
ปที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน พุทธศักราช 2558

ที่ปรึกษา :	นำงประภำพร		พิมพ์พำศรีภิรมย์		นำงอรวรรณ		ศิริธรรมจักร		ผศ.วุฒิชัย	พรพัชรพงศ์		ผศ.นวรัตน์	เดชพิมล

กองบรรณาธิการ :	นำงภัทรินทร์		น้อยเจริญ		นำงสุจิตรัตน์	ภูศรีฤทธิ์		นำงสำวมลทะวรรณ		ธรรมจันทำ		

																								นำยปกรณ์	รัตนท�ำ		นำยประกรง	ประทุมชัย	

ออกแบบ/พิมพที่ :	โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม		

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ

ขอเชิญร่วมง�น “เรื่องเล่�...ก่อนเกษียณ”
	 นำงประภำพร	พิมพ์พำศรีภิรมย์	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรฯ	แจ้งว่ำ	จะจัดงำนกำรเสวนำถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้เกษียณอำยุ

รำชกำร	ในหัวข้อ	“เรื่องเล่ำ...ก่อนเกษียณ”	โดยได้เชิญผู้เกษียณอำยุรำชกำรในป	2558	ทั้ง	11	ท่ำน	เพื่อขอรับควำมรู้และประสบกำรณ์

จำกผู้ท่ีจะเกษียณอำยุรำชกำร	 น�ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรถ่ำยทอดไปจัดเก็บไว้ในห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย	 ในวันอังคำรที่	 15	

กันยำยน	2558	ณ	ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน	ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่ำนเข้ำร่วมรับฟังกำรเสวนำครั้งนี้

ขย�ยเวล�เปดบริก�ร
		 ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	ได้ขยำยเวลำเปดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร	วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลำ	16.30	-	18.00	น.	เริ่มวันที่	24	

สิงหำคม	-	2	ตุลำคม	พ.ศ.	2558	จึงขอเชิญชวนอำจำรย์	นักศึกษำและบุคลำกรทุกท่ำนเข้ำใช้บริกำรในวันและเวลำดังกล่ำว

แจ้งโทรศัพทขัดข้อง
		 เบอร์โทรศัพท์ภำยในของส�ำนักวิทยบริกำรฯ	ขัดข้อง	สำมำรถติดต่อได้ที่เบอร์	0-4374-2616

จดหมายข่าวเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 
ขยายเวลาเปิดบริการ 
  สํานักวิทยบริการฯ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์  - วันศุกร์ เวลา 16.30 - 
18.00 น. เริม่วันที่ 24 สิงหาคม - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุก
ท่านเข้าใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าว 
 
ขอเชิญรว่มงาน “เรื่องเล่า...เช้าก่อนเกษียณ” 
  นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ แจ้งว่า จะจัดงานการเสวนา
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ในหัวข้อ “เรื่องเล่า...เช้าก่อนเกษียณ” โดยได้เชิญผู้เกษียณอายุ
ราชการในปี 2558  ทั้ง 10  ท่าน เพ่ือขอรับความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ   นําองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปจัดเก็บไว้ในห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 
2558 ณ  ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  สาํนักวิทยบริการฯ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทกุท่านเข้าร่วมรับฟัง
การเสวนาคร้ังน้ี 
 
 

เลข DOI & บรรณานุกรมสําเร็จรูป 
  1.  เวลาที่สืบค้นฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลจะไม่มีบรรณานุกรมสําเร็จรูปให้ แต่ก็มีเคร่ืองมือช่วยให้เราได้บรรณานุกรม
สําเร็จรูปง่าย นั้นคือเว็บไซต์ http://search.crossref.org/ โดยให้การคัดลอกเลข DOI ท่ีให้มากัฐรายการข้อมูลที่เราค้นหา 
 

 
  2.  นําเลข DOI ท่ีได้ไปวางในช่องคน้หาท่ีเว็บไซต์  http://search.crossref.org/ กดปุ่ม Enter 

คัดลอกเลข DOI

แนะนําหนังสือ

 

 
 
แนะนําบริการใหม่ 
  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน สัมผัส Android TV Box เปลี่ยน TV ธรรมดาให้เหนือกว่า Smart TV 
ซึ่งสามารถใช้แอพพลิเคช่ันทั้งหลายได้ เล่น Facebook, Twitter, Line และ Social Media ต่างๆ ดู 
Youtube หรือวิดีโอออนไลน์ฟรี หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์เขียนรายงาน ใช้ Skype เพ่ือประชุมแบบ 
วิดีโอคอลหรือติดต่อสื่อสาร หากเบ่ือๆ ก็หาหนังดูได้ทันทีอีกด้วย สนใจใช้บริการได้ที่ ช้ัน 6  

    
 
แนะนําหนังสอื 
เธมส์นที  สุวรรณพลาย.  (2558). Think ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสาํเร็จไวกว่าเดิม.  นนทบุรี : ปราณ. 

    ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงที่ต้องการความสําเร็จ เริ่มต้นขั้นแรกเปลี่ยนวิธี 
         คิดของคุณซะก่อน  "Think ต่าง คิดใหม่ให้สําเร็จไวกว่าเดิม"       
            หนังสือที่รวบรวมบทความจากเพจ DECgeneration ที่มียอดไลค์นับ 
     หมื่น โดยนักเขียนรุ่นใหม่ที่ต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอ่าน 
      ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียง เงินทอง ความสาํเร็จด้านการงาน ความสุขทกุด้าน  
      สิ่งสําคัญล้วนเริ่มต้นด้วยความคิดทั้งสิ้น 
 
 
 

เธมส์นที		สุวรรณพลำย.		(2558). Think ตาง 78 ความคิดใหมเพื่อสําเร็จไวกวา

 เดิม.		นนทบุรี	:	ปรำณ.

	 ถ้ำคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องกำรควำมส�ำเร็จ	เริ่มต้นขั้นแรกเปลี่ยนวิธีคิดของ

คุณซะก่อน		“Think	ต่ำง	คิดใหม่ให้ส�ำเร็จไวกว่ำเดิม”						

	 หนังสือที่รวบรวมบทควำมจำกเพจ	 DECgeneration	 ที่มียอดไลค์

นับหมื่น	 โดยนักเขียนรุ่นใหม่ที่ต้องกำรส่งต่อแรงบันดำลใจให้คนอ่ำนไม่ว่ำจะเป็น

ชื่อเสียง	เงินทอง	ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรงำน	ควำมสุขทุกด้ำน	สิ่งส�ำคัญล้วนเริ่มต้น

ด้วยควำมคิดทั้งสิ้น

	 ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	 ต้อนรับคณะองค์กำรบริหำรนักศึกษำ	

ภำคปกต	ิได้เข้ำเยีย่มชมหอเฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษำ	5	ธนัวำคม	2550	

ในโครงกำร	สมัมนำพิธอีนัเชญิตรำพระรำชลญัจกร	เมือ่วนัท่ี	15	สงิหำคม	

2558

	 ส�ำนักวิทยบริกำรฯ	จัดอบรม

กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ให้กับ

นักศึกษำคณะครุศำสตร ์ 	 ชั้นป ที่	

4 	 สำขำกำรศึกษำปฐมวัย 	 เ พ่ือ

เตรียมพร ้อมในกำรท�ำวิจัย	 โดย

ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.กฤษณำ	

สมะวรรธนะ	ได้น�ำนกัศึกษำเข้ำร่วมใน

กิจกรรมดังกล่ำว	

 
กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ  
  สํานักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้เข้าเย่ียมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในโครงการ สัมมนาพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

          
  ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญตักบาตรเน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2558 
และ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมือ่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 

   
 
  สํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลนใ์ห้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ช้ันปีที่ 4 
สาขาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเตรียมพร้อมในการทําวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ ได้
นํานักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  

    
 

 
กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ  
  สํานักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้เข้าเย่ียมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 
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นํานักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  
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กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ  
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  สํานักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้เข้าเย่ียมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในโครงการ สัมมนาพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

          
  ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญตักบาตรเน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี 2558 
และ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมือ่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 

   
 
  สํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลนใ์ห้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ช้ันปีที่ 4 
สาขาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเตรียมพร้อมในการทําวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  สมะวรรธนะ ได้
นํานักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  

    
 

	 ผูบ้รหิำรและบคุลำกร	ร่วมเป็นเจ้ำภำพ

ท�ำบุญตักบำตรเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ	

ประจ�ำป	2558	และ	ครบรอบ	90	ป	มหำวทิยำลยั

รำชภัฏมหำสำรคำม	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหำคม	

พ.ศ.2558

เลข DOI & บรรณ�นุกรมสำ�เร็จรูป
		 1.	เวลำทีส่บืค้นฐำนข้อมลูบำงฐำนข้อมลูจะไม่มบีรรณำนกุรมส�ำเรจ็รปูให้	แต่กม็เีครือ่งมอืช่วยให้เรำได้บรรณำนกุรมส�ำเรจ็รปูแบบ

ง่ำยๆ	คือเว็บไซต์	http://search.crossref.org/	โดยให้กำรคัดลอกเลข	DOI	ที่ให้มำกับรำยกำรข้อมูลที่เรำค้นหำ



	 2.	น�ำเลข	DOI	ทีไ่ด้ไปวำงในช่องค้นหำทีเ่วบ็ไซต์		http://search.crossref.org/	กดปุ่ม	Enter

 
 
  3.  จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ  คลิกเลือกทีค่ําว่า Actions เลือก  Cite 

 
 
  4. จะปรากฏข้อมูลดังภาพ เราสามารถเลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็สามารถ
คัดลอกบรรณานุกรมสําเร็จรูปมาใช้งานได้เลย 

 
 
  3.  จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ  คลิกเลือกทีค่ําว่า Actions เลือก  Cite 

 
 
  4. จะปรากฏข้อมูลดังภาพ เราสามารถเลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็สามารถ
คัดลอกบรรณานุกรมสําเร็จรูปมาใช้งานได้เลย 

	 3.		จะปรำกฏหน้ำจอ	ดังภำพ		คลิกเลือกที่ค�ำว่ำ	Actions	เลือก		Cite

	 4.	จะปรำกฏข้อมลูดงัภำพ	เรำสำมำรถเลอืกรปูแบบรำยกำรบรรณำนกุรมได้ตำมทีเ่รำต้องกำร	จำกนัน้กส็ำมำรถคดัลอกบรรณำนกุรม

ส�ำเร็จรูปมำใช้งำนได้เลย

 
 
 
  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 

รูปแบบบรรณานุกรมแบบ
ต่างๆ 

พิมพคําที่
ตองการสืบคน

	 EDS	 search	 คืออะไร	 ค�ำตอบก็คือ	 EBSCO	Discovery	 Service	 (EDS)	 คือ	 กำรสืบค้นข้อมูลแบบหน้ำจอเดียว	 โดยใช ้

กำรสืบค้นแบบ	Google	 serarch	 โดยผลกำรสืบค้น	 (ในกำร	 search	 เพียงครั้งเดียว)	 จะรวบรวมข้อมูลจำกทุกฐำนข้อมูลที่	 สกอ.	 

บอกรับ	เช่น	ScienceDirect,	ISI	Web	of	Science,	Proquest	Dissertation	และฐำนอื่นๆ	รวม	13	ฐำน	(และที่	สกอ.ไม่ได้บอก

รับ)	ผ่ำนช่องทำงเดียวคือ	One	Search	หรือ	EDS	ซึ่งระบบดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์กับอำจำรย์	นักศึกษำ	และนักวิจัย	ในหน่วยงำน

ต่ำงๆ	ของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงยิ่ง	มีวิธีและขั้นตอนกำรใช้งำนดังนี้

		 1.	เข้ำสืบค้นข้อมูลได้ที่	URL	:	http://arcm.rmu.ac.th	พิมพ์ค�ำที่ต้องกำรสืบค้นในเมนู	ONE	search

 
 
 
  EDS search คืออะไร คําตอบก็คือ EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ
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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 

รูปแบบบรรณานกุรมแบบ
ต่างๆ 

พิมพคําที่
ตองการสืบคน

	 2.	จะปรำกฏรำยกำรที่ต้องกำรเรำสำมำรถดูรำยละเอียดของค�ำที่ค้นได้จำก	ช่องแรก	คือ	Research	Starters

	 3.	ในส่วนของ	Research	Starters	จะเป็นกำรอธิบำยควำมหมำย	รำยละเอียดต่ำงๆ	เกี่ยวกับที่เรำสืบค้น	นอกจำกนี้

สำมำรถกดฟังเสียงอ่ำนของเจ้ำของภำษำได้ด้วย

	 4.	ที่เมนูด้ำนซ้ำยเรำสำมำรถจ�ำกัดข้อมูลที่ต้องกำรละเอียดเพิ่มเติมได้แก่	1)	เมนูจ�ำกัดที่	ระบุเป็นข้อมูลฉบับเต็ม	ระบุ

ช่วง	พ.ศ.	2)	ประเภทของแหล่งที่มำ	โดยระบุหัวข้อที่ต้องกำร	3)	เลือกส�ำนักพิมพ์ที่ต้องกำร	ซึ่งจะมีบำงฐำนข้อมูลที่	สกอ.ไม่ได้

บอกรับแต่เรำสำมำรถได้ข้อมูลผ่ำนตรงนี้ได้	หำกต้องกำรจะดำวน์โหลดเอกสำรให้เลือกที่ค�ำว่ำ	“เอกสำรฉบับเต็ม”

       
 
3. ในส่วนของ Research Starters จะเป็นการอธิบายความหมาย รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่เราสืบค้น 
นอกจากน้ีสามารถกดฟังเสียงอ่านของเจ้าของภาษาได้ด้วย 
 

 
 
 

แปลภาษา

ฟง

       
 
3. ในส่วนของ Research Starters จะเป็นการอธิบายความหมาย รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่เราสืบค้น 
นอกจากน้ีสามารถกดฟังเสียงอ่านของเจ้าของภาษาได้ด้วย 
 

 
 
 

แปลภาษา

ฟง

 
 
 
 
 
 
  4. ท่ีเมนูด้านซ้ายเราสามารถจํากัดข้อมูลท่ีต้องให้ละเอียดเพิ่มได้แก่ 1) จํากัดท่ี ระบุเป็นข้อมูลฉบับเต็ม ระบุช่วง 
พ.ศ.   2) ประเภทของแหล่งท่ีมา โดยระบุหัวข้อท่ีต้องการ   3) เลือกสํานักพิมพ์ที่ต้องการ ซ่ึงจะมีบางฐานข้อมูลที่ สกอ.ไม่ได้
บอกรับแต่เราสามารถได้ข้อมูลผ่านตรงนี้ได้ หากต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารให้เลือกท่ีคําว่า “เอกสารฉบับเต็ม” 
 

 

 
 
 
 
 
 
  4. ท่ีเมนูด้านซ้ายเราสามารถจํากัดข้อมูลท่ีต้องให้ละเอียดเพิ่มได้แก่ 1) จํากัดท่ี ระบุเป็นข้อมูลฉบับเต็ม ระบุช่วง 
พ.ศ.   2) ประเภทของแหล่งท่ีมา โดยระบุหัวข้อท่ีต้องการ   3) เลือกสํานักพิมพ์ท่ีต้องการ ซ่ึงจะมีบางฐานข้อมูลที่ สกอ.ไม่ได้
บอกรับแต่เราสามารถได้ข้อมูลผ่านตรงนี้ได้ หากต้องการจะดาวน์โหลดเอกสารให้เลือกท่ีคําว่า “เอกสารฉบับเต็ม” 
 

 

 

 
 
แนะนําบริการใหม่ 
  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน สัมผัส Android TV Box เปลี่ยน TV ธรรมดาให้เหนือกว่า Smart TV 
ซึ่งสามารถใช้แอพพลิเคช่ันทั้งหลายได้ เล่น Facebook, Twitter, Line และ Social Media ต่างๆ ดู 
Youtube หรือวิดีโอออนไลน์ฟรี หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์เขียนรายงาน ใช้ Skype เพ่ือประชุมแบบ 
วิดีโอคอลหรือติดต่อสื่อสาร หากเบ่ือๆ ก็หาหนังดูได้ทันทีอีกด้วย สนใจใช้บริการได้ที่ ช้ัน 6  

    
 
แนะนําหนังสอื 
เธมส์นที  สุวรรณพลาย.  (2558). Think ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสาํเร็จไวกว่าเดิม.  นนทบุรี : ปราณ. 

    ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงที่ต้องการความสําเร็จ เริ่มต้นขั้นแรกเปลี่ยนวิธี 
         คิดของคุณซะก่อน  "Think ต่าง คิดใหม่ให้สําเร็จไวกว่าเดิม"       
            หนังสือที่รวบรวมบทความจากเพจ DECgeneration ที่มียอดไลค์นับ 
     หมื่น โดยนักเขียนรุ่นใหม่ที่ต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอ่าน 
      ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียง เงินทอง ความสาํเร็จด้านการงาน ความสุขทกุด้าน  
      สิ่งสําคัญล้วนเริ่มต้นด้วยความคิดทั้งสิ้น 
 
 
 

แนะนำ�บริก�รใหม่
	 ขอเชญิชวนผู้ใช้บรกิำรทกุท่ำน	สมัผสั	Android	TV	Box	เปลีย่น	TV	ธรรมดำให้เหนือกว่ำ	Smart	TV	ซ่ึงสำมำรถ

ใช้แอพพลิเคชั่น	ทั้งหลำยได้	เล่น	Facebook,	Twitter,	Line	และ	Social	Media	ต่ำงๆ	ดู	Youtube	หรือวิดีโอออนไลน์

ฟรี	หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์เขียนรำยงำน	ใช้	Skype	เพื่อประชุมแบบ	วิดีโอคอลหรือติดต่อสื่อสำร	หำกเบื่อๆ	ก็หำหนัง

ดูได้ทันทีอีกด้วย	สนใจใช้บริกำรได้ที่	ชั้น	6	

 

 
 
แนะนําบริการใหม่ 
  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน สัมผัส Android TV Box เปลี่ยน TV ธรรมดาให้เหนือกว่า Smart TV 
ซึ่งสามารถใช้แอพพลิเคช่ันทั้งหลายได้ เล่น Facebook, Twitter, Line และ Social Media ต่างๆ ดู 
Youtube หรือวิดีโอออนไลน์ฟรี หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์เขียนรายงาน ใช้ Skype เพ่ือประชุมแบบ 
วิดีโอคอลหรือติดต่อสื่อสาร หากเบ่ือๆ ก็หาหนังดูได้ทันทีอีกด้วย สนใจใช้บริการได้ที่ ช้ัน 6  

    
 
แนะนําหนังสอื 
เธมส์นที  สุวรรณพลาย.  (2558). Think ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสาํเร็จไวกว่าเดิม.  นนทบุรี : ปราณ. 

    ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงที่ต้องการความสําเร็จ เริ่มต้นขั้นแรกเปลี่ยนวิธี 
         คิดของคุณซะก่อน  "Think ต่าง คิดใหม่ให้สําเร็จไวกว่าเดิม"       
            หนังสือที่รวบรวมบทความจากเพจ DECgeneration ที่มียอดไลค์นับ 
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      ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียง เงินทอง ความสาํเร็จด้านการงาน ความสุขทกุด้าน  
      สิ่งสําคัญล้วนเริ่มต้นด้วยความคิดทั้งสิ้น 
 
 
 

 

 
 
แนะนําบริการใหม่ 
  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน สัมผัส Android TV Box เปลี่ยน TV ธรรมดาให้เหนือกว่า Smart TV 
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Youtube หรือวิดีโอออนไลน์ฟรี หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์เขียนรายงาน ใช้ Skype เพ่ือประชุมแบบ 
วิดีโอคอลหรือติดต่อสื่อสาร หากเบ่ือๆ ก็หาหนังดูได้ทันทีอีกด้วย สนใจใช้บริการได้ที่ ช้ัน 6  
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เธมส์นที  สุวรรณพลาย.  (2558). Think ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสาํเร็จไวกว่าเดิม.  นนทบุรี : ปราณ. 

    ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงที่ต้องการความสําเร็จ เริ่มต้นขั้นแรกเปลี่ยนวิธี 
         คิดของคุณซะก่อน  "Think ต่าง คิดใหม่ให้สําเร็จไวกว่าเดิม"       
            หนังสือที่รวบรวมบทความจากเพจ DECgeneration ที่มียอดไลค์นับ 
     หมื่น โดยนักเขียนรุ่นใหม่ที่ต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอ่าน 
      ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียง เงินทอง ความสาํเร็จด้านการงาน ความสุขทกุด้าน  
      สิ่งสําคัญล้วนเริ่มต้นด้วยความคิดทั้งสิ้น 
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