ปีที่ 9ปฉบั
นพฤษภาคม
ทบี่ ที9่ 5 ประจํ
ฉบัาบวันทีที่่ 15เดือประจํ
าวันพุทีทธศั่ 1กราชเดือ2559
นพฤษภาคม

พุทธศักราช 2559

แนะนําบริการ : แนะนําจัดซื้อหนังสือ

แนะนําบริการ : แนะนําสั่งซื้อหนังสือ

สํานัสํกาวินัทกยบริ
การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอเชิญขอเชิ
ชวน ญชวนอาจารย
วิทยบริ
การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักศึกคษาลากร
และบุ
คลากร
แนะนําและเสนอชื
่อ
นัอาจารย์
กวิจยั นักนัศึกกวิจษาัย และบุ
แนะนํ
าและเสนอชื
อ่ ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื
ดเลือกซือ้ หนังสือเข่อคัาหดเลื
องสมุ
ทรัอ่ พคัยากรสารสนเทศเพื
อกซืด้อทหนัานสามารถเสนอผ
งสือเข้าห้องสมุด าท่นทางเว็
าน บไซตของ
สํสามารถเสนอผ่
านักวิทยบริการฯ
ไดทบี่ http://arcm.rmu.ac.th
ทีได้่เมนู
ยานิ
นธ์การฉแลบัวบคลิเต็ก มผ่านค
านทางเว็
ไซต์ของสํานัอ่กาวิทนวิ
ยบริท
การฯ
ทพ
ี่ บริ
เลือก แนะนําจัดซื้อหนังสือ หรือผานทางแฟนเพจของสํานักฯ ไดที่
http://arcm.rmu.ac.th ที่เมนู บริการ แล้วคลิกเลือก แนะนํา
library.rmu.ac.th และทางแอพพลิเคชั่นไลน ID Line : rmulib
จัดซื้อหนังสือ หรือผ่านทางแฟนเพจของสํานักฯ ได้ที่

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

บริการอานวิทยานิพนธฉบับเต็มผานคิวอารโคด

ใชพบนธ์
ริ กฉารบับ:เต็อมาผ่นวิ
อ่านวิเชิทญยานิ
านคิทวยานิ
อาร์พโค้นธ
ด ฉ บั บ เต็ ม (Full-

text) ดวยคิวอารโคด (QR Code) ในการใชบริการทานโดย
การใหม่
: อ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) ด้วย
ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น โปรแกรมสําหรัแนะนํ
บอาานบริQR
Code
ลงมือถือกอนใชงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการใช
งานดั
งนี้ 1)ในการใช้
เลือก บริการท่านต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
คิวอาร์โค้ด (QR
Code)
วิ ท ยานิ พ นธ เ ล ม ที่ ต อ งการค นโปรแกรมสํ
คว า 2) าเป
า นลงมือถือก่อนใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้
หรัดบอ่โปรแกรมอ
าน QR Code
QR Code จากมือถือ 3) นํากลองโทรศัพทมือถือโฟกัสไปที่
งานดั
้ 1) เลือากวิ
พนธ์เล่มที่ต้องการค้นคว้า 2) เปิดโปรแกรมอ่าน
QR Code บนตัวเลมวิทยานิพนธ
ที่ตงอนีงการอ
น ท4)ยานิโปรแกรม
จากมืคลิอถืกอที่ URL
3) นําแล
กล้วองโทรศัพท์มือถือโฟกัสไปที่ QR Code บน
ทําการถอดรหัสซึ่งปรากฏลิงค QR
URLCode
และ5)
เลือกอานแตละรายการ เพียง ตั5วเล่มขัวิ้นทตอนง
ย ทๆี่ต้อเพีงการอ่
ยงเทาานนี้ 4) โปรแกรมทําการถอดรหัสซึ่งปรากฏลิงค์
ยานิพานธ์
ขอเชิญชวนทุกทานใชบริการไดURL
ทงี่ านวิ5)ทยานิ
ตึกแล้
เกาวเลืชัอน้ กอ่1 านแต่ละรายการ
คลิกพทีนธ
่ URL

คิวอ

โปร

งาน

QR

ตัวเ

UR

เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ ขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการได้ที่
งานวิทยานิพนธ์ ตึกเก่า ชั้น 1

บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery Service : DDS)
วิทยบริก(Document
ารฯ ขอเชิญทุDelivery
กทานใชบService
ริการนําส: งDDS)
ทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service : DDS)
บริการนํสําาส่นังกเอกสาร

งาน

ประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ ใหกับอาจารย นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนดานการเรียน การสอน การวิจัยโดยจัดสงที่ใหกับผูใชบริการที่มีความประสงคจะยืม ติดตอสอบถาม
เป็นบริพิกณารนํ
ทรัพยากรสารสนเทศหรืประเภทหนั
งสือทั่วไป วิทยานิพนธ์
ับอาจารย์
วิจัย
บริให้กการนํ
าส่นังกเอกสาร
(Documen
ได คุณสมฤดี
ทองาส่งโทร.093-5432002
อที่ โทร. 043-742616
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน

การวิจัย โดยจัดส่งที่ให้กับผูใ้ ช้บริการที่มีความประสงค์จะยืม สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ในทุก

กลุ่มหนังสือนวนิยาย
าสนามหายานแบบตั
น
ตระนิ
ก
ายวั
ช
รยาน
:
สุ
ร
สวั
ส
ดิ
์
ศุ
ข
สวั
ส
ดิ
์
หนังสือที่ไดรับรางวัลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจําป พ.ศ.2559
กนก : ลดาวั
ลย์ กมลาศน์
2) มหาวิ
ยบนคั
นนา : ชาวนา กษาขั้นพื้นฐาน
รางวั
ลดีประจํ
เด่นาป พ.ศ.2559พลิ้วไปในพรา
ขอมูลรายชื
่อหนังสือบางส
วนที่ไดทรยาลั
ับรางวั
ลจากคณะกรรมการการศึ
(สพฐ.)

ยง 4)กลุไม่ม มหนัีขางสืใช่อสารคดี
ว่าไม่มีลมหายใจ : ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ

รางวัลชมเชย

รางวัลดีเดน

ข้ามสมุทร :

กลุนตระนิ
่มหนักายวั
งสืชอรยาน
กวี:นสุิพรสวันธ์
วลา : ผาด พาสิพระพุ
กรณ์ทธรูปลานนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตั
สดิ์ ศุขสวัสดิ์

ทยาลัลยดีบนคั
ษณุ เครืองาม รางวัลชมเชย 1) ทะเลไมกวางกวาปกนก : ลดาวัลย กมลาศน 2) มหาวิ
รางวั
เด่นนนา : ชาวนา
คําน้3)อยอัจฉริย: ะอําไพพ
1 ไร 1 แสน : ปกรณัม ทับเที่ยง และ4) ไมมีขา ใชวาไมมีลมหายใจ : รอยตรีตวนอัมรัน กูโซะ

ณ น้อยหนูจัตุรัส

รางวัลดีเดน พลิ้วไปในพรายเวลา : ผาด พาสิกรณ

ย แสนยะมูล (กุดจี่) 2) เภตรามหาชเล : ลอง จ้องรวี

สาท :

รางวัลชมเชย

กลุมหนังสือนวนิยาย
รางวัลชมเชย ขามสมุทร : วิษณุ เครืองาม

กลุมหนังสือกวีนิพนธ
รางวัลดีเดน คํานอย : อําไพพรรณ นอยหนูจัตุรัส

3) เหมือนฝนจะมา : สวรรค์ แสงบัลลังค์

กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสัน้

รางวั
ลดีและ3)
เด่นเหมือนฝนจะมานิท: านกล่
สุรรางวั
ศักดิลชมเชย
์ กาญจนภู
1) ปษจิตจุบัน พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) 2) เภตรามหาชเล : ลอง
จองรวี
สวรรค อมป

แสงบัล: ลัเจน
งค จิ 2) ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ : ภู กระดาษ
งเป็นระยะ

คง

1) ปัจจุบัน พ

กลุมหนังสือรวมเรื่องสั้น

รางวัลดีเดน นิทานกลอมประสาท : สุรศักดิ์ กาญจนภูษ3)
ิต

รางวัลชมเชย

1) ครั้งหนึ่ง ค

โปรโตชัวในลําไส้ปลวก : นิติพงศ์ สําร

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

ผู้บริหารและบุคลากรประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
สบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน

วิทยาลัยและทบทวนการปฏิ
บัติงานเพืม่อเพืพั่อฒเตรี
นาการบริ
ผู บ ริ ห ารและบุคลากรประชุ
ยมความ การให้มี

สิทธิภาพมากยิ
่งขึ้น
หนวยงานภายนอกและภายในมหาวิ
ทยาลัยและทบทวน

พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาจาก

ปร

การปฏิบตั งิ านเพือ่ พัฒนาการบริการใหมปี ระสิทธิภาพมาก
วยการสํยิา่งนัขึ้นกวิทยบริการฯ เข้าร่วมและแนะนําขัน้ ตอนในการ

มห

มนิเทศ ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

ปร

ผอ.ประภาพร พิมพพาศรีภิรมย ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ เขารวม ในพิธปี จ ฉิมนิเทศและบรรยาย
ให กั บ ภาคปกติ และภาคกศ.บป. ที่ ค าดว า จะสํ า เร็ จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํา

ตรวจสอบหนี้สินกับทางสํานัก ในพิธีป

ประจําปีการศึกษา 2558

