
ปที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2558

ที่ปรึกษา : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร  ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์  ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล

กองบรรณาธิการ : นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ  นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์  นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจันทา  

                        นายปกรณ์ รัตนท�า นายภาดล ทาไธสง นายประกรง ประทุมชัย 

ออกแบบ/พิมพที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

กองบรรณาธิการ

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

เชิญชวนใช้ ฐานข้อมูล Proquest นอกเครือขายมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ

ชวนอาจารย์ นกัศกึษา และนักวิจยัทุกท่าน เข้าใช้งานฐานข้อมลู 

Proquest ซึง่ขณะนีไ้ด้เปดให้ใช้งานนอกเครอืข่ายมหาวทิยาลยั

โดยไม่ต้องผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ด้วย username 

และ password ที่ไม่จ�ากัดผู้ใช้ ดังนี้

  Username : mahasarakhamru  

 Password : proquest 

  ฐานข้อมลู Proquest เป็นฐานข้อมลูวทิยานพินธ์ระดบั

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ฉบบัเตม็  (Full-text) ของสถาบนั

การศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ

แคนาดา รวมถงึบางสถาบนัการศกึษาจากทวปียโุรป ออสเตรเลยี 

เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วย

เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท

ตั้งแต่ป 1997 ถึงปจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ  

   ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม ได้บอกรับใช้ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
และขอเชิญใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมสาขา
บริหารธุรกิจประกอบด้วยหัวข้อ เกษตรกรรม เศรษฐกิจและการ
เงินต่างประเทศ เศรษฐกิจมหภาค การคลังไทย  การค้า  การท่อง
เทีย่วการลงทนุ  ตลาดเงินตลาดทนุและสถาบนัการเงนิไทย  ธุรกจิ
บริการ  พลังงาน  ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนรายสัปดาห์  
อสงัหาริมทรพัย์และการก่อสร้าง อุตสาหกรรม  สามารถตรวจสอบ

ได้บนฐานข้อมูลโดยตรง และการแสดงผลเอกสารฉบับเต็มรูป 
(Full text)  ในรูป PDF โดยสามารถเข้าสบืค้นได้ที ่https://www.
kasikornresearch.com  username : g2628 และpassword  
: v0H6mT  ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวทางส�านักวิทยบริการฯ ได้ท�า
การบอกรบัเพือ่ให้บรกิารส�าหรบัอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษา  
จึงขอเชิญท่าน และคณาจารย์ นักศึกษาเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว  
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน  160

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำานักพิมพ์ Binumi
  Binumi  เป็นฐานข้อมูลที่มัลติมีเดียขนาดใหญ่ของ
ส�านักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส�าคัญในการผลิตสื่อ
วีดีโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ที่มี
หลากหลายความละเอียดและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย 
ภาพนิง่ (Image Stills) และแทรก็เสยีง (Audio Tracks)  สามารถ
ดาวน์โหลดมาสร้างเสียงประกอบวีดิโอ ซึ่งฐานข้อมูล Binumi มี
ข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  
เข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://arcm.rmu.ac.th

 

  Binumi  เป็นฐานข้อมูลทีม่ัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสํานักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําคัญใน
การผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ที่มีหลากหลายความละเอียดและ
ลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ภาพน่ิง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks)  สามารถดาวน์
โหลดมาสร้างเสียงประกอบวีดิโอ ซึ่งฐานข้อมูล Binumi มขี้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลมุ
หลากหลายสาขาวิชา  เข้าสบืค้นข้อมูลได้ที่ http://arcm.rmu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญทดลองใชฐ้านข้อมูลมัลติมีเดียของสํานักพิมพ์ Binumi 

บริการวิชาการ : กิจกรรมสงเสริมการอาน

 ส�านักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับอ�าเภอยิ้ม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ใน

ครั้งนี้ได้น�ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

         สํานักวิทยบริการฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อําเภอย้ิม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.
เมือง จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ได้นํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

              

 

 

  สํานักวิทยบริการฯ ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทํา
โครงการผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมท้ังมลูนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่มหาสารคาม ร่วมกจิกรรมในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 

 

โครงการผ้าป่าหนังสือ 

เย่ียมชมห้องสมุด 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

บริการวชิารการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

         สํานักวิทยบริการฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อําเภอย้ิม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.
เมือง จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ได้นํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

              

 

 

  สํานักวิทยบริการฯ ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทํา
โครงการผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งมลูนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่มหาสารคาม ร่วมกจิกรรมในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 

 

โครงการผ้าป่าหนังสือ 

เย่ียมชมห้องสมุด 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

บริการวชิารการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

         สํานักวิทยบริการฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อําเภอย้ิม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.
เมือง จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ได้นํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

              

 

 

  สํานักวิทยบริการฯ ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทํา
โครงการผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ตําบล
หนองคูขาด อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งมลูนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่มหาสารคาม ร่วมกจิกรรมในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 

 

โครงการผ้าป่าหนังสือ 

เย่ียมชมห้องสมุด 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

บริการวชิารการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

โครงการผ้าปาหนังสือ
 ส�านักวิทยบริการฯ ร ่วมกับส�านักศิลปะและ

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จดัท�าโครงการ

ผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกบริจาค

หนังสือให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ต�าบลหนองคูขาด 

อ�าเภอบรบอื จังหวดัมหาสารคาม พร้อมทัง้มูลนธิริาชประชา

สมาสัยในพระบรมราชนิปูถมัภ์ และส�านกังานธนารกัษ์พืน้ที่

มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่

ผ่านมา

เยี่ยมชมห้องสมุด

      ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ไปรมา เฮียงราช ได้นํา 
วิทยากร Dr.Gillian Hallam Library & Information Science, Queensland University of Technology 
เข้าเย่ียมชมสํานักวิทยบริการฯและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  คุณประภาพร        
พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และทมีงานให้การต้อนรับและนําชม  เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2558 

                     

 

 

      ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ไปรมา เฮียงราช ได้นํา 
วิทยากร Dr.Gillian Hallam Library & Information Science, Queensland University of Technology 
เข้าเย่ียมชมสํานักวิทยบริการฯและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  คุณประภาพร        
พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และทมีงานให้การต้อนรับและนําชม  เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2558 

                     

 

 

      ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และผศ.ไปรมา เฮียงราช ได้น�า วิทยากร 
Dr.Gillian Hallam Library & Information Science, 
Queensland University of Technology เข้าเยีย่มชมส�านัก
วิทยบริการฯและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อ�านวยการส�านัก
วิทยบริการฯ และทีมงานให้การต้อนรับและน�าชม เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้งโทรศัพทขัดข้อง
 เบอร์โทรศัพท์ภายใน ของส�านักวิทยบริการฯ 

ขัดข้องสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-4374-2616



แนะน�ำหนังสือ

10 อันดับผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ค้นบรรณานุกรมสำาเร็จรูป เลข DOI
  1.  เวลาทีส่บืค้นฐานข้อมลูบางฐานข้อมลูจะไม่มบีรรณานกุรมส�าเรจ็รปูให้ แต่กม็เีครือ่งมอืช่วยให้เราได้บรรณานกุรมส�าเรจ็รปู

ง่าย นั้นคือเว็บไซต์ http://search.crossref.org/ โดยให้การคัดลอกเลข DOI ที่ให้มากับรายการข้อมูลที่เราค้นหา

 2. น�าเลข DOI ที่ได้ไปวางในช่องค้นหาที่เว็บไซต์  http://search.crossref.org/ กดปุ่ม Enter

เลข DOI & บรรณานุกรมสําเร็จรูป 
  1.  เวลาที่สืบคน้ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลจะไม่มีบรรณานุกรมสําเร็จรูปให ้แต่ก็มีเครื่องมอืช่วยให้เรา
ได้บรรณานุกรมสําเร็จรูปง่าย นั้นคือเว็บไซต์ http://search.crossref.org/ โดยให้การคัดลอกเลข DOI ที่ให้
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1 หฤษฎ   มะเสมา ครุศาสตร ชีววิทยา 33 
2 วิไลรัตน   ภามนตรี ครุศาสตร  ภาษาไทย 33 
3 ปยะนุช   บางตํารวจ มนุษยศาสตรฯ  ภาษาอังกฤษ 30 
4 ปราชญากร  หมื่นหาวงศ ครุศาสตร  ภาษาไทย 29 
5 ชญาดา   พิลาคลัง ครุศาสตร  การศึกษาพิเศษ 29 
6 ปยะรัตน   หานาม รัฐศาสตรฯ   รัฐศาสตร 28 
7 นวพร   จักรนารายณ ครุศาสตร  การบริหารการศึกษา 28 
8 ขวัญกนก   ดวงอุปมา ครุศาสตร  การศึกษาปฐมวัย 27 
9 อําพร   แสงไชยา มนุษยศาสตรฯ   อาจารย 25 
10 ชวัลณัฐ  ทิวะสิงห ครุศาสตร   คอมพิวเตอรศึกษา 25 
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