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กิจกรรมพบนักเขียน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

            27 พฤศจิกายน—1 ธันวาคม 2560 จัดกจิกรรม  
Book Fair 2017 ณ อาคารบรรณสาร ช้ัน 1 เพื่อเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้คัดเลือกหนังสือ
เข้าหอ้งสมุด และเลือกซือ้หนังสอืในราคาพิเศษ จากรา้น
หนังสือกวา่ 20 รา้น อีกทั้งมีกิจกรรม อาทิ การจ าหนา่ย
นิตยสารมอืสอง เกมลุ้มรางวลัและการแสดงดนตรี 

 

    15 และ 17-18 พฤศจกิายน 2560 จดัสมัมนาพนักงาน ประจ าป ี
พ.ศ. 2561 หัวขอ้ “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการกา้ว
เขา้สูย่คุ Thailand 4.0” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ศ.ดร.สนัต ิ แมน้ศริ ิ รอง
อธิการบดีฝา่ยวิชาการและพฒันาความเป็นสากล เป็นประธาน 
และคณุเมฆนิทร ์ ลขิติบญุฤทธิ ์ รองผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาความรูก้ารเงนิ  
ขัน้พืน้ฐาน ตลาดหลกัทรยัพแ์หง่ประเทศไทย เปน็วทิยากร และจดัสมัมนา 
นอกสถานที ่ณ นาวภีริมย ์จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 

สัมมนำพนักงำน ประจ ำปี พ.ศ.  2561 

        สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 15 ประจ าเดือนธันวาคม ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีขา่วและ

กจิกรรมน ามาบอกกลา่ว ดังนี้ 
กิจกรรม Book Fair 2017 

          27 พฤศจิกายน 2560 จัดกจิกรรมพบนักเขียน โดย
ได้รับเกยีรติจาก “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล เจ้าของผลงาน 
“นิธาร” กวนีิพนธ์ที่ผา่นเข้ารอบชงิรางวัลซไีรต ์ปี 2559 โดย
มีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสงัคม 
เข้าร่วมกิจกรรม  

 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดบัสถำบัน) 
เข้ำตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

     28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน (ระดบัสถาบนั) เขา้ตรวจเยีย่มศนูยบ์รรณสารและ
สือ่การศกึษา โดยมผีูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารฯ 
หัวหนา้ฝ่ายและคณะท างานประกันคุณภาพรว่มให้การต้อนรับ 
 



         เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

       111 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สรุนารี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทรศพัท์ 044-223087-8 

        ทีป่รกึษา : ผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 

    บรรณาธกิาร: สภุารักษ์ เมนิกระโทก  กองบรรณาธกิาร : ธันยกานต ์สนิปรุ  จกัรี รังคะวตั  ชยัสทิธ์ิ เปลง่วฒุไิกร 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8   email: srisui@sut.ac.th 
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    “น าเร่ืองมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 

วนัเกดิในเดอืนธันวาคม ดงันีค้ะ่ 

ชเูกยีรต ิหลอ่นกลาง (2 ธ.ค.) จิตตา ขนุโยธ ี(8 ธ.ค.) 

ณภทัรารตัน ์บญุนอก (10 ธ.ค.) บวรนนัท ์บญุสาย (14 ธ.ค.) 

บดนิทร ์ยางราชย ์(22 ธ.ค.) สราวธุ เอีย่มศภุมงคล (29 ธ.ค.) 

ขอใหทุ้กท่านมสีขุภาพด ี มเีงนิทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

ผู้มำเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่ำนมำ 

2 พฤศจกิายน 2560     บุคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาล 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 

3 พฤศจกิายน 2560   คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนอนกุลูนารี 

 จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 

20 พฤศจกิายน 2560   คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนสงัขละ ศรีขรภมูพิสิยั 

 จงัหวดัสริุนทร์ 

29 พฤศจกิายน 2560   นกัศึกษาจาก Guizhou Minzu University และ 

 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 

29 พฤศจกิายน 2560   คณะอนกุรรมการพจิารณาสนบัสนนุการเพิม่พนู 

 ทักษะแพทย ์ตามโครงการแพทยเ์พิม่พนูทักษะ 

 

 

 

 

ฝึกอบรมกำรคน้คนืสำรสนเทศเฉพำะสำขำวชิำ 
และกำรใช้โปรแกรม EndNote 

สำขำวชิำอนำมยัสิง่แวดลอ้ม (3 พฤศจิกำยน 2560)      

       

  

พัฒนำบุคลำกร 

 9-10 พ.ย. 60 หวัขอ้  ประชมุคณะกรรมการอ านวยการขา่ยงานหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 / อาจารย ์ดร. ณัฏฐญา  เผอืกผอ่ง  

14-15 พ.ย. 60 หัวข้อ  สัมมนาระดมสมองเพื่อจัดท าโครงการตาม
แผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย 4 ป ี(2561-2564) / สภุารกัษ์ เมนิกระโทก 
ดวงใจ กาญจนศิลป์ พทุธชาติ เรอืงศิร ิ

23 พ.ย. 60 หัวข้อ  การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัย
และบริการวิชาการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 /   
ณรงค ์สบุงกช ณัชชา บวรพานิชย ์รฐัพงษ์ อูปแกว้ ธารนที กรมโพธิ ์นุชทิรา   
ช านิพงษ์ สราวธุ เอ่ียมศุภมงคล ศุภธนิศร ์ครองสวสัดิก์ลุ 

24 พ.ย. 60 หัวข้อ  ประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 
Meeting (APRC 17) / อาจารย ์ดร. ณัฏฐญา  เผอืกผอ่ง  
 

อวยพรวันเกิด 


