
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 1  

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

       ระหวา่งวนัท่ี 1-2 กมุภาพนัธ์ 2561  ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา
จดักจิกรรม  ASEAN Culture Festival@SUT Library 2018 โดยไดรั้บเกยีรต ิ
จาก ศาสตราจารย ์ ดร.สนัต ิ แมน้สริิ รองอธิการบดฝีา่ยวชิาการและ
พฒันาความเป็นสากล  เป็นประธานในพธีิเปิด พร้อมดว้ยรองอธิการบด ี  
ผูอ้ำนวยศนูยแ์ละผูบ้ริหารหลายท่านเขา้ร่วมพธีิเปิด ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561  
กจิกรรม  ประกอบดว้ย ชมิอาหาร ขนม และเคร่ืองดืม่ประจำชาตอิาเซยีน 
เกมตอบคำถาม ภาพยนตร์อาเซียน  และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
จากนักศกึษาอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมกวา่ 600 คน  
 

    สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 16 ประจ าเดือนกมีนาคม 2561  มีข่าวและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้ 

อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รบัรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษาจัดกจิกรรม 
เทศกาลเดือนแห่งความรัก 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
จัดกจิกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library 2018 

        วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 รศ. ดร.วรีะพงษ์ แพสวุรรณ 
อธิการบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความ
ยนิดกีบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจากหนว่ยงานภายนอก ในการนี ้ มบุีคลากร
ศนูยบ์รรณสารฯ  เขา้รับมอบชอ่ดอกไมจ้ านวน 3 คน  คอื 
นางสุภารักษ์ เมนิกระโทก นางสาวธันยกานต์ สินปรุ และ    
นายจกัรี รังคะวตั  ได้รับรางวัลระดับดี ในการน าเสนอผลงาน
วชิาการดว้ยวาจากหวัขอ้“บทบาทหอ้งสมดุกับการเสรมิสรา้ง
บรรยากาศความเป็นนานาชาตแิละประชาคมอาเซียน” จาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ท่ี 8 ระหวา่งวันท่ี  
9-11 มกราคม 2561  
 อกีท้ังยงัมกีารมอบของรางวลัท่ีระลกึ ภายใตก้จิกรรมการ
เสริมสร้างองคก์รแหง่ความสขุและสขุอนามยัท่ีด ี (Happy and Healthy 
Workplace) จดัโครงการเดนิ วิง่ สะสมรอบ  โดย  นายรัฐพงษ์ อปูแกว้ 
ไดรั้บรางวลับุคคลากรชายท่ีสะสมรอบมากท่ีสดุ  

 



         เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
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        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 

ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 1  

    “น าเร่ืองมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 

วนัเกดิในเดอืนกมุภาพนัธ์ดงันีค้ะ่ 

พัชรินทร์ ดา่นกลาง (10 ม.ีค.) สุเมธ มานิมนต์ (12 มี.ค.)  

สุภารักษ์ เมนิกระโทก และ พรรณิภา อู่ผลเจรญิ (21 มี.ค.)  

ขอใหทุ้กท่านมสีขุภาพด ี มเีงนิทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

ฝึกอบรมการคน้คนืสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

6 ก.พ. 61  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร กลุม่ท่ี 1 
8 ก.พ. 61  Database Training : Access Engineering 
9 ก.พ. 61  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร กลุม่ท่ี 2 
23 ก.พ. 61  สาขาวชิาสหกจิศกึษา 

 

 

พัฒนาบุคลากร 

6-7 ก.พ. 61 หวัขอ้  การใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่การสบืคน้ 
(ออนไลน)์ ประจ าปงียประมาณ 2560 (ครัง้ที ่1)   
ศิรริชันี เพลครบุร ียพุาพร ประกอบกจิ 

8 ก.พ. 61 หัวข้อ   ประชมุคณะท างานกลุ่มวิเคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที ่1/2561  
คนึงนิตย ์หบีแกว้
19 ก.พ. 61 หัวข้อ  ขอ้ควรระมดัระวังในการปฏิบตังิานด้านการเงนิบญัช ี
งบประมาณ และพสัดุ  
 ณัชชา บวรพานิชย ์ สรุตัน์ตา จงมอบกลาง 
19 ก.พ. 61 หัวข้อ   แนวทางปฏิบตัใินการลงรายการเพือ่เปน็มาตรฐานใน
การด าเนนิงานระบบฐานขอ้มลูสหบรรณานกุรม  
คนึงนิตย ์หบีแกว้ 
20 ก.พ. 61 หวัขอ้    การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารยมืคนื
ระหว่างหอ้งสมดุสมาชกิบนฐานขอ้มลูสหบรรณานกุรม ครัง้ที ่1  
ขวญัแกว้ เทพวชิติ  

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่านมา 

5 ก.พ. 61    บุคลการทางการแพทย ์โรงพยาบาล มทส. 
16 ก.พ. 61   คณะอนกุรรมการรบัรองหลกัสตูรและสถาบนัการศกึษา 
       สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สภาวศิวกร  
26 ก.พ. 61   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศกึษา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรนิทร์ 

 

 ตลอดเดอืนกมุภาพนัธ์ ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา จดั 
นทิรรศการเร่ือง “รักนรัินทร์แหง่องคร์าชนัของแผน่ดนิ” เนือ่งในเดอืนแหง่
ความรัก โดยมกีจิกรรมตอบคำถามจากนทิรรศการ กจิกรรม DIY ประดษิฐ์
การ์ดและขยีนการ์ดบอกรักและหอ่ของขวญัในแบบตา่งๆ โดยผูท่ี้เขา้ร่วม
กจิกรรมจะไดรั้บชอ็กโกแลตหรือดอกกหุลาบ ท้ังนี ้มผีูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรม
กวา่ 100 คน 

ศนูยร์รณสารและสือ่การศกึษา จดักจิกรรม 
ในเทศกาลเดอืนแหง่ความรกั 


