
ปที่  9  ฉบับที่ 5  ประจําวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2559

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย 
นกัวิจยั นักศกึษา และบคุลากร แนะนําและเสนอชือ่ทรพัยากรสารสนเทศ
เพือ่คดัเลอืกซือ้หนังสือเขาหองสมุด ทานสามารถเสนอผานทางเว็บไซตของ
สํานักวิทยบริการฯ ไดที่ http://arcm.rmu.ac.th ที่เมนู บริการ แลวคลิก
เลือก แนะนําจัดซื้อหนังสือ หรือผานทางแฟนเพจของสํานักฯ ไดที่ 
library.rmu.ac.th และทางแอพพลิเคชั่นไลน ID Line : rmulib 

ปีที่  9  ฉบับที ่5  ประจําวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2559 

แนะนําบริการ  :  แนะนาํจัดซ้ือหนังสือ 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน
อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และบุคลากร แนะนําและเสนอช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือคัดเลือกซื้อหนังสอืเข้าห้องสมุด ท่าน
สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ ได้ที่ 
http://arcm.rmu.ac.th ที่เมนู บริการ แลว้คลิกเลือก แนะนํา
จัดซื้อหนังสือ หรือผ่านทางแฟนเพจของสํานักฯ ได้ที่ 

library.rmu.ac.th และทางแอพพลิเคช่ันไลน์  ID Line : rmulib  

 

              แนะนําบริการใหม่ : อ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) ด้วย 
คิวอาร์โค้ด (QR Code)  ในการใช้บริการท่านต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน 
โปรแกรมสําหรับอ่าน QR Code ลงมือถือก่อนใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้
งานดังนี้ 1) เลอืกวิทยานิพนธ์เล่มที่ต้องการค้นคว้า  2) เปิดโปรแกรมอ่าน  
QR Code จากมือถือ  3)  นาํกล้องโทรศัพท์มือถือโฟกัสไปที่ QR Code บน
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่ต้องการอ่าน 4)  โปรแกรมทําการถอดรหัสซึ่งปรากฏลิงค์ 
URL  5)  คลิกที่ URL แล้วเลอืกอ่านแต่ละรายการ   
           เพียง 5  ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ ขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการได้ท่ี
งานวิทยานิพนธ์ ตึกเก่า  ช้ัน 1  

 

 

  เป็นบริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์  ให้กับอาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน 
การวิจัย โดยจัดส่งที่ให้กับผูใ้ช้บริการท่ีมีความประสงค์จะยืม  สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ในทุก
ช่องทาง  

อ่านวิทยานพินธ์ฉบบัเต็มผา่นคิวอาร์โค้ด

บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Service : DDS)

ปีที่  9  ฉบับที ่5  ประจําวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2559 

แนะนําบริการ  :  แนะนาํจัดซื้อหนังสือ 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน
อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และบุคลากร แนะนําและเสนอช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือคัดเลือกซื้อหนังสอืเข้าห้องสมุด ท่าน
สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ ได้ที่ 
http://arcm.rmu.ac.th ที่เมนู บริการ แลว้คลิกเลือก แนะนํา
จัดซื้อหนังสือ หรือผ่านทางแฟนเพจของสํานักฯ ได้ที่ 

library.rmu.ac.th และทางแอพพลิเคช่ันไลน์  ID Line : rmulib  

 

              แนะนําบริการใหม่ : อ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) ด้วย 
คิวอาร์โค้ด (QR Code)  ในการใช้บริการท่านต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน 
โปรแกรมสําหรับอ่าน QR Code ลงมือถือก่อนใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้
งานดังนี้ 1) เลอืกวิทยานิพนธ์เล่มที่ต้องการค้นคว้า  2) เปิดโปรแกรมอ่าน  
QR Code จากมือถือ  3)  นาํกล้องโทรศัพท์มือถือโฟกัสไปที่ QR Code บน
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่ต้องการอ่าน 4)  โปรแกรมทําการถอดรหัสซึ่งปรากฏลิงค์ 
URL  5)  คลิกที่ URL แล้วเลอืกอ่านแต่ละรายการ   
           เพียง 5  ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ ขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการได้ท่ี
งานวิทยานิพนธ์ ตึกเก่า  ช้ัน 1  

 

 

  เป็นบริการนําส่งทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์  ให้กับอาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน 
การวิจัย โดยจัดส่งที่ให้กับผูใ้ช้บริการที่มีความประสงค์จะยืม  สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ในทุก
ช่องทาง  

อ่านวิทยานพินธ์ฉบบัเต็มผา่นคิวอาร์โค้ด

บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery Service : DDS)

แนะนําบริการ : แนะนําสั่งซื้อหนังสือ

บริการอานวิทยานิพนธฉบับเต็มผานคิวอารโคด

บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery Service : DDS)

 เชิญใชบริการ : อานวิทยานิพนธฉบับเต็ม (Full-
text) ดวยคิวอารโคด (QR Code)  ในการใชบริการทานโดย
ดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน โปรแกรมสําหรับอาน QR Code 
ลงมือถือกอนใชงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการใชงานดังนี้ 1) เลือก
วิทยานิพนธเลมที่ตองการคนควา 2) เปดโปรแกรมอาน 
QR Code จากมือถือ 3)  นํากลองโทรศัพทมือถือโฟกัสไปที่ 
QR Code บนตัวเลมวิทยานิพนธที่ตองการอาน 4)  โปรแกรม
ทําการถอดรหัสซึ่งปรากฏลิงค URL  และ5)  คลิกที่ URL แลว
เลือกอานแตละรายการ เพียง 5  ขั้นตอนงาย ๆ เพียงเทานี้ 
ขอเชญิชวนทกุทานใชบรกิารไดทีง่านวิทยานพินธ ตกึเกา  ชัน้ 1 

 สํานักวิทยบริการฯ ขอเชิญทุกทานใชบริการนําสงทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service : DDS) 
ประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ ใหกับอาจารย นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนดานการเรียน การสอน การวิจัยโดยจัดสงที่ใหกับผูใชบริการที่มีความประสงคจะยืม ติดตอสอบถาม
ได คุณสมฤดี พิณทอง โทร.093-5432002 หรือที่ โทร. 043-742616ได คุณสมฤดี พิณทอง โทร.093-5432002 หรือที่ โทร. 043-742616



หนังสือที่ไดรับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจําป  พ.ศ.2559

ขอมูลรายชื่อหนังสือบางสวนที่ไดรับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจําป พ.ศ.2559

กลุมหนังสือสารคดี

รางวัลดีเดน 

  พระพุทธรูปลานนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์  

รางวัลชมเชย  1) ทะเลไมกวางกวาปกนก : ลดาวัลย กมลาศน 2) มหาวิทยาลัยบนคันนา : ชาวนา 3) อัจฉริยะ 
1 ไร 1 แสน : ปกรณัม ทับเที่ยง และ4) ไมมีขา ใชวาไมมีลมหายใจ : รอยตรีตวนอัมรัน กูโซะ

กลุมหนังสือนวนิยาย

รางวัลดีเดน พลิ้วไปในพรายเวลา : ผาด พาสิกรณ 

รางวัลชมเชย ขามสมุทร  : วิษณุ เครืองาม

กลุมหนังสือกวีนิพนธ  

รางวัลดีเดน  คํานอย  : อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

รางวัลชมเชย 1) ปจจุบัน พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) 2) เภตรามหาชเล : ลอง จองรวี และ3) เหมือนฝนจะมา : สวรรค 
แสงบัลลังค

กลุมหนังสือรวมเรื่องสั้น 

รางวัลดีเดน นิทานกลอมประสาท  : สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต

รางวัลชมเชย 1) ครั้งหนึ่ง คิดถึงเปนระยะ : เจน จิ 2) ดั่งเรือนรางไรองคาพยพ : ภู กระดาษ  และ3) โปรโตชัวใน
ลําไสปลวก : นิติพงศ สําราญคง

ภาพกิจกรรม

 ผูบริหารและบุคลากรประชุมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยและทบทวน
การปฏบิตังิานเพือ่พฒันาการบรกิารใหมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

 ผอ.ประภาพร พิมพพาศรีภิรมย ผูอํานวยการ
สาํนกัวทิยบรกิารฯ เขารวม ในพธิปีจฉมินเิทศและบรรยาย
ใหกับภาคปกติ และภาคกศ.บป. ที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

 

 ข้อมูลรายช่ือหนังสือบางส่วนที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประจําปี  
พ.ศ.2559 
กลุ่มหนังสือสารคด ี
  รางวัลดีเด่น  
   พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน  : สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสดิ์   
  รางวัลชมเชย 1) ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก :  ลดาวัลย์ กมลาศน์  2) มหาวิทยาลัยบนคันนา : ชาวนา 
3) อัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน : ปกรณัม ทับเท่ียง    4)  ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ  : ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ 
กลุ่มหนังสือนวนิยาย 
  รางวัลดีเด่น พลิ้วไปในพรายเวลา  : ผาด พาสิกรณ์  
  รางวัลชมเชย ข้ามสมุทร   : วิษณุ เครืองาม 
กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์   
  รางวัลดีเด่น    คําน้อย   : อําไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส 
  รางวัลชมเชย 1) ปัจจุบัน พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่)   2) เภตรามหาชเล  : ลอง จ้องรวี    
3) เหมือนฝนจะมา :  สวรรค์ แสงบัลลังค ์

กลุ่มหนังสือรวมเร่ืองสัน้  
  รางวัลดีเด่น นิทานกล่อมประสาท   : สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต 
  รางวัลชมเชย 1) คร้ังหนึ่ง คิดถึงเป็นระยะ  : เจน จิ    2) ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ  :  ภู กระดาษ  
 3) โปรโตชัวในลําไส้ปลวก  :  นิติพงศ์ สําราญคง 
 

      ผู้บริหารและบุคลากรประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยและทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คุณประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมและแนะนําขัน้ตอนในการ
ตรวจสอบหน้ีสินกับทางสํานัก ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

 

ภาพกิจกรรม 

หนังสือที่ได้รบัรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ประจําปี  พ.ศ.2559 

 

 ข้อมูลรายช่ือหนังสือบางส่วนที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประจําปี  
พ.ศ.2559 
กลุ่มหนังสือสารคดี 
  รางวัลดีเด่น  
   พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน  : สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสดิ์   
  รางวัลชมเชย 1) ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก :  ลดาวัลย์ กมลาศน์  2) มหาวิทยาลัยบนคันนา : ชาวนา 
3) อัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน : ปกรณัม ทับเท่ียง    4)  ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ  : ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ 
กลุ่มหนังสือนวนิยาย 
  รางวัลดีเด่น พลิ้วไปในพรายเวลา  : ผาด พาสิกรณ์  
  รางวัลชมเชย ข้ามสมุทร   : วิษณุ เครืองาม 
กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์   
  รางวัลดีเด่น    คําน้อย   : อําไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส 
  รางวัลชมเชย 1) ปัจจุบัน พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่)   2) เภตรามหาชเล  : ลอง จ้องรวี    
3) เหมือนฝนจะมา :  สวรรค์ แสงบัลลังค ์

กลุ่มหนังสือรวมเร่ืองสัน้  
  รางวัลดีเด่น นิทานกล่อมประสาท   : สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต 
  รางวัลชมเชย 1) คร้ังหนึ่ง คิดถึงเป็นระยะ  : เจน จิ    2) ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ  :  ภู กระดาษ  
 3) โปรโตชัวในลําไส้ปลวก  :  นิติพงศ์ สําราญคง 
 

      ผู้บริหารและบุคลากรประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยและทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คุณประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมและแนะนําขัน้ตอนในการ
ตรวจสอบหน้ีสินกับทางสํานัก ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

 

ภาพกิจกรรม 

หนังสือที่ได้รบัรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ประจําปี  พ.ศ.2559 


