
ปที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2558

ที่ปรึกษา : นางประภาพร  พิมพพาศรีภิรมย  นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร  ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ  ผศ.นวรัตน เดชพิมล

กองบรรณาธิการ : นางภัทรินทร  นอยเจริญ  นางสุจิตรัตน ภูศรีฤทธิ์  นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจันทา  

                        นายปกรณ รัตนทํา  นายประกรง ประทุมชัย 

ออกแบบ/พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ

วันสําคัญประจําเดือน

 วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษา เปนวัน

สําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ 

วนัทีส่ิน้สดุระยะการจาํพรรษาเปนเวลา 3 เดอืน (นบัตัง้แตวนัเขา

พรรษา) เรียกอีกอยางหนึ่งว า “วันมหาปวารณา” คําวา 

“ปวารณา” แปลวา “อนญุาต” หรือ “ยอมให” ใน วนัออกพรรษา 

นีพ้ระสงฆจะประกอบพิธทํีาสงัฆกรรมใหญ เรียกวา มหาปวารณา 

เปนการเปดโอกาสใหภิกษุวากลาวตักเตือนกันได เพราะใน

ระหวางเขาพรรษา พระสงฆบางรปูอาจมขีอบกพรองท่ีตองแกไข 

การใหผูอ่ืนวากลาวตกัเตอืนได ทําใหไดรูขอบกพรองของตน และ

ยงัเปดโอกาสใหซกัถามขอสงสยัซึง่กนัและกนัดวยซึง่จะตรงกบัวนั

ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 หลังวันเขาพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทิน

จันทรคติไทย

 ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เปนวันสวรรคต ของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ

อันยิง่ใหญตอประเทศไทยหลายดาน และสิง่ทีโ่ดดเดนคอื การประกาศ

เลกิทาส วนัที ่23 ตลุาคม ของทกุป หนวยงานตางๆ จะมาวางพวงมาลา

ดอกไมสกัการะ และถวายบงัคมทีพ่ระบรมรูปทรงมา พรอมดวยการจดั

นิทรรศการเผยแพรพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเปน

การรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปยมหาราชของทุก ๆ ป

ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
วันสําคญัประจําเดือน 

 
     

 

 

 

 

 

  วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การ
ประกาศเลิกทาส วันที่ 23 ตลุาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวาย
บังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพ่ือ
เป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิย
มหาราชของทุก ๆ ปี 

 

  วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย  
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสดุระยะการจําพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับต้ังแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คําว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ใน วันออกพรรษา นี้
พระสงฆ์จะประกอบพิธีทําสังฆกรรมใหญ ่เรยีกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือน
กันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆบ์างรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือน
ได้ ทําให้ได้รู้ขอ้บกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ํา เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย 
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เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การ
ประกาศเลิกทาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวาย
บังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพ่ือ
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วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสดุระยะการจําพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับต้ังแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คําว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ใน วันออกพรรษา นี้
พระสงฆ์จะประกอบพิธีทําสังฆกรรมใหญ ่เรยีกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือน
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ได้ ทําให้ได้รู้ขอ้บกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 
ค่ํา เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย 

วันปยมหาราช

วันออกพรรษา

 คุณประภาพร พิมพพาศรีภิรมย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาวตอนรับ

นักศึกษาภาคปกติจํานวน 6 หมูเรียนโดยการนําของอาจารยสอน โฮมแพน ซึ่งเขาเยี่ยมชม

ระบบสารสนเทศของสํานัก ฯ พรอมทั้งชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

หนังสือแนะนํา  

  ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2554). คุณปู่แว่นตาแตก. กรุงเทพฯ : คมบาง. 
     เรื่องราวของคุณปู่นักวิชาการที่เร่ิมต้นชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
ด้วยการสอนเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมทีอ่ยู่แถวบ้าน ให้เรียนรู้ศิลปะ  
ที่สําคัญ คุณปู่ เป็นตัวละครที่มาจากตัวจริง- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร. เจตนา นาควัชระ  เมธีวิจัยอาวุโส (สาขาวรรณคดี ปี ๒๕๓๘)  
นักวิชาการคนสําคัญของวงการวิชาการด้านวรรณกรรมของประเทศ
ไทย ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ แมจ้ะเป็นภาคสอง ของ ‘คุณปู่แว่นตาโต’ แต่
มีตัวละครเดิมเพียงแค่คุณปู่และคุณย่านิจเท่าน้ัน ส่วนนักเรียนวัยเด็ก
รุ่นน้ีเป็นเด็กนักเรียนประถมท่ีอยู่ในวัยกําลงัเรียนรู้  ที่สําคัญคือสารของ
คุณปู่ที่ส่งผ่านมายังเด็กรุ่นใหม่ ครั้งน้ีเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความ 
‘ต่าง’ ของกันและกัน เพ่ือยอมรับในความแตกต่าง ความเก่า-ใหม่ 
ความเชื่อ และสังคมที่แตกต่าง  การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยยอมรับ

ในความต่าง นับเป็นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ อันจะนําไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าและพัฒนา  ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ 
เป็นวรรณกรรมเล่มที่อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  และไม่จําเป็นต้องเคยอ่าน ‘คุณปู่แว่นตาโต’ มาก่อน ก็อ่านได้
สนุกไม่แพ้กัน 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

  
  คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาภาคปกติ
จํานวน 6 หมู่เรียนโดยการนําของอาจารย์สอน โฮมแพน ซึ่งเข้าเย่ียมชมระบบสารสนเทศของสํานัก ฯ พร้อม
ทั้งชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 21 กนัยายน 2558   

 งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเสวนาการถายทอดความรูในหัวขอ “เรื่องเลา 

...กอนเกษียณ” เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการ ไดถายทอดประสบการณการทํางาน ทั้งในแงความรู ขอคิด และประสบการณและ

ความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไดเกียรติจากรองศาสตราจารยสมชาย วงศเกษม อธิการบดีใหเกียรติมาเปน

ประธานเปดการเสวนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

 
  งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเสวนาการถ่ายทอด
ความรู้ในหัวขอ้ “เรื่องเล่า ...ก่อนเกษียณ” เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน 
ทั้งในแง่ความรู ้ข้อคิด และประสบการณ์และความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้เกียรติ
จากรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2558  

  

  สํานักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนามโดยได้เข้าเย่ียมชมการบริการต่างๆ 
ของสํานัก ศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2558 

  

   สํานักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมี
คณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกจํานวน 3 ท่านคือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม 
ประธาน คุณกัมปนาท อาชา กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ กรรมการและ
เลขานุการ สรปุผลคะแนนทีก่รรมการประเมินได้ 4.84  

 
  งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเสวนาการถ่ายทอด
ความรู้ในหัวขอ้ “เรื่องเล่า ...ก่อนเกษียณ” เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน 
ทั้งในแง่ความรู ้ข้อคิด และประสบการณ์และความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้เกียรติ
จากรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งน้ี เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2558  

  

  สํานักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนามโดยได้เข้าเย่ียมชมการบริการต่างๆ 
ของสํานัก ศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2558 

  

   สํานักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมี
คณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกจํานวน 3 ท่านคือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม 
ประธาน คุณกัมปนาท อาชา กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ กรรมการและ
เลขานุการ สรปุผลคะแนนทีก่รรมการประเมินได้ 4.84  

 
  งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเสวนาการถ่ายทอด
ความรู้ในหัวขอ้ “เรื่องเล่า ...ก่อนเกษียณ” เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน 
ทั้งในแง่ความรู ้ข้อคิด และประสบการณ์และความประทับใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้เกียรติ
จากรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2558  

  

  สํานักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนามโดยได้เข้าเย่ียมชมการบริการต่างๆ 
ของสํานัก ศูนย์สารสนเทศอาเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2558 

  

   สํานักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมี
คณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกจํานวน 3 ท่านคือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม 
ประธาน คุณกัมปนาท อาชา กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ กรรมการและ
เลขานุการ สรปุผลคะแนนทีก่รรมการประเมินได้ 4.84  

 สํานักวิทยบริการฯ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน

จากเวียดนามโดยไดเขาเยี่ยมชมการบริการตางๆ ของสํานัก 

ศนูยสารสนเทศอาเซยีน และหอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

 สํานักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีคณะกรรมการทั้งภายในและ

ภายนอกจํานวน 3 ทานคือ ผูชวยศาสตราจารย วาที่ รท.ดร.ณัฏฐชัย 

จันทชุม ประธาน คุณกัมปนาท อาชา กรรมการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.จุฑารัตน แกนจันทร กรรมการและเลขานุการ สรุปผลคะแนนที่

กรรมการประเมินได 4.84



   สํานกัวทิยบรกิารฯ ไดมกีารปรบัปรงุฐานขอมลูสาํหรบัสบืคนทรพัยากรสารสนเทศ (Web OPAC)  ใหม ซ่ึงทาํให Platform หนา

จอสืบคนเปล่ียนแปลงไป ทานสามารถเลือกระบุฐานขอมูลที่ตองการสืบคนเฉพาะเจาะจงไดโดยหากทานตองการคนหาหนังสือใหคลิก

เลือก Book  ถาตองการสืบคนชื่อวารสาร คลิกเลือก Serial ตองการคนหาวิทยานิพนธ งานวิจัย คลิก Thesis และหากตองการคนหา

บทความวารสารคลิกเลือก Journal Indexing หากมีปญหาในการใชงานสามารถติดตอสอบถามไดที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ชั่น 1

ฐานขอมูลสืบคนทรัพยากรสารสนเทศปรับใหม 10 อันดับผูใชบริการที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

แจงเปลี่ยนแปลง Platform ฐานขอมูล e-Book

ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศปรับใหม่ 
   สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสําหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)  
ใหม่ ซึ่งทําให ้Platform หน้าจอสืบค้นเปลี่ยนแปลงไป ทา่นสามารถเลือกระบุฐานข้อมลูที่ต้องการสืบค้น
เฉพาะเจาะจงได้โยหากท่านต้องการค้นหาหนังสือให้คลิกเลือก Book  ถ้าต้องการสืบค้นช่ือวารสาร คลิกเลือก 
Serial ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย คลิก Thesis และหากต้องการค้นหาบทความวารสารคลิกเลือก 
Journal Indexing  

 

แจ้งเปลี่ยนแปลง Platform ฐานข้อมูล e-Book 
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Book) “IGLibrary” ได้มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงส่วนท่ี
ติดต่อกับผู้ใช้งาน พ้ืนที่การใช้งานเน้ือหาของผู้ใช้งาน รวมถึงเคร่ืองมือในการจัดการและสืบค้นเน้ือหาของ
ฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะทําให้การใช้งานสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ที่จะมาพร้อมกบัคําสั่ง/เครื่องมือในการ
สืบค้นต่างๆ ทีใ่ช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งฐานข้อมูลจะรวบรวมเน้ือหาที่ครอบคลุมสาขาวิชา เชาน  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม การเมือง การปกครอง กฎหมาย หนังสืออ่านนอก
ตํารา การ์ตูน  เป็นต้น จึงขอเชิญชวนเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary 

  

ฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศปรับใหม่ 
   สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสําหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)  
ใหม่ ซึ่งทําให ้Platform หน้าจอสืบค้นเปลี่ยนแปลงไป ทา่นสามารถเลือกระบุฐานข้อมลูที่ต้องการสืบค้น
เฉพาะเจาะจงได้โยหากท่านต้องการค้นหาหนังสือให้คลิกเลือก Book  ถ้าต้องการสืบค้นช่ือวารสาร คลิกเลือก 
Serial ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย คลิก Thesis และหากต้องการค้นหาบทความวารสารคลิกเลือก 
Journal Indexing  

 

แจ้งเปลี่ยนแปลง Platform ฐานข้อมูล e-Book 
  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Book) “IGLibrary” ได้มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงส่วนท่ี
ติดต่อกับผู้ใช้งาน พ้ืนที่การใช้งานเน้ือหาของผู้ใช้งาน รวมถึงเคร่ืองมือในการจัดการและสืบค้นเน้ือหาของ
ฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะทําให้การใช้งานสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ที่จะมาพร้อมกบัคําสั่ง/เครื่องมือในการ
สืบค้นต่างๆ ทีใ่ช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งฐานข้อมูลจะรวบรวมเน้ือหาที่ครอบคลุมสาขาวิชา เชาน  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม การเมือง การปกครอง กฎหมาย หนังสืออ่านนอก
ตํารา การ์ตูน  เป็นต้น จึงขอเชิญชวนเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary 

  

  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) “IGLibrary” ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสวนที่ติดตอกับผูใชงาน พื้นที่

การใชงานเนื้อหาของผูใชงาน รวมถึงเคร่ืองมือในการจัดการและสืบคนเนื้อหาของฐานขอมูลดังกลาว ซ่ึงจะทําใหการใชงานสะดวก

รวดเร็ว มีเสถียรภาพ ที่จะมาพรอมกับคําสั่ง/เครื่องมือในการสืบคนตางๆ ที่ใชงานงายขึ้นกวาเดิม ซึ่งฐานขอมูลจะรวบรวมเนื้อหาที่

ครอบคลุมสาขาวิชา เชน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาล สาธารณสุข สถาปตยกรรมศาสตร 

เศรษฐศาสตร บริหารธรุกจิ  มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ศลิปกรรม การเมอืง การปกครอง กฎหมาย หนงัสอือานนอกตํารา การตนู  

เปนตน จึงขอเชิญชวนเขาสืบคนขอมูลไดที่ URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary

ขยายเวลาเปดบริการ
  สํานักวิทยบริการฯ ไดขยายเวลาเปดใหบริการนอกเวลาราชการ วันจันทร - วันศุกร เวลา 16.30 - 20.00 น. เริ่มวันที่ 5 

ตุลาคม - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงขอเชิญชวนอาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกทานเขาใชบริการในวันและเวลาดังกลาว

แจงโทรศัพทขัดของ
  เบอรโทรศัพทภายในของสํานักวิทยบริการฯ ขัดของ สามารถติดตอไดที่เบอร 0-4374-2616

10 อันดับผู้ใช้บริการท่ียืมหนังสือมากท่ีสุด ประจาํเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล  สังกัด จํานวน (เล่ม) 
1 วิไลรัตน์ ภามนตรี ครุศาสตร์  ภาษาไทย 45 
2 ยุทธนา ปัสพล ครุศาสตร์  คณิตศาสตร์ 37 
3 พรรณิภา ชะถา นิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 36 
4 สิริพรรณ คงมัน่ ครุศาสตร์  ภาษาไทย 30 
5 สุดารัตน์ หันบัญญัติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการจัดการ 28 
6 รัชนีกร ชาญสมร ครุศาสตร์  สังคมศึกษา 27 
7 ปราชญากร หมื่นหาวงศ์ ครุศาสตร์  ภาษาไทย 27 
8 ชัยวัช นองนุช ครุศาสตร์  ดนตรีศึกษา 27 
9 ชุติธร เจริญผิว ครุศาสตร์  คณิตศาสตร์ 26 
10 สุวิมล จําปีหอม มนุษยศาสตร์ฯ  ภาษาไทย 25 

เรื่องน่ารู้  

  ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) 
ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมลูออกเป็น 3 กลุม่ คือ  
  วารสารกลุ่มที ่1 : วารสารทีผ่่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป  
  วารสารกลุ่มที ่2 : วารสารทีผ่่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI  
  วารสารกลุ่มที ่3 : วารสารทีไ่ม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มูล TCI ใน
อนาคต  
  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ URL :  
http://www.kmutt.ac.th/…/Evaluation/2558/Announced/News.html 

  

เรื่องนารู 
 ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) ศูนย TCI ไดแบง

กลุมวารสารในฐานขอมูลออกเปน 3 กลุม คือ 

  วารสารกลุมที่ 1 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยูในฐานขอมูล TCI 

และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 

  วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยูในฐานขอมูล TCI 

  วารสารกลุมที่ 3 : วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฎอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต 

  สามารถตดิตามรายละเอยีดไดที ่URL : http://www.kmutt.ac.th/…/Evaluation/2558/Announced/News.html
หนังสือแนะนํา  

  ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2554). คุณปู่แว่นตาแตก. กรุงเทพฯ : คมบาง. 
     เรื่องราวของคุณปู่นักวิชาการที่เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
ด้วยการสอนเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมทีอ่ยู่แถวบ้าน ให้เรียนรู้ศิลปะ  
ที่สําคัญ คุณปู่ เป็นตัวละครที่มาจากตัวจริง- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร. เจตนา นาควัชระ  เมธีวิจัยอาวุโส (สาขาวรรณคดี ปี ๒๕๓๘)  
นักวิชาการคนสําคัญของวงการวิชาการด้านวรรณกรรมของประเทศ
ไทย ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ แมจ้ะเป็นภาคสอง ของ ‘คุณปู่แว่นตาโต’ แต่
มีตัวละครเดิมเพียงแค่คุณปู่และคุณย่านิจเทา่น้ัน ส่วนนักเรียนวัยเด็ก
รุ่นน้ีเป็นเด็กนักเรียนประถมท่ีอยู่ในวัยกําลงัเรียนรู้  ที่สําคัญคือสารของ
คุณปู่ที่ส่งผ่านมายังเด็กรุ่นใหม่ ครั้งนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความ 
‘ต่าง’ ของกันและกัน เพ่ือยอมรับในความแตกต่าง ความเก่า-ใหม่ 
ความเชื่อ และสังคมที่แตกต่าง  การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยยอมรับ

ในความต่าง นับเป็นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ อันจะนําไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าและพัฒนา  ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ 
เป็นวรรณกรรมเล่มที่อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  และไม่จําเป็นต้องเคยอ่าน ‘คุณปู่แว่นตาโต’ มาก่อน ก็อ่านได้
สนุกไม่แพ้กัน 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

  
  คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาภาคปกติ
จํานวน 6 หมู่เรียนโดยการนําของอาจารย์สอน โฮมแพน ซึ่งเข้าเย่ียมชมระบบสารสนเทศของสํานัก ฯ พร้อม
ทั้งชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 21 กนัยายน 2558   

แนะนําหนังสือ ชมัยภร แสงกระจาง. (2554). คุณปูแวนตาแตก. กรุงเทพฯ : คมบาง.
 เร่ืองราวของคณุปูนกัวชิาการท่ีเร่ิมตนชีวิตหลงัเกษยีณอายุราชการดวยการสอนเดก็ๆ 
วัยอนุบาลและประถมที่อยูแถวบาน ใหเรียนรูศิลปะ ที่สําคัญ คุณปู เปนตัวละครที่มาจากตัว
จรงิ- ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร. เจตนา นาควชัระ เมธวีจัิยอาวโุส (สาขาวรรณคด ีป ๒๕๓๘) 
นักวิชาการคนสําคัญของวงการวิชาการดานวรรณกรรมของประเทศไทย ‘คุณปูแวนตาแตก’ 
แมจะเปนภาคสอง ของ ‘คณุปูแวนตาโต’ แตมีตวัละครเดมิเพยีงแคคณุปูและคณุยานจิเทานัน้ 
สวนนกัเรยีนวยัเดก็รุนนีเ้ปนเดก็นกัเรียนประถมทีอ่ยูในวยักําลงัเรยีนรู ทีส่าํคญัคอืสารของคณุ
ปูที่สงผานมายังเด็กรุนใหม ครั้งนี้เปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความ ‘ตาง’ ของกันและกัน 
เพื่อยอมรับในความแตกตาง ความเกา-ใหม ความเชื่อ และสังคมที่แตกตาง การแลกเปลี่ยน
ความเห็นโดยยอมรับในความตาง นับเปนการวิจารณท่ีสรางสรรค อันจะนําไปสูสังคมที่
กาวหนาและพัฒนา ‘คุณปูแวนตาแตก’ เปนวรรณกรรมเลมที่อานไดทั้งเด็กและผูใหญ และ
ไมจําเปนตองเคยอาน ‘คุณปูแวนตาโต’ มากอน ก็อานไดสนุกไมแพกัน


