
ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  1 0  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3  

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

       3 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา น าโดย  
อ.ดร. ณฏัฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร. โศรฎา แข็งการ     
รองผู้อ านวยการ พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบถุงใส่ยาเพื่อแทน 
ความห่วงใย ในโครงการห้องสมุดสีเขียว ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน ์
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 ใบ  
 

     22, 24 กันยายน 2563  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม 
“โต้วาทีน้องใหม่ 2563” ชิงโล่อธิการบดี ปีท่ี 10  
      ผลการแข่งขัน 
           รางวัลชนะเลิศ  ทีมส านักวิชาแพทยศาสตร์  
           รางวัลรองชนะเลิศ  ทีมส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
           รางวัลชมเชย ทีมส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
     ท้ังนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 ผศ. ดร.ปริญญา น้อยสา ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
             รวมท้ังส านักวิชาท่ีส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน และเป็นกองเชียร์ 

           สวัสดีค่ะ “น าเร่ืองมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 18 เดือนตุลาคม 2563 ฉบับนี้ มีข่าวและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้  

ศบส. มอบถุงใส่ยาให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์ 
นครราชสีมา 

     11 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้ารับการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยคณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 
ประกอบด้วย 
    1. ผศ. ดร. รัตนวรรณ มั่งคั่ง (หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน) 
    2. นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (ผูต้รวจประเมิน) 
    3.  

    ทั้งนี้ อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ ผศ. ดร. โศรฏา แข็งการ 
รองผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะท างานโครงการห้องสมุดสเีขียว ให้
การต้อนรับและน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

 
 

ศบส. เข้ารับการตรวจประเมนิห้องสมุดสีเขียว 

ศบส. จัดกิจกรรม โต้วาทีน้องใหม่ 2563  
ชิงโล่อธิการบดี ปีที่ 10  

ศบส. ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากอธิการบดี 

      28 กันยายน 2563 ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ เป็นผู้แทน
รับ

ได้รับ 

และนางสาวประไพพิศ บูรณะธารารตัน์ เข้ารับรางวัลและเกยีรติบัตร
ประเภทบุคคล ในครั้งนีด้้วย 
  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZ


เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษา : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

       บรรณาธิการ: สุภารักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณาธิการ : ธันยกานต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  1 0  ตุ ล า ค ม  2 5 6 3  

      “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวนัเกิด 
ในเดือนตุลาคม ดังนี้ค่ะ 
                    พุทธชาติ (12 ต.ค.) เอกรัฐ (18 ต.ค.)  
                    ทวีศักดิ์ (22 ต.ค.) สุภาภรณ์ (30 ต.ค.)  

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทอง ร่ ารวยทุกท่านนะคะ 

ผู้มาเยี่ยมชม ศบส. ในเดือนที่ผ่านมา 

9 กันยายน 2563    ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจกลาง  
   (หนองสาหร่าย-ฝ.ร.ก.) 
18 กันยายน 2563  
              วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
23 กันยายน 2563  คณะครู นักเรียน รร. สังขละ จ. สุรินทร์ 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
และการใช้โปรแกรม EndNote ผ่าน ZOOM 

2 กันยายน 2563    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 
3 กันยายน 2563    ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
                         สาขาวิชานวัตกรรมวิศวชีวการแพทย ์
16 กันยายน 2563  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาบุคลากร 

อวยพรวันเกิด 

2 ก.ย. 63   หัวข้อ Show & Share ปัญหา อุปสรรคการใช้งานระบบ PBM 
                ณรงค์ สุบงกช ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดินทร์ ยางราชย์  
                ขวัญแก้ว เทพวิชิต ณัชชา บวรพานิชย์ สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 

2 ก.ย. 63    หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างรายงานสารสนเทศ 
                ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI 
                อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง เนาวรัตน์ มหาโคตร 

9 ก.ย. 63    หัวข้อ ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ  
                ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3/2563 
                วิไลลักษณ์ อินมีศรี 

10 ก.ย. 63  หัวข้อ การใช้งานระบบผลิตสื่อเสียง 
                สุเมธ มานิมนต์ ชุมพร เขียวชอุ่ม เมธี เตียงพลกรัง 

15 ก.ย. 63  หัวข้อ ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุด 
                มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 
                พุทธชาติ เรืองศิริ 

16 ก.ย. 63  หัวข้อ  
                อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง โศรฎา แข็งการ ณัชชา บวรพานิชย์     
                ดวงใจ กาญจนศิลป์ ณรงค์ สุบงกช บดินทร์ ยางราชย์  
                ขวัญแก้ว เทพวิชิต จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ จักรี รังคะวัต วิไลลักษณ์ อินมีศรี  

21 ก.ย. 63   ัวข้อ
                ณัชชา บวรพานิชย์ ศุภธนิศร์ ครองสวัสด์ิกุล 

24 ก.ย. 63  วิทยากร โครงการคลินิกวิจัยสถาบัน (วิจัยสถาบันไม่ใช่เรื่องยาก)   
               ประจ าปีงบประมาณ 2563 
                ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
28 ก.ย. 63  หัวข้อ  
                จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ทวีศักดิ์ ช านิพงษ์ สุรัตน์ตา จงมอบกลาง  
                วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ 


