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วิสัยทศัน ์

        เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560 
  
          พันธกิจ 

           1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ                
    เพ่ือสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ  
    ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน 
    พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ 
         มหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูล 
    อิเล็กทรอนิกส์  
6. ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ  
    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แก่ชุมชน 
    และประชาคมอาเซียน 
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การประชุมแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ   ได้เข้าประชุมแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  ประจ าปีการศึกษา  
2558  เพ่ือพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน  รณรงค์ส่งเสริมการพิสูจน์ตัวตนและรักษาสิทธิ์ในการใช้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในวันที่   16 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น.    ณ ห้องประชุม
ดอกสัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     
 
 

                                            

 

โครงการส่งเสรมิพื้นท่ีชุมชนสร้างสรรคด์้วยพลังเยาวชน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรและศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบได้น าทีมชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนเข้าพบ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วย
พลังเยาวชนภายใต้ความร่วมมือของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ (TCDC)  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ทางส านักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน   
 

 
 

ประชุม/อบรม 
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โครงการบริการวิชาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
 
 
 
 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  โครงการบริการวิชาการของส านักวิทยบริการฯ  ไดด้ าเนินการบริจาคหนังสือ   และ
เอกสารให้กับทางหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์, ห้องสมุดศูนย์ภาษา, หน่วยวิทยบริการฯ มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จ.ก าแพงเพชร, ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียน อ าเภอลานกระบือ  ซึ่งทางส านักวิทย
บริการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือและเอกสารทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าส าหรับทุกคนต่อไป 

 
 
 

                                                                         
 
 
 

 

  
กิจกรรมเกมล่ารางวัลทันข่าว 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้จัดกิจกรรมเกมล่ารางวัลทันข่าว ประจ าทุกสัปดาห์  ซึ่งเป็น
กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการฯ    โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านร่วม
กิจกรรมกับทางส านักวิทยบริการฯ  พร้อมแจกของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในทุกสัปดาห์   

 
 

 
 

กิจกรรมส านักวิทยบริการฯ 



4 
 

                   
กิจกรรมถ่าย โพสต์ ไลค ์

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้จัดกิจกรรมถ่าย โพสต์ ไลค์ ประจ าเดือนตุลาคม 2558   โดย
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช   รองผู้อ านวยการฯ   ได้เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558  ทางส านัก
วิทยบริการฯ  จึงขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ 

 
 

 
          
 
 

                      
 

                           

     ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ   ในการอ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้ใช้บริการ 

 
 
      
 

            KPRU E BOOK           ฐานข้อมูลท้องถิ่น     KPRU e-Research          KPRU Author 
 

                                                     
 

 
 
 
 
 
 

  สมาร์ตโฟนแห่งคลาวด์ 
 
   
  ในขณะที่แอปเปิลเปิดตัวสารสพัดอุปกรณ์รุ่นใหม่ประจ าปี อีกฟากมุมหนึ่งก าลังมีบริษัทหน้าใหม่ที่ก่อตั้ง
โดยอดีตผู้บริหารของกูเกิล และเอชทีซี  ได้เปิดตัวแคมเปญระดมทุนที่คว้าไปแล้วกกว่า 35 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วัน  ด้วย
รูปร่างหน้าตาที่เรียบง่ายและดูดี    บวกกับแนวคิดเรื่องความส าคัญของคลาวด์     ที่ฉายภาพวันที่คุณอาจท าสมาร์ตโฟนตก 

 IT อัพเดท 

QR Code เพือ่การสืบคน้ 
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โถส้วม  แล้วรูปภาพและข้อมูลทุกอย่างก็หายไปในพริบตา  แค่คอนเซ็ปต์นี้ท าให้เกิดกระแสตอบรับมากล้นหลาม Robin 
จากค่าย Nextbin  ถือเป็นสมาร์ตโฟนตัวแรกที่ชูจุดเด่นเรื่องการผสานคลาวด์ไว้ในทุกส่วน  โดยนอกจากจะมีพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลให้บนเครื่อง 32 กิกะไบต์แล้ว  ยังแถมบนคลาวด์ให้อีก 100 กิกะไบต์  บวกกับระบบการท างานที่ท าให้การโยนขึ้น
คลาวด์หรือดึงข้อมูลลงมาใส่บนเครื่องเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม  แอพฯ ไหนไฟล์ไหนไม่ได้ใช้งานจะถูกส่งขึ้นคลาวด์โดย
อัตโนมัติเมื่อพ้ืนที่บนตัวเครื่องเริ่มเต็ม   ผู้ผลิต Robin ให้แก่ทาง Nextbin  ก็คือ  Foxconn  โรงงานเดียวกับที่ผลิตไอโฟน  
ส่วนสเปกนั้นก็จัดเต็มพอสมควร  ด้วยหน้าจอ 5 นิ้ว  กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล, กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล, แรม 3 กิกะไบต์  
พร้อม NFC ในตัว และประมวลผลด้วย Snapdragon 808 
 
 

                           
                  

 
 
 
 

 

 

 

 

ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. (2555). AEC Thailand. กรุงเทพฯ: ปราชญ์. 
ปี 2558  นับเป็นปีทองเริ่มต้นวันใหม่ของกลุ่มประเทศในเเถบภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศที่ต้องหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือเออีซี เเลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนระหว่างกัน สิ่งที่
ตามมาคือการปรับตัวปรับโฉมใหม ่   เพ่ือเปิดรับตลาดเสรีทั้งการเเข่งขัน   ทาง
การค้าอุตสาหกรรม  การลงทุน  เเรงงานในระหว่างมิตร ดังนั้นคู่มือเล่มนี้น่าจะ
เป็นเเนวทางการช่วยให้ท่านปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ   
 

 

 

 

พินิจ  จันทร และคนอ่ืนๆ. (มปป). เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียนเชื่อมโยง 10  
ประเทศเป็นหนึ่งเดียว. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 
หนังสือเล่มนี้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ  10  ประเทศอาเซียน 

แบบบูรณาการทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจ  รวมถึงแนะน าเส้นทางการเดินทางท่ีจะเชื่อมโยงทั้งทางรถยนต์ 
และรถไฟ  ที่ก าลังจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้นี้   มาน าเสนอครอบคลุมแบบ
รอบด้าน  360 องศา  ถ่ายทอดด้วยส านวนภาษาอ่านง่าย  พร้อมภาพประกอบ
สวยงาม  

 

 แนะน าหนังสือใหม่ 

http://www.library.mju.ac.th:8080/agtxt/searching.php?MAUTHOR=%20%B6%B9%CD%C1%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%A8%D4%C3%D2%C2%D8%CA%C7%D1%CA%B4%D4%EC
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=203312&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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ฮิเดอากิ, มาซาก.ิ (2554). เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นก าไรด้วย  

Visualization. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  
หนังสือเล่มนี้รวมแนวคิดพ้ืนฐานและความหมายของการท าให้มองเห็น

สิ่งที่ควรท า และไม่ควรท าในการน าเทคนิคนี้เข้ามาใช้ในบริษัท แนวทางในการ
น าไปปฏิบัติจริง พร้อมกรณีตัวอย่างจากบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จ 
และข้อแนะน าส าคัญที่จะช่วยให้การน าเข้ามาใช้ในองค์การประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

มณฑล  แจ้งเจนกิจ. (2556). ได้เวลาลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง. กรุงเทพฯ:   
นพพันธุ์ พริ้นติ้ง. 
ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกไม่มั่นใจกันบ้าง  ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นชิน            

ในเหตุการณ์ที่ชวนให้ กระอักกระอ่วน หรือจากความทรงจ าที่ฝังใจ เเต่รู้ไหมว่า 
คนเราก็เกิดมาพร้อมกับความมั่นใจเช่นกัน เพียงเรียกมันกลับคืนมา พร้อมหรือ
ยังที่จะเปลี่ยนเเปลงตัวเอง  ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจ  เเละก้าวไปสู่ความส าเร็จ
อย่างที่คุณปรารถนา 
 

 

 

 

 

พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช. (2556). พรหมไม่ได้ลิขิต. กรุงเทพฯ:   
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด. 
เรื่องราวเชิงอัตชีวประวัติของ  "นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช"  อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี  และอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ภายในเล่มได้ถ่ายทอด
บทเรียน   และประสบการณ์ชีวิตอันมีคุณค่า  ซ่ึงเต็มไปด้วยเบือ้งหน้าเบื้องหลงั
ของการเมืองยุคทักษิณ  หลายเรื่องท่ีไม่เคยเปิดเผยมาก่อน  และมีข้อมูล
มากมายที่อาจถือเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอีกแง่มุม  ผ่านการบอกเล่า
ของตัวเขาเอง นอกจากนี้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ดร.วิษณุ  เครืองาม 
อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น  ร่วมเขียนค านิยมให้อีกด้วย นับว่าเป็น
หนังสือที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่การอ่านอีกเล่ม 
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ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2556). นานมาแล้ว : มีเรื่องเล่า นิทาน ต านาน ชีวิต.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
หนังสือเล่มนี้มีเรื่องเล่า นิทาน ต านาน ชีวิต อยู่ที่การน าแนวคิดหรือ

กรอบความคิดต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในแวดวงสังคมศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางคติชน เช่น น าแนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่มาใช้กับข้อมูล ต านานพระธาตุ 
หรือ ต านานแม่น้ าโขง ซึ่งผู้เขียนก็สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านั้นได้อย่าง
น่าสนใจและผลการวิเคราะห์ก็ท าให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของข้อมูลคติชนมากข้ึน 
อาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ และกล้าหาญที่
ประยุกต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์กับข้อมูลทางคติชน 7 

 
 
Higham, Charles & Thosarat, Rachanie. (2012). Early Thailand  

From Prehistory to Sukhothai.  Bangkok: River Books.          
Dramatic new archaeological discoveries over the past ten 

years demand a new look at Thailand s past. Drawing on his 
previous work, Prehistoric Thailand, this book with over 40% new 
material, covers the history of the kingdom from the first human 
settlement. 

 
 
 
 
 

Bloomfield, Stephen. (2013). Theory and practice corporate  
governance : an integrated approach. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
This book will be particularly suitable for students taking 

an ICSA-accredited course – giving a necessary critical view on 
governance, law and regulation – and will also be suitable for 
accountancy courses. Through utilising new conceptual models, it 
will stimulate debate among both theorists and practitioners 
looking to develop their expertise 
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Nikolaidis, Ioanis  & Iniewski, Krzysztof. (2014). Building  
sensor networks : from design to applications. Boca 
Raton:  CRC Press. 
The book presents insights from international experts 

representing both industry and academia. The first section, on 
design practices, explores alternative ways to approach the tasks 
of developing a suitable second section, on networking protocols, 
illustrates the impact of the intermediaries—the "glue" of putting 
applications together. Chapters look at ways to address traffic, 
delays in network clustering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

บาร์โคด ชื่อเรื่อง 
VCD00129A1C1 Flood : อุทกภัย 

VCD00130A1C1 Crime leb Revised : แลปอาชญากรรม 

VCD00131A1C1 Skin : ผิวหนัง 

VCD00133A1C1 Who Built the Sphinx? : ต านานผู้สร้างสฟิงซ์  

VCD00134A1C1 Weather : สภาพอากาศ 

VCD00135A1C1 Air Transportation for All : การขนส่งทางอากาศ   

VCD00136A1C1 Taste and Smell : รสและกลิ่น 

VCD00137A1C1 The brain : สมอง 

VCD00138A1C1 Glands and Hormones : ต่อมและฮอร์โมน 

VCD00139A1C1 Fire Lce and the Planets : ความร้อนและความเยือกแข็งในอวกาศ  

แนะน ำสือ่โสตทศันวสัด ุ

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=Building%20%20sensor%20networks%20%3A%20from%20design%20to%20applications.&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00130A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00131A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00133A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00135A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00138A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00139A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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บาร์โคด ชื่อเรื่อง 
VCD00141A1C1 To the Edge of Time : ขอบเขตแห่งกาลเวลา  

VCD00142A1C1 Light Fantastic : มหัศจรรย์แห่งแสง  

VCD00143A1C1 Once in a Lifetime : ในช่วงชีวิตหนึ่ง 

VCD00145A1C1 Shadows and signs : เงาและสัญลักษณ์ 

VCD00145A1C1 Size & Scale : ขนาดและการวัด  

VCD00146A1C1 Big Bang Big Mystery : ความลี้ลับของการก าเนิดจักรวาล 

VCD00147A1C1 Impact : มหันตภัยอุกาบาต   

 

 
เจ้าของ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ ที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ 
1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมงานส านักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช                         
2. เพ่ือให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้ส านักวิทยบริการฯ      รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์      นางไพรัตน์  พวงผกา 
3. เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานส านักวิทยบริการฯ         อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ   
 อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  
 

สถิติต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 

ผู้เข้าใช้        13,846     คน 
ใช้บริการยืม-คืน        3,770     เล่ม 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม            -        ชื่อเรื่อง 
ใช้บริการ INTERNET          477     คน 
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ส านักฯ     151,357     คน 
ยืมวารสาร           94     เล่ม 

 

รายการหนังสือที่มีให้บริการ  204,496  เล่ม 
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,021 รายการ 

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00141A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00142A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00143A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00145A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00146A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00147A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false

