
ปที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2558

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

กองบรรณาธิการ :	นางภัทรินทร์		น้อยเจริญ		นางสุจิตรัตน์	ภูศรีฤทธิ์		นางสาวมลทะวรรณ		ธรรมจันทา		

																								นายปกรณ์	รัตนท�า		นายประกรง	ประทุมชัย	

ออกแบบ/พิมพที่ :	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ

	 วันวิสาขบูชา	ถือเป็นวันส�าคัญยิ่งทางพระพุทธ

ศาสนา	เพราะเป็นวนัท่ีเกดิ	3	เหตกุารณ์ส�าคญัท่ีเกีย่วกบั

วิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เวียนมาบรรจบกันใน

วันเพ็ญเดือน	 6	 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลา

หลายสิบป	ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์	 3	ประการ	 ได้แก่	 1)	

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ	 2)	 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า

ตรสัรูอ้นตุตรสมัโพธญิาณ	3)	เป็นวันท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็

เข้าสู่ปรินิพพาน	 วันวิสาขบูชา	 2558	 ตรงกับวันท่ี	 1	

มิถุนายน	พ.ศ.	2558

		 เป็นฐานข้อมลูท่ีครอบคลมุวารสารวชิาการ

สหสาขาวชิาการ	อาทด้ิาน	วทิยาศาสตร์	การแพทย์	

การศึกษา	 วิศวกรรมศาสตร์	 และบริหารธุรกิจ

เป็นต้น	โดยมีจ�านวนบทความภายในกว่า	63	ล้าน

บทความ	และมรีายชือ่วารสารกว่า	16,600	รายช่ือ	

ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง	 Peer-Reviewed	

จ�านวน	7,769	ฉบบั	และมเีอกสารฉบบัเตม็จ�านวน	

6,944	ฉบับ		ใช้งานได้	16	มีนาคม		-	15	มิถุนายน		

2558	 URL	 http://infotrac.galegroup.com/

itweb/?db=AONE		หรือที่	arcm.rmu.ac.th	ไป

ที่เมนู	ฐานข้อมูลทดลองใช้	แล้วคลิกที่	Academic	

Onefile

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

One Search ของ EBSCO

 

      วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสําคัญย่ิงทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 
เหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวียนมาบรรจบกันใน
วันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์
อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2) เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ  3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่
ปรินิพพาน วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile 

  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจํานวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และ
มีรายช่ือวารสารกว่า 16,600 รายช่ือ ซึ่งมวีารสารท่ีได้รับการรับรองPeer-Reviewed จํานวน 7,769 ฉบับ 
และมีเอกสารฉบับเต็มจํานวน 6,944 ฉบับ  ใช้งานได้ 16 มีนาคม  - 15 มิถุนายน  2558 
URL http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE  หรือที่ arcm.rmu.ac.th ไปที่เมนู ฐานข้อมูล
ทดลองใช้ แล้วคลิ๊กที่ Academic Onefile 

 

 One Search ของ EBSCO 

	 EDS	 search	 คืออะไร	 ค�าตอบก็คือ	 EBSCO	Discovery	 Service	 (EDS)	 คือ	 การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว	

โดยใช้การสืบค้นแบบ	Google	 serarch	 โดยผลการสืบค้น	 (ในการ	 search	 เพียงครั้งเดียว)	 จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐาน

	 คณุประภาพร		พมิพ์พาศรีภริมย์		ผูอ้�านวยการ	และผูบ้รหิาร	ส�านกัวทิยบรกิารฯ	เข้าพบ	รศ.สมชาย	วงศ์เกษม	อธกิารบด ี

พร้อมด้วยผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ตามโครงการตรวจเย่ียมหน่วยงาน	 เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน	

ประจ�าปงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 และรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 ฉบับที่	 12	 พ.ศ.	 2560-2564	

เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2558	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน	เลาหพงศ์ชนะ	ชั้น	5	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษา

 

 กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ  

  คุณประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  ผู้อํานวยการ และผู้บรหิาร สํานักวิทยบริการฯ เข้าพบ รศ.สมชาย 
วงศ์เกษม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน 
เลาหพงศ์ชนะ ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

  
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ ได้มอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธ์ิสระแก้ว มีอาจารย์ธนกร วุฒิพันธ์ และ
นักเรียนเป็นผู้ตัวแทนรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา จํานวน 5 เครื่อง เมือ่วันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 

 

  สํานักวิทยบริการฯ โดย ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล รองผู้อํานวยการฝ่ายห้องสมุด ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและบริการปลดหน้ีนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 

	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยคุณประภาพร	

พมิพ์พาศรีภิรมย์	ผูอ้�านวยการ	ได้มอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา

ให้แก่โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว	มีอาจารย์ธนกร	วุฒิพันธ์	และ

นกัเรยีนเป็นผูต้วัแทนรบัมอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา	จ�านวน	

5	เครื่อง	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2558

	 ส�านกัวทิยบรกิารฯ	โดย	ผศ.นวรตัน์	เดชพมิล	

รองผู้อ�านวยการฝายห้องสมุด	 ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาและบริการปลดหนี้นักศึกษาที่คาดว่าจะ

ส�าเร็จการศกึษาประจ�าปการศกึษา	2557	เม่ือวนัศุกร์

ที่	15	พฤษภาคม	ที่ผ่านมาพฤษภาคม ที่ผา่นมา 

  

 

พฤษภาคม ที่ผา่นมา 

  

 



แนะน�ำหนังสือ

10 อันดับผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

	 1.	เข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่	URL	:	http://arcm.rmu.ac.th		พิมพ์ค�าที่ต้องการสืบค้นในเมนู	ONE	search

	 2.	จะปรากฏรายการที่ต้องการเราสามารถดูรายละเอียดของค�าที่ค้นได้จาก	ช่องแรก	คือ	Research	Starters

	 3.ในส่วนของ	 Research	 Starters	 จะเป็นการอธิบายความหมาย	 รายละเอียดต่างๆ	 เกี่ยวกับที่เราสืบค้น	 นอกจากนี้

สามารถกดฟังเสียง

  EDS search คืออะไร คําตอบก็คือ EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ
หน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงคร้ังเดียว) จะ
รวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ  เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest 
Dissertation และฐานอ่ืนๆ รวม 13 ฐาน (และที่ สกอ.ไมไ่ด้บอกรับ) ผ่านช่องทางเดียวคือ One Search หรือ 
EDS ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างยิ่ง  มีวิธีและขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 
  1. เข้าสืบค้นขอ้มูลได้ที่ URL : http://arcm.rmu.ac.th  พิมพ์คําที่ต้องการสืบค้นในเมนู  
ONE search 

                 

2. จะปรากฏรายการที่ต้องการเราสามารถดูรายละเอียดของคําที่ค้นได้จาก ช่องแรก คือ Research Starters 

       

3.ในส่วนของ Research Starters จะเป็นการอธิบายความหมาย รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่เราสืบค้น 
นอกจากน้ีสามารถกดฟังเสียง 

พิมพ์คําท่ี
ต้องการสืบค้น 

  EDS search คืออะไร คําตอบก็คือ EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ
หน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงคร้ังเดียว) จะ
รวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ  เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest 
Dissertation และฐานอ่ืนๆ รวม 13 ฐาน (และที่ สกอ.ไมไ่ด้บอกรับ) ผ่านช่องทางเดียวคือ One Search หรือ 
EDS ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างยิ่ง  มีวิธีและขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 
  1. เข้าสืบค้นขอ้มูลได้ที่ URL : http://arcm.rmu.ac.th  พิมพ์คําที่ต้องการสืบค้นในเมนู  
ONE search 

                 

2. จะปรากฏรายการที่ต้องการเราสามารถดูรายละเอียดของคําที่ค้นได้จาก ช่องแรก คือ Research Starters 

       

3.ในส่วนของ Research Starters จะเป็นการอธิบายความหมาย รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่เราสืบค้น 
นอกจากน้ีสามารถกดฟังเสียง 

พิมพ์คําท่ี
ต้องการสืบค้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลภาษา 

ฟังเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลภาษา 

ฟังเสียง 

	 4.	ที่เมนูด้านซ้ายเราสามารถจ�ากัดข้อมูลที่ต้องให้ละเอียดเพิ่มได้แก่	1)	จ�ากัดที่	 ระบุเป็นข้อมูลฉบับเต็ม	ระบุช่วง

พ.ศ.	2)	ประเภทของแหล่งที่มา	โดยระบหัวข้อที่ต้องการ	3)	เลือกส�านักพิมพ์ที่ต้องการ	ซึ่งจะมีบางฐานข้อมูลที่	สกอ.ไม่ได้

บอกรับแต่เราสามารถได้ข้อมูลผ่านตรงนี้ได้	หากต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารให้เลือกที่ค�าว่า	“เอกสารฉบับเต็ม”

  4. ที่เมนูด้านซ้ายเราสามารถจํากัดข้อมูลที่ต้องให้ละเอียดเพ่ิมได้แก่ 1) จาํกัดที่ ระบุเป็นข้อมูลฉบับ
เต็ม ระบุช่วงพ.ศ. 2) ประเภทของแหล่งที่มา โดยระบหัวข้อที่ต้องการ 3) เลือกสํานักพิมพ์ที่ต้องการ ซึ่งจะมี
บางฐานข้อมูลที่ สกอ.ไม่ได้บอกรับแต่เราสามารถได้ข้อมูลผ่านตรงน้ีได้ หากต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารให้
เลือกที่คําว่า “เอกสารฉบับเต็ม”

 

 

 

 

 

 

10 อันดับผู้ใช้บริการท่ียืมหนังสือมากท่ีสุด ประจาํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี  ชื่อ – สกุล สังกัด จํานวน 

  4. ที่เมนูด้านซ้ายเราสามารถจํากัดข้อมูลที่ต้องให้ละเอียดเพ่ิมได้แก่ 1) จาํกัดที่ ระบุเป็นข้อมูลฉบับ
เต็ม ระบุช่วงพ.ศ. 2) ประเภทของแหล่งที่มา โดยระบหัวข้อท่ีต้องการ 3) เลือกสํานักพิมพ์ที่ต้องการ ซึ่งจะมี
บางฐานข้อมูลที่ สกอ.ไม่ได้บอกรับแต่เราสามารถได้ข้อมูลผ่านตรงน้ีได้ หากต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารให้
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2 กฤษณพงศ หงษทะนี คณะรัฐศาสตรฯ \ รัฐศาสตร (การปกครอง) 40 
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7 ยุวเรศ หลุดพา คณะรัฐศาสตรฯ \ รัฐศาสตร 26 
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ช่ือเสียง ซึ่งเป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการทีวี
ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวจีน   ผู้เขียนต้ังใจแปลและเรียบ
เรียงปาฐกถาเหล่าน้ีจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย โดยเลือกเอาวาทะในส่วนที่มี
สาระสําคัญ มคีุณค่าของบุคคลที่โดดเด่น เพ่ือให้คนไทยทีฟั่งและอ่านภาษาจีน
ไม่ได้ มีโอกาสได้รับสิ่งที่มีคุณค่าจากรายการน้ีเช่นเดียวกับผู้เขียน 
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