
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  5  พ ฤ ษ ภ 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  

                        วันท่ี 9 เมษายน 2561 สโมสรเทคโนโลยสีุรนารี
ร่วมกบัศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าป ี พ.ศ. 2561 ณ อาคารสรุพฒัน ์ 2 เพือ่ความเป็นสริิมงคลใน
วาระดถิขีึน้ปีใหมไ่ทย (สงกรานต)์  กจิกรรมประกอบดว้ย การรดน้ าขอพร
จากทา่นอธิการบด ี การประกวดเทพสีงกรานต์ การจัดซุ้มอาหาร
บรรยากาศเป็นไปดว้ยความร่ืนเริง สนกุสนาน มพีนกังานของมหาวทิยาลยั
เขา้ร่วมกจิกรรมเป็นจ านวนมาก และขอขอบคณุบุคลากรศนูยบ์รรณสารฯ 
ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจในการจดักจิกรรมคร้ังนีใ้หส้ าเร็จ
ลลุว่งไปไดอ้ยา่งดยีิง่ 

    สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 16 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561  มีขา่วและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  
จัดกจิกรรมสรงน า้พระพุทธรปูเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย 

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศกึษา จดังานประเพณีสงกรานต์ มทส.  

ประจ้าป ีพ.ศ. 2561 

 ตลอดเดอืนเมษายน 2561 ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
จดักจิกรรมสรงน้ าพระพทุธรูป ณ บริเวณ อาคารบรรณสาร ชัน้ 1 
เพือ่ความเป็นสริิมงคลตอ้นรับเทศกาลปีใหมไ่ทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



          
เจ้าของ : 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 

ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1  

    “น าเร่ืองมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 
วนัเกดิในเดอืนพฤษภาคมดงันีค้ะ่ 

ศริวิรรณ (9 พ.ค.) ชยัสทิธิ ์(18 พ.ค.) ณรงค ์(20 พ.ค.)  
ขอใหทุ้กท ่านมคีวามสขุ สขุภาพแขง็แรง โชคด ีร่ ารวยเงนิทองนะคะ  

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษาจัดอบรมและแนะน้า 
การใช้หอ้งสมุดใหก้ับบุคลากรโรงพยาบาล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วันที่ 10, 23 เม.ย. 2561  

  

พัฒนาบุคลากร 

4 เม.ย. 61 หวัขอ้  โครงการประเมนิส านกังานทีเ่ปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม  
เรือ่ง ส านกังานสีเขยีว  
บดนิทร ์ยางราชย์ ณัฐพล เขตกระโทก 
5 เม.ย. 61 หัวข้อ    การบรหิารความเส่ียงในโครงการตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและระบบการควบคมุภายใน  
 อ.ดร. ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง ดวงใจ กาญจนศิลป์ ณัชชา บวรพานิชย ์ 
17 เม.ย. 61 หัวข้อ การประเมนิความเส่ียงแผนงานโครงการ   
ตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
สภุารกัษ์ เมนิกระโทก ณรงค ์สบุงกช ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดนิทร ์ยางราชย ์ 
ขวญัแกว้ เทพวชิติ ณัชชา บวรพานิชย ์
23 เม.ย. 61 วิทยากร "การใชฐ้านขอ้มลูสารสนเทศและระเบยีบการใช้
หอ้งสมดุใหแ้กบ่คุลากรในโรงพยาบาล"  
สภุารกัษ์ เมนิกระโทก จกัร ีรงัคะวตั 

24 เม.ย. 61  หัวข้อ การจัดท าคูม่อืการปฏิบตังิานทีเ่ปน็มาตรฐาน 
(Standard  Operating Procecure)  
เนาวรตัน์ มหาโคตร  ศิรวิรรณ ชมุกลาง 

24-25 เม.ย. 61  หัวข้อ การลงรายการตามมาตรฐานการท ารายการ
ระเบยีนในระดับสหบรรณานกุรมฯ  
คนึงนิตย ์หบีแกว้ ยพุาพร ประกอบกจิ 

25 เม.ย. 61  หัวข้อ การจัดท าคูม่อืการปฏิบตังิานทีเ่ปน็มาตรฐาน 
(Standard   Operating Procecure)  
ณัชชา บวรพานิชย ์ ธารนที กรมโพธิ ์
วิทยากร "การฝกึอบรมการสืบคน้ขอ้มลู การเขยีนเอกสารอา้งองิและการใช้
โปรแกรม EndNote"  
สภุารกัษ์  เมนิกระโทก 
 หวัขอ้  Show & Share การจัดท าโครงการในระบบ Project-Based  Management  
ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดนิทร ์ยางราชย ์ขวญัแกว้ เทพวชิติ ณัชชา  บวรพานิชย ์
หัวข้อ Basic PA and Sound reinforcement  
สเุมธ มานิมนต์ วสนัต์ ศักดิก์ าปัง เอกรฐั มุง่ยอดกลาง ชมุพร เขยีวชะอุ่ม 
หัวข้อ MS-Excel 2016 การใชฟ้งักช์ัน่ขัน้พืน้ฐานส าหรบังานส านกังาน  
สรุตัน์ตา จงมอบกลาง วไิลรตัน์ คเชนทรช์าติ 

30 เม.ย. 61  วิทยากร บรรยายในกจิกรรม UKPSF Fellowship  
Brotherhood 2018  
อ.ดร.ณัฏฐญา  เผอืกผอ่ง 
30 เม.ย.– 1 พ.ค. 61  หวัขอ้  โครงการประเมนิส านกังานทีเ่ปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม  
เรือ่ง การตรวจประเมนิส านกังานสีเขยีว   
บดนิทร ์ยางราชย ์ณัฐพล เขตกระโทก 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่านมา 

3 เม.ย. 61    บุคลากรทางการแพทย ์ 
       โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
21 เม.ย. 61   ผู้ปกครอง นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
       หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  


