ปีที่ 19 ฉบับที่ 15 ปักษ์แรก

ประจําเดือน สิงหาคม 2557

จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อแนะนําสารสนเทศและการใช้บริการ แนะนําแหล่งสารสนเทศและ
วิธีการสืบค้นให้กับนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบและสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่สํานักวิทยบริการจัดไว้บริการได้อย่าง
คุ้มค่า และผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด เริ่มต้อนรับนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 29
สิงหาคม 2557 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 สํานักวิทยบริการ อาคาร A
ต.ขามเรียง

สํานักวิทยบริการร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการ พร้อมบุคลากร ร่วมทําบุญ
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ําฝน เครื่องไทยธรรม พร้อมปัจจัย
ถวายพระภิกษุสามรเณร เนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็น
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคล ซึ่ง
สํานักวิทยบริการ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี และ ในปีนี้
ได้ร่วมทําบุญกับบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ณ วัดสุวรรณวาส
บ้านโคกพระ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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สํานักวิทยบริการร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
สํานักวิทยบริการได้รับมอบหมายจากมมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้เป็นหน่วยงานจัดนิทรรศการ เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ในนามจังหวัดมหาสารคาม
จึงขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมลงนาม
ถวายพระพร ณ บริเวณ ชั้น 2 ห้างเสริมไทยคอมเพล็ก
มหาสารคาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ มมส
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ มีนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของ
บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศให้มีมูลค่าเพิ่ม Value added นอกเหนือจากความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิม
เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ และเพื่อสร้างเครือข่าย
บรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ การบรรยายประกอบด้วย เรื่อง แนวคิดการ
บริหารงานห้องสมุดยุคใหม่ โดยอาจารย์อภัย ประกอบผล เป็นวิทยากร และเรื่องบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยอาจารย์
ธีรมิตร จันทร์สิงห์ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร มีบรรณารักษ์
นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด/ห้องอ่าน/ห้องเรียนรู้ คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน
45 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ
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จัดพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการสื่อโสตทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายอํานวยการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการสื่อโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีนายอารยะเสนาคุณ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีแก่นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ในการอบรมใน
ครั้งนี้ เป็นการบรรยาย ฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น โดยวิทยากรพิเศษ คุณดํารง ค้าเจริญ ช่างภาพ
ระดับอาชีพ ผู้บริหารเว็บไซต์ ohophoto.com เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรม
เป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผูท้ ําหน้าที่ให้บริการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 65 คน

สํานักวิทยบริการออกให้บริการเชิงรุกโครงการ Mobile@Library Service
สํานักวิทยบริการ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษา จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Mobile@Library
Service จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการพบปะ
และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดและให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ แนะนําการใช้บริการ
สํานักวิทยบริการ, บริการยืม-คืน, วิธีการสืบค้นข้อมูล, การยืมทรัพยากรสารสนเทศ, สมัครสมาชิกห้องสมุด, สมัครสมาชิก
PULINET, สมัครสมาชิกยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อยืมหนังสือได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย แนะนําการดาวน์
โหลด full text งานวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยและต่างประเทศ, แนะนํา full text จากวารสารออนไลน์, อ่านหนังสือออนไลน์
(e-Books), บริการ One Stop Service Online เช่น Document Delivery}, บริการสําเนาบทความม, แนะนํา
ตรวจสอบค่า Impact Factor, แนะนําการสืบค้นข้อมูลจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม SSL-VPN และ
อื่นๆ อีกมากมาย
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สาระความรู ้
ขอเชิญทดลองใช้งาน e-Magazine
สํานักวิทยบริการ ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าทดลองใช้งาน
e-Magazine โดยใช้งานได้ทั้ง PC, Mobile phone,Tablet ในระบบ iOS และ Android จากสํานักพิมพ์อมรินทร์
บุ๊ค เซ็นเตอร์ มีนิตยสารที่ให้ทดลองใช้บริการ จํานวน 4 ชื่อเรื่อง ได้แก่ นิตยสาร room บ้านและสวน National
geographic ฉบับภาษาไทย และ Health & Cuisine ผู้ใช้บริการสามารถทดลองใช้ได้ที่เว็บไซต์สํานักวิทยบริการ
http://www.library.msu.ac.th เลือกที่หัวข้อ “เรื่องเด่นวันนี้” ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ขอเชิญชมภาพยนตร์ด้วย QR Code
สํานักวิทยบริการ โดยกลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู่อาเซียนบนฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล ด้วย QR Code ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการอีกช่องทางหนีง่ มีขั้นตอนดังนี้

ที่ปรึ กษา : ผู้อํานวยการสํ านักวิทยบริการ รองผู้อํานวยการฝ่ ายอํานวยการ รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ รองผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําโดย : งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มงานบริหารและธุรการ สํ านักงานเลขานุการ สํ านักวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทร. 0-4375-4322-40 ต่ อ 2491, 2494 โทรสาร 0-4375-4358 E-mail : library@msu.ac.th

