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

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
เปิด SUT Library Corner@Dorm 

ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  9  กั น ย า ย น  2 5 6 3  

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

    25 สิงหำคม 2563 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  ก ำหนดให้มีพิธี
เปิด SUT Library Corner@Dorm ณ หอพักนักศึกษำสุรนิเวศ 4 
 โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนอธิกำรบดี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  
เป็นประธำนในพิธีเปิด อีกทั้งผู้บริหำร และตัวแทนนักศึกษำได้ร่วม
พิธีเปิดในครั้งนี้ 

ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
มอบปฎทินิใช้แลว้ใหโ้รงเรยีนการศกึษาคนตาบอด 

นครราชสมีา 

         18  สงิหำคม  2563  ศูยน์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ   
น ำโดยนำยบดินทร์ ยำงรำชย์ ประธำนคณะท ำงำนโครงกำร 
ห้องสมุดสีเขียว (SUT Green Library) พร้อมผู้แทน
พนักงำน ศบส. ได้มอบปฏิทินที่ใช้งำนแล้วให้กับโรงเรียน
กำรศึกษำ คนตำบอด นครรำชสีมำ เพ่ือน ำไปท ำบัตรอักษร
หรือสมุดอักษรเบลล์ส ำหรับนักเรียนผู้พิกำรทำงสำยตำ 
จ ำนวน 398 ฉบับ 



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

 ทีป่รกึษา: ผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ 
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ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  9  กั น ย า ย น  2 5 6 3  

     “น าเร่ืองมาเลา่ นำข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ที่มีวันคล้ำย
วันเกิด เดือนกันยำยน ดังนี้ค่ะ  

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

ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทอง 

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษาจดักจิกรรม 
Mother’s Day : Me to Mom ในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิ

ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  
แนะน าการอบรมการใชห้อ้งสมดุ 

และจ าหนา่ยเอกสารประกอบการเรยีนแกน่กัศกึษาใหม ่

8 ส.ค. 63   หัวข้อ การสื่อสารยุค social distancing 
               รัฐพงษ์ อูปแก้ว                 

24 ส.ค. 63 หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท า  
               ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
               บดินทร์ ยำงรำชย์   
25 ส.ค. 63 หัวข้อ  การใช้งานฐานข้อมลู ScienceDirect  
               ประจ าปีงบประมาณ 2563  
               สภุำรกัษ ์เมนิกระโทก ดวงใจ กำญจนศลิป ์นทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์ 
                ธันยกำนต์ สินปรุ จกัรี รังคะวัต นงลักษณ์ จันตำ 
                วิไลลักษณ์ อินมีศร ี
27 ส.ค. 63  อบรมเชิงปฏิบัติการการน าข้อมูลเข้าเว็บไซต์  
                 บดินทร์ ยำงรำชย์ พันธ์วิรำ ปริญญำศรเีศวต (ผู้ช่วยวทิยำกร) 

31 ส.ค. 63  หัวข้อ การใช้ MS Teams ส าหรับการประชุมออนไลน์  
                คนึงนิตย์ หีบแก้ว เนำวรัตน์ มหำโคตร ฐิตำรีย์ เนียมสร้อย 
                 พันธ์วิรำ ปริญญำศรีเศวต 

11 ส.ค. 63 คณะกรรมกำรตรวจประเมินโครงกำร EdPex 2020    
21 ส.ค. 63 นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
22 ส.ค. 63 บัณฑิตศึกษำส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
26 ส.ค. 63 นักเรียนค่ำยวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์  
               โรงเรียนมหิศรำธิบดี จังหวัดนครรำชสีมำ 

  ตลอดเดือนสิงหำคม 2563 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ตั้งจุดให้ค ำแนะน ำกำรอบรมกำรใช้ห้องสมุดออนไลน์ กำรใช้
บริกำรต่ำงๆ ก่อนสมัครเป็นสมำชิกห้องสมุด และเปิดจ ำหนำ่ย
เอกสำรประกอบกำรเรียนแก่นักศึกษำใหม่  

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร 

8-11 ส.ค. 63 ศูนย์บรรณสำรฯ จัดกิจกรรม Mother’s Day 
2020 : Me to Mom เนื่องในโอกำสวันแม่ ประกอบด้วย 
กำรห่อของขวัญ ประดิษฐ์กำร์ดวันแม่ เขียน

 
 

ผูม้าเยีย่มชม 

ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
จดัอบรมการคน้คนืสารสนเทศและโปรแกรม EndNote ผา่น ZOOM 

 3 ส.ค. 2563   สำขำวชิำเทคโนโลยีอำหำร 
13 ส.ค. 2563   ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ 
18 ส.ค. 2563  สำขำวิศวกรรมขนส่ง/โลจิสติกส ์
25,26 ส.ค. 2563  สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม  
31 ส.ค. 2563  สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 


