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สวัสดีค่ะเพื่อนชาวบรรณสารทุกท่าน  น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก  ฉบับนี ้มเีรื่องมาบอกกล่าวใหท้ราบ ดังนี้ค่ะ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 12 ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

 
 

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

พระบรม

                                                   
                                                
              

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

 

ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา อบรมภาษาอังกฤษ 
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมถวายอาลัย 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

   
 

  

 

 

 

 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมสบืสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง โดยส่งนางนพมาศ

และกระทงเข้าร่วมประกวด ในแนวคดิ SUT to ASEAN (มทส ร่วมใจ สบืสานประเพณีไทย สูส่ายตาอาเซียน) ส าหรับกระทงสามารถคว้ารางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้ ส่วนนางนพมาศท่ีเข้าร่วมประชันความงาม น้องเก่งกไ็มท่ าใหผ้ิดหวัง เขา้ถึงรอบ 10 คนสุดท้าย  แมไ้มไ่ด้รับรางวัลใด 

แตเ่ธอก็คือหนึ่งในใจของเรา ชาว ศบส ค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจชว่ยกันประดิษฐ์และสร้างสรรค์กระทงอยา่งสวยงาม รวมท้ัง

ให้ก าลังใจนางนพมาศติดขอบเวที  

                     
 

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  

ร่วมสืบสำนประเพณีไทย ในวัน “ลอยกระทง” 



 

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 

 
 
 

2,29 พฤศจิกายน 2555  อบรมการใชโ้ปรแกรม EndNote X5 

13 พฤศจิกายน  2555 อบรมการใชฐ้านขอ้มูล ScienceDirect และ Scopus  

15 พฤศจิกายน  2555 อบรมการค้นคนืสารสนเทศด้านวศิวกรรมศาสตร์ 

22  พฤศจิกายน   2555 อบรมการค้นคนืสารสนเทศด้านเทคโนโลยกีารเกษตร 

21, 28  พฤศจิกายน  2555 อบรมการใชห้้องสมุดส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี 

                                   

          

 

 

  “น าเร่ืองมาเล่า น าขา่วมาบอก” ฉบับนี้ ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมี
วันคลา้ยวันเกิดในเดอืนธันวาคม ดังนี้คะ่ 

ชูเกียรต ิหล่อนกลาง (4 ธ.ค.) จิตตา ขุนโยธี (8 ธ.ค.)  

ณภัทรารัตน ์ บุญนอก (10 ธ.ค.) บูรณพงศ์ บุญสาย (14 ธ.ค.) 

บดินทร์ ยางราชย์ (22 ธ.ค.) สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล (29 ธ.ค.) 

ขอให้ทุกทา่น มีความสุข โชคดี มเีงินมทีอง ร่ ารวยทุกทา่นค่ะ 

 
 

 
 
       
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 5-6 พฤศจิกายน 2555 ฐติารีย์ เนียมสร้อย ณภัทรารัตน์ บุญนอก 

         หัวข้อ  การบรหิารงานธุรการแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

5 พฤศจิกายน 2555  ขวัญแก้ว เทพวิชิต ชัยสิทธิ์ เปลง่วุฒิไกร ยิ่งยศ จอมพุทรา 

ศักชัย หันขุนทด ณัฐพล เขตกระโทก  

หัวข้อ   ผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

9 พฤศจิกายน 2555 ยิ่งยศ จอมพุทรา ฐติารยี์ เนียมสร้อย ชัยสทิธิ์ เปลง่วุฒิไกร 

รัฐพงษ์ อูปแก้ว พุทธชาติ เรืองศิริ 

        หัวข้อ  การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ 

18 พฤศจิกายน 2555  ศิริรัชนี เพลครบุร ี เตชินท์  เกตุสงิห์น้อย 

        หัวข้อ  การเสวนาแลกเปล่ียนเรยีนรู ้: ระบบการจัดซื้อหนังสือออนไลน์  

                  NU Library Online Purchasing System 

19 พฤศจกิายน 2555 ยุพาพร  ประกอบกิจ 

        หัวข้อ  ประชุมคณะท างานวารสาร ข่ายงานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

                  สว่นภูมภิาค ครั้งท่ี 2/255 

20 พฤศจกิายน 2555 ณรงค์  สุบงกช รัฐพงศ์ อูปแก้ว สุเมธ มานิมนต์  

สราวุธ เอ่ียมศุภมงคล เอกรัฐ มุง่ยอดกลาง  

        หัวข้อ  สัมมนา How to reach Intelligent Acoustic Solution     

20 พฤศจกิายน 2555 ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดนิทร ์ยางราชย์  

        หัวข้อ  ประชุมคณะท างานดา้นระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  
22-23 พฤศจิกายน 2555 รัฐพงษ์  อูปแก้ว 

        หัวข้อ  การพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ สรา้งคุณภาพชีวิต และสุขภาพ 

                   แก่ผู้ปฏบัิติงาน 

พัฒนำบุคลำกร 

ศบส. จัดอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และ 

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote X5 

 พัฒนำบุคลำกร 

 

 
          
9 พฤศจิกายน  2555      นักศกึษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ

24-25 พฤศจกิายน 2555  นักเรียน และผู้ปกครอง 

              ในการสัมภาษณน์กัศกึษาประเภท 

              โควตา  

   

         

ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 อวยพรวันคล้ำยวันเกิด 


