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

               สวัสดีคะ่ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ปีที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์ 2563 น ำเร่ืองมำเล่ำฯ ฉบบันี้ มีขำ่วและกิจกรรม 
น ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. 
ได้รับรางวลัการน าเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี 

ศบส. เข้าร่วมกิจกรรม SUT ZERO WASTE DAY  

   วนัที ่1, 22 มกรำคม 2563 คณะท ำงำน “SUT  Library Corner@Drom” 
ไดไ้ปส ำรวจสถำนที ่เตรยีมด ำเนนิงำน SUT  Library Corner@Drom  
เพือ่ขยำยบรกิำรไปยงัหอพกันกัศกึษำ ณ หอพกัสรุนเิวศ 4   
 

 
 
 

      ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ ขอแสดงควำมยนิดกีบัพนกังำน ศบส.  
 ขวัญแก้ว เทพวิชิต วิไลลักษณ์ อินมีศรี วิทวัฒน์ วะสุรี  และ 
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต ในโอกำสได้รับรำงวัล ระดับดี  
จำกกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร ประเภทโปสเตอร์  ผลงำนเร่ือง 
“SUT Smart Book Return System” ในกำรประชุมวิชำกำร 
ระดับชำติ  PULINET 2020 ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET      
National Conference) ระหว่ำงวันที่ 8-9 มกรำคม 2563 
 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลำ จัดโดยขำ่ยงำน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 

 
 
 
 
 

 
 

คณะท างาน SUT Library Corner@Drom  
ส ารวจสถานท่ีเพื่อขยายบริการไปยังหอพักนักศึกษา 

    วันที่ 29-30 ม.ค. 2563 ศูนย์บรรณสำรฯ เข้ำร่วมกิจกรรม “SUT 
ZERO WASTE DAY” ณ อำคำรเรียนรวม 1 โดยได้ร่วมออกบธู  
จัดนิทรรศกำร เรื่องกำรคัดแยกขยะ/ขยะแปลงร่ำง/ชีวติใหม่ไร้ขยะ
ลดขยะลน้เมืองด้วยเทคนิค7R และเกม  
    นอกจำกนั้นยงัให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ถุงยาพอเพียง..ที่เพียงพอ” 

ร่วมระบำยสีถุงยำทีท่ ำจำกซองเอกสำรเก่ำ ก่อนน ำไปมอบให้กับ

โรงพยำบำล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี 

 
 
 

       15 มกรำคม 2563 ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ จดัอบรมเรือ่ง  
“ISO กบัการยกระดบัองคก์ร”  โดยไดร้บัเกยีรตจิำก นายพริณุ กลา้หาญ  
หัวหนำ้ส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร และ นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ หัวหนำ้ฝำ่ย
บรหิำรงำนทัว่ไป ศนูยบ์รกิำรกำรศกึษำ เปน็วทิยำกร  โดยมผีูอ้ ำนวยกำร   
ศนูยบ์รรณสำรฯ คณะท ำงำน TQA และตวัแทนหนว่ยงำนทีม่นีโยบำย
ด ำเนนิงำน ตำมเกณฑ ์TQA เขำ้รว่มอบรมครัง้นี ้

ศบส. จัดอบรม ISO กับการยกระดับองค์กร 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%847r?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxT_vjlntOd1w7Nc_rPfYDyOlIG5t2K-1R5a7bW2fSOQQWG6UOMlDku-ZcB6M2wlAREG6gLrudi44oWaXgzn0TIdgk7aAJVmOJDVxGY8OGYztao2XuSy5yA0VYb2iyuNEtrkLzueHvPgY4vTD1at9


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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        “นำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับน้ี ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วันเกิดในเดือนกมุภำพันธ์ดังน้ีค่ะ  

พรสุรีย์ (2 ก.พ.) ยิ่งยศ (25 ก.พ.) ณัฐพล (28 ก.พ.) 
 ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม 

 
6 ม.ค. 2563   บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำล มทส. 
22 ม.ค. 2563   นักเรียนผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ หลักสูตรพยำบำลศำสตร์  

9 ม.ค. 2563  ส ำนักวิชำเทคโนโลยสีังคม 
23 ม.ค. 2563     ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์
24 ม.ค. 2563     สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร 

ศบส. จดัอบรม “ลงทนุหุน้ออนไลน ์งา่ยแคค่ลกิ” 

ศบส. จัดฝกึอบรมการคน้คนืสารสนเทศ และการใชโ้ปรแกรม EndNote 

8-9 ม.ค. 2563 หัวข้อ ประชุมวิชาการระดับชาติ  PULINET 2020   
                  ครัง้ที ่10 (The 10th PULINET National Conference)  
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์ ขวัญแก้ว เทพวิชิต วไิลลักษณ์  
                   อินมีศรี  วิทวัฒน์ วะสุรี พนัธ์วิรำ ปริญญำศรีเศวต 
                     
23 ม.ค. 2563  หัวข้อ  ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ 
                  ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
                  คร้ังที่ 1/2563 
                   คนึงนิตย์ หีบแก้ว                           

31 ม.ค. 2563  หัวข้อ  ร่วมฟังบรรยายพิเศษ Entrepreneurial   
                   Dose หัวข้อ "Brainpower Strategic  
                   Solutions"                           
                         อำจำรย ์ดร. ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง 

31 ม.ค. 2563  หัวข้อ  การบริหารจัดการเอกสารด้วย  
                  MS-Word 2016                            
                          ธำรนท ีกรมโพธิ ์พรสรุยี ์บตุรวชิำ พนัธว์ริำ ปรญิญำศรเีศวต 
                        วไิลรตัน ์คเชนทรช์ำต ิ

    วันท่ี 15 มกรำคม 2563 ศูนย์บรรณสำรฯ ร่วมกับตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง “ลงทุนหุ้นออนไลน์ ง่ายแค่คลิก” 
ณ อำคำรเรียนรวม 2 ห้อง B5101 เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ พนักงำน 
และผูส้นใจได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงทุน โดยเฉพำะกำร
ลงทุนด้วยหุ้น รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้มุม SET Corner อีกดว้ย 
โดยมผีู้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกำรอบรมกว่ำ 300 คน 
 
 


