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มมส มอบรางวัล สํานักวิทยบริการและบุคลากร ต้นแบบการใช้จักรยาน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 17.30 น. นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมด้วย
รองผู้อํานวยการและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริเวณหลังหอพักในนิสติ หอกุดรัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้กบั บุคคลต้นแบบในการปั่นจักรยาน และมอบเกียรติบัตรบุคคล
และหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้จักรยาน ทั้งนี้ นางพรพิมล มโนชัย ผู้อาํ นวยการสํานักวิทยบริการ เข้ารับเกียรติบัตร
หน่วยงานต้นแบบการใช้จักรยาน ในส่วนบุคลากรสํานักวิทยบริการได้รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบการใช้จักรยาน ได้แก่
นายอารยะ เสนาคุณ (ครอบครัวต้นแบบการใช้จักรยาน) และนายนิเวส ศรีธัญรัตน์ (ต้นแบบการปั่นจักรยานมาทํางาน)
โครงการศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดขึ้นโดยนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจําวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งจักรยาน และเป็นการเปิดศูนย์บริการจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี การบริการ ยืม-คืน
จักรยาน มีการซ่อมบํารุงจักรยาน โดยเห็นความสําคัญเรื่องของแนวคิดมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
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สํานักวิทยบริการยกย่องบุคลากรทําความดี
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายฉริยะ อัครวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ ซึง่ เป็นผู้มีคุณธรรมประจําใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยพบกระเป๋าสตางค์
ของผู้ใช้บริการ ณ บริเวณชั้น 3 สํานักวิทยบริการ และได้นํามาแจ้งเพื่อสืบหาเจ้าของ ซึ่งเจ้าของกระเป๋าคือ นายสุวิทย์
พูลรัตน์ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้นําส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สํานักวิทยบริการจึงเห็นสมควรให้ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั่วไป ขออวยพรให้ประสบ
แต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรมและเป็นที่พึ่งได้ของชุมชนและประเทศชาติสืบไป

(

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมปลูกหญ้า สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมบุคลากร พร้อมใจร่วม
ปลูกหญ้าสนับสนุนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย
สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร กว่า 200
คน ร่วมกันปลูกหญ้าเพิ่มพื้นที่สเี ขียวให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บนเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ บริเวณพื้นที่
สวนป่าวัฒนธรรม ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มุ่งพัฒนาสูม่ หาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สํานักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน
ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงเรียน
บ้านโสกแดง หมู่ 5 ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม การออกบริการครั้งนี้ ได้นํากิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านการเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุไปออกให้บริการ เช่น หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน, วิดีทัศน์ชุดส่งเสริม
คุณธรรม ส่งเสริมทักษะการคิดเร็วทางคณิตศาสตร์, รูปภาพระบายสี ฯลฯ ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านและ
ระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ให้แก่อาจารย์และนิสติ ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ
อาจารย์ และนิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 20 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการวิจัย โดยมี ดร.มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ หัวหน้า
หอสมุดกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ และนางสาวน้ําลิน เทียมแก้ว
บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สํานักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ต.ขามเรียง
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แนะนําการใช้บริการและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ แก่นิสิตในโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวกวินลักษณ์ สุนทะโรจน์ และนางสาววัญญา
พิลาหอม บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ด้านการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนิสิต
ชาวต่างชาติ ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 65 คน เข้ารับฟังบรรยายแนะนํา
ระบบการใช้บริการและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ชมวิดีทัศน์แนะนําหน่วยงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ที่
สํานักวิทยบริการจัดให้บริการ

สํานักวิทยบริการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556
สํานักวิทยบริการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่
26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขานุการ เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการดังนี้ 1) อาจารย์อภัย ประกอบผล ประธานกรรมการ อดีต
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มลิจันทร์ ทองคํา กรรมการ จากคณะการบัญชีและการจัดการ 3) นางอัจฉรี จันทมูล กรรมการ จากสถาบันวิจัยศิลป
และวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งในครั้งนี้รับการประเมิน 31 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได้คะแนน 4.9989
ระดับดีมาก

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รองผูอาํ นวยการฝายอํานวยการ รองผูอาํ นวยการฝายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ รองผูอ ํานวยการ
ฝายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง รองผูอ ํานวยการฝายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กลุม งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
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