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ประจําเดือน สิงหาคม 2557

ผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ
พร้อมด้วยนางรุ่งเรือง สิทธิจนั ทร์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการ และคณะ
ได้ให้การต้อนรับบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สํานักวิยบริการ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่า
ประสบการณ์เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ” โดย นางสาวชลทิชา นารอง รองผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่
ในเมือง เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปัญหาในการทํางานในงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ นายสมพงษ์ เจริญศิริ
รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ พร้อมด้วยนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับบุคลากรห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการให้บริการของสํานักวิทยบริการ และโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM กับการพัฒนางานห้องสมุด เพื่อการดําเนินงานห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศกับห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สํานักวิทยบริการ ร่วมโครงการ "Big Cleaning Day มมส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ"
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานสนามหญ้าฝั่งตรงข้าอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (แยกดอนยม) จัดโดย
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและ
ประกันคุณภาพ นําบุคลากรสํานักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมโครงการ “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดหาสารคาม เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้บําเพ็ญประโยชน์ถวายเป็น
ราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เห็นคุณค่าในการบํารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการทําความสะอาดถนนเส้นทางดอนยม มี
การทําความสะอาดร่องระบายน้ําตามแนวริมถนนเส้นดอนยม ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงแนวถนนและบริเวณรอบ
อาคารที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมีการทําความสะอาดสํานักงานของแต่ละหน่วยงาน ในการนี้มี
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ทหาร และตํารวจ เข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจํานวนมาก
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สํานักวิทยบริการ ออกให้บริการแก่ชุมชนร่วมกับจังหวัด
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สํานักวิทยบริการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นํากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และผูส้ งู อายุออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บ้านม่วง ตําบลราษฎร์เจริญ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ได้นํากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุไปออกให้บริการ เช่น หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน รูปภาพระบายสี, ชุดวิดีทัศน์ชุดส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริม
ทักษะการคิดเร็วทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านและที่อยู่ระแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก

จัดอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับนานาชาติ”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ สํานักวิทยบริการ เป็น
ประธานเปิดการฝึกอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สํานักวิทยบริการ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้และแนวทางในการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สํานักวิทยบริการบอกรับ ให้สามารถ
นําไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร Head of Academic
eresources support บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd. มาให้ความรู้ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ นิสิต บุคลากรให้ความ
สนใจเข้ารับการอบรมจํานวนมาก
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สาระความรู ้
ไขข้อข้องใจในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง AREC MSU Channel
สํานักวิทยบริการ จัดทําวิดีทัศน์แนะนําการใช้บริการ
เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ใช้บริการ
ที่สนใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดให้บริการ โดยผ่านช่องทาง AREC MSU Channel จัดเก็บอยู่
ใน Youtube มีเนื้อหาประกอบด้วย แนะนําสถานที่จัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ, การใช้งาน SSL VPN, การใช้ประตูทางเข้าสํานัก
วิทยบริการ, การสืบค้นบทความจากวารสาร, แนะนําการหาหนังสือ
บนชั้น, การดาวน์โหลด Fulltext จากWeb OPAC, ทรัพยากร
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ฯลฯ เป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์
เข้าชมได้ที่http://www.library.msu.ac.th เลือก Youtube หรือ
เข้าไปที่ http://www.youtube.com/watch

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการและการอนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ บริเวณ
ลานด้านหน้าสํานักวิทยบริการ อาคาร A มีกิจกรรมดังนี้
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น. น. พิธีเปิด และชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยนิสิต
สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยนิสิตสาขาดุริ
ยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ชมการแสดงหนังปะโมทัย โดยคณะนักเรียนโรงเรียนดงบัง
พิสัยนวการนุสรณ์ ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

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

