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เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในป 2560

พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ
เพื่อสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบสารสนเทศ
ระบบเครือขายและการสือ่ สาร เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
6. ใหบริการวิชาการทางดานภาษาตางประเทศ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร แกชมุ ชน
และประชาคมอาเซียน

ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดอบรมเครือขาย ระดับสูง ระหวางวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ. หองดอกสัก
บริษทั ลานนาคอม ไดจดั อบรมใหกบั บุคลากรดานเครือขายในงานพัฒนาระบบเครือขายและการสือ่ สาร
และผูด แู ลระบบเครือขาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (แมสอด) การจัดอบรมในครั้งนี้เปนการจัด
อบรมใหกับเจาหนาที่เครือขาย ไดมีความรูในการใชงานอุปกรณที่สําคัญของ Core Network เชน ระบบ
Cloud Computing, การ Management-Configuration Switch Alatel, Wireless Controller และ
Management-Configuration Firewall Fortigate เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถดูแลและเปนแนวทาง
การแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิทยากรอบรม เรือ่ ง "การเขียนบรรณานุกรมและการอางอิงเนือ้ หาในตํารา"
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา รศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหเกียรติจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิทยากรอบรม เรือ่ ง "การเขียน
บรรณานุกรมและการอางอิงเนือ้ หาในตํารา" ณ หองดอกสัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
บุคลากรของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรว มจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับ
เด็กและเยาวชนในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 18
– 20
สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมฑีปง กรรัศมีโชติ กิจกรรมประกอบดวย ทําสมุดเลมเล็ก เกมบิงโกอาเซียนและ
บริการการอาน
2

พัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร

รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ประจําปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ หองดอกสัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมินประกอบดวย ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน ประธานกรรมการ รศ.ดร.ระมัด
โชชัย กรรมการ, ผศ.ดร.รัชนี นิชากร กรรมการ และอ.ฉัตรชนก จรัสวิญู กรรมการ ซึ่งการตรวจประเมิน
เปนไปดวยความเรียบรอย
2

2

2

2

แนะนําการสืบคนขอมูลแกนักศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช รอง งผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากรใหคําแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ใหแกนักศึ กษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวัดพระบรมธาตุ จ.กําแพงเพชร นอกจากนี้ บุคลากรโดย นางสาวดรุณี สายหยุดฉิมพลี และ
นางสาวธัญญารัตน แสงหนู ไดนําชม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการใชบริการตางๆของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมดีๆ มีรางวัล

กิจกรรมอานดีๆมีรางวัล
กติกาการเขารวมกิจกรรม
1. อานขาวที่บอรด “บริการสารสนเทศทันสมัย” ที่ทางสํานัก
วิทยบริการฯ จัดใหบริการเปนประจํา “ทุกสัปดาห”
2. ตอบคําถามที่ทางสํานักวิทยบริการฯ กําหนดใหโดย คําตอบ
จะอยูในขาวที่นําเสนอ
3. ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล ทุกวันจันทรของสัปดาหถัดไป

กิจกรรม เทศกาล “สะสมแสตมป” การใชหองสมุด
กติกาการเขารวมกิจกรรม
1. สามารถสะสมแสตมปไดทกุ วัน ตั้งแตวันที่ 1–30 ก.ย. 2557
(สงวนสิทธรบั แสตมปใน 1 วันไดเพียง 1 ดวงเทานั้น)
2. การสะสมแสตมป “ไมสามารถ” นําแสตมปจากเลมอืน่ ๆมารวมได
3. ผูสะสมแสตมปจะตองกรอกประวัติและติดรูปถายใหครบ
หากไมกรอกประวัติและติดรูปถายจะ “ไมไดรบั แสตมป”

ความสําเร็จในกิจกรรมดีๆมีรางวัล
กิจกรรมดีๆมีรางวัล มีหลากหลายกิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรใหความสนใจเปนอยางมาก และใหความรวมมือ
เปนอยางดี จนประสบผลสําเร็จไดอยางดีเยี่ยม

IT อัพเดท
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รูไหมทําไมตอง #Hashtag
0

เคยเจอ # หรือที่เขาเรียกวา Hashtag กันบอยๆ ในชวงนี้ ขนาดในคอลัมนเกาเหลาทิปเลมนี้ยังเจอเลย อิอิ
ความจริงแลว # มีใชกันมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 แตถูกใชเพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และ ภาษาซี
(C Language) จาวา (Java) ตอมาในยุค 90′ ก็เริ่มเขามามีสวนชวยในโปรแกรมแชตยุคนั้นอยา IRC โดยใชเพื่อที่
จะบงบอกความเปนชอง ( Channel) หรือ กรุป (Group) จนลาสุด twitter ก็เริ่มดึง # กลับมาใชเพื่อเปน
การระบุหัวขอที่ทุกคนตองการพูดถึง เชนชวงที่ทุกคนสนใจเรื่องของโคชเช แลวอยากจะรวมวิพากษวิจารย ก็ทวิต
ขอความรูสึกกอนจะติด # โคชเช เพื่อระบุวาฉันกําลังทวิตพูดถึงเรื่องนี้นะตัวเอง
Hashtag เปรียบเสมือนเปนคําคนหาหลัก หรือ ที่เรียกกันวาคียเวิรด ( Keyword) ที่ใชเพื่อคนหา กลุมคน
กลุมเพื่อนที่ตางมีความสนใจเหมือนกัน เรื่องเดียวกัน ดานเดียวกัน มีความรูสึกเหมือนกัน อารมณเดียวกัน
อยูสถานที่เดียวกัน ใชของยี่หอเดียวกัน รุนเดียวกัน ใชบริการที่เดียวกัน และอื่นๆ อีกมากมาย เกินกวาจะบรรยาย
จะสังเกตุไดวาที่กลาวมาทั้งหมดเลยคือจะลงทายดวยคํา # เดียวกัน
เอ…แลวจะเอา Hashtag ไปใชทาํ อะไรไดบา ง? คําตอบมีเยอะเลย ไดแก
- เอาไวทาํ Meme: การทํา Meme ก็คือการสรางกระแส (Trends)
ในระยะสั้นๆ รายวันไมไดความหมายพิเศษลึกซึ้ง เชน #เหงาจุง
เบย ก็แคบอกวาเหงา วันนี้เหงา พอพรุงนี้หายเหงาก็เปลี่ยนไปใช
คําอื่น พอเดือนหนาเหงาอีกก็เอากลับมาใขอีก
- ใชสรางการจดจําแบรนด : บางแบรนดที่หันมาเลน
Social
Network ในการทําการตลาด ก็จะใช Hashtag ในการชวย
กระจายชื่อแบรนด โดยอาจทําเปนกิจกรรมลุนของรางวัลแตมีขอ
แมวาคนตอบตองตอบผานทวิตเตอร แลวติดแท็กหรือ
#ตามที่
กําหนด
- ปนหรือวัดกระแสละครในชวงออกอากาศ: โดยเฉพาะละครหลัง
ขาว เดี่ยวนี้มักใชเปนชองทางโปรโมทวัดกระแสเรตติ้งใหละครซีนีย
เชน #HormonesTheSeries ทีส่ ามารถวัดยอดการชมไดแบบ
realtime กันเลยทีเดียว
- สรางกระแสสังคม หลายแท็กชวยในการเปลี่ยนแปลงสังคม เชน
#thaiflood ที่ชวยใหเกิดการตื่นตัวเรื่องน้ําทวม
0
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แนะนําหนังสือใหม

ศรีสภุ า สงแสงขจร. (2552). รักษากอนหาหมอ. กรุงเทพฯ : อมรินทร
สุขภาพ.
“รักษากอนหาหมอ” เลมนี้ รวบรวมวิธีดูแลตัวเองดวยพืชผัก
สมุนไพรใกลตัวและการบําบัดตางๆที่สามารถทําไดดวยตัวเอง โดยเริ่มจาก
วิธีการตรวจสอบอาการกอนวาเขาขายเปนโรคอะไร เชนที่วา ปวดหัว ปวด
แบบไหน ปวดทอง ปวดตรงไหน ปวดประจําเดือน อาการเปนอยางไร
ฯลฯ แลวจึงเขาสูการบําบัดดวยวิธีงายๆ อยางนอยที่สุดก็ชวยบรรเทาอาการ
และถา ไมหนักหนาจนเกินไป ก็จะหาย
จากอาการนั้นไดโดยไมตองไป
หาหมอ
อรุณา บัณฑิตยดํารงกุล. (2556). เกงจีน เลมเดียวเอาอยู. กรุงเทพฯ :
บิสคิต.
เกงจีน เลมเดียวเอาอยู เลมนี้สุดยอด พูดภาษาจีนเกงทันใจในยุค
อาเซียน 360 องศา เขาใจวัฒนธรรม แนะนําเทศกาล ของกิน
แหลงทองเที่ยว ปูพื้นภาษาจีน ไปเรียน ไปเที่ยว ไปทํางาน อานเลมนี้
เลมเดียวเอาอยู
ชัชชัย โกมารทัต. (2554). กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ. กรุงเทพฯ :
เยลโลการพิมพ.
กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ มีแนวการเขียนที่ฉีกแนวแตกตาง
ไปจากหนังสือเลมอื่นๆ เพราะเปนการเขียนเชิงวิจัยผสมผสานกับ
การนําเสนอในเชิงสารคดี ซึ่งชวยใหอานและเขาใจงานขึ้นและยังจัดทํา
ภาพประกอบวิธีการเลนกีฬาพื้นเมืองแตละชนิดเพื่อใหผูอานสามารถมองเห็น
ภาพ และทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเลนไดงายขึ้นอีกดวย

ทวีวรรณ กมลบุตร. (2556). พูดอยางมั่นใจ ตองใช Keyword ไมยาก.
นนทบุรี : ธิงค บียอนด บุคส.
การพูดเปนเรื่องใหญ เพราะไมวาจะเจอใครเราก็ตองใชวิธีนี้
ในการสื่อสาร แตจะทําอยางไร ถาพูดไมเกง พูดไมคลอง ยิ่งพูด ตอหนา
คนเยอะๆ ยิ่งกลัว ยิ่งรน ทางออกจากปญหา หนทางสูนักพูดแบบมือ
อาชีพอยูในเลมนี้แลว

ธรรมะปญโญ. (2556). กรงกรรม. กรุงเทพฯ : บารมีธรรม.
“...เพราะวาศีลทําใหกาย วาจา หรือพฤติกรรมเรียบรอยงดงาม
สมาธิทําใหความรูสึกนึกคิดและจิตใจสงบเยือกเย็นและมั่นคง ปญญาทําให
ความรูความสามารถสะอาดบริสุทธิ์เปนไปในทางสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
แกชีวิต เมื่อประมวลเขาดวยกัน ศีล สมาธิ ปญญา ก็คือคุณเครื่องทําให
ชีวิตงดงาม...

ภิรัญรัตน ขัติยสุรินทร. (2556). ภาษาพาเที่ยว : ตะลุยเดีย่ ว
สหรัฐอเมริกา. นนทบุรี : ธิงค บียอนด บุคส.
“ภาษาพาเที่ยว : ตะลุยเดี่ยวสหรัฐอเมริกา” จะไมเปนเพียงตํารา
สอนภาษาที่ยัดเยียดและนาเบื่อ และไมใชคลังขอมูลปริมาณมาก ใหคุณหู
ตาลายกับขอความและภาพประกอบเต็มหนากระดาษ แตหนังสือเลมนี้จะเปน
คูมือของคุณที่พกไวแลวอุนใจ มีคําศัพทที่เกี่ยวของตลอดการเดินทาง
มีประโยคตัวอยางที่ใชไดจริง ไมวาจะในสนามบิน ที่พัก รานอาหาร
หางสรรพสินคา และแหลงทองเที่ยว

วดี ชาติอุทิศ. (2556). ๑๗๒๔ สํานวนสุภาษิตคําพังเพย. กรุงเทพฯ :
ส.เอเชียเพรส.
เสนหอีกแงมุมหนึ่งที่ทําใหภาษาไทยนาหลงใหลก็คือ
ความองอาจในการสรางสํานวน ขอความ หรือกลุมคําที่คลองจอง กระชับ
และเฉียบคม

แนะนําสื่อโสตทัศนวัสดุ
บารโคด

ชื่อเรื่อง

VCD02501A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 14 Kamikaze : กามิกาเซ

VCD02502A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 15 The Luftwaffe’s Deadliest Mission ลุฟ
วาฟเฟ

VCD02503A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 16 Jet vs. Jet : ฝูงเจ็ทสยบโลก

VCD02504A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 17 Thunderbolt : ธันเดอรโบลท

VCD02505A1C1

สารคดีพันธุกรรมโหด ตอน ตะวันออกกลาง 1 แดนแหงความนากลัว

VCD02506A1C1

สารคดีพันธุกรรมโหด ตอน ตะวันออกกลาง 2 แดนแหงความนากลัว

VCD02507A1C1

สารคดีพันธุกรรมโหด ตอน ตะวันออกกลาง 3 แดนแหงความนากลัว

VCD02508A1C1

สารคดีพันธุกรรมโหด ตอน ตะวันออกกลาง 4 แดนแหงความนากลัว

VCD02509A1C1

Russia’s Last Tsar พระเจาซารแหงรัสเซีย

VCD02510A1C1

แกะรอยอเล็กซานเดอรมหาราช Alexander the Great

VCD02511A1C1

Genghis Khan เจงกิสขาน จักรพรรดินักรบโลกจารึก

VCD02512A1C1

The Mysterious Death of Cleopatra คลายปมมรณะคลีโอพัตรา

VCD02513A1C1

กบนอกกะลา ตอน สุดยอดตาล หวานสะเด็ด

VCD02514A1C1

กบนอกกะลา ตอน สบู ทําไมตองถู ?

VCD02515A1C1

กบนอกกะลา ตอน ปลาบึก พญามัจฉา แหงแมน้ําโขง

สถิติตางๆของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําเดือน สิงหาคม 2557
ผูเขาใช 
ใชบริการยืม-คืน 
ใชโสตทัศนวัสดุและบริการซีด-ี รอม
ใชบริการ INTERNET
บริการสืบคนผานเว็บไซตสํานักฯ
ยืมวารสาร 

15,897
4,085
1
261
36,732
93

คน
เลม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เลม

รายการหนังสือทีม่ ใี หบริการ 210,965 เลม
รายการซีดี-รอมทีม่ ใี หบริการทัง้ หมด 7,817 รายการ

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

กองบรรณาธิการ
นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
นางสาวธัญญารัตน แสงหนู
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ

