
ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม 

โดยได้เชิญ คุณจิรวฒัน์ พรหมพร 
เจา้หนา้ท่ีแผนกฝึกอบรม บริษทั บุ๊ค
โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
(Head of Academic e-resources 
support Book Promotion &  
Service Co.,Ltd.) มาเป็นวทิยากร 
ในการใหค้วามรู้ 

และรอบบ่ายส าหรับอาจารย ์เวลา 
13.00-16.00 น.  ณ ห้องฝึกปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 332A  ส านัก
บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตึก 5  

    โปรแกรม  Turnitin  เป็น
โปรแกรมการตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานการเขียนทาง
วิชาการในรูปของส่ิงพิมพ์
ออนไลน์จากแหล่งขอ้มูลบน
อินเตอร์เ น็ตและผลงานท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ ท่ีอยู่ในรูป
ส่ิงพิมพต์่อเน่ือง เช่น วารสาร 
นิตยสาร  และฐานข้อมู ล
ออนไลน์ และผลงานของ
นักศึกษาท่ีส่งและจดัเก็บใน
ฐานข้อมูลของ  Turnitin ท่ี
เ ผ ยแพ ร่ ใน ปั จ จุ บันและ
ยอ้นหลังบนอินเตอร์เน็ตท่ี
สามารถเขา้ ถึงได้   Turnitin  
จะช่วยสนับสนุนการท าวิจัย
ของอาจารยแ์ละนักศึกษาใน
การตรวจสอบขอ้ความซ ้ ากบั
แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ในระบบ
โดยใช้หลักการเทียบซ ้ าค  า 
ต่ อ ค า  ( Word by word)       
ซ่ึงระบบแสดงผลการตรวจ 
สอบท่ีง่ายต่อการแปลผลและ
น าไปใชง้านทนัที   

    นอกจากน้ี ยงัมีการช้ีแหล่ง 
ขอ้มูลท่ีปรากฏซ ้ า และแสดง 
รายการดังกล่าวเป็นแถบสี

และระดบัเปอร์เซ็นตก์ารเทียบ
ซ ้ า (Similarity index)  สามารถ
เขา้ใชง้านไดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://
turnitin.com/  หรือเข้าใช้ผ่าน
เว็บไซต์ส านักหอสมุด  http://
library.rsu.ac.th  และสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือการใชง้านได้
ท่ีเวบ็ไซตส์ านกัหอสมุด 

     เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ี
ได้ รับความสนใจจากผู ้ใช ้
บริการ  ส านกัหอสมุดจึงไดจ้ดั
อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Turnitin  รวม  2 
รอบ  คื อ  รอบ เ ช้ า ส าห รั บ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 
พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 
-12.00 น. ณ หอ้งฝึกปฏิบติัการ 
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง A-508 
อาคาร Student Center (ตึก 6)   
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   จดหมำยข่ำว ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัรังสิต 



            ส านักหอสมุดขอเชิญชมนิทรรศการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความรู้เก่ียวกบัสุดยอดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  ตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ และหนังสือท่ีเก่ียวกบัโครงการฯ  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการไดท่ี้ชั้น 3 
อาคารหอสมุด  

เชิญชมนิทรรศกำรโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 

       ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม  “ตามหายอดนกัอ่าน คร้ังท่ี 10”   ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2560 
-  4 กมุภาพนัธ์ 2561  เพ่ือส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นส านกัหอสมุดอยา่งคุม้ค่า โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถสะสมแตม้จากการยมืและรับของรางวลัไดด้งัน้ี 

 1) สะสมแตม้ครบ 10 ดวง เลือกรับท่ีวางแวน่ตานกฮูกหรือถุงใส่ผา้ 1 ช้ิน 

 2) สะสมแตม้ครบ 15 ดวง รับถุงใส่ผา้ทรงสูง 1 ช้ิน 

 3) สะสมแตม้ครบ 25 ดวง รับหูฟังน่ารัก 1 ช้ิน 

 นอกจากน้ี ผูท่ี้สามารถเก็บรวบรวมแตม้สะสมไดม้าก
ท่ีสุดถึงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยตั้งแต่ 40 แตม้ข้ึนไปจะ
ไดรั้บรางวลั  “ยอดนกัอ่าน”  ประกอบดว้ย  “รางวลัรองชนะเลิศ”     
และ “รางวลัชมเชย” ซ่ึงจะไดรั้บของรางวลัมูลค่า 1,000 บาท / 
700 บาท  และ 500 บาท ตามล าดบั  พร้อมใบประกาศนียบตัร 
สนใจสามารถดูกติกาเขา้ร่วมกิจกรรมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ส านกัหอสมุด   
http://library.rsu.ac.th และทางเฟสบุ๊ก ส านกัหอสมุดท่ี       
https://www.facebook.com/rsulibrary หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ โทร. 3467 
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