
ปที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2558

ที่ปรึกษา :	นางประภาพร		พิมพ์พาศรีภิรมย์		นางอรวรรณ		ศิริธรรมจักร		ผศ.วุฒิชัย	พรพัชรพงศ์		ผศ.นวรัตน์	เดชพิมล

กองบรรณาธิการ :	นางภัทรินทร์		น้อยเจริญ		นางสุจิตรัตน์	ภูศรีฤทธิ์		นางสาวมลทะวรรณ		ธรรมจันทา		

																								นายปกรณ์	รัตนท�า		นายประกรง	ประทุมชัย	

ออกแบบ/พิมพที่ :	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ

กองบรรณาธิการ

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝกทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ขอเชิญสืบค้นข้อมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย

	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ขอเชิญ

นักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	

ทดลองใช้งานโปรแกรมฝกภาษาองักฤษ	Access	English	ของส�านกั

พิมพ์	Knowledge	Transmission	ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง	31	สิงหาคม	

2558	 โปรแกรม	 Access	 English	 เป็นโปรแกรมในการฝกภาษา

อังกฤษทั้งทักษะการฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียน	 เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา

องักฤษ	เป็นการเตรยีมพร้อมก่อนเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

(AEC)	 สามารถใช้สมาร์ทโฟน	 แทปเล็ต	 หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 บริการรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย	

ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค	 มหภาค	 ภาคการเงิน	 และภาค	

เศรษฐกิจต่างประเทศ	โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมลูทีก่�าลงั	เป็น

ที่จับตามองในขณะนั้น	นอกจากนี้	 ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ	

รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน	 ตลอดจนภาวะเงินตราต่าง

ประเทศ		บรกิารข้อมลูและบทวเิคราะห์เฉพาะส�าหรบัลกูค้าบรรษทั	

ทกุเวลา	ผ่าน	URL	http://accessenglishnow.com/platform	

และทางเว็บส�านักวิทยบริการฯ	 เลือกเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้	

http://accessenglishnow.com/platform	ติดต่อขอ	Code	

ในการสร้าง	 User	 เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล	 ได้ที่

เคาน์เตอร์บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า	 หรือคุณ

วรภัทร	อาปะโม	ชั้น	1	ส�านักวิทยบริการฯ	ตั้งแต่เวลา	08.30	

–	 16.30	 น.	 ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน	 วิธีสมัคร	 Access	

English	สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	0-4374-2616

(Corporate)	 ของธนาคารกสิกรไทย	 ซึ่งรวบรวมรายงาน

วิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ	 สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	 เพื่อให้ลูกค้า

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ	ธุรกิจ	ตลาดเงิน

ตลาดทุน	 รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง

ครอบคลุมและ	ทนัสถานการณ์	เนือ้หาแบ่งเป็นบทวเิคราะห์ราย

สัปดาห์	และรายเดือน		ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้งานดังนี้	

	 ส�านักวิทยบริการฯ	 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 โดยมีนางประภาพร	 พิมพ์พาศรีภิรมย์	

ผู้อ�านวยการกล่าวเปดการอบรมในครั้งนี้	ณ		ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	4	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.2558

 

 

  สํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีนางประภาพร  
พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ.2558 

   

        ผู้บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ รับฟังสรุปผลการซ่อมบํารุง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
จากบริษัทบุ๊คส์ โปรโมช่ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บริการต่อไป 
เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2558 

   

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการฯ ผู้บรหิารและทีมบรกิาร ออก
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในนามมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม โดยร่วมกับอีกหลายหน่วยงานในจังหวัด ณ โรงเรียนผดุงนารี  เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 
พ.ศ. 2558 

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 
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กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

	 ผู้บริหารและบุคลากร	 ส�านักวิทยบริการฯ	 รับฟังสรุปผล

การซ่อมบ�ารุง	 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 VTLS	 จากบริษัทบุคส์	

โปรโมชั่น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 และเตรียม

ความพร้อมเพื่อให้บริการต่อไป	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

	 นางประภาพร	พิมพ์พาศรีภิรมย์	 ผู้อ�านวยการ	 ส�านักวิทย

บริการฯ	 ผู้บริหารและทีมบริการ	 ออกให้บริการวิชาการสู่ชุมชน	

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	 ในนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยร่วมกับอีกหลายหน่วยงานใน

จังหวัด	ณ	โรงเรียนผดุงนารี		เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

    

 นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ  ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุม่งาน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานประจําเดือนเพ่ือให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 มถิุนายน พ.ศ. 2558  

  

 

  ผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการ "อําเภอย้ิม" ให้
ความรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการในครั้งน้ี ณ ศาลา
กลางบ้าน บ้านหนองต่ืน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มถิุนายน 2558 

      

    

 นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ  ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุม่งาน สํานักวิทยบริการและ
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	 นางประภาพร	 พิมพ์พาศรีภิรมย์	 ผู ้อ�านวยการ		

ผูบ้รหิาร	และหวัหน้ากลุม่งาน	ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานประจ�า

เดอืนเพือ่ให้บรกิารผูใ้ช้บรกิารอย่างเตม็ประสทิธิภาพ	เมือ่วนัที่	

25	มิถุนายน	พ.ศ.	2558

	 ผู้บริหาร	และบุคลากรของส�านักวิทยบริการฯ	ออกบริการ

วิชาการสู่ชุมชน	 โครงการ	 “อ�าเภอยิ้ม”	 ให้ความรู ้และเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม

โครงการในครัง้น้ี	ณ	ศาลากลางบ้าน	บ้านหนองต่ืน	ต�าบลเขวา	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2558



แนะน�ำหนังสือ

10 อันดับผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ประจำาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

	 1.	เข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่	http://arcm.rmu.ac.th	เลือกเมนูทรัพยากรสารสนเทศ	เลือกงานวารสารและหนังสือพิมพ์	จากนั้น

จะปรากฏเมนูศูนย์ข้อมูลวิจัยกสิกรไทย	คลิกเลือกรายการ	จะปรากฎหน้าจอดังภาพ

 

	 2.	 หน้าจอจะปรากฏรายการหัวข้องานวิจัยท่ีเป็นปัจจุบัน	 และมีการจัดเรียงเนื้อหาตามหมวดหมู่ท่ีด้านขวา	 คลิกเลือกหาก

ต้องการศึกษาหัวเรื่อง	หรือหมวดหมู่ใด	ๆ	
 

	 3.	หากต้องการจะดูเอกสารฉบับเต็มให้เลือกเมนู	“ดูรายละเอียดฉบับเต็ม”

 

 

 

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย บริการรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค 
ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กําลัง เป็นที่จับตามองใน
ขณะนั้น นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะ
เงินตราต่างประเทศ  บริการข้อมูลและบทวิเคราะห์เฉพาะสําหรับลูกค้าบรรษัท (Corporate) ของธนาคาร
กสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยข่าวสารและ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใหลู้กค้าสามารถติดตาม
ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง
ครอบคลุมและ ทันสถานการณ์ เน้ือหาแบ่งเป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ และรายเดือน  ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้
งานดังนี้  

  1. เข้าสืบค้นขอ้มูลได้ที่ http://arcm.rmu.ac.th เลือกเมนูทรัพยากรสารสนเทศ เลือกงานวารสาร
และหนังสือพิมพ์ จากน้ันจะปรากฏเมนูศูนย์ข้อมูลวิจัยกสิกรไทย คลิกเลอืกรายการ จะปรากฎหน้าจอดังภาพ 

 

2. หน้าจอจะปรากฏรายการหัวข้องานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน และมีการจัดเรียงเน้ือหาตามหมวดหมู่ที่ด้านขวา 
คลิกเลือกหากต้องการศึกษาหัวเร่ือง หรือหมวดหมู่ใด ๆ  

ขอเชิญสืบค้นข้อมลูศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 

3. หากต้องการจะดูเอกสารฉบับเต็มให้เลือกเมนู “ดูรายละเอียดฉบับเต็ม” 

 

4. จะปรากฏหน้าสําหรับใส่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสผูใ้ช้ รหัสผ่าน  คลกิ Log in  

 

 

 

 

3. หากต้องการจะดูเอกสารฉบับเต็มให้เลือกเมนู “ดูรายละเอียดฉบับเต็ม” 

 

4. จะปรากฏหน้าสําหรับใส่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสผูใ้ช้ รหัสผ่าน  คลกิ Log in  

 

 

 

 

3. หากต้องการจะดูเอกสารฉบับเต็มให้เลือกเมนู “ดูรายละเอียดฉบับเต็ม” 

 

4. จะปรากฏหน้าสําหรับใส่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสผูใ้ช้ รหัสผ่าน  คลกิ Log in  

 

 

 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล สังกัด จํานวน 
1 ชูชีพ บัวขาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/อาจารย 102 
2 พิเชษฐพงษ โคตรทอง คณะครุศาสตร \ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 36 
3 จุฑาทิพย นาอุนเรือน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร \ รัฐศาสตร 29 
4 อนุชา ลาวงค สํานักงานอธิการบดี \บริหารงานบุคล 28 
5 มานิตย อัญญะโพธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี \ อาจารย 24 
6 อุมาพร ออนคํา คณะครุศาสตร \ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 23 
7 กอบชัย นิกรพิทยา คณะวิทยการจัดการ \ อาจารย 22 
8 มานิต เหลื่อมกุมมาร คณะครุศาสตร \ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 22 
9 กนกขวัญ จันทะไหล คณะครุศาสตร \ หลักสูตรและการเรียนการสอน 21 
10 แสงระวี ดอนแกวบัว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร \ อาจารย 21 

 

  

 

ไนท์, แอสตรับ.  (2557).  17 วิธีการสร้างตัวตนในโลกโซเชียล.  กรุงเทพฯ : ณ ดา สํานักพิมพ์. 
       

         การเป็นคนดังในโลกอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  
“เน็ตไอดอล” นั้น เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามา 
มีบทบาทในชีวิตประจําวัน ซึ่งในยุคเริ่มแรกน้ัน กว่าจะเป็นเน็ตไอดอลได้ 
กว่าจะมีคนรู้จักก็ค่อนข้างยากและนานพอสมควร แต่ในยุคปัจจุบันน้ี  
ง่ายเสียยิ่งกว่าง่าย โดนใจวัยทํางาน คนกดไลท์ คนกดแชร์ทําให้เป็นกระแส
สังคม เท่าน้ีก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลในโลกออนไลน์ได้แลว้ 

 

 

 

 

 

10 อันดับผู้ใชบ้ริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากทีสุ่ด ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

หนังสือแนะนํา 

	 4.	จะปรากฏหน้าส�าหรับใส่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ	รหัสผู้ใช้	รหัสผ่าน		คลิก	Log	in	

 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล สังกัด จํานวน 
1 ชูชีพ บัวขาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/อาจารย 102 
2 พิเชษฐพงษ โคตรทอง คณะครุศาสตร \ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 36 
3 จุฑาทิพย นาอุนเรือน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร \ รัฐศาสตร 29 
4 อนุชา ลาวงค สํานักงานอธิการบดี \บริหารงานบุคล 28 
5 มานิตย อัญญะโพธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี \ อาจารย 24 
6 อุมาพร ออนคํา คณะครุศาสตร \ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 23 
7 กอบชัย นิกรพิทยา คณะวิทยการจัดการ \ อาจารย 22 
8 มานิต เหลื่อมกุมมาร คณะครุศาสตร \ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 22 
9 กนกขวัญ จันทะไหล คณะครุศาสตร \ หลักสูตรและการเรียนการสอน 21 
10 แสงระวี ดอนแกวบัว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร \ อาจารย 21 

 

  

 

ไนท์, แอสตรับ.  (2557).  17 วิธีการสร้างตัวตนในโลกโซเชียล.  กรุงเทพฯ : ณ ดา สํานักพิมพ์. 
       

         การเป็นคนดังในโลกอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  
“เน็ตไอดอล” นั้น เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ในยุคที่อินเตอร์เน็ตเริม่เข้ามา 
มีบทบาทในชีวิตประจําวัน ซึ่งในยุคเริ่มแรกน้ัน กว่าจะเป็นเน็ตไอดอลได้ 
กว่าจะมีคนรู้จักก็ค่อนข้างยากและนานพอสมควร แต่ในยุคปัจจุบันน้ี  
ง่ายเสียยิ่งกว่าง่าย โดนใจวัยทํางาน คนกดไลท์ คนกดแชร์ทําให้เป็นกระแส
สังคม เท่าน้ีก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลในโลกออนไลน์ได้แลว้ 

 

 

 

 

 

10 อันดับผู้ใชบ้ริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากทีสุ่ด ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

หนังสือแนะนํา 

ไนท์,	 แอสตรับ.	 	 (2557).	 	 17 วิธีการสร้างตัวตนในโลกโซเชียล.	 	 กรุงเทพฯ	 :	 ณ	 ดา	 

	 ส�านักพิมพ์.

	 การเป็นคนดังในโลกอินเทอร์เน็ต	 หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 “เน็ตไอดอล”	 นั้น	 

เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน	ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งในยุคเริ่ม

แรกนั้น	 กว่าจะเป็นเน็ตไอดอลได้	 กว่าจะมีคนรู้จักก็ค่อนข้างยากและนานพอสมควร	 แต่ในยุค

ปัจจุบันนี้	ง่ายเสียยิ่งกว่าง่าย	โดนใจวัยท�างาน	คนกดไลท์	คนกดแชร์ท�าให้เป็นกระแสสังคม	เท่า

นี้ก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลในโลกออนไลน์ได้แล้ว


