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สวัสดีค่ะเพื่อนชาวบรรณสารทุกท่าน  น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก  ฉบับนี ้มเีรื่องมาบอกกล่าวใหท้ราบ ดังนี้ค่ะ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ปีที่ 10 ฉบับท่ี 9 ประจ าเดอืนกันยายน พ.ศ. 2555 

 

 
 

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

ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา อบรมภาษาอังกฤษ 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมถวายอาลัย 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

                
 
 

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายส่งเสริมการรู้

สารสนเทศ จัดกจิกรรมโต้วาทีน้องใหม่ 2555  ณ ห้องบรรณสาร-

สาธิต ชิงโล่อธิการบดี พร้อมทุนการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วม

แข่งขันจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ    

 รอบแรก วันที่ 17 สิงหาคม 2555  

 รอบสอง วันที่  21 สิงหาคม 2555  

รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ ทีมจากส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ได้รับ โล่อธิการบดี ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอ้มเกยีรติบัตร 

          และของที่ระลึก  

รางวัลรองชนะเลศิ ได้แก่ ทีมจากส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้รับ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอ้มเกียรติบัตร และของที่ระลึก  

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมจากส านักวชิาแพทยศาสตร์ 

ได้รับ ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอ้มเกียรติบัตรและของที่ระลึก 

    ทั้งนี้ ยังมีรางวัลกองเชียร์ดีเด่น ซึ่งตกเป็นของกองเชียร์จาก

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ได้รับของที่ระลึกจากศูนย์บรรณสารฯ 

    
  

กิจกรรมโต้วาทน้ีองใหม่ 2555 

ชิงโล่อธิการบดี พร้อมทุนการศึกษา 

 

สัมมนำวชิำกำร  

“บรรณำรักษ์กับงำนสร้ำงสรรค์และเผยแพรส่ำรสนเทศท้องถิ่น” 

 
   วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดการสัมมนาวชิาการ เร่ือง 

บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 

โดยมีบรรณารักษ์ และผู้ปฏบัิตงิานสารสนเทศท้องถิ่นเข้าร่วม

สัมมนากว่า 30 คน ทัง้นี้ ได้รับเกียรตจิาก คุณวรนุช  สุนทรวนิติ  

รองผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พร้อมดว้ยทีมงาน ให้เกียรตมิาเป็นวทิยากร  

             
                                      

     ตลอดเดอืนสิงหาคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่าย

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ได้จัดนิทรรศการวันแม่ และมีกิจกรรม   

ต่าง ๆ เช่น ประกวดเรียงความพระคุณแม่ ประกวดภาพถ่ายรักแม ่

ประกวดร้องเพลงวันแม่  และเขียนการ์ดบอกรักแม่  รวมท้ัง             

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “วันแม่” กับนักศึกษาจากประเทศ

จีน และเวยีดนามอกีด้วย 

กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม ่

 



 

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 

 
 
10 สงิหาคม 2555  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

22 สิงหาคม 2555  อบรมการใชห้้องสมุด นักศกึษาปริญญาตรี 

28 สิงหาคม 2555 อบรมการใชโ้ปรแกรม EndNote 

         

        
 

 

           “น าเรื่องมาเลา่ น าข่าวมาบอก” ฉบับนี้ ขอร่วมอวยพรผู้
ท่ีมีวันคลา้ยวันเกิดในเดือนกันยายน ดังนีค้่ะ 

ฐติารีย์ เนียมสรอ้ย (10 ก.ย.) จันทรเ์พ็ญ จุย้จงรักษ์ (19 ก.ย.)  

ธันยกานต์ สินปรุ และวิไลลักษณ์ อินมีศร ี (27 ก.ย.)  

อาจารย์ ดร. อัฆพรรค์ วรรณโกมล (30 ก.ย.) 

 ขอให้ทุกท่าน มีความสุข โชคด ีมีเงินมีทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

 
 

 
 
    

                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สงิหาคม 2555  ยุพาพร ประกอบกิจ 

       หัวข้อ  ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

10 สงิหาคม 2555 จันทรเ์พ็ญ จุ้ยจงรักษ์  (วิทยากร) 

หัวข้อ   การสัมมนาปฏบัิติการพัฒนาคลังปัญญา มทร.อสีาน 

16-17 สิงหาคม 2555 สายสุดา ดาสุโพธิ์ บูรณพงศ์ บุญสาย ชูเกียรติ หล่อนกลาง 

เพ็ญชนก วีรชัยสุนทร ฐติารยี์ เนียมสร้อย ธนภร รองจะโปะ ศิริรัชนี เพลครบุร ี 

หัวข้อ  บุคลกิภาพเพื่อสังคมและการท างาน 

24 สงิหาคม 2555  

     ธารนที กรมโพธิ์ เตชินทร ์ เกตุสงิห์น้อย 

หัวข้อ Toward to Private Cloud 

     บดนิทร ์ยางราชย์ 

หัวข้อ  ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ  

          ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

    วิษณุ กุหลาบ วิไลลักษณ์  อนิมศีรี 

หัวข้อ    Cloud Computer 

25 สงิหาคม 2555  จันทรเ์พ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

หัวข้อ  สัมมนาเรื่องคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  

30 สงิหาคม 2555    

     จันทรเ์พ็ญ จุย้จงรักษ์ สมศร ีแถมจัตุรัส 

หัวข้อ  การซ่อมและการสงวนรักษาสื่อสิ่งพิมพ์  

     พุทธชาติ เรอืงศิริ 

         หัวข้อ  ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวิทยาลัย 

          สว่นภูมภิาค 

30-31 สงิหาคม 2555 ขวัญแก้ว เทพวิชิต ดวงใจ กาญจนศิลป์ สุภารักษ ์เมนิกระโทก 

หัวข้อ  ประชุมวิชาการห้องสมุดเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสูป่ระชาคมอาเซียน 

พัฒนำบุคลำกร 

 อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิาและโปรแกรม EndNote 

 พัฒนำบุคลำกร 

 

 

7 สงิหาคม 2555  -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

    (ระดับสถาบัน) 

                          -  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9-10 สิงหาคม 2555 - คณะอาจารย์และนักเรยีนท่ีเข้าชม 

                           นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 

10 สิงหาคม 2555 - บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

14 สงิหาคม 2555  - คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 

                            สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 สิงหาคม 2555 - คณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนศรขีรภูมิ 

                           และโรงเรยีนสังขละ จังหวัดสุรินทร์ 

- คณะผู้บรหิาร บริษัทบรดิจส์โตน ประเทศไทย 

- คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

27 สงิหาคม 2555 - คณาจารย์และนักศึกษา  

                           มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

31 สงิหาคม 2555 - บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

                           โรงพยาบาลต ารวจ 

          

 
อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 

ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 


