
ปที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 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/พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

โครงการสัปดาหห้องสมุด นิทรรศการรักการอ่าน 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :

๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ๑๕๐ ป จังหวัดมหาสารคาม

    ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม พิธีเปด 

โดย รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมภายในงาน ชมนิทรรศการ          

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเลือกซื้อหนังสือจากส�านักพิมพ์ชื่อดังมากกว่า 32 ส�านัก

พิมพ์ พบนักเขียนรางวัลซีไรท์ ไพวรินทร์ ขาวงาม “ม้าก้านกล้วย” และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และคุณ

สุมาลี สุวรรณกร ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากนักเขียนสู่นักอ่านรางวัลซีไรท์ สืบสานงานเขียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน” พบ

กับนักร้องชื่อดัง สนุก สิงห์มาตร อาร์สยาม การโต้วาที ญัตติ “ท่องอินเทอร์เน็ต เด็ดกว่า ท่องหนังสือ” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 

– 3 เมษายน 2558 ณ บริเวณส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงขอเชิญทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

จดหมายข่าวเดือนเมษายน  

                                      

 

 

โครงการสัปดาห์ห้องสมดุ นิทรรศการรักการอ่าน  
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 
๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ๑๕๐ 
ปี จังหวัดมหาสารคาม พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์สมชาย   วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม กิจกรรมภายในงาน ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี และเลือกซื้อจากสํานักพิมพ์ช่ือดังมากกว่า 32 สํานักพิมพ์  พบนักเขียนรางวัลซีไรท์ ไพวรินทร์ ขาวงาม 
“ม้าก้านกล้วย” และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และคุณสุมาล ีสุวรรณกร ในหัวข้อ “แรง
บันดาลใจจากนักเขียนสู่นักอ่านรางวัลซีไรท์ สืบสานงานเขียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน” พบกับนักร้องช่ือดัง 
สนุก สิงห์มาตร อาร์สยาม  การโต้วาที ญัตติ “ท่องอินเทอร์เน็ต เด็ดกว่า ท่องหนังสือ” ระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ บริเวณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามจงึขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี 
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 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เร่ือง 60 ปีสมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพ

บรรณารักษ์  การเสวนาเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ความส�าคัญของห้องสมุดต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

แนวทางการเข้าสู่สภาวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน

ห้องสมุด พิธีเปดการประชุมฯ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กิจกรรมวิชาการของ

ชมรมต่าง ๆ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดฯ ระหว่างวันที่ 18-20 

มนีาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำาป 2557 และประชุมวิชาการ 
เรื่อง 60 ป สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ

 

ภาพกิจกรรมสํานักวิทยบริการ ฯ  

 
      การประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2557 เรื่อง 60 ปี
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์  การเสวนาเรื่อง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ความสําคัญของหอ้งสมุดต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  แนวทางการเข้าสู่สภาวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด พิธีเปิด
การประชุมฯ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กิจกรรมวิชาการของชมรม
ต่าง ๆ ในสังกดัสมาคมห้องสมุดฯ  ระหว่างวันท่ี 18-20 มนีาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

   

ดูงานหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม ป.กศ. รุ่น 
9 ว.ค.ม. ซึ่งได้จัดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค ์ป.กศ. รุ่น 9 ว.ค.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรําลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์และสถานศึกษาเก่าท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และเขา้เยี่ยมชมความเจริญห้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย จึงได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร หอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  

ดูงานหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะศิษย์

เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม ป.กศ. รุ่น 9 ว.ค.ม. ซึ่งได้จัดกิจกรรมชุมนุม

สังสรรค์ ป.กศ. รุ่น 9 ว.ค.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึงพระคุณ

บูรพาจารย์และสถานศึกษาเก่าที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และเข้า

เยีย่มชมความเจรญิก้าวหน้าของมหาวทิยาลยั จงึได้เข้าเยีย่มชมนทิรรศการ

ถาวร หอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

กองบรรณาธิการ

                            

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงูาน 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
ซึ่งมีกําหนดเยี่ยมชม 2 วัน วันแรกทางสํานักวิทยบริการฯ ได้นําคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรหอเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยที่คุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ ให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับ  

             

                                                                                                                          

                            

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดงูาน 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดูงาน
  

 ส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ลาว ซ่ึงมีก�าหนดเยี่ยมชม 2 วัน วันแรกทางส�านัก

วิทยบริการฯ ได้น�าคณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ถาวรหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 โดยคุณประภาพร พมิพ์พาศรภิีรมย์ ผู้อ�านวยการ 

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 



แนะน�ำหนังสือ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล 10 อันดับผู้ใช้บริการดีเด่นประจำาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual

  ฐานข้อมูล National Geographic Virtual เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการส�ารวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ใน

รูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษา

ค้นคว้าย้อน หลงัได้ ตัง้แต่ ค.ศ. 1888- ปัจจบัุน สามารถสบืค้นได้ท่ี http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA 

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 16 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2558

ฐานข้อมูล Academic OneFile 

  ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจ�านวนบทความภายในกว่า 63 ล้าน

บทความ และมรีายชือ่วารสารกว่า 16,600 รายชือ่ ซ่ึงมวีารสารทีไ่ด้รับการรับรอง Peer-Reviewed จ�านวน 7,769 ฉบับ 

และมีเอกสารฉบับเต็มจ�านวน 6,944 ฉบับ สบืค้นได้ที ่http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE ชว่งเวลา

ทดลองใช้งาน 16 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2558

ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของส�านักพิมพ์ Binumi

  ฐานข้อมลูมลัตมิเีดยีของส�านกัพมิพ์ Binumi เป็นฐานข้อมลูมลัตมีิเดยีขนาดใหญ่ของส�านกัพมิพ์ Binumi ซึง่เป็น

แพลตฟอร์มส�าคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และ

แทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สืบค้นได้ที่ http://api.binumi.

com/api/org_explore ช่วงเวลาทดลองใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558

แจ้งปิดบริการ
 เนื่องจากส�านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ ส�านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2558 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูล ยืมต่อผ่านระบบ

ออนไลน์ และส่งหนังสือผ่านเครื่องคืนอัตโนมัติ ขออภัยในความไม่สะดวก

10 อันดับผู้ใชบ้ริการดีเด่นประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

ลําดับ  ชื่อ – สกุล สังกัด จํานวน 
1 วิไลรัตน ภามนตรี ครุศาสตร   ภาษาไทย 97 
2 ปราชญากร หมื่นหาวงศ ครุศาสตร   ภาษาไทย 94 
3 แสงระวี บิดร ครุศาสตร    เคมี 73 
4 นุชวนา สตารัตน ครุศาสตร   ภาษาไทย 73 
5 ชญาดา พิลาคลัง ครุศาสตร   การศึกษาพิเศษ 61 
6 ศิรินทิพย ถุงจันทรแกว ครุศาสตร   การศึกษาปฐมวัย 61 
7 อรดี แสนทวีสุข ครุศาสตร   ภาษาไทย 59 
8 จิรนันท เหลามา ครุศาสตร   การศึกษาปฐมวัย 58 
9 ณัฐกานต โพธิ์สุ วิทยาการจัดการ   บริหารการเงิน 58 
10 พรพรรณ โพธิ์มาตร ครุศาสตร   ภาษาไทย 56 

 

แนะนําหนังสือ 

 สมชาติ กิจยรรยง. (2556).  ปลุกยักษ์ สรา้งพลังสูค่วามสําเร็จ. กรุงเทพฯ : 
  สมาร์ท ไลฟ์. 

  เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี เป็นการรวบรวมข้อคิด คําสอน หรือบทกลอน
ต่างๆ ที่ถ่ายทอดด้วยถ้อยภาษาที่อ่านง่าย ทว่าแฝงพลังใจไว้อย่างเต็มเป่ียม เพ่ือ
ช่วยให้คุณเปลีย่นแนวความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวก และรู้จักสร้างกําลังใจให้กับ
ตัวเอง ซึ่งถือเป็นรากฐานแก่การสร้างความสําเร็จทั้งปวงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
เรา และจะเกือ้หนุนให้เราคดิหรือทําสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ในชีวิตจริง อาทิ  ใจมฝีันใจมี

หวัง ใจยังสู้  ฝนัให้ไกลแล้วไปให้ถึง หากทอ้งฟ้าทุกวันน้ีดูมืดมิด สร้างสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน หากเรา
เป็นหน่ึงในหลายที่พ่ายแพ้ เหตุแห่งความล้มเหลว หลักแห่งความสําเร็จ   คณุค่าอยู่ทีตั่วเรา เหตุแห่งความ
ยากจนและร่ํารวย ต้องสู้จึงจะชนะ หากลมหายใจเรายังไม่สิ้น ฯลฯ 
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 : สมาร์ท ไลฟ์.

  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อคิด ค�าสอน หรือ

บทกลอนต่างๆ ที่ถ่ายทอดด้วยถ้อยภาษาที่อ่านง่าย ทว่าแฝงพลังใจไว้

อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวก 

และรู ้จักสร้างก�าลังใจให้กับตัวเอง ซึ่งถือเป็นรากฐานแก่การสร้าง 

ความส�าเร็จทั้งปวงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา และจะเกื้อหนุนให้เรา

คิดหรือท�าสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ในชีวิตจริง อาทิ  ใจมีฝันใจมีหวัง ใจยังสู้  ฝัน

ให้ไกลแล้วไปให้ถึง หากท้องฟ้าทุกวันนี้ดูมืดมิด สร้างสายสัมพันธ์ 

สร้างสรรค์ทีมงาน หากเราเป็นหนึง่ในหลายทีพ่่ายแพ้ เหตแุห่งความล้มเหลว 

หลกัแห่งความส�าเรจ็   คณุค่าอยูท่ีต่วัเรา เหตแุห่งความยากจนและร�า่รวย 

ต้องสู้จึงจะชนะ หากลมหายใจเรายังไม่สิ้น ฯลฯ

ขอเชิญแนะน�าและเลือกซื้อหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 

- 3 เมษายน 2558 ณ บริเวณชั้น 1 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 16.30-20.00 น. 

เริ่มวันที่  30 มีนาคม - 29  พฤษภาคม 2558
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