
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  8  สิ ง ห 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  

      ขอแสดงความยนิดกีับบุคลากร ศบส. ท่ีเข้ารับรางวัลและ 
ชอ่ดอกไม้จากทา่นอธกิารบดี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลยั 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ดังนี ้
     1. อ.ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง คณาจารยพ์ี่เลีย้ง SUT-UKPSF 
Fellowship Brotherhood และไดรั้บเข็มระดับ Senior Fellow 
     2. นายวิษนุ กุหลาบ พนักงานดีเด่นสายปฏบัิตกิารวชิาชีพ
และบริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กลุ่มต าแหน่งผู้มผีลงานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและ/หรอืช่วยลดต้นทุน
ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
    3. นางสุภารักษ ์เมนิกระโทก บรรณารักษ์ช านาญการ 
    4. นางดวงใจ  กาญจนศิลป์  บรรณารักษ์ช านาญการ 
 
   
 
 

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

     5 กรกฎาคม 2561 ศบส. จดักิจกรรม Big Cleaning Day 
2018 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินส านักงาน 

สีเขียว โดยมี อ.ดร.ณัฏฐญา เผอืกผ่อง ผู้อ านวยการ ศบส.  

เป็นประธานในพิธีเปดิ  

     วนัท่ี 11-13 กรกฎาคม 2561 ศบส. ไดรั้บเกยีรตเิป็นสถานท่ีจดัประชมุ
คณะกรรมการอ านวยการขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
โดยไดรั้บเกยีรตจิาก ศ.ดร.สนัต ิ แมน้สริิ รองอธิการบดฝีา่ยวชิาการและ
พฒันาความเป็นสากล เป็นประธานในพธีิเปิดการประชมุ และมผีูบ้ริหาร
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 21 สถาบันเขา้ร่วมการประชมุคร้ังนี ้ 

ศบส. ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการงานข่ายงานห้องสมดุ 

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. ที่เข้ารับรางวัล 
และช่อดอกไม้เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 28 ปี 

ศบส. เข้ารับการประเมินส านักงานสีเขียว  

     19 กรกฎาคม 2561 ศบส. เข้ารับการประเมินส านักงานสีเขียวระดับ
ภูมิภาค โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 
     1. พ.ต.เตชิษฐ์ ประทุมมา จาก รพ.คา่ยสุรนารี  
     2. พ.ต.หญงิพรหมหทัย วงษ์พันธรักษ ์จาก รพ.คา่ยสุรนารี  
     3. นายบุญส่ง  สุทธโิคตร จาก เทศบาลเมอืงบุรรีัมย ์ 
     4. นายนรินทร์เดช น้ าทิพย ์จาก คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหดิล      
         (ผู้ตดิตาม) 

ศบส. จัดกจิกรรม Big Cleaning Day 2018 
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ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  

    “น าเร่ืองมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 
วนัเกดิในเดอืนสงิหาคมดงันีค้ะ่ 
 

ชมุพร (11 ส.ค.) ประไพพศิ (13 ส.ค.) ณชัชา (17 ส.ค.)  
ศริริชัน ี(21 ส.ค.) เนาวรตัน ์(24 ส.ค.) วสนัต ์(26 ส.ค.)  

 
ขอใหทุ้กท ่านมคีวามสขุ สขุภาพแขง็แรง โชคด ีร่ ารวยเงนิทองนะคะ  

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร 

5-6 ก.ค. 61 หวัขอ้  การวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 
อ.ดร.โศรฎา แขง็การ สภุารักษ์ เมนิกระโทก  จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์  
วไิลลกัษณ ์อนิมศีรี  

20 ก.ค. 61 หวัขอ้  ประชุมคณะท างานฝา่ยวเิคราะห์ทรพัยากร 
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ที่ 3/2561  
คนงึนติย ์หบีแกว้ 

24 ก.ค. 61 หวัขอ้  ประชมุชี้แจงแนวทางการให้ข้อมูลตวับ่งชี้ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศกึษา 2560  
อ.ดร.โศรฎา แขง็การ สภุารักษ์ เมนิกระโทก  จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์  
วไิลลกัษณ ์อนิมศีรี  

25 ก.ค. 61 หวัขอ้  การประยุกต์ใช้งาน Form Control ส าหรบัการ
ออกแบบ Dashboard Excel  
เนาวรัตน ์มหาโคตร  จกัรี รังคะวตั 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่า่นมา 

5 ก.ค. 2561     โรงเรียนประสาทวทิยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
6 ก.ค. 2561     คณาจารย์ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มทส. 
11 ก.ค. 2561    ชมรม มทส ต้านเอดส์และยาเสพติด 
13 ก.ค. 2561 คณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด 
  มหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค 
16 ก.ค. 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการหลกัสูตรระยะสั้น ส าหรับ 
  นักศกึษาตา่งชาต ิประจ าป ี2561 
23 ก.ค. 2561 คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
  อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
23 ก.ค. 2561 คณะวิศวกร จาก AIS 
24 ก.ค. 2561 Professor Dr.Masahiro Inoue and  
  Professor  Emiko Hirose Horton 

ศบส. ส ารวจหนงัสอืประจ าปี 2561 

         วนัท่ี 26,30,31 กรกฎาคม 2561  
อ.ดร.ณฏัญา เผอืกผอ่ง ผูอ้ านวยการ ศบส.  
เขา้ร่วมกจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่

 

ศบส. เขา้รว่มกจิกรรม ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่

    9-13 กรกฎาคม 2561 ศบส. ด าเนนิการส ารวจหนงัสอืประจ าปี 
2561 เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศ กอ่นเปิด
ภาคการศกึษา 

 


