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

       วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการเพื่อการบรกิาร
ชุมชนอย่างมืออาชพี”  โดยไดร้ับเกียรต  จากรองศาสตราจารย์   
ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธ การบดีฝ่ายว จัยนวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลย ี เปน็ประธานเปดิ และ ผศ.ดร.วลยั วฒันะศ ร  
และนกัศกึษาอาเซยีน  เป็นว ทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ พนักงาน 
ศบส. เข้าร่วมการอบรมจ านวน 58 คน  
     และระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 จัดฝึกอบรมนอก
สถานที่ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีพนักงาน ศบส. และ
นักศึกษาอาเซียน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ 
ลาว ฟลิ ปปนิส ์เวยีดนาม อ นโดนเีซยี รว่มดำเน นก จกรรมครัง้นี ้

    สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 16 ประจ าเดือนเมษายน 2561  มีขา่วและก จกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้ 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษา จัดโครงการฝึกอบรม 
การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษาจัดกจิกรรม 
เทศกาลเดือนแห่งความรัก 

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาจัดโครงการ 
 “เสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บรกิารเพื่อการบริการชุมชน 

อย่างมืออาชพี”  
      22 มนีาคม 2561 ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา ไดจ้ดัการ
ฝึกอบรมการแต่งกายด้วยผา้ไทย เพื่อเปน็การร่วมสืบสาน
และอนรุกัษว์ฒันธรรมการแตง่กายของไทย ทัง้นี ้ไดร้บัเกยีรต จาก 
นางชุต กาญจน์ แจ่มดาราศรี ผู้อ านวยการศูนย์หมอ่นไหม   
เฉล มพระเกยีรต  สมเดจ็พระนางเจา้ส ร ก ต ต ์ พระบรมราช นนีารถ 
(นครราชสมีา) และคณะ เปน็ว ทยากรใหค้วามรูแ้ละสาธ ตการแตง่กาย
ดว้ยผา้ไทย โดยมผีูส้นใจจากหนว่ยงานตา่ง  ๆเขา้รว่มการฝกึอบรม
เปน็จ านวนมาก    
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    “น าเร่ืองมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 
วนัเก ดในเดอืนเมษายนดงันีค้ะ่ 

จกัรี รังคะวตั (14 เมษายน) 
ขอใหท่้านมสีขุภาพด ี มเีง นทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษา  
ท าบุญประจ าป ีในเทศกาลปใีหม่ไทย 2561 

 วันท่ี 22 มีนาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ท าบุญประจ าปี และไหว้เจ้าที่เนือ่งในเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 เพื่อ
ความเป็นส ร มงคลและขวัญก าลังใจแก่พนกังาน 

 

พัฒนาบุคลากร 

8-9 ม.ีค. 61 หวัขอ้  ยทุธศาสตรก์ารวดัความส าเรจ็ขององคก์ร KPI    
ณัชชา บวรพาน ชย์ 

12 มี.ค. 61 หัวข้อ   การใชง้านระบบการจัดท าแผนปฏิบตักิารและ
งบประมาณผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(2562)  
ดวงใจ กาญจนศ ลป์ ณรงค ์สบุงกช ณัชชา บวรพาน ชย ์ 

13 มี.ค. 61 หัวข้อ วทิยากรในการเสวนา เรือ่ง ประสบการณก์ารฝกึอบรม 
และการพฒันาตนเองตามแนวทางของ UKPSF  
อาจารย ์ดร. ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง 
               หัวข้อ  การจัดท าแบบมาตรฐานการก าหนดต าแหนง่งาน 
พนกังานสายปฏิบตักิารวิชาชพีและบรหิารทัว่ไป   
สภุารกัษ์ เม นกระโทก ณรงค ์สบุงกช ดวงใจ กาญจนศ ลป์ บด นทร ์ยางราชย ์  
ขวญัแกว้ เทพว ช ต จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์  ณัชชา บวรพาน ชย ์
14 ม.ีค. 61 วิทยากร ในการเสวนา เรือ่ง ประสบการณก์ารฝกึอบรม และการ
พฒันาตนเองตามแนวทางของ UKPSF  
อาจารย ์ดร. ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง 

16,23 ม.ีค. 61  วิทยากร "การลงรายการทรพัยากรสารสนเทศใน DSpace"  
จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์ 

20-21 ม.ีค. 61  หัวข้อ ประชมุคณะกรรมการก ากบัการท างานและตรวจรบั
งานของทีป่รกึษาโครงการฯ  
บด นทร ์ ยางราชย ์

21-23 ม.ีค. 61 หวัขอ้  การพฒันาบคุลากรขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวิทยาลัย 
ส่วนภมูภิาค สู่ความเปน็เลิศ  
ว ไลลกัษณ์ อ นมศีร ีศภุธน ศร ์ครองสวสัด ก์ลุ ธารนที กรมโพธ  ์ 

27 ม.ีค. 61 หวัขอ้   ประชมุคณะท างานบรกิาร ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ส่วนภมูภิาค ครัง้ที ่2/2561  
ขวญัแกว้ เทพว ช ต 

29-30 ม.ีค. 61 หัวข้อ   ประชมุคณะท างานฝา่ยบรกิารสารนเิทศ หอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที ่2/2561  
ว ไลลกัษณ์ อ นมศีร ี

อวยพรวันเกิด 

ผูม้าเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่านมา 

 
16 มี.ค. 61    Mitsuru HAMANO, Ph.D 
       Faculty of Agriculture, SHINSU University 
29 ม.ีค. 61   สภาว ศวกร สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา  
 

        


