
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  6  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1  

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

 

    สวสัดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ปีที่ 16 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2561  มีขำ่วและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้ 

2, 9 พ.ค. 61  นักศึกษำสำขำวชิำพยำบำลศำสตร์ 

11 พ.ค. 61 นักศกึษำสำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 

23 พ.ค. 61  นักศกึษำสำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

24 พ.ค. 61  นักศกึษำส ำนักวชิำวศิวกรรมศำสตร์ 

30 พ.ค. 61  นักศกึษำส ำนักวชิำเทคโนโลยกีำรเกษตร และ 

  วศิวกรรมศำสตร์ 

 
 

 
 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  
ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูด้านการพยาบาล 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote for foreign students 

16 พฤษภาคม 2561 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษา ร่วมกบั 
ส านักพิมพ ์ELSEVIER จดัอบรมการใช้ฐานขอ้มูล Konvel 

 10 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ 
และการใช้โปรแกรม EndNote 



          
เจ้าของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

       111 ถ.มหำวทิยำลยั ต.สรุนำรี อ.เมอืง จ.นครรำชสมีำ 30000 โทรศพัท์ 044-223087-8 
        ทีป่รกึษา : ผูอ้ ำนวยกำรศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ 

    บรรณาธกิาร: สภุำรักษ์ เมนิกระโทก  กองบรรณาธกิาร : ธันยกำนต ์สนิปรุ  จกัรี รังคะวตั  ชยัสทิธ์ิ เปลง่วฒุไิกร 
ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8   email: srisui@sut.ac.th 

ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  6  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1  

    “น ำเร่ืองมำเลำ่ น ำขำ่วมำบอก” ฉบับนี ้ขอร่วมอวยพรผูท่ี้มวีนัคลำ้ย 
วนัเกดิในเดอืนมถินุำยนดงันีค้ะ่ 
 

ศภุธนศิร ์(16 ม.ิย.)   ศักชยั (26 ม.ิย.)   
 

ขอใหทุ้กท ่ำนมคีวำมสขุ สขุภำพแขง็แรง โชคด ีร่ ำรวยเงนิทองนะคะ  

พัฒนาบุคลากร 

7 พ.ค. 61 หวัขอ้  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure)  
ณรงค ์สบุงกช  ดวงใจ กำญจนศิลป์ บดนิทร ์ยำงรำชย ์ศุภธนิศร ์ครองสวสัดิก์ลุ  
เอกรฐั มุง่ยอดกลำง  ชมุพร เขยีวชะอุ่ม     ชูเกียรติ หล่อนกลำง  

9 พ.ค. 61 หัวข้อ  TF Series for Live Sound   
สเุมธ มำนิมนต์  วสนัต์ ศักดิก์ ำปัง  เอกรฐั มุง่ยอดกลำง  ชมุพร เชยีวชอุ่ม 

18 พ.ค. 61 หัวข้อ การน าระบบคณุภาพ ISO 9001 มาใชใ้นการประกนั
คณุภาพและการควบคมุคณุภาพ  
อ. ดร. ณัฏฐญำ เผอืกผอ่ง   อ. ดร.โศรฏำ แขง็กำร  สภุำรกัษ์ เมนิกระโทก  
ณรงค ์สบุงกช  ดวงใจ กำญจนศิลป์  บดนิทร ์ยำงรำชย ์ ขวญัแกว้ เทพวชิติ  
ณัชชำ บวรพำนิชย ์ จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์  วไิลลกัษณ์ อินมศีร ีจกัร ีรงัคะวตั  
ศุภธนิศร ์ครองสวสัดิก์ลุ  สรำวธุ เอ่ียมศุภมงคล ธำรนที กรมโพธิ ์ 
เนำวรตัน์ มหำโคตร  
22 พ.ค. 61 วิทยากร เรือ่ง "การตดิตัง้และการใชง้านเครือ่งเสียงกลางแจ้ง"  
ณรงค ์สบุงกช  สเุมธ มำนิมนต์  เ อกรฐั มุง่ยอดกลำง 

25 พ.ค. 61  วิทยากร เรือ่ง "การใชเ้ครือ่งมอืโสตทศันปูกรณ"์  
สเุมธ มำนิมนต์  เอกรฐั มุง่ยอดกลำง 

28 พ.ค. 61  หัวข้อ การวางแผนกลยทุธแ์ละการวางแผนการท างาน  
ดวงใจ กำญจนศิลป์  ขวญัแกว้ เทพวชิติ  ณัชชำ บวรพำนิชย ์  

30 พ.ค. 61 หวัขอ้  การสรา้งและการออกแบบรายงาน 3D ด้วยฟงักช์ัน่ 
Micosoft Excel 2016  
จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ์  ชมุพร เขยีวชะอุ่ม 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่า่นมา 

3 พ.ค. 61    ผู้บริหำร และบุลคลำกร        

                 มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี  

7 พ.ค. 61    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุรววิัฒน์ มทส. 

8 พ.ค. 61    นักศกึษำจำก University of Victoria, Canada 

21 พ.ค. 61   นักศึกษำจำก Zhejiang Gongshang University และ 

                 Hunan University of Humanities, Science and    

                 Technology สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 

 


