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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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ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
 

 

เมื่อวันที่  18  มกราคม  2559  ที่ผ่านมาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้มีโอกาสต้อนรับ   
Mr. Muhammad  Nadzri  Abdul  Aziz  และ  Ms. Salm  i Bt Idin   อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์         
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และบุคลากรของส านักฯ ได้
พาเยี่ยมชมสถานที่ และงานบริการต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ 

 

     

 

นอกจากนี้   คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเนชั่นแนลยูไนเต็ด  ประเทศไต้หวัน  ได้เดินทางมาเยี่ยมชม        
ส านักวิทยบริการฯ  ในวันที่ 21 มกราคม 2559   โดยบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ  ได้ให้การต้อนรับ  และพาเยี่ยมชม
สถานที่  ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเยี่ยมชมครั้งนี้ 
 

       

 

กิจกรรมส านักวิทยบริการฯ 
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ร่วมจัดนิทรรศกำร รำชภัฏก ำแพงเพชรวิชำกำร  ครั้งที่ 12   
 "พัฒนำท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษำ" 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ร่วมจัดนิทรรศการ  และกิจกรรมราชภัฏก าแพงเพชร 
วิชาการ  ครั้งที่  12   "พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา"  เมื่อวันที่   28-30  มกราคม  2559  โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย นิทรรศการ “อ่านเพ่ือพ่อ Read For Dad”, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมประดิษฐ์ที่ค่ันหนังสือส าหรับ
เด็ก, Book Fair, เผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน, เผยแพร่สื่อโอเพ่นซอร์ส, เผยแพร่
สื่อ การใช้งาน Microsoft office 365, เผยแพร่ระบบ KPRU LMS e-Learning, นิทรรศการ (ENGLISH CONNICTS US), 
ฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์, ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมนี้
ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
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ส ำนักวิทยบริกำรฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ใช้บริกำร 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ใช้บริการ  จัดสถานที่เนื่องใน          

เทศกาลวันปีใหม่  2559 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  ซึ่งมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่ บุคลากร  และ
นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

 

         
 
 
    

                                                                            
 
                         

      ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วย QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ   ในการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
 

 
 
      
 

      
 
 
       KPRU E BOOK           ฐานข้อมูลท้องถิ่น     KPRU e-Research          KPRU Author 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code เพือ่การสืบคน้ 
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 IT อัพเดท 
                                             
 

 
 
 

สุดยอดเมำส์เกมมิ่งแหง่ปี 2015 
 
  ส่งท้ายปี 2015 ด้วย Razer Mamba เมาส์เกมมิ่งที่ร่ าลือกันว่า “เทพและทันสมัยที่สุดในโลก” ส าหรับ
เมาส์ตัวนี้ก็จัดเป็นเมาส์ไร้สายส าหรับเล่นเกมอีกตัว ที่แบรนด์ Razer เคยพยายามดันเมาส์ประเภทนี้มาตั้งแต่สมัยปี 54 โดย
ตัวเด่นๆ ในตอนนั้นก็มี Razer Mamba 4G และ Razer Ouroboros หลังจากสองตัวนี้ออกสู่ตลาด ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี
มากๆ เลยทีเดียว  ในครั้งนี้ ทาง Razer ก็เปิดตัว Razer Mamba 2015 รุ่นปรับปรุงจาก Razer Mamba 4G ที่ได้เพ่ิม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปมากมาย อาทิ ระบบแสงสี RGB ที่สามารถแสดงผลของสีได้มากถึง 16.8 ล้านสี ระบบปรับน้ าหนัก
การคลิกของเมาส์ ที่สามารถปรับได้อย่างอิสระ  และสุดท้ายระบบ DPI ที่ใส่ความละเอียดมาให้สูงถึง 16,000 DPI !! 
  การออกบบยังคงคล้ายกับรุ่น Mamba 4G และ DeathAdder แต่ได้เพ่ิมในส่วนของแสง RGB หรือที่ 
Razer เรียกว่า Charoma ที่ตอนนี้เป็นสียอดฮิตของอุปกรณ์เกมม่ิงเกียร์ (จากที่เมื่อก่อนมีเฉพาะแสงสีเขียวเท่านั้น) แต่ด้วย
จุดเด่นที่คาดไม่ถึงว่าจะใส่มาคือ Razer Adjustable Click Force Technology ระบบปรับระดับน้ าหนักการคลิก ซึ่งเป็น
ครั้งแรกของโลกเลยที่ท าออกมา โดยการปรับนั้นจะใช้ไขควงแบบพิเศษที่  Razer นั้นแถมมาให้พร้อม โดยหากไขแน่นก็
จะต้องใช้แรงกดมากข้ึน เหมาะกับพวกเกมวางแผนแนว Mamba ตอนคลิกสกิลใส่ศัตรูแบบแน่นๆ เน้นๆ นั่นเอง หากไขเบา 
ก็จะใช้แรงกดน้อย ท าให้เมาส์ตอบสนองเร็ว เหมาะส าหรับเกม FPS ที่เน้นความว่องไวเวลายิง เป็นต้น 
  ส าหรับตัว Mamba 2015 จะมาพร้อมกับแท่นวาง ซึ่งเป็นทั้งที่ชาร์จและตัวส่งสัญญาณเวลาที่ใช้งานแบบ
ไร้สายนั่นเอง ตัวนี้ก็พัฒนาจากแท่นแบบเก่า ด้วยการเพ่ิมแสง RBG รอบตัวฐานท าให้เวลาใช้งานแบบไร้สาย 2 ตัวนี้จะเด่น
สวยงามมาก ส่วนการปรับแต่งสีนั้นก็จะท าผ่านซอฟต์แวร์ Synapse 2.0 ที่สามารถปรับแต่งได้ละเอียดสุดๆ และใช้งานง่าย
มาก  ส่วนที่น่าตกใจอีกอย่างคือ ค่า 16,000 DPI ซึ่งเป็นความเร็ว Cursor (ลูกศรของเมาส์) ที่จะเลื่อนเร็วกว่าปกติหลาย
เท่า ท าให้สามารถกวาดเมาส์ยิงศัตรูหรือใช้งานบนจอคอมพ์ที่มีขนาดใหญ่ได้ทั่วถึง ซึ่งค่า DPI ขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไร
แล้วครับ สุดท้ายคือเรื่องความแข็งแรง โดยส่วนตัวจากที่เคยลองใช้งานแล้วพบว่า ยังดูบอบบางไปนิดเมื่อเทียบกับรุ่น 
Ouroboros ที่ใช้วัสดุพลาสติกอย่างดี และดูแข็งแรงกว่า  แต่ตัว Mamba ก็ได้ในส่วนของเทคโนโลยี ความสวยงามและการ
ตอบสนองเพ่ีอการเล่นเกมที่ดีกว่าแทน  ยอมรับเลยว่า ตัวเซนเซอร์ของมันนั้นแม่นย ามากๆ ถึงมากที่สุดส าหรับราคาก็ตาม
สไตล์เมาส์ระดับสูงของทาง Razer เลยครับ อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาท แต่ก็ต้องบอกว่าคุ้ม เพราะว่าตัวเมาส์ก็เทพสม
ค าร่ าลือ ส่วนกล่องบรรจุนั้นบอกเลยว่าหรูหรายิ่งนัก 
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ปภาดา อมรนุรัตน์กุล. (2555). SEO & กำรตลำดออนไลน์ ท ำเว็บดัง +      

ร้ำนเด่นได้ง่ำยนิดเดียว. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.  
หนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้ทุกคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการ

ออนไลน์ได้เข้าใจได้ง่ายๆ เพราะย่อยความรู้ต่างๆ ออกเป็นภาษาง่ายๆ ที่
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยที่เนื้อหาในหนังสือนี้จะอธิบายถึงการโปรโมทเว็บ
ให้และเกิดได้ด้วยตนเอง จะเน้นหนักไปที่การท า SEO ที่ใครหลายๆคน ก็อยาก
ให้เว็บติดอันดับ 
 
 
 
ยุวนาฏ  คุ้มขาว. (2556). love to share = รักคือกำรแบ่งปัน 

ร่วมกันเรำอยู่. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.  
แนวคิดการบริโภคร่วมกันดีอย่างไร? และท าไมการเข้าถึงจึงมี

ความหมายมากกว่าการครอบครอง? ร่วมหาค าตอบผ่านสารพันโมเดลการ
บริโภคร่วมกัน ซึ่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ว่าเป็น "หนึ่งในสิบความคิด
ที่จะเปลี่ยนโลก" พร้อมกับการยืนยันว่า วิธีที่ดีที่สุดในการท าให้โลกนี้น่าอยู่มาก
ขึ้น ก็คือการเริ่มต้นจากเรื่องรอบตัวเรานั่นแอง 
 

 
 

สิริญา  ใจบุญ. (2556). กินล้ำงเชื้อโรค. กรุงเทพฯ: ฐานบัณฑิต.    
  คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเเละอาการเจ็บป่วย

ต่างๆ ว่าควรรับประทานอะไรดีที่ไม่ใช่ยา เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ หนังสือเล่มนี้จึงได้เเนะน าวิธีการบ าบัดเพ่ือรักษา
เเละป้องกันด้วยวิธีธรรมชาติไป เเละก็ได้ผลกลับมาเป็นที่น่าพอใจ นั่นคือ 
อาการป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงอาการป่วยหนักหนาสาหัส เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้น จะเรียกว่าทูอินวันก็ได้ เพราะฉนั้นขอเเนะน าให้มีคู่มือเล่มนี้ติดบ้านไว้ เพ่ือ
ความอุ่นใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเเละคนที่คุณรัก 

 แนะน าหนังสือใหม่ 

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=190142&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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โสภณ  พรโชคชัย. (2558). บริหำรด้วยรัก. กรุงเทพฯ: วีรัชการพิมพ์.  
  หนังสือเล่มนี้   ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการบริหารของวิสาหกิจ
เอกชน  "AREA" (บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส)  บริษัทที่ปรึกษา
การลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเมิน วิจัย วิสาหกิจเอกชนที่แม้ไม่ได้ร่ ารวย
มหาศาล    แต่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร    และไม่เคยเอาเปรียบใคร      
แนวทางการบริหารของ "AREA"  พิเศษอย่างไร  กรณีตัวอย่างในเล่มนี้อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจต่างๆ   ได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 

ชัยกฤต  นัตถิไพบูลย์. (2557). ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนบริกำรทุกประเภท =  
English for all staff services. กรุงเทพฯ: สมใจการพิมพ์.  
หนังสือเล่มนี้   เป็นคู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    โดยมีการ

จัดหัวข้อและหมวดหมู่แบบไม่ซ้ าใคร อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา ซึ่งให้รายละเอียด
ครอบคลุมหมวดหมู่เพ่ือการพูดฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็น งานบริการด้านการเดินทาง 
และการท่องเที่ยว  งานบริการด้านโรงแรม   และที่พัก   งานบริการด้าน
ร้านอาหาร  และภัตตาคาร  งานบริการด้านห้างสรรพสินค้า  และร้านค้าทั่วไป 
งานบริการด้านสุขภาพ  และงานบริการด้านส านักงาน   ส าหรับบุคคลทั่วไปที่
สน ใจ  และผู้ ที่ ก าลั งฝึ กพูดภาษาอังกฤษไม่ควรพลาดหนั งสื อเล่ มนี้ ! 
 
 

 

สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ และคณะ. (2557). รอยจำรึกบนเส้นทำงเพำะพันธุ์ 
ปัญญำ. กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  
มายาภาพของวิจัยคือภารกิจเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่  ที่ผู้มีการศึกษาสูง

เท่านั้นจึงจะได้รับการสัมปทานให้ท าวิจัย แท้ท่ีจริงแล้ว วิจัยคือ กระบวนการ 
พัฒนาปัญญาของมนุษย์    การศึกษาไทยจะหลุดพ้นบ่วงกับดักการท่องจ าเนื้อ
ความรู้เพ่ือเข้าสู่ทักษะคิดในศตวรรษที่ 21 ได้   หนังสือเล่มนี้เล่ากระบวนที่
พัฒนาครู   (ผ่านคนท างานเป็น coach)  เพ่ือเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับวิจัย ให้
เห็นรูปลักษณ์ใหม่ของวิจัย   และน้อมรับเอาวิจัยที่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ของศิษย์ 

 
 

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=204567&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=204515&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=204430&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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Bonner, Philip. L.R. & Hargreaves, Alan J.  (2011). Basic bioscience  

laboratory techniques : a pocket guide. West Sussex:    
John Wiley & Sons. 
This unique, practical, pocket-sized guide and reference 

provides every first year bioscience student with all they need to 
know to prepare reagents correctly and perform fundamental 
laboratory techniques. It also helps them to analyse their data 
and present their findings, in addition to directing the reader, via a 
comprehensive list of references, to relevant further reading 

 
 
 
 

Jones, Steven & Murphy, Lynne. M. & Paradis, Carita &          
Willners, Caroline. (2012). Antonyms in English :  
construals,constructions and canonicity.  
Cambridge:  Cambridge University Press.          
This book provides an extensive investigation of antonyms 

in English and offers an innovative model of how we mentally 
organize concepts and how we perceive contrasts between them. 
The authors use corpus and experimental methods to build a 
theoretical picture of the antonym relation, its status in the mind 
and its construal  

 
 
 

 
Shewfelt,  Robert. L. (2009). Introducing food science.            

Boca Raton: Taylor & Francis Group. 
As daily consumers of foods and beverages, everyone has 

opinions and interests about their diet choices. However, many 
questions about food are often non-technical and, therefore, defy 
technical answers. Introducing Food Science addresses a range of 
food issues facing today’s consumer, proceeding from a general 
and student-friendly discussion to an in-depth technical overview 
of the basic principles of food science. 

 
 

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=Basic%20bioscience%20%20laboratory%20techniques%20%3A%20a%20pocket%20guide&mode=BASIC&activeMenuItem=false
http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=Introducing%20food%20science&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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บำร์โคด ชื่อเรื่อง 
VCD00183A1C1 Snakes : งู 

VCD00184A1C1 Elephants : ช้าง 

VCD00185A1C1 Bears : หมี  

VCD00186A1C1 Birds of Prey : นกนักล่า  

VCD00187A1C1 The end of the earth : วาระสุดท้ายของโลก 

VCD00188A1C1 Great Apes : วานร 

VCD00189A1C1 Whales : ปลาวาฬ   

VCD00190A1C1 งานช่างพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

VCD00191A1C1 การขยายพันธุ์พืช  

VCD00192A1C1 แผ่นดินอยุธยา 

VCD00195A1C1 ท่องไทยท่องโลก ชุด 3 ตอน มาเลเซีย ไต้หวัน 

VCD00196A1C1 ท่องไทยท่องโลก ชุด 5 ตอนเยือนลาว พิชิตดอยดัง 

VCD00197A1C1 ท่องไทยท่องโลก ชุด 10 : เสน่ห์เมืองระยอง ทะเลทองภูเก็ต 

VCD00198A1C1 Italy : ท่องเที่ยวอิตาลี 

VCD00199A1C1 นาฎศิลป์ไทย ชุดที่ 8 การแสดงภาคเหนือ 

VCD00200A1C1 ทิเบต สูงสุดฟ้าหลังคาโลก 

VCD00203A1C1 เส้นทางอาชีพ ช่างแต่งหน้า 1 

 

แนะน ำส่ือโสตทศันวสัด ุ

http://liberty.kpru.ac.th/liberty/opac/search.do?queryTerm=VCD00184A1C1&mode=BASIC&activeMenuItem=false
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สถิติต่ำงๆของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำเดือน มกรำคม 2559 

ผู้เข้าใช้        20,404      คน 
ใช้บริการยืม-คืน        3,289      เล่ม 
ใช้โสตทัศนวัสดุและบริการซีดี-รอม            -         ชื่อเรื่อง 
ใช้บริการ INTERNET          268      คน 
บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ส านักฯ     178,465      คน 
ยืมวารสาร            -         เล่ม 

 

รายการหนังสือที่มีให้บริการ  205,133  เล่ม 
รายการซีดี-รอมที่มีให้บริการทั้งหมด 8,219 รายการ 

เจ้ำของ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

                 วัตถุประสงค ์                           ที่ปรึกษำ       กองบรรณำธิกำร 
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานส านักวิทยบริการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิิฐ  ธัญญะวนั  นางสาวรุ่งรุจี  ศรดีาเดช                         
2. เพื่อให้บริการข่าวสารแก่ผู้ใช้ส านักวิทยบริการฯ      รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ์      นางไพรัตน์  พวงผกา 

3. เพื่อเผยแพรส่ารสนเทศแก่ผู้สนใจท่ัวไป  นางสาวรุ่งรุจี  ศรดีาเดช   บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 

4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานส านักวิทยบริการฯ         อาจารย์ยตุิธรรม  ปรมะ   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศลิปณ์รงค์  ฉวีพัฒน์  


