
ปที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน สิงหาคม 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  

กิจกรรมสำ�นักวิทยบริก�รฯ

กองบรรณาธิการ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลนนอกเครือขายมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN

12 สิงหา มหาราชินี
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองคทรงพระเจริญ

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

                 

 

 

สืบค้นฐานขอ้มูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN 

 
 ระบบ VPN  (Virtual Private Network) เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบเสมือนกําลังใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เช่น ท่านสามารถต่ออินเทอร์เน็ต
จากทางบ้านแล้วเข้าใช้ระบบ VPN เพ่ือใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ได้  

12  สิงหา  มหาราชิน ี
ทีฆายุกา โหตุ  มหาราชินี 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 

                 

 

 

สืบค้นฐานขอ้มูลออนไลน์นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN 

 
 ระบบ VPN  (Virtual Private Network) เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบเสมือนกําลังใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เช่น ท่านสามารถต่ออินเทอร์เน็ต
จากทางบ้านแล้วเข้าใช้ระบบ VPN เพ่ือใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูล Thailis และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ได้  

12  สิงหา  มหาราชิน ี
ทีฆายุกา โหตุ  มหาราชินี 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 ระบบ VPN  (Virtual Private Network) 

เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากภายนอก

มหา วิทยาลัย  สามารถเ ช่ือมต ่อ เข ้ าระบบ

เสมอืนก�าลงัใช้อนิเทอร์เนต็ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 

ท่านสามารถต่ออนิเทอร์เนต็จากทางบ้านแล้วเข้าใช้

ระบบ VPN เพ่ือใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูล 

Thailis และฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ ซึ่ง Username ให้

ใช้รหัสนักศึกษา/ชื่อบุคลากรภาษาอังกฤษ (เช่น 

504801117 หรือ weerachai) และ Password = 

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ส�าหรับท่านที่มีปัญหา

ในการเข้าใช้ระบบ VPN สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 4 ส�านักวิทยบริการฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธ “โครงการรักการอ่านเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชนทุกวัยทุกอาชีพ ใน 30 ชุมชน 15 ร้านค้า และ 7 โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล รองผู้อํานวยการฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บคุลากร และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ
อําเภอย้ิม..เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พ่ีน้องประชาชน ปี 2558  ซึ่งได้จัดสื่อต่าง ๆ ออกให้บริการให้แก่เด็ก 
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่วัดบ้านหนองแสง หมู่ที ่6 และ 14 ตําบลโคกก่อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งได้นําสื่อเพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านให้แก่เด็กและ
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป   

  

  นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ได้รับมอบมุมสิทธิมนุษยชน จาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยมีนายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์  ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ประสานงานเครือข่าย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธ “โครงการรักการอ่านเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชนทุกวัยทุกอาชีพ ใน 30 ชุมชน 15 ร้านค้า และ 7 โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล รองผู้อํานวยการฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บคุลากร และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ
อําเภอย้ิม..เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พ่ีน้องประชาชน ปี 2558  ซึ่งได้จัดสื่อต่าง ๆ ออกให้บริการให้แก่เด็ก 
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่วัดบ้านหนองแสง หมู่ที ่6 และ 14 ตําบลโคกก่อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งได้นําสื่อเพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านให้แก่เด็กและ
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป   

  

  นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ได้รับมอบมุมสิทธิมนุษยชน จาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยมีนายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์  ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ประสานงานเครือข่าย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์นวรตัน์  เดชพมิล รองผูอ้�านวยการฝ่ายห้องสมดุ ส�านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  บุคลากร 

และนักศึกษาฝกประสบการณ์วิชาชีพ ออกบริการห้องสมุดเคล่ือนที่ร่วมกับโครงการอ�าเภอยิ้ม..เคล่ือนที่ คืนความสุขสู่พี่น้อง

ประชาชน ปี 2558  ซึ่งได้จัดสื่อต่าง ๆ ออกให้บริการให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่วัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 และ 14 

ต�าบลโคกก่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งได้น�าสื่อเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป 

 นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อ�านวยการส�านัก

วิทยบริการฯ ได้รับมอบมุมสิทธิมนุษยชน จากส�านักงานคณะ

กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตโิดยมนีายนรอรรจน์ สนุทรพกุก์  

ผู ้อ�านวยการกลุ่มงานประสานงานเครือข่าย คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558

    

  สํานักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ทั้งบริเวณ
ภายนอกและภายใน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

     

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ใน
กิจกรรมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารกัษ์ แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 

  

    

  สํานักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ทั้งบริเวณ
ภายนอกและภายใน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

     

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ใน
กิจกรรมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารกัษ์ แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 

  

    

  สํานักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ทั้งบริเวณ
ภายนอกและภายใน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

     

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ใน
กิจกรรมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารกัษ์ แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 

  

   
 

  สํานักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ทั้งบริเวณ

ภายนอกและภายใน เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2558 

  
  

 

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการส
ํานักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ใน

กิจกรรมการอบรมการใช้บริการห้องสมุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาร
ย์นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารกัษ์ แก่

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 

 
 

 ส�านกัวทิยบรกิารฯ จดักิจกรรม Big cleaning day พฒันา

พื้นที่โดยรอบอาคารห้องสมุด ท้ังบริเวณภายนอกและภายใน 

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2558

 นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อ�านวยการ

ส�านกัวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับนกัศกึษาใหม่ ในกจิกรรม

การอบรมการใช้บริการห้องสมดุ โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์

นวรัตน์ เดชพิมล และทีมบรรณารักษ์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 จ�านวน กว่า 4,500 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558



แนะน�ำหนังสือ

10  อันดับผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ซึ่ง Username ให้ใช้รหัสนักศึกษา/ช่ือบุคลากรภาษาอังกฤษ ( เช่น 504801117 หรือ weerachai) และ 
Password = เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  สําหรับท่านทีม่ีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ VPN สามารถติดต่อได้ที่ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน 4  สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ที่ใครกท็ําได้เป็นขั้นตอนที่เริ่มได้ต้ังแต่วันน้ี! ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียน "ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา" ผู้ก่อต้ัง "Stock2morrow" เจ้าของเพจ 
"PiyaphanMakeBillion" ด้วยเนื้อหาอ่านง่าย ตรงไปตรงมา ต้ังแต่ต้นทางมาจนถึง
ปัจจุบัน ไม่มีอะไรเร้นลับที่มองดูยาก ไม่มีอะไรซับซ้อนถึงขั้นเข้าใจไม่ได้ แต่ถ่ายทอด
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พลิกมาเป็นนักลงทุน และนักธุรกิจที่ภาคภูมิใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือก และยังเป็นผู้กรุยทางใหม่ๆ ใหก้ับใคร
หลายๆ คน ทีก่ําลังจะเลือกเดินบนเส้นทางเดียวกัน ไม่ใช่แค่ "รวย" แต่การถ่ายทอดครั้งนี้ ผู้เขียนอยากให้ทุก
คนมีความสุขไปด้วยกันตลอดเส้นทาง "ใหค้วามสําคัญกับระหว่างทางพอๆ กับจุดหมายปลายทาง" ม ี"สมดุลใน
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 หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับวิธีสร้างความมั่งค่ังด้วย

ตนเองหรอื “Self Made” ทีใ่ครกท็�าได้เป็นขัน้ตอนทีเ่ริม่ได้ตัง้แต่วนั

นี้! ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน “ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา” 

ผู้ก่อต้ัง “Stock2morrow” เจ้าของเพจ “PiyaphanMakeBillion” 

ด้วยเนือ้หาอ่านง่าย ตรงไปตรงมา ตัง้แต่ต้นทางมาจนถงึปัจจบุนั ไม่มี

อะไรเร้นลับที่มองดูยาก ไม่มีอะไรซับซ้อนถึงข้ันเข้าใจไม่ได้ แต่

ถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้ได้จริงในแต่ละช่วงเวลา  จากวัยเด็กท่ีแสนจะ

ธรรมดา เรียบๆ มาเป็นพนักงานบริษัท ที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน 

ก่อนจะมาเจอจุด “Turning Point” พลิกมาเป็นนักลงทุน และ 

นักธุรกิจที่ภาคภูมิใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือก และยังเป็นผู้กรุยทาง

ใหม่ๆ ให้กับใครหลายๆ คน ที่ก�าลังจะเลือกเดินบนเส้นทางเดียวกัน 

ไม่ใช่แค่ “รวย” แต่การถ่ายทอดครั้งนี้ ผู้เขียนอยากให้ทุกคนมีความ

สุขไปด้วยกันตลอดเส้นทาง “ให้ความส�าคัญกับระหว่างทางพอๆ  

กับจุดหมายปลายทาง” มี “สมดุลในชีวิต ทั้งชีวิตการงาน ชีวิตส่วน

ตัว และชวีติในสังคม” เป็นคนมรีายได้ทีดี่ทีม่าพร้อมกบัคุณภาพชวีติ

ที่ดี รายล้อมด้วยก�าลังใจจากครอบครัวและมิตรภาพจากเพื่อนฝูง 

ส�าหรบัผู้ทีต้่องการแบบแผนความส�าเรจ็ท่ีเน้นการ Balance ของชวิีต 

ตลอดจนแรงบันดาลใจชั้นเลิศ ที่จะช่วยให้คุณลุก อึด ฮึดสู้ไปสู่ 

ความส�าเร็จอีกครั้ง คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

กิจกรรมสำ�นักวิทยบริก�รฯ

Balance ของชีวิต ตลอดจนแรงบันดาลใจช้ันเลิศ ที่จะช่วยให้คุณลุก อึด ฮึดสู้ไปสู่ความสําเร็จอีกครัง้ คุณไม่
ควรพลาดหนังสือเล่มน้ี 

 

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วม 
ถวายเทียนพรรษา และถวายหนังสือด้านศาสนาในโครงการผ้าป่าหนังสือ ณ วัดศรีสวัสด์ิ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2558 ที่ผ่านมา 

   

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรมนําชม
ห้องสมุดซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้กับ
นักศึกษาใหมซ่ึง่จัดกิจกรรมขึน้ระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   โดยมีผู้บรหิารให้การกล่าว
ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากน้ันแบ่งกลุ่มเพ่ือชมห้องสมุดในทุกส่วนงาน เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
แหล่งในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทราบจุดการให้บริการ และ
รายละเอียดที่สําคัญ และจําเป็นที่ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งนิทรรศการถาวร  
“หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ
เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

Balance ของชีวิต ตลอดจนแรงบันดาลใจช้ันเลิศ ที่จะช่วยให้คุณลุก อึด ฮึดสู้ไปสู่ความสําเร็จอีกครัง้ คุณไม่
ควรพลาดหนังสือเล่มน้ี 

 

 

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วม 
ถวายเทียนพรรษา และถวายหนังสือด้านศาสนาในโครงการผ้าป่าหนังสือ ณ วัดศรีสวัสด์ิ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2558 ที่ผ่านมา 

   

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรมนําชม
ห้องสมุดซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้กับ
นักศึกษาใหมซ่ึง่จัดกิจกรรมขึน้ระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   โดยมีผู้บรหิารให้การกล่าว
ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากน้ันแบ่งกลุ่มเพ่ือชมห้องสมุดในทุกส่วนงาน เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
แหล่งในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทราบจุดการให้บริการ และ
รายละเอียดที่สําคัญ และจําเป็นที่ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งนิทรรศการถาวร  
“หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ
เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

     

กิจกรรมสํานักวิทยบริการฯ 

 นางประภาพร พมิพ์พาศรภีริมย์ ผูอ้�านวยการส�านกัวทิยบรกิารฯ พร้อมทัง้ผูบ้ริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทยีนพรรษา 

และถวายหนังสือด้านศาสนาในโครงการผ้าป่าหนังสือ ณ วัดศรีสวัสดิ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรมน�าชมห้องสมุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ให้กับนักศึกษาใหม่ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558   โดยมีผู้บริหารให้การกล่าวต้อนรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม จากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อชมห้องสมุดในทุกส่วนงาน เพื่อให้

นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแหล่งในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทราบจุดการให้บริการ และรายละเอียดที่

ส�าคญั และจ�าเป็นทีใ่ช้บรกิารได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมทัง้

นทิรรศการถาวร “หอเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550” 

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับพระราช

ประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 นางประภาพร พมิพ์พาศรภีริมย์ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ

อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษา

อังกฤษ คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธ “โครงการรัก

การอ่านเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกวัยทุก

อาชีพ ใน 30 ชุมชน 15 ร้านค้า และ 7 โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

  นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธ “โครงการรักการอ่านเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชนทุกวัยทุกอาชีพ ใน 30 ชุมชน 15 ร้านค้า และ 7 โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

   

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล รองผู้อํานวยการฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  บคุลากร และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ
อําเภอย้ิม..เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พ่ีน้องประชาชน ปี 2558  ซึ่งได้จัดสื่อต่าง ๆ ออกให้บริการให้แก่เด็ก 
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่วัดบ้านหนองแสง หมู่ที ่6 และ 14 ตําบลโคกก่อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งได้นําส่ือเพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านให้แก่เด็กและ
เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป   

  

  นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ได้รับมอบมุมสิทธิมนุษยชน จาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยมีนายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์  ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
ประสานงานเครือข่าย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2558 


