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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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อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแบบมุ่ ง

ผลสัมฤทธิ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ   โดย ผศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน เป็นเกียรติกล่าวเปิด
การอบรม   ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ คุณประชุมชัย  วงษ์ชัยภวัฒน์ และคุณวิกรานต์  เดชอูป จากบริษัทล้านนา
มาให้ความรู้    เมื่อวันที่ 21-22  ธันวาคม 2558   เวลา 09.00-17.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ชั้น  8        
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   

    
 
 
 
 
                                            

ศึกษาดูงานส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  เดินทางไป 
ศึกษาดูงานส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ
ส านักหอสมุดฯ ได้ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ เป็นอย่างด ี
 

   
                      

ประชุม/อบรม 
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วันพ่อแห่งชาติ 
 
 

ส านักวิทยบริการฯ   ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมสมุดลงนามให้แก่ผู้ใช้บริการได้ร่วมลงนามถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา  ในวันที่  5 ธันวาคม  2558  

 

 

 

                        

  
 

 Christmas Day 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดบรรยากาศและสถานที่ในเทศกาล Christmas เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ

ได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก   ซึ่งมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่ บุคลากร  และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
 

      
 

กิจกรรมส านักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรม My Dad My Hero 

 
 
 
 

ผลจากการจัดกิจกรรม My Dad My Hero ระหว่างวันที่  19 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมามี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย และผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ ไดแ้ก่ นางสาวสุภัทชา  แก้วศรี, นางสาวชุติมา  เชื้อกสิกรรม,           
นางสาวนารีรัตน์  เตรียมพล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้รับ
รางวัลในครั้งนี้                       

                         
 

    
 
 

 
                     
 
 
                         

     ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ   ในการอ านวยความ  
สะดวกให้แกผู่้ใช้บริการ ได้แก่ 
 

 
 
      
 

      
 
 
       KPRU E BOOK           ฐานข้อมูลท้องถิ่น     KPRU e-Research          KPRU Author 
 
 
 
 

QR Code เพือ่การสืบคน้ 
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      IT อัพเดท 
                                             
 

 
 

ALPHA 1S INTELLIGENT ROBOT : หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
 
 
 ในระยะหลังๆ อุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ตโฟนหรือแท็บแล็ตนั้นมีราคาถูกมาก ไม่ว่าใครก็สามารถครอบครองได้ 
และด้วยเหตุนี้เอง  จึงท าให้บรรดาเด็กๆ  มักจะหันไปเล่นสมาร์ตโฟน  แทนที่ของเล่นกันหมด  ท าให้ของเล่นกลายเป็นของ
ตกยุคไปโดยปริยาย เพ่ือปรับให้เข้ากับยุคนี้ จึงต้องมีการพัฒนาของเล่นแบบใหม่ หรืออาจเรียกว่าเป็น “Smat Toy” ก็ได้ 
และตัวที่น ามาเสนอในวันนี้คือ เจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะ Alpha Robot Alpha หรือ OEM UBtech Alpha 1S Intelligent 
Rorot เป็นหุ่นยนต์ของเล่นคุณภาพสูง ตัวหุ่นนั้นสามารถขยับท่าทางได้หลากหลายมาก และยังมีข้อต่อที่แข็งแรงมากๆ จน
หุ่นยนต์ของเล่นสมัยก่อนเทียบไม่ติดเลยทีเดียว ส าหรับเจ้า Alpha นั้นถูกเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา เนื่องจากเรา
สามารถออกแบบท่าทางให้กับมันได้อย่างอิสระ โดยการควบคุมกับการออกแบบท่านั้นจะท าผ่านแอพฯ ที่ชื่อว่า Alpha 1S 
robot ซึ่งหมายความว่า เราสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต เป็นรีโมตควบคุมเจ้าหุ่นตัวนี้ได้นั่นเอง 
 ส าหรับการเล่นหรือใช้งานนั้น อย่างแรกที่ต้องมีคือ สามาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตพร้อมติดตั้งแอพฯ เรียบร้อย จากนั้น
ให้เปิดตัวหุ่น Alpha และเปิดตัวแอพฯ เพ่ือรอเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Bluetooh ระหว่างกัน หลังจากเชื่อมต่อแล้วก็จะพบ
หน้าต่างควบคุมพ้ืนฐาน เช่น เดินหน้า ถอยหลัง ไปซ้าย ไปขวา แต่ยังไม่หมดเท่านี้ หากเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจะสามารถ
โหลดท่าทางต่างๆ ที่มีคนท าไว้ให้แล้ว เช่น ท่าเต้นตามเพลง (Gangnam style!, Sorry Sorry และเพลงเกาหลีอีกเพียบ) 
และท่าทางต่างๆ เช่น ท่ากังฟู ท่าต่อยมวย ท่าวิ่ง ฯลฯ ซึ่งมันสมารถขยับได้ตามที่มนุษย์ขยับเลย (แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง)
นอกเหนือจากแอพฯ แล้วในตัวหุ่นจะมีช่อง Micro USB ส าหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ในจุดนี้เองที่ไว้ใช้ออกแบบ
ท่าทางต่างๆ ได้ตามใจเรา แต่อาจจะต้องใช้ทักษะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้น มันจึงถูกเรียกว่า “หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา” 
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วิโรจน์  ตระการวิจิตร. (2558). ท าง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต. กรุงเทพฯ:  

ดีเอ็มจี. 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะน าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

เน้นศาสตร์การแพทย์แนวใหม่  โดยใช้หลักการผสมผสานระหว่างการแพทย์
แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะวิชา  “ชี่กง” ที่อยู่กับวิถีชีวิตของ
ชาวจีนมาหลายพันปี 
 
 
ยุวนาฏ  คุ้มขาว. (2556). 31 วัน พูดอังกฤษได้ไหมเนี่ย. กรุงเทพฯ:            

ส.เอเซียเพลส (1989). 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้ึนเพ่ือให้ผู้ที่มีใจรักในภาษาอังกฤษ  หรือผู้ที่

ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ หัดอ่าน หัดพูด หัดฝึก เป็นวันๆ ไป  ซึ่งในเล่มได้  
แบ่งเป็นวันๆ   โดยที่ในแต่ละวันก็สามารถย้อนกลับไปฝึกอ่านได้อีกถ้าเกิดลืม
ขึ้นมา อาทิ เลข 1 หมายถึง ตอนเช้า ควรจะฝึกฝนในตอนเช้า เลข 2   หมายถึง 
ตอนกลางวัน หาเวลาว่างหลังจากรับประทานอาหารเที่ยง เเละเลข 3 หมายถึง 
ตอนเย็น ขณะนั่งรถกลับบ้าน ฝึกไปด้วยก็จะเป็นการดีมาก ไม่ยากเลย หากฝึก
พูดกับหนังสือเล่มนี้! 
 
 
สิริญา  ใจบุญ. (2557). ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น=I READ THEREFORE I AM.    

นนทบุรี: ปราณ.    
  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนดังในแวดวงต่างๆ  รวมทั้งสิ้น 20 คน 

ความหมายของ ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น ไม่ใช่แค่การได้เป็นในเส้นสายอาชีพการงาน
ของพวกเขาเท่านั้น   แต่ยังหมายรวมถึงการเป็นในสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่าน  
หนังสือที่พวกเขาเลือก   นั่นก็คือ  ความคิด  และความเป็นตัวตนของแต่ละคน  

               ถ้าคุณก าลังหาหนังสือดีๆ  สักเล่มอ่าน เล่มนี้อาจให้ค าตอบแก่คุณได้ 

 แนะน าหนังสือใหม่ 
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สิริบุปผา  อุทารธาดา. (2556). พูดอังกฤษรายวันก้าวทันอาเซียน : Speak  

English For Asean. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 
  หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษแข็งแรง  ด้วยการใส่ค าอ่านภาษาไทยในประโยคสนทนาควบคู่ไป
ด้วยและมีค าแปลประโยคต่อประโยค  ซึ่งสามารถท าให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง  เนื้อหาจึงเป็นการสมมุติเหตุการณ์ต่างๆ  เกี่ยวข้อง
กับอาชีพความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะธุรกิจในชุมชนและที่ส าคัญหนังสือ
เล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของ พัฒนา
ชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย 
 
 

 
 
 

กิตติกร  เกื้อกูล. (2556). คู่มือมีเสน่ห์ ฉบับใครๆก็ย่อมรักคุณได้ง่ายๆ : 
Good Feeling For Your Life. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 
เป็นการบรรยายสภาพอารมณ์แต่ละรูปแบบของการด าเนินชีวิตกับ

หลากหลายอารมณ์  หลากหลายเรื่องราวในชีวิตจริงของมนุษย์บวกกับแนว
ธรรมะประยุกต์ท าให้ชีวิตมีเสน่ห์เพ่ิมดีกรีให้กับชีวิต  เพ่ือให้คุณผู้อ่านได้ใช้
ความสามารถทางด้านอารมณ์ ความคิด ความสามารถของตนอย่างถูกต้องอยู่
ในหลักปทัสถานหรือระเบียบแบบแผนสังคมนั้น ๆ หนังสือเล่มนี้เชื่อได้ว่าคงจะ
มีคุณค่าส าหรับคุณผู้อ่านมากแน่นอน 

 
 
 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์. (2557). พูดดีๆ : รวมบทสัมภาษณ์จากปากคนที่พูดแต่ 
เรื่องดีๆ. กรุงเทพฯ: นิตยสาร WAY. 
เป็นบทสัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับประเด็นการศึกษา  ปัญหาที่ดินท ากิน  

ทิศทางของเกษตรอินทรีย์    เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร   
การเมืองภาคประชาชน ระบบประกันสุขภาพ   กฎหมายป้องกันการผูกขาด
ทางการค้า   บทเรียนเเละศักยภาพในการจัดการชุมชน  รวมถึงประเด็นความ
ไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้คนในสังคมสามารถพูดกันดีๆ  ได้   
ตลอดจนได้ตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังกรณีต่างๆ   ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทย    
เพ่ือให้ผู้อ่านให้ได้ร่วมหาทางออกไปด้วยกัน 
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Achua, Christopher F & Lussier, Robert N. (2013). Effective  

leadership. United States: South - Western.   
Packed with real-world examples, 'Effective Leadership' 

uses a three-pronged approach - theory, application, and skill 
development - to make key concepts immediately relevant to 
tomorrow's leaders. 

 
 
 
 
 
 
 

Kirkwood, James R. (2013). Mathematical physics with partial  
differential equations. Amsterdam: Elsevier.  
  The text presents some of the most important topics and 

methods of mathematical physics. The premise is to study in 
detail the three most important partial differential equations in 
the field - the heat equation, the wave equation, and Laplace’s 
equation. The most common techniques of solving such 
equations are developed in this book. 

 
 
 
 

Beresford, Matthew. (2013). The white devil : the werewolf in  
european culture. London: Reaktion Books. 
Matthew Beresford explains that the werewolf has long 

been present in the beliefs and mythology of the many cultures 
of Europe. He examines prehistoric wolf cults, the use of the wolf 
as a symbol of ancient Rome, medieval werewolf executions, and 
the eradication of wolves by authorities in England during the 
Anglo-Saxon period. He also surveys werewolf trials. 

 
 

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=9781111969769&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=9781111969769&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=Effective%20%20leadership&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=E010312&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=E010186&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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บาร์โคด ชื่อเรื่อง 
VCD00165A1C1 Magnetism : แม่เหล็ก  

VCD00166A1C1 Sharks : ฉลาม  

VCD00167A1C1 Earthguake : แผ่นดินไหว  

VCD00168A1C1 Horse : ม้า  

VCD00170A1C1 Alien Neighbors : เพ่ือนบ้านต่างดาว 

VCD00171A1C1 Great Whites of California : ฉลามขาวแคลิฟอร์เนีย 

VCD00172A1C1 Virus : ไวรัส  

VCD00173A1C1 Sharks : ฉลาม  

VCD00174A1C1 สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 16 ทุ่งหญ้าป่าสน  

VCD00175A1C1 Home star : โลก  

VCD00176A1C1 Flight : การบิน 

VCD00177A1C1 ขอบเขตของความมืด 

VCD00178A1C1 Cars : รถยนต์  

VCD00179A1C1 Floating interno : การเคลื่อนตัวของลาวา  

VCD00180A1C1 Great whites of Australia ฉลามขาวของออสเตรเลีย  

VCD00181A1C1 Dogs : สุนัข 

VCD00182A1C1 A star is born : ก าเนิดดวงดาว  

 
 

แนะน ำสือ่โสตทศันวสัด ุ

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00166A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00167A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00168A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00170A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00173A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00178A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00179A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00180A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00182A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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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   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  

 

สถิติต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2558 

ผู้เข้าใช้         8,593      คน 
ใช้บริการยืม-คืน        1,948      เล่ม 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม            -         ชื่อเรื่อง 
ใช้บริการ INTERNET          229      คน 
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ส านักฯ     169,999      คน 
ยืมวารสาร            56      เล่ม 

 

รายการหนังสือที่มีให้บริการ  204,796  เล่ม 
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,021 รายการ 


