
           สวัสดีค่ะ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ปีที่ 18 เดือนสิงหำคม 2563 ฉบับนี้ มีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

พนักงาน ศบส. เข้าร่วมกิจกรรม 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 30 ปี 

ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 3  

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

         27 กรกฎำคม 2563 พนักงำน ศบส. เข้ำร่วมกิจกรรมบวงสรวง 
พิธีสงฆ์ พิธปีรำศรัยท่ำนอธิกำรบดี เนื่องในโอกำสวันคลำ้ยวนัสถำปนำ
มหำวิทยำลัย ครบรอบ 30 ปี   
      ในโอกำสนี้ นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต   นำงสำววิไลลักษณ์ อนิมีศรี 
นำยวิทวัฒน์ วะสุรี นำยพันธ์วิรำ ปริญญำศรีเศวต เข้ำรับเกียรติบัตร  
ในฐำนะผู้มผีลงำนดีเดน่ที่ได้รบัรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก จำก
ผลงำน รางวัล ระดับดี กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรประเภทโปสเตอร์ 
เร่ือง “SUT Smart Book Return System” ในกำรประชุมวิชำกำร 
ระดับชำติ PULINET คร้ังที่ 10 วันที่ 8-9 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 
 

 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ 
ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา 

      29, 30 กรกฎำคม 2563 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรีและระดบั
บัณฑิตศึกษำออนไลน ์โดยให้ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
บริกำรสำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรเรียน กำรท ำวิจัยและวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

 



เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
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 ทีป่รกึษา: ผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ 
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ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8  email: srisui@sut.ac.th 

ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  8  สิ ง ห ำ ค ม  2 5 6 3  

     “น าเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ที่มี
วันคล้ำยวันเกิด เดือนกรกฎำคม ดังนี้ค่ะ  

เฉลย (3) สายสุดา (7) นุชทิรา (9) สุรัตตา (10)  
คนึงนิตย์ (11) โกสินทร์ (16) ปพิชญา (17) จีรนันท์ (27) 

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร 

ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
รว่มกจิกรรมสง่มอบโครงการพ่ีช่วยนอ้ง ครัง้ที ่12 

“BACK TO SCHOOL XII” 

 
18 ก.ค. 63  หัวข้อ ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 7 
                (ประจ าปี 2563) 
                อ.ดร. ณัฏฐญำ เผือกผ่อง  บดินทร์ ยำงรำชย์   
                 ดวงใจ กำญจนศิลป์ ขวัญแก้ว เทพวิชิต  
                 จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  

20-22 ก.ค. 63 หัวข้อ “การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA” 
                บดินทร์ ยำงรำชย ์ ดวงใจ กำญจนศิลป์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ 
                 วิไลลักษณ์ อินมีศร ี
 
22 ก.ค. 63  หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์    
                 นงลักษณ์ จันตำ               

23 ก.ค. 63  หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Team Education  
                อ.ดร. ณัฏฐญำ เผือกผ่อง   
 
29-30 มิ.ย. 63 หัวข้อ  พัฒนา 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสงู  
                   (The 7Habits of Highly Effective) 
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์    ณัชชำ บวรพำนิชย์  

ศนูย์บรรณสารและสือ่การศกึษา   
มอบ ถงุยาพอเพยีง...ทีเ่พยีงพอ ครัง้ที ่ 4 

   วันที่ 23 กรกฎำคม 2563 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
น ำโดย อ. ดร.ณัฏฐญำ เผือกผอ่ง ผู้อ ำนวยกำร ศบส. พร้อม
ตัวแทนพนักงำน ร่วมมอบ "ถุงใส่ยาพอเพียง ...ท่ีเพียงพอ"  
ในโครงกำรห้องสมุดสีเขียว ให้กับโรงพยำบำล มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี คร้ังที่ 4 จ ำนวน 300 ใบ ในโอกำสสถำปนำ
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ี30 ป ีวนัที ่27 กรกฎำคม 2563  

  3 กรกฎำคม 2563 ผู้แทน ศบส. ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงกำร 
พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 12 “BACK TO SHOOL XII” ณ ห้องสมดุ 
โรงเรยีนบำ้นหนองลำ้งชำ้ง อ. ปกัธงชยั จ. นครรำชสมีำ  โดย ศบส.  ไดร้บั
มอบจำกโครงกำรให้ด ำเนนิงำนกำรจดัห้องสมดุ รร. บำ้นหนองลำ้งชำ้ง 
 
 
         
  
 
 
 


