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สวัสดีค่ะเพื่อนชาวบรรณสารทุกท่าน  น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก  ฉบับนี้ มีเรื่องมาบอกกล่าวให้ทราบ ดังนี้ค่ะ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

 
 

 
 
 
 
 
หนังสือ พ่อสอนอ่าน  ซึ่งรวบรวมพระราชด ารัสและพระ
บรมราโชวาทท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน การเขียน และ
การศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในฐานะท่ีทรง
เป็นแบบอย่างของนักอ่านและนักศึกษาค้นคว้าท่ีดีมา
โดยตลอด พระราชด ารัสและ

พระบรม

                                                   
                                                
              

               (3  . .) 
                        (7  . .) 
                     (9  . .) 
                       (10  . .) 
    นึง              (11  . .) 
                    (16  . .) 
                 (17  . .) 
                                         (27  . .) 

 

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา อบรมภาษาอังกฤษ 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสือ่การศกึษา ร่วมถวายอาลัย 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

                
 
 

      วันที่  11 กันยายน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัด

กิจกรรม BIG  Cleaning Day เพ่ือจัดพื้นที่ท างาน พ้ืนที่ให้บริการ 

และสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ  

             
  

 
 

วันที่ 12 กันยายน 2555 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” 

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลนคร นครราชสีมา เป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิตและ

ฝึกอบรม ซึ่งบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรม

อย่างพร้อมเพรียง ไดร้ับความรู้และความสนุกสนานจากทีมวิทยากร

เป็นอย่างมาก 

                 

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

“กำรป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” 

ศนูย์บรรณสำรและสื่อกำรศกึษำศกึษำดูงำน  

ณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

 
     วันท่ี 18 กนัยายน 2555 พนกังานศนูย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา น าโดยผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา ได้เดินทางไปศึกษาดงูาน ณ ส านกัหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีซึ่งได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่น และได้รับความรู้อันเป็นประโยชน ์สามารถน ามา   

ปรับใช้ และปรับปรุงการให้บริการของศนูย์บรรณสารฯ ได้เป็น

อย่างด ี 

                        
                                       

                                      

 

 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555 ศนูย์บรรณสารฯ ได้จดัให้มี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพศูนย์บรรณสารฯ ให้มี

พนักงานผู้ให้บริการดีเด่น หลังจากท่ีได้ไปศึกษาดูงานท่ี

ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีมาแล้ว 

ซึง่แตล่ะฝา่ยต่างไดน้ าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชนต์่อการพัฒนาศูนย์บรรณสาร 

 

 
                                                           

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพ 

ศูนย์บรรณสำรและส่ือกำรศึกษำ ให้มีพนักงำนผู้ให้บริกำรดีเด่น 

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำจัดกิจกรรม 

“BIG cleaning day” 

 



 

เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

ที่ปรึกษำ : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

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

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

 
 

 

25 กันยายน 2555 

        

 
        

 

            “น าเรือ่งมาเล่า น าข่าวมาบอก” ฉบับน้ี ขอร่วมอวยพร

ผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ดังน้ีค่ะ 

พุทธชาติ เรืองศิร ิ(12 ต.ค.) เอกรัฐ มุง่ยอดกลาง (18 ต.ค.)  

ทวีศักด์ิ ช านิพงษ ์(22 ต.ค.) สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  (30 ต.ค.) 

 ขอให้ทุกท่าน มีความสุข โชคดี มีเงินมีทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

 
 

       
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-5 กันยายน 2555  อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ดวงใจ กาญจนศิลป์  

                 สุภารักษ์ เมินกระโทก ขวัญแก้ว เทพวิชิต 

       หัวข้อ  ประชุมวิชาการ OCLC Asia Pacific Regional Council 

6-7 กันยายน 2555 ณัชชา บวรพานิชย์ 

หัวข้อ   การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

8 กันยายน 2555 เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง  สราวุธ เอ่ียมศุภมงคล 

หัวข้อ  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน" 

17-18 กันยายน 2555  ศิริวรรณ ชุมกลาง 

หัวข้อ บริการอย่างไรให้ลูกค้าพอใจสูงสุด 

20 กันยายน 2555  จักรี รังคะวัต เนาวรัตน์ มหาโคตร ยิ่งยศ  จอมพุทรา  

หัวข้อ  จัดการฐานข้อมูลส าหรับองค์กรด้วย MS-Access 2010 

21 กันยายน 2555  สราวุธ เอ่ียมศุภมงคล วสันต์ ศักด์ิก าปัง ณัฐวัฒน์ สถิตรวิสุทธิ์ 

                         เอกรัฐ มุ่งยอดกลางสุเมธ มานิมนต์ 

หัวข้อ  ศึกษาดูงาน งานแสดงสินค้านานาชาติ ระบบแสง สี เสียง ระบบภาพ 

25 กันยายน 2555 ขวัญแก้ว เทพวิชิต  

        หัวข้อ  วิธีจัดการข้อร้องเรยีนลูกค้าเป็นความประทับใจ 

27-28 กันยายน 2555 สุภารักษ์ เมินกระโทก ธันยกานต์ สินปรุ รัฐพงษ์ อูปแก้ว 

          บดินทร์ ยางราชย์ ยิง่ยศ จอมพุทรา วิษณุ กุหลาบ สราวุธ เอ่ียมศุภมงคล  

          จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

        หัวข้อ  เทคนิคการเขียนเอกสารผลงานทางวิชาการ (งานสนับสนุนวิชาการ) 

27-28 กันยายน 2555 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง 

        หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

                  ส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 4/2555 

พัฒนำบุคลำกร 

 อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote 

 พัฒนำบุคลำกร 

 

 
          
 

  เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2555 คณะกรรมการตรวจ

ประเมินกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจประเมนิ

กิจกรรม 5 ส ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

โดยมี อ.ดร ณัฏฐญา เผือกผ่อง และคณะท างาน 5 ส. ให้

การต้อนรับ และน าชมการด าเนินกจิกรรม 5 ส ของฝ่าย

ต่างๆ ท้ังนี ้คณะกรรมการได้ให้ท้ังค าชืน่ชม และค าแนะน า 

อันเป็นประโยชน์แกศู่นยบ์รรณสารฯ  

                  
                                      

 

19 กันยายน 2555  บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี                       

 
 

 

อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 

ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส 

ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 


