
ปี ที่  ๑ ๕  ฉ บั บ ที่  ๑ ๐  ตุ ล า ค ม  ๒๕๖๐  

น า เ รื่ อ ง ม า เ ล่ า  
ข่ า ว ม า บ อ ก  

   กราบทลูลา  ฝา่พระบาท  แลว้ชาตนิี ้
   จกัถวาย ความภกัด ี  ถึงชาตหินา้ 
   แม้นผลบญุ  หนนุลกูเกดิ  สักกีค่รา 
   ขอเปน็ขา้   รองพระบาท  ทกุชาตไิป 
 
   ยีสิ่บหก  ตลุาคม  กม้กราบแลว้  
   พระปิน่แกว้  จงสถิตย ์ ทพิยส์ถาน 
   องคท์วยเทพ  จอมเทวัญ  พลนับนัดาล 
   ธ สถิตยใ์น   สรวงสวรรค ์ นรินัดรเ์ทอญ 
 

ปวงขา้พระพุทธเจา้ ขอนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ หาทีส่ดุมไิด ้
 

ขา้พระพุทธเจา้ ผู้บรหิารและพนกังาน  
ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

นางสาวธนัยกานต ์ สนิปร ุ: ประพนัธ ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ศึกษาดูงาน ณ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2560  ผู้อ านวยการ ศบส. 
และคณะท างาน TQA ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เดนิทางไปศึกษา
ดูงาน ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด มช. และคณะได้ให้การตอ้นรับอย่างดียิ่ง  
 ท้ังน้ี ศบส. ได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานครัง้นีม้าพัฒนา 
การให้บริการใหด้ียิ่งขึน้ 



เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนาร ีอ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษา : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

       บรรณาธิการ: สุภารักษ์ เมนิกระโทก  กองบรรณาธิการ : ธันยกานต์ สนิปรุ  จักร ีรังคะวัต  ชัยสทิธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

ปี ที่  ๑ ๕  ฉ บั บ ที่  ๑ ๐  ตุ ล า ค ม  ๒๕๖ ๐  

พัฒนาบุคลากร 

          “น าเรื่องมาเลา่ น าข่าวมาบอก” ฉบับนี ้ขอรว่มอวยพร 
ผู้ท่ีมีวันคลา้ยวันเกิดในเดือนตุลาคม ดังน้ีค่ะ 

พุทธชาติ (12 ต.ค.) เอกรัฐ (18 ต.ค.)  
ทวีศักด์ิ (22 ต.ค.) สุภาภรณ์ (30 ต.ค.)  

ขอให้ทุกท่านมสีุขภาพท่ีดี  มีเงินทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

ศบส. จัดกิจกรรม Green Day 

ผู้มาเยี่ยมชม ศบส. ในเดอืนที่ผ่านมา 

8 กันยายน 2560      คณะครูและนักเรียน โรงเรยีนโตนดพิทยาคม  
       จ.นครราชสมีา 
14 กันยายน 2560    คณะผู้บริหารและบุคลากร ส านักหอสมุด  
       มหาวิทยาลัยบูรพา 

  
 

 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

1 กันยายน 2560          สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 
4 กันยายน 2560          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
5 กันยายน 2560          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
7 กันยายน 2560          สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11 กันยายน 2560        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
14 กันยายน 2560        สาขาวิชาชวีเวชศาสตร์ 
18 กันยายน 2560        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต/เคม ี
20 กันยายน 2560        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
15,28,29 กันยายน 2560   สาขาวิชาอนามัยและความ
        ปลอดภัย 

  

 
พัฒนาบุคลากร 

13 ก.ย. 60  หัวข้อ  ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ShowMatch  
    สุเมธ มานิมนต์ วสันต ์ศักด์ิก าปัง เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง ชุมพร เขียวชอุ่ม 
                 หัวข้อ  การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์ PDFelement Pro  
   จันทรเ์พ็ญ จุย้จงรักษ์ วิษณุ กุหลาบ เตชินท์ เกตุสิงหน้์อย 

18 ก.ย. 60  หัวข้อ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุรูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2560       
    ณรงค ์สบุงกช ดวงใจ กาญจนศิลป์  ขวญัแกว้ เทพวชิติ จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์       
    ณัชชา บวรพานิชย ์ ศิรริชันี เพลครบุร ียพุาพร ประกอบกจิ รกัชนก บุญนวม  
    ศุภธนิศร ์ครองสวสัดิก์ลุ ธารนที กรมโพธิ์ พัชรนิทร ์ด่านกลาง  
   ศักชัย หันขุนทด สุรัตตา จงมอบกลาง 

27 ก.ย. 60 วิทยากร หัวข้อ การปรับปรุงการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. 
    สุภารักษ์  เมนิกระโทก                        

     28 กันยายน 2560 ศบส. จดักจิกรรม Green Day เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นส านักงานสีเขยีว กจิกรรม
ประกอบด้วยการปลูกต้นดาวเรือง การท าน้ าหมักชีวภาพ และ
การประชาสัมพันธ์แกผู่้ใชบ้รกิาร 

อวยพรวันเกิด 

http://sutlib2.sut.ac.th/mis/TrainDetial.cfm?Train_ID=2561

