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      ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์  2558 

  

 

 
  สํานักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนสืบค้นฐานข้อมูลออนไลนท์ี่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับ
ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยของรัฐได้ค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน  การวิจยั สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ 
http://arcm.rmu.ac.th/arcm/onlinedb.php ประกอบด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้

   ABI / Inform Complete  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมขอ้มูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด 
เศรษฐศาสตร ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายช่ือ รวมถึงสารสนเทศ
ของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารท่ัวโลกกว่า 800 
รายช่ือ 
  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 
จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for Computing Machinery) 
ซึ่งเน้ือหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลทีส่ําคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมลูต้ังแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 
  ProQuest Dissertations & Theses – A&I  เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับ
เต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แหง่ ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับ
เต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทต้ังแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 
  SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จาํนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมลูปี 1997 – ปัจจุบัน 
   Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่

นิทรรศการ “บอกรักห้องสมุด” 
      สํานักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน
ผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรม  “บอกรัก
ห้องสมุด” พบกับกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย ภายในงาน ระหว่างวันที่   
5 -20  กุมภาพันธ์  2558   

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 

      ส�านักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ

ร่วมกิจกรรม “Read Books & Love Library” 

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ  ในช่วงเทศกาลวัน

วาเลนไทน์ นอกจากนีย้งัมกีารมอบรางวลั ผูใ้ช้

บริการดีเด่นในปี พ.ศ.2557 กิจกรรมนี้ จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2558

Read Books & Love Library

ฐานขอมูลออนไลน
 ส�านักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลต่างๆ 

เพือ่ให้มหาวทิยาลัยของรฐัได้ค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรยีน การวจัิย 

สามารถสบืค้นข้อมลูได้ที ่http://arcm.rmu.ac.th/arcm/onlinedb.

php ประกอบด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  ABI / Inform Complete เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล

ทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ 

รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท 

และสามารถสบืค้นบทความฉบับเตม็ได้จากวารสารทัว่โลกกว่า 800 รายช่ือ

  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และ

เอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดท�าโดย ACM (Association for 

Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่

ส�าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews 

และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

  ProQuest Dissertations & Theses – A&I 

เป็นวทิยานพินธ์ระดบัปริญญาโท และปรญิญาเอก ฉบบัเตม็ 

(Full-text) ของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง

จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา รวมถงึบางสถาบัน

การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา 

มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของ

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 

ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขป

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

  SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ครอบคลมุวารสาร จ�านวนเอกสารฉบับเตม็ 1,130 

ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

  Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม

และสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม

สาขาวิชาหลักทั้ งวิทยาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ และ 

มนษุยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชือ่ ให้ข้อมลู

ตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

 ส�านักวิทยบริการฯ ประชุมใหญ่ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ�าในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้

แต่ละฝ่ายน�าเสนอผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

กันนี้ก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับ

ต�าแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4

ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2557

ของสังคม - กวีนิพนธ์ของคนบ้า - ปณิธานแห่งกวี - ไม่มีอะไรในอากาศ - ดอกไม้แห่งจักรวาล - ลับแววตา ภาคสอง 
: สังคมของคนบ้า - กลบทของคนบ้า - ความงามของความลวง - สมัยซึง่ดอกไม้ในหัวใจ ไป่มี - กระจกบนแผ่นหิน - 
ตราชู มิรู้มี  ภาคสาม - อารยะแห่งชีวิต 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

ประชุมใหญ ่ครั้งท่ี 2/2557 

  สํานักวิทยบริการฯ ประชุมใหญ่ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557  ซึ่งจัดประชุมเป็นประจําในแต่ละ
ภาคเรียน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายนาํเสนอผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันน้ีก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  พรพัชรพงศ์ รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับตําแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4 

  

 ปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 
  คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน ต้อนรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 2 
คน คือนายมัฆวัต คําสิงห์ และนายจักรพันธ์ ศิริวงษ์ ซึ่งจะฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน ในการต้อนรับผู้อํานวยการได้
ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทภาระหน้าที่ของสํานักวิทยบริการฯ  กระบวนการทํางานของแต่ล่ะฝ่ายงาน พร้อม
ทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและได้รับความรู้ครบทุกภาระงาน เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2558 

                               

 

ของสังคม - กวีนิพนธ์ของคนบ้า - ปณิธานแห่งกวี - ไม่มีอะไรในอากาศ - ดอกไม้แห่งจักรวาล - ลับแววตา ภาคสอง 
: สังคมของคนบ้า - กลบทของคนบ้า - ความงามของความลวง - สมัยซึง่ดอกไม้ในหัวใจ ไป่มี - กระจกบนแผ่นหิน - 
ตราชู มิรู้มี  ภาคสาม - อารยะแห่งชีวิต 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

ประชุมใหญ ่ครั้งท่ี 2/2557 

  สํานักวิทยบริการฯ ประชุมใหญ่ผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557  ซึ่งจัดประชุมเป็นประจําในแต่ละ
ภาคเรียน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายนาํเสนอผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันน้ีก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  พรพัชรพงศ์ รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสได้รับตําแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4 

  

 ปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 
  คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน ต้อนรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 2 
คน คือนายมัฆวัต คําสิงห์ และนายจักรพันธ์ ศิริวงษ์ ซึ่งจะฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน ในการต้อนรับผู้อํานวยการได้
ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทภาระหน้าที่ของสํานักวิทยบริการฯ  กระบวนการทํางานของแต่ล่ะฝ่ายงาน พร้อม
ทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและได้รับความรู้ครบทุกภาระงาน เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2558 

                               

 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อ�านวยการส�านัก
วิทยบริการฯ และหัวหน้ากลุ ่มงาน ต ้อนรับนักศึกษา
ฝกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�านวน 2 คน 
คือนายมัฆวัต ค�าสิงห์ และนายจักรพันธ์ ศิริวงษ์ ซึ่งจะฝกงาน
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ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

บริการวิชาการสู่ชมชน
 ส�านักวิทยบริการฯ ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับ
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องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 

   

กิจกรรม



แนะน�ำหนังสือ
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 เป็นบริการยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม เพื่ออ�านวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน การวิจัย ผู้ใช้บริการสามารถรอรับหนังสือและวิทยานิพนธ์ได้ 

ทุกวันท�าการ 

ระเบียบการใช้บริการ

  1. ให้บริการอาจารย์, นักวิจัย บุคลากรที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และให้บริการท่านละ 5 เล่ม ระยะเวลาการยืมจะเป็นไปตาม

ประเภทของกลุ่มสมาชิก

  2. สมาชิกต้องไม่มีหนังสือเกินก�าหนด ไม่มีค่าปรับค้างช�าระ และหนังสือที่ยืมจะต้องไม่ซ�้ากับเล่มที่มีในครอบครอง

  3. หนังสือจะต้องมีสถานะ “อยู่บนชั้น” เท่านั้น งดบริการหนังสือระหว่างท�ารายการและหนังสือซ่อม

  4. ให้บริการเฉพาะหนังสือประเภททั่วไปและวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

 *เม่ือได้รบัค�าขอจากผูใ้ช้บรกิาร บรรณารกัษ์จะแจ้งผลการด�าเนนิการให้ผูใ้ช้บรกิารทราบทางอเีมล์ สามารถเข้าดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของส�านักวิทยบริการฯ http://arcm.rmu.ac.th

10 อันดับรายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำาเดือนมกราคม

ระเบยีบการใช้บริการ 
   1. ให้บริการอาจารย์, นักวิจัย บุคลากรที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และให้บริการท่านละ 5 เล่ม ระยะเวลาการ
ยืมจะเป็นไปตามประเภทของกลุ่มสมาชิก 
  2. สมาชิกต้องไม่มีหนังสือเกนิกําหนด ไม่มคี่าปรับค้างชําระ และหนังสอืที่ยืมจะต้องไม่ซ้ํากับเล่มที่มใีน
ครอบครอง 
  3. หนังสือจะต้องมีสถานะ “ตรวจสอบที่ช้ัน” เท่าน้ัน งดบริการหนังสือจอง, หนังสือระหวา่งทํารายการ
และหนังสือซ่อม 
  4. ให้บริการเฉพาะหนังสือประเภททั่วไปและวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

*เมื่อได้รับคําขอจากผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จะแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์  สามารถเข้าดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ  http://arcm.rmu.ac.th* 

  10 อันดับรายชื่อหนังสือท่ีถูกยืมมากท่ีสุด ประจําเดือนมกราคม 

No.  Title  Activity  
1 วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ / วิทย ศิวะศริยานนท. 19 
2 วรรณกรรมไทยปจจุบัน / สายทิพย นุกูลกิจ 16 
3 การเขียนโครงการ / บุพผา สุดสวัสด์ิ. 11 
4 ธุรกิจระหวางประเทศ / นิพัทธ จิตรประสงค.  10 
5 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร / วรวรรธน ศรียาภัย.  9 
6 เคมีวิเคราะห 1 / ทิพยวัลย คําเหม็ง.  9 
7 ศาสตรการเขียน (ฉบับปรับปรุงใหม) / สุทิติ ขัตติยะ.  8 
8 การตลาดบริการ = Service Marketing / อรจันทร ศิริโชติ.  8 
9 อสรพิษและเรื่องอื่น ๆ / แดนอรัญ แสงทอง.  7 

10 ทฤษฎีเซต / ชะเอม สายทอง. 7 
 

 

แนะนําหนังสือ 

กิตติคุณ  คัมภิรานนท์.  (2551).  กวีนิพนธข์องคนบ้า.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน. 152 หน้า 

 "กวีนิพนธ์ของคนบ้า" ผลงานกวีนิพนธ์เล่มแรกในชีวิต เกิดจากการรวบรวม เรียบเรียง 
และรัดร้อยบทกวีอันมีต้นธารมาจากอารมณ์ความรู้สึกและทัศนะต่อการณ์ที่ปรากฎขึ้น
ในสังคมและโลกของผู้เขียนด้วยหวังให้เป็นธารเล็ก ๆ สายหน่ึง ที่ไหลนําคําถามเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่และความเป็นไปของเราทุกคนไปสู่ผู้อ่าน ประกอบด้วย ภาคหนึ่ง : คนบ้า
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กิตติคุณ  คัมภิรานนท์.  (2551).  กวีนิพนธ์ของคนบ้า.  กรุงเทพฯ  

 : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 152 หน้า

 “กวนีพินธ์ของคนบ้า” ผลงานกวนีพินธ์เล่มแรกในชวีติ เกิด

จากการรวบรวม เรียบเรียง และรัดร้อยบทกวีอันมีต้นธารมาจาก

อารมณ์ความรูส้กึและทศันะต่อการณ์ทีป่รากฎขึน้ในสงัคมและโลก

ของผู้เขยีนด้วยหวงัให้เป็นธารเล็ก ๆ  สายหนึง่ ทีไ่หลน�าค�าถามเกีย่ว

กับความเป็นอยู่และความเป็นไปของเราทุกคนไปสู่ผู้อ่าน เนื้อหา

ประกอบด้วย ภาคหนึ่ง : คนบ้า ของสังคม - กวีนิพนธ์ของคนบ้า - 

ปณิธานแห่งกวี - ไม่มีอะไรในอากาศ - ดอกไม้แห่งจักรวาล -  

ลับแววตา ภาคสอง : สังคมของคนบ้า - กลบทของคนบ้า - ความงาม

ของความลวง - สมัยซึ่งดอกไม้ในหัวใจ ไป่มี - กระจกบนแผ่นหิน - 

ตราชู มิรู้มี  ภาคสาม - อารยะแห่งชีวิต

ล�าดับ ชื่อเรื่อง จ�านวน


