
วัฒนธรรมประเพณี  เกี่ยวกับวันคริสต์มาศและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

        

สังสรรค์ปีใหม่สํานักวิทยบรกิาร 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรคปี์ใหม่ 2558 ขึน้ ภายในงานมีการจับ
สลากรางวัลมากมาย  เพ่ือสรา้งสีสันและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ที่มาร่วมงาน 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา 
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ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม พุทธศักราช 2558

ที่ปรึกษา : นางประภาพร  พิมพพาศรีภิรมย  นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร  อาจารยวุฒิชัย พรพัชรพงศ  

              ผศ.นวรัตน เดชพิมล

กองบรรณาธิการ : นางภัทรินทร  นอยเจริญ  นางสุจิตรัตน ภูศรีฤทธิ์  นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจันทา  

                        นายปกรณ รัตนทํา นายภาดล ทาไธสง 

ออกแบบ/พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

กองบรรณาธิการ

ปีที่ 8  ฉบับที ่1 ประจําเดือนมกราคม พทุธศักราช 2558 

 

 
เชิญชวนใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

  ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสาร
ทั่วโลกมากกว่า 800 รายช่ือ  
  ProQuest Dissertations & Theses Fulltext เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
เก็บรวมรวมข้อมูลที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาในทวีปอเมริกา 
แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 
  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการ เน้ือ หาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลรายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป บทความฉบับเต็ม 
  Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เน้ือหาครอบคลุม สาขาวิชาหลักทั้ง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร 9,200 รายชื่อ 
  ScienceDirect เป็นฐานข้อมูล e-journal และ E-book ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใกลสิ้นสุดวาระแหงปเกา 
ขอใหเรื่องเศรา ๆ เคยราวฉาน 

จงสิ้นสุดลงไปกับวนัวาน 
ขอใหมีแตความหวานปใหมเอย 
ขอใหม่ังใหมีดวยเงินทอง 

สิ่งราย ๆ จงท้ิงไปใน..ปเกาเอย.. 

สํานักวิทยบรกิารฯ ยินดีต้อนรับ 
นักศึกษาสู่ภาคเรียนที่ 2 เปดิเทอมใหม่ 
ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเรียน  

อย่าลืมแวะมาอ่านหนังสือทีห่้องสมุดกันนะคะ 
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ขอใหมั่งใหมีดวยเงินทอง
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สํานักวิทยบริการฯ ยินดีตอนรับ

นักศึกษาสูภาคเรียนที่ 2 เปดเทอมใหม

ขอใหมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

อยาลืมแวะมาอานหนังสือที่หองสมุดกันนะคะ

 งานบริการยืม – คืน จัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ ใหผูใชบริการมีสวนรวมในกิจกรรมการเขาสูเทศกาลคริสตมาส

สุขสันตตอนรับวันปใหมอยางอบอุน ลุนรับของรางวัลไดงาย ๆ กับกิจกรรมสอยดาวพาโชค ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใช

บริการ ผูใชบริการไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสํานักวิทยบริการ และไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี  เกี่ยวกับวันคริสตมาศและวัน

สงทายปเกาตอนรับปใหม

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดจัดงานเล้ียงสังสรรคปใหม 2558 ขึน้ ภายในงานมกีารจับสลากรางวลัมากมาย  

เพื่อสรางสีสันและความสนุกสนานใหแกบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ที่มารวมงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา

สอยดาวมหาสนุก
กิจกรรมของสํานักวิทยบริการฯ

สังสรรคปใหมสํานักวิทยบริการ



แนะนําหนังสือ

  ABI/INFORM Complete เปนฐานขอมูลทางดานธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร และสามารถสืบคนบทความฉบับเต็มไดจากวารสารทั่วโลกมากกวา 800 รายชื่อ 

  Proquest Dissertations & Theses fulltext เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เก็บรวมรวมขอมูลที่เปน

วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาในทวีปอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา 

มากกวา 1,000 แหง ประกอบดวยวิทยานิพนธฉบับเต็ม และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ

  ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว

และเอกสารในการประชุมวิชาการ เนื้อ หาเอกสารประกอบดวยขอมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป บทความฉบับเต็ม

  Web of Science เปนฐานขอมลูบรรณานกุรมและสาระสงัเขป เนือ้หาครอบคลมุ สาขาวชิาหลกัทัง้วทิยาศาสตร สงัคมศาสตร 

มนุษยศาสตร จากวารสาร 9,200 รายชื่อ

  ScienceDirect เปนฐานขอมูล e-journal และ E-book ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยอนหลังตั้งแตป 1995

  SpringerLink – Journal เปนฐานขอมลูวารสารอเิลก็ทรอนกิส วทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรสขุภาพ ครอบคลุม

วารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน

  Science Direct เปนฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยหนังสือและวารสาร ทั้งสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร มนษุยศาสตร โดยสามารถสบืคน และเรยีกดเูอกสารฉบบัเตม็ จากวารสารประมาณ 1,700 รายชือ่ ตัง้แตป 1995 – ปจจบุนั

  Emerald บทความในรูปแบบ PDF จํานวน 68,000 บทความที่สามารถคนหาไดจากวารสารมากกวา 120 ฉบับ 

  และฐานขอมลูอืน่ๆ อกีมากมาย ทานทีส่นใจสามารถเขาสบืคนขอมูลไดที ่URL: http://arcm.rmu.ac.th/arcm/onlinedb.php

เชิญชวนใชฐานขอมูลออนไลน 4 Tips ปองกันโรคจากสมารทโฟน

ย้อนหลังต้ังแต่ปี 1995 
  SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน 
  Science Direct เป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหนังสือและวารสาร ทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์ โดยสามารถสบืค้น และเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม จาก
วารสารประมาณ 1,700 รายช่ือ ต้ังแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน 
  emerald บทความในรูปแบบ PDF จํานวน 68,000 บทความท่ีสามารถค้นหาได้จากวารสารมากกว่า 
120 ฉบับ  
  และฐานข้อมลูอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่านที่สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ URL: 
http://arcm.rmu.ac.th/arcm/onlinedb.php 
   

 

10 อันดับผูใชบริการท่ียืมหนังสือมากท่ีสดุ ประจําเดือนธันวาคม 2557  
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ – สกุล สังกัด จํานวน 

1 549010180104 ขวัญชัย ขัวนา ครุศาสตร / หลักสูตรและการเรียนการสอน 52 
2 539110170113 พิเชษฐพงษ โคตรทอง ครุศาสตร /วิจัยและประเมินผลการศึกษา 52 
3 553410010149 วิไลรัตน ภามนตรี ครุศาสตร / ภาษาไทย 45 
4 543410060311 พัชรีพร ธุระธรรม ครุศาสตร / ชีววิทยา 41 
5 553170040149 อาทิตย จันทรเปลง IT /  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 37 
6 553410090208 ณัฐวรรณ ลาสิทธิ์ ครุศาสตร / วิทยาศาสตร 36 
7 553410040137 จักรกริช ออนบัวขาว ครุศาสตร / คณิตศาสตร 34 
8 543410010144 ปราชญากร หมื่นหาวงศ ครุศาสตร / ภาษาไทย 32 
9 573410010122 สิริพรรณ คงมั่น ครุศาสตร / ภาษาไทย 32 
10 553410040124 ศุภารัตน นิลพันธ ครุศาสตร / คณิตศาสตร 31 

 

4 Tips ป้องกันโรคจากสมาร์ทโฟน 
  คอมพิวเตอร์วิช่ันซินโดรม (Computer Vision Syndrome) โรคยอดฮิตของวัยรุ่นคนอินเทรนด์ ถือ
เป็นกลุ่มอาการใกล้ตัวของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนที่ตอ้งระวัง  นายแพทย์ วรวิทย์ พัชรเกษ
สกุล ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรศาสตร์ แพทยท์ี่ปรึกษาอาสมสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เขตตลิง่ช่ัน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  เผยเทคนิคง่ายๆ ในการใช้อย่างปลอดภัยไว้ดังน้ี 
  1. ควรอยู่ห่างจากหน้าจอไม่น้อยกว่า  15  นิ้ว 

 คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome) โรคยอดฮิตของวัยรุนคนอินเทรนด ถือเปนกลุมอาการใกลตัว

ของผูใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟนที่ตองระวัง  นายแพทย วรวิทย พัชรเกษสกุล ผูเชี่ยวชาญดานอายุรศาสตร แพทยที่

ปรึกษาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  เขตตลิ่งชั่น สังกัดกรุงเทพมหานคร  เผยเทคนิคงายๆ ในการใชอยางปลอดภัย

ไวดังนี้

  1. ควรอยูหางจากหนาจอไมนอยกวา 15 นิ้ว

  2. พักสายตาทุก ๆ  15 นาที และกะพริบตา 15 ครั้ง เพราะการจองมองนานๆ จะทําใหกะพริบตานอยลง  เกิดอาการตาแหง

และปวดกระบอกตา

  3. ควรมองตํ่าลงเล็กนอย ทํามุม 15 องศากับหนาจอ

  4. หนาจอตองมีแสงสวางจากวาสภาพแวดลอมรอบๆ ทดสอบโดยนาํกระดาษสีขาวมาเทียบกบัหนาจอ ควรเห็นหนาจอสวาง

กวากระดาษประมาณ 15 เปอรเซ็นต และไมควรใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทในที่มืด

  ดูแลตัวเองดวยวิธีงายๆ  เพียงเทานี้ก็บอกลาภัยรายไปไดเลย (ที่มา : ชีวจิต ปที่ 17 ฉบับ 388 หนา 16)

  2. พักสายตาทกุ ๆ 15 นาที และกะพริบตา  15  ครั้ง เพราะการจ้องมองนานๆ จะทําให้กะพริบตา
น้อยลง  เกิดอาการตาแห้งและปวดกระบอกตา 
  3. ควรมองต่ําลงเล็กน้อย ทํามุม 15 องศากบัหน้าจอ 
  4. หน้าจอต้องมีแสงสว่างจ้ากว่าสภาพแวดล้อมรอบๆ ทดสอบโดยนํากระดาษสีขาวมาเทียบกับ
หน้าจอ ควรเห็นหน้าจอสว่างกว่ากระดาษประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และไม่ควรใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ในที่มืด 
  ดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ  เพียงเท่าน้ีก็บอกลาภัยร้ายไปได้เลย (ท่ีมา : ชีวจิต ปีท่ี 17 ฉบับ 388 หน้า 16) 
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  เน้ือหาประกอบด้วย ภาคที่ 1 ศิลปะการแสดงละคร : หลักเบ้ืองต้นและ
การฝึกซ้อม เช่น สิ่งที่นักแสดงจะต้องฝึก การอ่านวิเคราะห์และตีความบทละคร  
การวิเคราะห์องค์ประกอบของละคร  รูปแบบของละคร  แนวของละครหรือ
ลักษณะของการประพันธ์บทละครและแนวความคิด  การฝึกปฏิบัติทางร่างกาย  
อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด  การฝึกร่างกายที่ละส่วน การฝึกประสาทสัมผสั  
การสร้างตัวละคร  การเคลื่อนไหวที่ควบคุม  ความหมายแฝงในพฤติกรรม  
น้าํเสียงและสีสัน  การวิเคราะห์อารมณ์  ระดับของอารมณ์  ลลีาเร็ว – ช้าและ

จังหวะ  ภาคที่ 2 เทคนิคการแสดงบนเวที  เช่น  ลักษณะเวที  พ้ืนที่แสดงบนเวที  การเคลื่อนไหวบนเวที  การ
กําหนดตําแหน่ง แนวการเคล่ือนไหวบนเวที  และรูปแบบของการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างองค์ประกอบศิลป์ของ
การแสดงบนเวที การแสดงกริิยาท่าทาง กิจกรรมหรือกิจธุระบนเวที เทคนิคสําหรับกิริยาท่าทางและกิจธุระ  
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 เนื้อหาประกอบดวย ภาคที่ 1 ศิลปะการแสดงละคอน :            

หลักเบื้องตนและการฝกซอม เชน สิ่งที่นักแสดงจะตองฝก          

การอานวิเคราะหและตีความบทละคอน การวิเคราะหองค

ประกอบของละคอน  รูปแบบของละคอน  แนวของละคอนหรือ

ลักษณะของการประพันธบทละคอนและแนวความคิด การฝก

ปฏบิตัทิางรางกาย  อารมณ และความรูสกึนกึคดิ  การฝกรางกาย

ที่ละส วน การฝ กประสาทสัมผัส การสร างตัวละคอน 

การเคลื่อนไหวท่ีควบคุม ความหมายแฝงในพฤติกรรม นํ้าเสียง

และสีสันการวิเคราะหอารมณ  ระดับของอารมณ  ลีลาเร็ว - ชา

และจังหวะ  ภาคที่ 2 เทคนิคการแสดงบนเวที  เชน  ลักษณะ

เวที  พื้นที่แสดงบนเวที การเคลื่อนไหวบนเวที การกําหนด

ตําแหนง แนวการเคลื่อนไหวบนเวที  และรูปแบบของ

การเคลื่อนไหวเพื่อสรางองคประกอบศิลปของการแสดงบนเวที 

การแสดงกิรยิาทาทาง กิจกรรมหรอืกิจธรุะบนเวท ีเทคนคิสาํหรบั

กิริยาทาทางและกิจธุระ 


