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ประจําเดือน กรกฎาคม 2557

สํานักวิทยบริการออกบริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สํานักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ณ
โรงเรียนหนองกุงศาลา น้ําเที่ยงวิทยากร ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนํากิจกรรมออก
ให้บริการประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม การใช้งานคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์เสริมทักษะ สือ่ การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน การประดิษฐ์สมุดทํามือบันทึกความดี การวาดภาพระบายสี
การตอบคําถามชิงรางวัล จัดฉายภาพยนตร์ สารคดี และนําเอกสารออกให้บริการฟรี โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ คณะครู
นักเรียน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก

สํานักวิทยบริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Thai Digital Collection : TDC)
สํานักวิทยบริการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้น
สารสนเทศทางวิชาการ (Thai Digital Collection : TDC)” สําหรับครู อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถสืบค้น เข้าถึงสารสนเทศ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย การค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการเขียนผลงานทางวิชาการ
ของครูอาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจัด 2 รุ่น คือ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 และวันที่ 14 สิงหาคม 2557
อบรมครึ่งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ขอเชิญร่วมกิจกรรม บันทึกปั๊บ รับรางวัลไปเลย
สํานักวิทยบริการหน่วยบริการศรีสวัสดิ์ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรม
"บันทึกปั๊บ รับรางวัลไปเลย" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
มุมคุณธรรม ณ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมง่าย ๆ ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ที่โต๊ะกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกหนังสือที่จัดไว้ให้ พร้อมแบบฟอร์มสําหรับบันทึกการอ่านและแบบประเมินซึ่งจะแนบใน
หนังสือทุกเล่ม
3. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งบันทึกการอ่านและแบบประเมินแล้ว จับสลากรับของรางวัลได้ทันที กิจกรรมจัดไป
จนถึง 30 ตุลาคม 2557 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

สํานักวิทยบริการ ร่วมรณรงค์สนับสนุนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการ
พิเศษ พร้อมบุคลากร สํานักวิทยบริการ ร่วมเดินรณรงค์ในงานเปิดตัวมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (kick off)
พร้อมรับมอบป้ายคณะ หน่วยงานปลอดบุหรี่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงความยินดีกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยัง
เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่
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ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผูร้ ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นําคณะอาคันตุกะ Ambassador James Wise พร้อมคณะจาก
Australian Embassy Bangkok และ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Professor David Wood,
Deputy Vice-Chancellor International, Curtin University, Associate Professor Simon Leunig,
Dean International Admissions, Curtin University, Professor Robert Evans, Pro Vice-Chancellor,
Curtin Singapore, Ms Watinee Kharnwong, Director, Education and Ms Busarin Sinthunavarat,
Education Manager, Austrade เข้าเยี่ยมชมสํานักวิทยบริการ โดยมีนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อาํ นวยการฝ่าย
บริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ หัวหน้าหอสมุด พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับ
นําชม ณ ห้องศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

สาระความรู
แนะนําชองทางเขาถึงสารสนเทศงาย ๆ กับ QR CODE
สํานักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) กับงานบริการสารสนเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่สํานักวิทยบริการจัดให้บริการผ่านมือถือ
ในฉบับนี้ขอแนะนําวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ และจดหมายเหตุสารสนเทศมหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้
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QR CODE แนะนําวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจําสาย
งานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ ของ
อาริษา โคตรเครื่อง

ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลกและการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มตี ่อ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์
ของ สิงห์ ศรีบุศยกุล

พระอัจฉริยภาพและคุณูปการด้านดุริยางค
ศิลป์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ที่มีต่อกองดุริยางค์ทหารบกและกองดุริยางค์
ทหารเรือ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพจน์ เทียม
เมฆา

ภูมิปัญญาในการนวดแผนไทยในประเทศไทย
กับการนวดแผนจีนในประเทศจีน /
วิทยานิพนธ์ ของ Fan Wen Bo

องค์การบริหารส่วนตําบล : การพัฒนาระบบ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน /
วิทยานิพนธ์ ของ วีระชัย ศิริพานิช

การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการฟ้อนบูชา
พระ ธาตุในภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ
เสาวรัตน์ ทศศะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการตลาด
กับศักยภาพทางการแข่งขั้นของธุรกิจชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์
ของ ณัฏฐิญา กัญญสกุล
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การนําเสนอแนวคิดในวรรณกรรมนิทานของ
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา / วิทยานิพนธ์
ของ กันทิยา ธานี

QR CODE จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ
นิสิตปริญญาโท รุนที่ 15
(ภาคปกติ) ปการศึกษา
2530-2538

เกษียณ 38
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

PPA 21

PPA 22

นิสิตปริญญาโท รุนที่ 15
(ภาคปกติ) ปการศึกษา
2530-2538

หลากมุมมอง หลาย
ความคิดบนมิติการเมือง

PPA 345

PPA 353

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รองผูอาํ นวยการฝายอํานวยการ รองผูอาํ นวยการฝายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ รองผูอ ํานวยการ
ฝายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง รองผูอ ํานวยการฝายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กลุม งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทร. 0-4375-4322-40 ตอ 2491, 2494 โทรสาร 0-4375-4358 E-mail : library@msu.ac.th

