวของกับการทํางานจริง เชน สอนการใชงานระหวาง Access และ Excel
ใหทํางานรวมกันไดเปนอยางดี โดยสามารถนําเสนองานใหกับผูบริหารไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังนํา นําการใชงานชั้นสูง ไมวาจะเปนการเขียนคําสั่งมาโคร ( Macro), Microsoft,
Query, VBA และ XML เพื่อชวยลดเวลาในการทํางานใหสั้นลง แตไดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หนังสือเลมนี้ จะชวยเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนในการทํางานแก
ผูอาน
4
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บารโคด

ชื่อเรื่อง

VCD02451A1C1

อัศจรรยอวัยวะมนุษย 2 ตอนกลามเนื้อกระดูก, ลมหายใจของชีวิต

VCD02452A1C1

อัศจรรยอวัยวะมนุษย 3 ตอน ผิวหนัง, กลไกยอยอาหาร

VCD02453A1C1

อัศจรรยอวัยวะมนุษย 4 ตอน รสและกลิ่น, การมองเห็น

VCD02454A1C1

Journey of Life กําเนิดวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 2 ปลาคือบรรพบุรุษมนุษย

VCD02455A1C1

Journey of Life 2 กําเนิดวัฎจักรชีวิต ตอนที่ 3 นิ้วติด จนเปนปก

VCD02456A1C1

Journey of Life 2 กําเนิดวัฎจักรชีวิต ตอนที่ 4 ฟดกัน จนอยูดวยกัน

VCD02457A1C1

Journey of Life 2 กําเนิดวัฎจักรชีวิต ตอนที่ 5 จุดเริ่มตน “มนุษยบนโลก”

VCD02458A1C1
VCD02459A1C1

โลกพลังแหงปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 2 Atmosphere : สํารวจ
ชั้นบรรยายกาศ
โลกพลังแหงปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 3 Ice : ธารน้ําแข็ง

VCD02460A1C1

โลกพลังแหงปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 4 Oceans : ผืนมหาสมุทร

VCD02461A1C1
VCD02462A1C1

โลกพลังแหงปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 5 Rare Earth : ดาว
เคราะหแหงชีวิต
Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 1 ผืนผาและแผนน้ํา From Pole to Pole

VCD02463A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 2 พลังแหงขุนเขา Mountains

VCD02464A1C1

Planet Earth ปฐพีชวี ติ ตอน 4 ใตผืนปฐพี Caves

VCD02465A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 5 ดินแดนที่วางเปลา Deserts

VCD02466A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 6 มุงสูดินแดนน้ําแข็ง Ice Worids

VCD02467A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 7 ดินแดนอันกวางใหญ Great Plains

VCD02468A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 8 กําเนิดชีวิต Jungles

VCD02469A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 9 มหัศจรรยใตทองทะเล Shallow Seas

VCD02470A1C1

Planet earth ปฐพีชวี ติ ตอน 10 ผันเปลี่ยนฤดูกาล Seasonal Forests
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สถิติตางๆของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
ผูเขาใช 
ใชบริการยืม-คืน 
ใชโสตทัศนวัสดุและบริการซีด-ี รอม
ใชบริการ INTERNET
ยืมวารสาร 

1,850
657
24
26

คน
เลม
ชื่อเรื่อง
คน
เลม

รายการหนังสือที่มีใหบริการ 197,993 เลม
รายการซีดี-รอมที่มีใหบริการทั้งหมด 3,750 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

