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

   สวัสดีค่ะ “นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก” ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 ฉบับนี้ มีข่ำวและกิจกรรมนำมำบอกกกล่ำว ดังนี้  

     ตลอดเดือนสิงหำคม 2562 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ก ำหนดจัดอบรมกำรใช้ห้องสมุด ณ ห้องบรรณสำรสำธิต อำคำร
บรรณสำร ชั้น 4 โดยมีนักศึกษำระดับปริญญำตรี เข้ำร่วมกำร
อบรมกว่ำ 2,800 คน 

 

7 ส.ค. 62 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
8 ส.ค. 62 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
9 ส.ค. 62  สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
14 ส.ค. 62 สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
15 ส.ค. 62 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
20 ส.ค. 62 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
22 ส.ค. 62 สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตพืช 
27 ส.ค. 62 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
29 ส.ค. 62 สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตพืช 

ศูนย์บรรณสารจัดอบรม การค้นคืนสารสนเทศ 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
จัดอบรมการใช้ห้องสมุด 



เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
111 ถ. มหำวทิยำลยั  ต.สรุนำร ี อ. เมอืง จ. นครรำชสมีำ 30000 โทรศัพท ์044-223087-8 

ทีป่รกึษา: ผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ 
บรรณาธกิาร: สภุำรกัษ ์เมนิกระโทก  กองบรรณาธกิาร : ธนัยกำนต ์สนิปร ุ จกัร ีรงัคะวตั  ชยัสทิธิ ์เปลง่วฒุไิกร 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8  email: srisui@sut.ac.th 
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     “นำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับนี้ ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วนัเกิดในเดือนกันยำยน ดังนี้ค่ะ  

ฐิตารีย์ (10 ก.ย.) จันทร์เพ็ญ (19 ก.ย.)  
ธันยกานต์ และวิไลลักษณ์ (27 ก.ย.)  

ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวนัเกดิ 

ผูม้าเยีย่มชม 

4 ส.ค. 62       Zhejiang Gongshang University (ZISU)  
     สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
29-30 ส.ค. 62 คณะครู นักเรยีน ในงำนนิทรรศกำร 
  ตลำดนดัหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 23  

 

ศูนยบ์รรณสารและสือ่การศกึษาจดักจิกรรม 

Mother’s Day (DIY Gifts: Come and share ide-

8-9 ส.ค. 62  ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ โดยฝำ่ยบริกำร
สำรสนเทศ จัดกิจกรรม Mother’s Day (DIY Gifts: Come and 
share ideas) ประกอบด้วย กำรห่อของขวัญ ประดิษฐ์กำรด์วันแม ่
ประดิษฐ์กระถำงใส่ต้นมะลิ ท้ังนี้ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 100 คน 

 
 

2 ส.ค. 2562 หัวข้อ ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
                  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562               
                   คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
20 ส.ค. 2562 หัวข้อ การบรรยายพิเศษ Entrepreneurial Dose   
                  "Innovation Driven Entrepreneuship (IDE)"                     
                   อ. ดร.ณัฎฐญำ เผือกผ่อง คนึงนิตย์ หีบแก้ว  
21-23 ส.ค. 2562 หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท า 
                  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษา             
                   บดินทร์ ยำงรำชย์ 
22 ส.ค. 2562 หวัขอ้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี 
                  ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์”  

                ณรงค์ สุบงกช สรำวุธ เอี่ยมศุภมงคล ธำรนที กรมโพธ์ิ    
                   ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล  

23 ส.ค. 2562 หัวข้อ วิทยากรและตัวแทนสถาบันร่วมเสวนา 
                  ในการประชุมสัมมนาวิชาการของบริษัท John Wiley  
                  and Sons Co.,Ltd.             
                  ดวงใจ กำญจนศิลป์ 
                  หัวข้อ ประชุมการใช้งานระบบบริหารจัดการ UC-TAL                       
                  ขวัญแก้ว เทพวิชิต วิไลลักษณ์ อินมีศรี 
26 ส.ค. 2562 หัวข้อ การบรรยายและเสวนา "SUT Academic Forum  
                  on Curriculum, Teaching & Learning"  
                  สุภำรักษ์ เมินกระโทก ธันยกำนต์ สินปรุ ขวัญแก้ว เทพวิชิต     
                   ณัชชำ บวรพำนิชย์  
27-29 ส.ค. 2562 หัวข้อ ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงาน   
                  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562  
                   พุทธชำติ เรืองศิริ 

28 ส.ค. 2562 หัวข้อ ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ                      
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์ ขวัญแก้ว เทพวิชิต ณัชชำ บวรพำนิชย์  
29 ส.ค. 2562  หัวข้อ การตรวจรับและการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ.ฯ  
                   และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์ ศิริรัชนี เพลครบุรี ขวัญแก้ว เทพวิชิต  
                    ยุพำพร ประกอบกิจ ณัชชำ บวรพำนิชย์  
30 ส.ค. 2562  หัวข้อ การประยุกต์ใช้ Google Forms ส าหรับการสร้าง 
                    แบบฟอร์มออนไลน์  
                    วิทวัฒน์ วะสุรี พันธ์วิรำ ปริญญำศรีเศวต  

                    หัวข้อ วิทยากรการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับ 
                    การประเมินหน่วยงาน 
                    จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

การพฒันา / การใหค้วามรูบ้คุลากร 


