
ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  2  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 4  

น า เ รื่ อ ง ม า เ ล่ า  

ข่ า ว ม า บ อ ก  

    ผูบ้รหิารและพนกังาน ศบส. เขา้

อยา่งไมเ่ปน็ทางการ 5 อันดับแรก   
ดงันี ้  
ระดับหน่วยงานขนาดกลาง  ศบส. ได้ อ ันดับท่ี 3  (5,460 กม.)  
รุ่นชายใหญ่  นายโกสินทร์ ธีรานนท์  อันดับ 1  (1,076.28 กม.)  
รุ่นชายกลาง  นายรังษีรตัน์ ชุนใช้      อันดับ 5  (197.2 กม.) 
รุ่นหญิงใหญ่  นางพัชรินทร์ ด่านกลาง  อันดับ 2  (941.12 กม.) 
รุ่นหญิงเล็ก   น.ส. วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ อันดับ 4  (352.6 กม.) 
     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างดยีิ่ง  

 

       วันท่ี 15  มกราคม 2564 ผู้แทนศบส. ร่วมกับส่วนอาคารสถานท่ี       
ลงพื้นที่สำรวจโรงเรยีนบ ้านกอกวิทยา อ.โชคชัย จ. นครราชสมีา เพือ่
เตรียมด าเนินโครงการ Back to School #13  

     สวัสดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2564 ฉบับนี้ มีขา่วและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้  

ผุ้บริหารและพนักงาน ศบส. 
ร่วมกิจกรรม SUT RUN TOGETHER 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธี เตยีงพลกรัง  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริการทัศนูปกรณ์  
สังกัด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา   
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. 

พนักงาน ศบส. ร่วมส ารวจโรงเรียน 
ในโครงการ Back to School #13 

ชายใหญ ่

ชายกลาง 
หญิงใหญ ่

หญิงเล็ก 



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 9  ฉ บั บ ที่  2  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 4  

          “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ที่มี 
วันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพนัธ์ ดังนี้ 

พรสุรีย์ บุตรวิชา (2 ก.พ.) ย่ิงยศ จอมพุทรา (25 ก.พ.)  
ณัฐพล เขตกระโทก (28 ก.พ.)  

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทอง ร่ ารวย 

อบรม สัมมนา  
และการพัฒนาบุคลากร 

อวยพรวันเกิด 

6-7 ม.ค. 2564   ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11   
                    "New Normal for Libraries: Opportunities &     
                    Challenges 
                    ผู้เข้าร่วม  จ านวน 34 ท่าน ประกอบด้วย 
                     ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ บรรณารกัษ ์

พนักงาน  
                     หอ้งสมดุ พนักงานธรุการ เจา้หน้าท่ีหอ้งสมดุ เจา้หน้าท่ีธรุการ 

14-29 ม.ค. 2564 หลักสูตร  Upskill & Re-skill "องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อ   
                   การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : อัตลักษณ์   
                   เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
                   ผู้เข้าร่วม  

15 ม.ค. 2564  
                    
                   ผู้เข้าร่วม  

21 ม.ค. 2564     Show & Share แนวปฏบิตัติามมาตรการสง่เสรมิ    
                     คณุธรรมและความโปรง่ใส 
                   ผู้เข้าร่วม 

                     ลขิสทิธิก์บัความทา้ทายของหอ้งสมดุในยคุดจิทิลั 
                   ผู้เข้าร่วม  
22 ม.ค. 2564   ประชุมรับฟังการจัดท าแผนกิจกรรมของ PBM และ      
                   ร่วมกิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรคการใช้งาน 
                   ระบบฯ (2564) 
                   ผู้เข้าร่วม 

 
25 ม.ค. 2564   จริยธรรมวิจัยในมุนษย์ หัวข้อ Human Subject   
                   Protection Course 
                   ผู้เข้าร่วม  

27 ม.ค. 2564  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด 
                   มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2564 
                   ผู้เข้าร่วม  

28 ม.ค. 2564  
                   ผู้เข้าร่วม  

       วันที่ 28 มกราคม 2564  ศบส. โดยคณะท างานห้องสมุดสีเขยีว 
จัดกิจกรรมเครือข่ายเรียนรูส้ื่อความห่วงใย ผ่านถุงใส่ยา ณ ห้องประชุม

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี เขา้ร่วมกิจกรรม 

ศบส. จัดกิจกรรมเครือข่ายเรียนรู้ 
สื่อความห่วงใย ผ่านถุงใส่ยา 


