ARIT NEWSLETTER ฉบับประจําเดือน กรกฏาคม 2557
วิสัยทัศน์
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

หน้า 2

พัฒนาตนเอง พัฒนางานองค์กร

หน้า 4

กิจกรรมดีๆ มีรางวัล

หน้า 6

IT อัพเดท

หน้า 8

แนะนําหนังสือใหม่

หน้า 9

แนะนําสื่อโสตทัศนวัสดุ

หน้า 11

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
บัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560

พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อ
2.
3.

4.
5.
6.

สนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน

2

ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ได้เดินทางไปเข้าร่วม ประชุม
เตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท แอนด์
คอนเวอชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนํารูปแบบและแนวทางในการจัดงานมาใช้ในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผา่ นมา อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ รองผู้อํานวยการฯ ได้เดินทางเป็น
ตัวแทนผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้
จัดขึ้น ณ ห้องสัตบรรณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มี
การประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบริหาร ด้านการให้บริการและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2558
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สํานักวิทยบริการฯ จัดประชุมแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ
2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมดอกสัก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้อํานวยการ, รองผู้อํานวยการ และบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการฯ ประเด็นการประชุม ได้แก่ สรุปงบประมาณของหน่วยงาน ประจําปี 2558 ที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
และการจัดทําแผนงานโครงการ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการ ห้องสมุดในสังคมเครือข่าย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ได้แก่ ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล,
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช, นางกาญจนา จันทร์สิงห์, อาจารย์นารถนารี พอใจ, อาจารย์ปารวี เขมโชติ และ
อาจารย์ธี ร พล วรปรี ช าพัน ธ์ เดิ น ทางเข้า ร่ ว มสั ม มนาวิ ช าการ เรื่อ ง การบริ ห ารจั ด การห้อ งสมุ ด ในสั ง คมเครื อ ข่ า ย
ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการการนําเสนอนวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่ อ วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่ ผ่ า นมา สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการ
การนําเสนอนวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 10 คน โดย
วัตถุ ประสงค์ของโครงการ เพื่ อส่งเสริมให้เ กิดการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในของ
สถานศึกษาภายในเครือข่าย และเพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของตนเองได้
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อบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่ อวันที่ 26–28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรของสํ า นัก วิท ยบริ ก ารฯ เข้า ร่ วมอบรมภาษาพม่ า เพื่อ
การสื่อสารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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กิจกรรมดีๆ มีรางวัล

กิจกรรม “เทศกาลสะสมแสตมป์” การใช้ห้องสมุด
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม คื อ นั ก ศึ ก ษาทุ ก โปรแกรมวิ ช า ทุ ก ชั้ น ปี
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เพี ย งเข้ า มาใช้
บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังใช้บริการท่าน
จะได้รับแสตมป์เพื่อสะสมชิงของรางวัลมากมาย ติดต่อรับสมุดสะสมแสตมป์
ได้ที่ ประชาสัมพันธ์

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1. สามารถสะสมแสตมป์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557
ขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สํานักวิทยบริการฯ (สงวนสิทธ์รับแสตมป์
ใน 1 วัน ท่านจะรับแสตมป์ได้เพียง 1 ดวงเท่านั้น)
2. การสะสมแสตมป์ไม่สามารถนําแสตมป์จากเล่มอื่นๆมารวมได้
* แลกรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 2557
** หมายเหตุ ของรางวัลมีจํานวนจํากัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กิจกรรม ห้องสมุด...ค้นหา?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา
ทุ ก ชั้ น ปี เพี ย งเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและยืมทรัพยากรมากที่สุดก็มีสิทธ์
ลุ้นรางวัลมากมาย
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและยืมทรัพยากรมากที่สุด ตั้งแต่
1 กุ ม ภาพั น ธ์ – 31 สิ ง หาคม 2557 จะเป็ น ผู้ไ ด้รั บ
รางวัล ประกาศผลวันที่ 20 กันยายน 2557
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ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม “อ่านดีๆ มีรางวัล”
กิจกรรมอ่านดีๆ มีรางวัล เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่นักศึกษามีความสนใจเป็นอย่างมาก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ถือได้ว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยม
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IT อัพเดท

การดูแลรักษา Battery ของอุปกรณ์ IT
ฉบับนี้เราจะพูดถึงเทคนิคการดูแลรักษา Battery ของอุปกรณ์ IT ต่างๆ ให้อยู่กับเรานานๆ หากท่านไม่รักษา
Battery ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ Battery ก็ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้อย่างสม่ําเสมอ อุปกรณ์ก็จะ
เสื่อมสภาพไปเร็วกว่าที่ควร
เรามาดูพฤติกรรมการรักษา Battery ให้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดดีกว่า…
1. ปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะกับอุปกรณ์แต่ละประเภท Laptop ปกติจะทํางานในห้องที่มีแสงเพียงพอก็
ไม่ต้องปรับเข้มหรือสว่างมาก หน้าจอมือถือก็แตกต่างกันไปตามรุ่น
2. ถ้าไม่ได้ใช้งานพวกระบบการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆ เช่น Biuetooth, Wi-Fi ควรปิดเพราะอุปกรณ์พวกนี้กินไฟ
มากเป็นพิเศษ
3. ไม่ได้ใช้งานก็ควรปิดหน้าจอหรือเข้าสู่ Mode Hibernate
4. ปิดการทํางานของโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานหรือนานๆเรียกใช้ที
5. ไม่ควรเปิดใช้งานหลายๆโปรแกรมในเวลาเดียวกัน
6. ไม่ปล่อยให้ Battery หมดหรือเหลือ 0% แล้วค่อยชาร์จ จะทําให้ Battery เสื่อม
7. หากเกิดปัญหาใช้อุปกรณ์อยู่ดีๆเครื่องดับไป ทั้งที่
Battery เหลืออยู่มากกว่าครึ่ง ควรแก้โดยการเคลียร์
Cell Battery

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
หลังจากที่ท่านใช้ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จแล้ว กรุณานําทรัพยากรวางไว้ที่ จุดพักหนังสือ ตามหมวดหมู่
ที่ระบุไว้บนชั้นที่สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ
และ
เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์/รถยนต์ ขวางทางเข้าออก โดยจอดในพื้นที่
ที่สํานักวิทยบริการฯ จัดเตรียมไว้ให้
ขอบคุณค่ะ 
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แนะนําหนังสือใหม่

มงคล เดชนครินทร์. (2556). ภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนังสือ ภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มนี้
ให้ แ นวทางการใช้ ภ าษาไทยในงานเขี ย นทางวิ ช าการ เช่ น รายงานการวิ จั ย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ตํ า รา ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยเฉพาะ เนื้ อ หาของ
หนังสือแสดงการใช้ถ้อยคําภาษาในงานเขียนที่เป็นทางการ ลดคําที่ฟุ่มเฟือยหรือ
ซ้ําซ้อน อีกทั้งดํารงเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทย
เบนเซมา. (2556). ฝึกความคิด เพื่อจิตที่เป็นสุข. กรุงเทพฯ : เพาเวอร์ เบสท์.
การสร้างพลังความคิดตามหนังสือเล่มนี้ เพื่อส่งเสริมให้สร้างความคิดที่ดี
ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะ และชาติบ้านเมือง ทําให้ความคิดมีระเบียบเรียบร้อย ถ้า
ความคิดปราศจากระเบียบ ก็จะเป็นพวกเพ้อเจ้อ ไม่นานก็จะมีแต่คนบ้ามากมาย
เพราะมีแต่คนคิดเพ้อเจ้อไร้สาระ

วาทกวี วิมลเฉลา. (2556). ไมเกรนรักษาได้โดยไม่ใช้ยา. กรุงเทพฯ : เนชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์.
หนังสือเล่มนี้ จะพาเราไปรู้จักกับการปวดหัวไมเกรน ตั้งแต่พยาธิสภาพ
ต้น กํา เนิด สาเหตุ อาการ รวมถึ งการรักษา ซึ่งได้เ รียบเรี ยงไว้ อย่างละเอียด
อ่ า นเข้ า ใจง่ า ย มี ข้ อ ปฏิ บั ติ ง่ า ยๆ ที่ เ ราๆ ท่ า นๆ สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ตั ว แก้ ไ ข
ปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตเพื่อต่อสู้กับไมเกรน
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พิมพ์มาดา. (2556). 101 วิธีกําจัดความเครียด. กรุงเทพฯ : กูด๊ ไลท์.
คํ า ว่ า “เครี ย ด” หากใครประสบพบเจอแล้ ว แน่ น อนว่ า ความหมายและ
ความรู้ สึ ก ย่ อ มเป็ น ไปในทางลบ มี ผ ลกระทบทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจแน่ น อน
เพราะความเครียดมักจะเกิดจาก “ปัญหา” และเจ้าตัวปัญหานี่แหละที่เป็นสาเหตุของ
ทุกอย่าง ฟังดูแล้วอาจมองว่าความเครียดดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีมาสู่เรา แต่จริงๆ หาก
มองให้ เ ป็ น โอกาสแล้ ว ความเครี ย ดมี ผ ลดี คื อ ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ รามี พ ลั ง และสร้ า ง
แรงผลักดันให้เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้หากเราไม่ยอมแพ้และมีใจฮึดสู้

ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์. (2556). รู้ทันกฎหมายอาญาไม่ยาก. นนทบุรี :
ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์.
รู้ทันกฎหมายอาญาไม่ยาก เป็นหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายที่เป็น
เรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกๆคน แต่หลายคนก็ไม่อยากเรียนรู้กฎหมายเท่าไรนัก เพราะ
คิ ด ว่ า เนื้ อ หากฎหมายค่ อ นข้ า งเข้ า ใจยาก ซั บ ซ้ อ น มี ป ริ ม าณมาก และน่ า เบื่ อ
ซึ่ง “รู้ทันกฎหมายอาญาไม่ยาก”
อาจจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้ความคิด
เกี่ยวกับกฎหมายในสายตาของหลายๆคนเปลี่ยนไป

สัมพันธ์ กิจสัมพันธ์. (2556). คําคม CEO. กรุงเทพฯ : Dดี.
เคยล้มเหลว ท้อแท้ ล้มละลาย ติดคุก ถูกหักหลัง ครอบครัวมีปัญหา
แม้กระทั่งเคยมีวัยเด็กที่ปวดร้าวบ้างไหม? หลายต่อหลายงานวิจัย ตอบตรงทุกฉบับ
ว่าทุกคน “เคย” แล้วอะไรเล่าที่ฉุดดึงเขาขึ้นมา อะไรเล่าที่พลักดันเขาไปข้างหน้า
อะไรเล่าทําให้พวกเขาก้าวสู้บุคคลผู้เป็นตํานาน 100 คําคม CEO ตอบข้อสงสัย
นั้นแล้ว
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แนะนําสื่อโสตทัศนวัสดุ

บาร์โคด

ชื่อเรื่อง

VCD02487A1C1

Century สงครามบ้าอํานาจ

VCD02488A1C1

Century จอร์จ ดับเบิลยูบุช

VCD02489A1C1

Century ภาพเหตุการณ์จริง สงครามลับสุดยอด ตอน...อาวุธโหดฮิตเลอร์

VCD02490A1C1

Century ภาพเหตุการณ์จริงหน่วยสังหาร เอส เอส

VCD02491A1C1

Century ภาพเหตุการณ์จริงสงครามลับสุดยอด ตอน...แผนพิฆาตอินทรีย์เหล็ก

VCD02492A1C1

Century ภาพเหตุการณ์จริงสงครามลับสุดยอด ตอน... หน่วยรบปีศาจ

VCD02493A1C1

สถานียึดจักวาล Space Station and Beyond

VCD02494A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 1 The Planes : ฝูงบินยานรบ
พิฆาต

VCD02495A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 2 Air Ambush : หน่วยศึกโจมตี

VCD02496A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 3 Death of the Japanese Navy
ยุทธการญี่ปุ่นโค่นศึก
โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 4 Dogfights of the Middle East
ยานพิฆาตแห่งตะวันออกกลาง
โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 11 Long Odds : การยุทธ์แห่งทะเล
คอร์รอล

VCD02497A1C1
VCD02498A1C1
VCD02499A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 12 MiG Alley : ผ่ามรสุมคาบเอเชีย

VCD02500A1C1

โคตรสงครามจานรบบรรลัยโลก Dogfights 13 The Zero Killer : นักฆ่าซีโร่
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สถิติต่างๆของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําเดือน กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าใช้ 
ใช้บริการยืม-คืน 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม
ใช้บริการ INTERNET
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สํานักฯ
ยืมวารสาร 

12,819
3,113
15
243
36,372
147

คน
เล่ม
ชื่อเรื่อง
คน
คน
เล่ม

รายการหนังสือที่มีให้บริการ 210,725 เล่ม
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 7,741 รายการ

เจ้าของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานสํานักวิทยบริการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้สํานักวิทยบริการฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสํานักวิทยบริการฯ
อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

