
 
 
 
 

6 มีนาคม 2555    อบรมการใชห้้องสมุด นักศึกษาปริญญาตรี 

14 มีนาคม 2555   อบรมการคน้คืนสารสนเทศ  

 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

21 มีนาคม 2555  อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  

 ด้านการพยาบาล 

 แก่นักศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 นครราชสมีา 

27 มีนาคม 2555  อบรมการใชฐ้านขอ้มูลท่ี สกอ.บอกรับ 

   EBSCO Host 

 
 
 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา ขอต้อนร้บสมาชิกใหม ่

 2 ทา่น ปฏบัิตงิาน ณ ฝ่ายบริการสารสนเทศ คือ 

นางสาวนงลักษณ์ จันตา  (ตอ้ม) ต าแหนง่บรรณารักษ์ 

นางสาวศริิวรรณ ชุมกลาง (ก้อย) ต าแหน่งพนักงานธุรการ 

                  
                     ตอ้ม                      ก้อย 

– 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีค่ะเพื่อนชาวบรรณสารทุกท่าน  น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก  ฉบับนีม้เีรื่องมาบอกกล่าวใหท้ราบ ดังนี้ค่ะ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

จัดกจิกรรม พบนักเขียน โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก “คุณจเด็จ ก าจรเดช” 

นักเขียนเจ้าของผลงานรางวัลซีไรต์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 ประเภท  

เรื่องสั้น จากเรื่อง “แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ”   มาร่วม

เสวนาอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน  โดยผู้อ านวยการศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา อาจารย์ ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง ได้กล่าวต้อนร้บ

และมอบของที่ระลึก 

 กิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จ านวนมาก  กองบรรณาธิการจงึได้เก็บภาพมาฝากค่ะ 
 

 
 

 

 

    ปีที่ 10 ฉบับท่ี 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

 

 
 

 
 
 
 
 
หนังสือ พ่อสอนอ่าน  ซึ่งรวบรวมพระราชด ารัสและพระ
บรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน และ
การศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่ทรง
เป็นแบบอย่างของนักอ่านและนักศึกษาค้นคว้าที่ดีมา
โดยตลอด พระราชด ารัสและ

ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา อบรมภาษาอังกฤษ 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมถวายอาลัย 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

จัดกิจกรรมพบนักเขียน “จเด็จ ก าจรเดช” 

เจ้าของผลงานรางวัลซีไรต์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

จัดอบรม 

การใช้ห้องสมุด และการคน้คนืสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา 

ยนิดีต้อนรับสมำชิกใหม่ 



 

เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

บรรณำธิกำร: สุภารักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกานต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวฒุิไกร 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ โทร. 3087-8   e-mail: srisui@sut.ac.th 

 
 

น าเร่ืองมาเล่า น าข่าวมาบอกขอร่วมอวยพรผู้มี   

วันคลา้ยวันเกิด ประจ าเดือนมนีาคม ดังนี้คะ่ 

 

ราเชนทร์ เมอืงงาม  (1 ม.ีค.) พัชรินทร์ ด่านกลาง (10 ม.ีค.) 

สุเมธ มานิมนต ์ (12 ม.ีค.) สุภารักษ ์เมนิกระโทก และ 

พรรณิภา อูผ่ลเจรญิ  (21 ม.ีค.) 

 

ขอให้ทุกทา่น มีความสุข โชคด ีมีเงินมีทอง 

ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

 
 

น าเรื่องมาเลา่ น าข่าวมาบอกฉบับนี้ ขอรว่ม  

    อวยพรผูท้ี่มีวันคลา้ยวนัเกิดในเดือนเมษายน ดังนีค้ะ่ 

     นวพงศ ์ไพเราะ (8 เม.ย.) จักรี รังคะวัต   (14 เม.ย.)  

  ขอให้ทุกทา่น มีความสุข โชคดี มีเงินมีทอง 

ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     

1 มนีาคม 2555 จักรี รังคะวัต ณรงค์ สุบงกช ณัชชา บวรพานิชย์ 

เนาวรัตน์ มหาโคตร ศริิรัชนี เพลครบุรี ขวัญแก้ว เทพวิชิต  

ยิ่งยศ จอมพุทรา ยุพาพร ประกอบกิจ 

หัวข้อ  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2554 

6-24 มีนาคม 2555 ขวัญแกว้ เทพวชิิต 

หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

8 มนีาคม 2555 พรสุรีย์ บุตรวิชา สมศรี แถมจัตุรัส  

ชลธิศา ฉินสูงเนนิ ธารนที กรมโพธิ์ เตชนิทร์ เกตุสิงห์น้อย  

หัวข้อ  เสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการท างานใน มทส 

17 มีนาคม 2555 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผอ่ง 

หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานหอ้งสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 

23 มนีาคม 2555 คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

หัวข้อ ประชุมคณะท างานกุล่มวเิคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

หอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา ครัง้ที่ 1/2555 

29 มีนาคม 2555 สุภารักษ์ เมนิกระโทก ยุพาพร ประกอบกิจ  

พัชรนิทร์ ด่านกลาง  

หัวข้อ การใช้แผนที่ความคิดและการใชส้มองอย่างมีประสิทธิภาพ 

Mind Map 

29 มีนาคม 2555 พุทธชาติ เรอืงศิริ ชลธิศา ฉินสูงเนิน 

หัวข้อ การจัดการฐานข้อมูลส าหรับองค์กรด้วย Microsoft Access 

2010 ขั้นพื้นฐาน 

                          

     กองบรรณาธกิาร น ำเรื่องมำเล่ำ น ำขำ่วมำบอก ขอร่วม

อวยพรวันคล้ายวันเกิดพนักงานศูนยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา 

ในเดอืนกุมภาพันธ์ ดังนี ้

  พรสุรีย์ บุตรวชิา (2 ก.พ.) เตชินทร์ เกตุสิงห์น้อย  (16 ก.พ.)  

ยิ่งยศ จอมพุทรา (25 ก.พ.) ณฐัพล เขตกระโทก (28 ก.พ.) 

  

ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง มคีวามสุขในชวีิต 

มเีงินทอง ร่ ารวยทุกๆ ท่านนะคะ 

 2 มีนาคม 2555  ผู้บริหาร ข้าราชการ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6 มีนาคม 2555   คณะครู นกัเรียน ค่ายวทิยาศาสตร์ 

   โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย 

16 มีนาคม 2555  คณะครู นกัเรียน ค่ายวทิยาศาสตร์ 

   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

20 มีนาคม 2555  คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร   

 คณะบริหารธุรกิจ  

 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

21 มีนาคม 2555  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

22 มีนาคม 2555  ผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากร 

   คณะเกษตรศาสตร์ 

   ม.เทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวันออก 

27 มนีาคม 2555  ผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากร มหาวทิยาลัย 

พะเยา และมหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฏร์ธาน ี

29 มนีาคม 2555  นักเรียนค่ายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ผู้มำเยี่ยมชม ศบส. เดือนมีนำคม 

    อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 

พัฒนำบุคลำกร 

 อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 


