
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  9  กั น ย 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  

      ตลอดเดอืนสงิหาคม 2561 ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา    
จัดอบรมการใชห้้องสมุดให้กับนกัศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี
เพือ่ใหน้กัศกึษาไดท้ราบเกีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศบรกิารสารสนเทศ 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกทีศ่นูยบ์รรรสารฯ จดัไวใ้หบ้รกิาร 

    สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 16 ประจ าเดือนกนัยายน 2561  มีขา่วและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้ 

     ศบส. จัดจ าหนา่ยเอกสารประกอบการสอน ให้กับนักศกึษา
ใหม ่ในสัปดาหแ์รกของการเปิดภาคการศึกษา 1/2561  บริเวณ 
โถงอาคารบรรณสาร ช้ัน 1  

     วนัท่ี 29 สงิหาคม 2561  ศบส. จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้  
เร่ือง “สมรรถนะของบคุลากรผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมดุ (เจ้าหนา้ทีห่อ้งสมดุ) 
เพือ่สนบัสนนุภารกจิการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย”  
โดยม ี อ.ดร.ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง ผูอ้ านวยการ ศบส. เป็นประธานกลา่วเปิด
กจิกรรม ท้ังนีม้ผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน  33  คน ไดแ้ก ่บรรณารกัษ์  พนักงาน
หอ้งสมดุ เจา้หน้าท่ีหอ้งสมดุ พนักงานธรุการ จาก ศบส. จ านวน 28 คน และ
ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 3 คน และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จ านวน 2 คน  

ศบส. จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศูนย์บรรณสารและส่ือการศกึษาจัดอบรมการใช้หอ้งสมุด 

ส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ยินดีต้อนรบัพนกังานใหม่  

      ศบส. ยนิดตีอ้นรับพนักงานใหม ่นายเมธี เตยีงพลกรัง  
ต าแหน่ง พนักงานบริการโสตทศันูปกรณ์  สังกัดฝา่ยบริการ-
สื่อการศกึษา 
     อกีทัง้มกีารหมุนเวยีนการปฏบัิตงิานภายในหน่วยงาน โดย
นางพัชรนิทร์ ด่านกลาง ไปปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ 
 
 

ศบส. จัดจ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียน 
ภาคการศึกษา 1/2561 



         เจ้าของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
       111 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สรุนารี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทรศพัท์ 044-223087-8 

        ทีป่รกึษา : ผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
    บรรณาธกิาร: สภุารักษ์ เมนิกระโทก  กองบรรณาธกิาร : ธันยกานต ์สนิปรุ  จกัรี รังคะวตั  ชยัสทิธ์ิ เปลง่วฒุไิกร 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8   email: srisui@sut.ac.th 

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

    “น าเรือ่งมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบับนี ้ขอรว่มอวยพรผูท่ี้มวีนัคลา้ย 
วนัเกดิในเดอืนกนัยายนดงันี้คะ่ 

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

ขอใหทุ้กท ่านมคีวามสขุ สขุภาพแขง็แรง โชคด ีร่ ารวยเงนิทองนะคะ  

การพัฒนา / การใหค้วามรูบ้คุลากร ประจ าเดอืนสงิหาคม 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่านมา 

16 ส.ค. 2561     ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ 
17 ส.ค. 2561     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กลุม่ 1 
21 ส.ค. 2561    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม กลุม่ 1 
22 ส.ค. 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม กลุม่ 2 
23 ส.ค. 2561 ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม  
27 ส.ค. 2561 นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ 
28 ส.ค. 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม กลุม่ 3 
29 ส.ค. 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม กลุม่ 4 
30 ส.ค. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กลุม่ 1 
31 ส.ค. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กลุม่ 2 

อบรมการคน้คนืสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

3 ส.ค. 2561  

หัวข้อ  ประชุม EBSCO Annual Conference 2018 
          ดวงใจ กาญจนศิลป์ ขวัญแกว้ เทพวิชิต  
หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท าระบบ   
          ห้องสมุดอัตโนมัตสิ าหรับสถาบันอุดมศกึษา 
          บดินทร์ ยางราชย์ 
9 ส.ค. 2561  

หัวข้อ  "Lifestyle in Metabolic syndrome" และการ ลดน  าหนัก  

          การออกก าลังกาย 
          ดวงใจ กาญจนศลิป์ ศริิรัชนี เพลครบุรี ยุพาพร ประกอบกิจ  

          พัชรนิทร์ ด่านกลาง                                                                 
หัวข้อ  ประชุมเชิงปฏบิัติการและทบทวนตัวชี วัด ส าหรับใช้ประกอบใน 

          เอกสารแผนปฏิบัตกิารมหาวิทยาลัย 2562 
          บดินทร์ ยางราชย ์ณัชชา บวรพานิชย์ 

9-10 ส.ค. 2561   

หัวข้อ ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ     

         ห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา ครั งที่ 3/2561 
         วิไลลักษณ ์อนิมีศรี 
17 ส.ค. 2561  

หัวข้อ การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรปูอเิล็กทรอนิกส์  

         โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 

          จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

28 ส.ค. 2561   

หัวข้อ  วทิยากร "เทคนิคการเขียนรายการอ้างอิงงานวิจัยสถาบนั" 
           ดวงใจ กาญจนศิลป ์
28-30  ส.ค. 2561  

หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท าระบบห้องสมุด 

          อัตโนมัตสิ าหรับสถาบันอุดมศกึษา 
          บดินทร์ ยางราชย์ 
30-31 ส.ค. 2561  

หัวข้อ  ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย   

          ส่วนภูมิภาค ครั งที่ 1/2561 
          พุทธชาติ เรอืงศิริ 

31 ส.ค. 2561  

หัวข้อ  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจทัิล   

          เอกสารส าคัญขององค์กร 
          จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์                                             
หัวข้อ  เทคนิคการสร้างสื่อน าเสนอด้วย PowerPoint แบบ InfoGraphics  

          ขั นพัฒนา 
          รัฐพงษ์ อูปแก้ว เนาวรัตน์ มหาโคตร วิษณุ กุหลาบ 

2 ส.ค. 2561 Dr. Dan Thai Cong and others Can Tho Univ., 
  Vietnam 
2 ส.ค. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International  
  Conference on English Language Studies  
  (ICELS) ครัง้ท่ี 3  
17 ส.ค. 2561 นักศกึษาแลกเปลี่ยน จากประเทศอินโดนเีซีย 
  และ สปป. ลาว 
23 ส.ค. 2561 คณะครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศกึษา คร้ังท่ี 22 

     

http://sutlib2.sut.ac.th/mis/TrainDetial.cfm?Train_ID=2838
http://sutlib2.sut.ac.th/mis/TrainDetial.cfm?Train_ID=2860

