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จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลและเฮลท์แคร์ (Healthcare)
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในปี 2018
หลังจำกเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ ที่รู้จักกันดีในชื่อ Health Tech กำลังเติบโต
แบบก้ำวกระโดด จนกำรดูแลสุขภำพของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จำก
ข้อมูลของ Statista พบว่ำ จำนวนสตำร์ทอัพด้ำนสุขภำพมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เกมกำรแข่งขันและทิศทำงของธุรกิจโรงพยำบำลและเฮล์ทแคร์
จำกนี้ จึงไม่ง่ำย!! เพรำะคงไม่ได้เป็นกำรแข่งขันกับเช่นโรงพยำบำลแบบเดิม ๆ
อี ก ต่ อ ไป จะเป็ น กำรแข่ ง ขั น หลำกหลำยที่ เ ข้ ำ มำทุ ก ทิ ศ ทำงแล ะทั่ ว โลก
ผู้ประกอบกำรจึงต้องขยับปรับทัพ ให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจที่
เปลี่ยนไป เพรำะถ้ำหำกไม่ปรับ ย่อมถูกกลืนกินส่วนแบ่งกำรตลำด จนในที่สุด
จำกแบรนด์ที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ ก็อำจตกขอบธุรกิจได้

A R I T News
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปักษ์หลังเดือน มกราคม 2561
ปรัชญา : ตกผลึกร่วมกันสร้างสรรค์บริการสืบสานงานวิจัยประยุกต์ใช้ไอซีที

LibraryTalk “การอ่านหนังสือกับรากฐานแห่งปัญญา”
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี
ใน LibraryTalk หน้ำ 2

บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ วารสารต่างประเทศ วารสารเย็บเล่ม มุมพักผ่อน

พื้นที่ให้บริการที่น่าสนใจ ชั้น 2

บริการหนังสือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE

ที่ปรึกษา : รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล ผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บรรณาธิการ : ดร.ณัฐชำมญฑ์ ศรีจำเริญรัตนำ
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นำงสำวสุรีรัตน์ คล้ำยสถำพร, นำยปรำชญำ เจิมอุทัย
นำงสำวเรณุกำ ปรีชำนุกูล, นำงสำวสุรีพันธ์ ผลเจริญ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทสัมภำษณ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับ
โอกำสดีจริงๆ จำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย เปียถนอม รองอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมให้สัมภำษณ์พิเศษเกี่ยวกับ “กำรอ่ำนหนังสือกับ
รำกฐำนแห่งปัญญำ” วันนี้เรำจะทำควำมรู้จักมุมสบำยๆ ส่วนตัวและตัวตนที่
หล่อหลอมมำเป็นนักบริหำรท่ำนนี้
ความรักกในการอ่
ในการอ่าานหนั
นหนังงสืสืออ
จุจุดดเริเริ่ม่มต้ต้นนความรั
ท่ำนให้ สัมภำษณ์ว่ำ เริ่มต้นจำกวัยเด็กผมมีกำร์ตูนพันท้ำยนรสิงห์ผู้มีชื่อเสียงด้ำนควำมซื่อสัต ย์
ผมอ่ำนหลำยรอบมำกเป็นหนังสือภำพ อ่ำนแล้วสนุกสนำน ต่อมำอ่ำนนิตยสำรชัยพฤกษ์ ทำให้เริ่มรู้สึกว่ำ
ควำมรู้เฉพำะท้องถิ่นที่เรำรู้อยู่ ควำมรู้ในโรงเรียนที่เรำเรียน ไม่เพียงพอส ำหรับเรำอีกต่อไป เรำจึงเริ่มหำ
ควำมรู้ด้ำนอื่นๆ จนพบว่ำกำรอ่ำนหนังสือทำให้เรำได้เปิดโลกทัศน์ของเรำกว้ำงขึ้น ได้เห็นมุมมองโลกทั้งใน
ประเทศและต่ำ งประเทศ ปัจ จุบั นผมพยำยำมทำตัว ให้ เป็ นน้ ำไม่เ ต็มแก้ว พยำยำมเติ มเต็ม ควำมรู้ใ หม่ ๆ
สม่ำเสมอ ผมอ่ำนหนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจให้รู้ด้ำนธุรกิจ และปรับเปลี่ยนตำมสมัยนิยมเมื่อนักศึกษำของ
เรำรับรู้ข่ำวสำรผ่ำนกำรอ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คและไลน์ ผมจึงปรับวิธีกำรให้ทันกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไป
และได้เห็นว่ำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหนังสือให้บริกำรที่หลำกหลำยให้อ่ำนทั้งตัวเอกสำร
และออนไลน์ที่ได้ปรับกำรบริกำรให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ำถึงผู้ใช้ที่หลำกหลำยกลุ่ม
การใช้หนังสืสืออกักับบการบริ
การบริหหาราร
ท่ำนกล่ำวต่อไปว่ำ ผมใช้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทั้งด้ำนกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิต
แต่ละวันผมต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนที่หลำกหลำย ตัวผมเองก็ต้องแสวงหำควำมรู้ตลอดเวลำเช่นกัน ผมจะ
พูดคุยและจับประเด็นให้ได้ว่ำเขำชอบเรื่องไหนก็ต้องคุยเรื่องที่เขำชอบ บ้ำนผมหนังสือเยอะแยะเลย ทั้งด้ำน
วิชำกำร และบันเทิง ผมพบว่ำยิ่งเรำอ่ำนมำกเท่ำไร ควำมรู้ของเรำจะเพิ่มพูนและทำให้โลกทัศน์เรำกว้ำงขวำง
ทำให้ผมสำมำรถพูดคุยได้หลำกหลำยมำกขึ้นแต่เรื่องที่คุยต้องเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เขำเบื่อนะ หนังสือทำให้ผมมี
ควำมรู้หลำกหลำยแขนงทำให้ผมสำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้ได้ตลอดเวลำ ผมจำได้ว่ำมีนักกำรเมืองชื่อ คุณหญิง
สุพัตรำ มำศดิตถ์ ได้เล่ำถึงเส้นทำงกำรเป็นนักกำรเมืองขณะต้องเข้ำหำประชำชนหลำยหลำยท้องที่ท่ำนสังเกต
ว่ำประชำชนส่วนใหญ่ชอบดูละครช่อง 7 ท่ำนจึงดูละครและวิเครำะห์ให้ได้ว่ำละครเรื่องนี้ดังเพรำะอะไรและ
นำมำพู ด ขณะลงพื้ น ที่ ทำให้ ท่ ำ นคลุ ก คลี แ ละใกล้ ชิ ด กั บ ชำวบ้ ำ นมำกขึ้ น และทำให้ ไ ด้ รั บ กำรเลื อ กเป็ น
สส. ทุกสมัย … (ติดตำมอ่ำนต่อฉบับหน้ำ)
จำกบทสัมภำษณ์เรำได้เห็นมุมมองกำรเป็นนักอ่ำนของผู้บริหำรท่ำนนี้ ได้ประยุกต์กำรใช้หนังสือกับ
กำรบริหำรและชีวิตประจำวันได้อย่ำงกลมกลืนและด้วยเวลำที่จำกัด เรำจะมำติดตำมบทสัมภำษณ์ทำงด้ำน
อื่น ๆ ของผู้บริหำรท่ำนนี้ในฉบับต่อไปค่ะ :: สัมภำษณ์โดย อ.ดร.ณัฐชำมญฑ์ ศรีจำเริญรัตนำ รองผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ::

สำนักวิทยบริกำรฯ ขอเชิญชวนนักศึกษำใช้บริกำรหนังสือในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป GE (General Education)
ดังนี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ , คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษำสำมำรถมำ
เลือกใช้ บริกำรได้ที่ชั้น 5 ห้องรำชพฤกษ์ และยืมหนังสือได้ที่ชั้น 1 เคำเตอร์บริกำรยืม-คืนหนังสือ ได้ในระยะ
เวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ

สำนักวิทยบริกำรฯ ขอแนะนำแหล่งควำมรู้จำก Ted Talk ของไทยและต่ำงประเทศ ใน
กำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง TED Talks ย่อมำจำกคำ 3 คำ คือ Technology
Entertainment and Design เป็นงำนรวมตัวกันของคนที่มีควำมคิดดี ๆ มีประสบกำรณ์
ตรงจำกกำรลงมือทำ แล้วนำมำเล่ำสู่กันฟัง
สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tedxbangkok.net

5 อันดับ รายชื่อหนังสือที่มีผยู้ ืมมากที่สุด ในช่วงเดือน มกรำคม
1] เอกสำรประกอบกำรเรียน รำยวิชำ 1500133 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
2] Stretch 1A : 6 skills to expand your English
3] เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ จริยธรรมและทักษะชีวิต
4] ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5] พยำธิสรีรวิทยำทำงกำรพยำบำล

