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

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

      14 กันยายน 2561 ศบส. เข้ารับการประเมินสำน ักงานสีเขียว
ระดับประเทศโดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี ้ 

     1. นายทรงศักดิ์ ควรคิด  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

     2. นายสมศักดิ์ รักกุศล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรรีัมย ์

     3. รศ.ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

     4. นายสุประกิจ ทองดี  มหาวิทยาลัยมหดิล (ผูส้ังเกตการณ)์ 

    สวสัดีค่ะ “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ปีที่ 16 ประจ าเดือนตุลาคม 2561  มีขา่วและกิจกรรมดังนี้ 

    25 กนัยายน 2561 อ. ดร.ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง ผูอ้ านวยการ ศบส. พรอ้มดว้ย
คณะท างาน TQA ศึกษาดงูานหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ท่าพระจนัทร ์

 

  
 อดีต        ดั่งหยั่งรากลึก ความดี 
 ผู ้           รู้รอบ มากมี หลากด้าน  
 อ ำนวย     สิ่งสร้างสรรค์ ล้วนประเสริฐ 
 กำร         ก่อประโยชน์คุณาการ บรรณสารเรา 
 นฤ          บ่หม่น บ่หมอง แม้นฉันใด 
 มล   ทินบ่มีใกล้ ให้เหหัน 
 รักษำ  คุณความดงีาม ผ่านวานวัน 
 สุข  เกษียณ เกษมสันต์ นรัินดร 

    24 กนัยายน 2561 อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ ศบส. พร้อมดว้ยพนกังาน 
เขา้มอบกระเชา้และร่วมงานมทุติาจติ อ. ดร.นฤมล รักษาสขุ  อดตีผู้อ านวยการ ศบส. ในวาระ
เกษยีณอายุราชการ  

 
 

มอบกระเช้าและร่วมงานมุทติาจติ 
ในวาระเกษียณอายุราชการ อาจาย์ ดร.นฤมล รักษาสุข 

ศบส. เข้ารับการตรวจประเมิน 
ส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ 

ศบส. จัดกจิกรรมหอ้งสมุดเคลื่อนที่ 2561  
โรงเรียนบ้านหนองปร ู

   17 กันยายน 2561  ศูนย์บรรณสkรและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนท่ี ณ โรงเรยีนบ้านหนองปรู นครราชสีมา เพื่อสง่เสริม
การรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรยีน กิจกรรมประกอบดว้ย การจัด
ห้องสมุดตามระบบทศนิยมดวิอี้ กิจกรรมหนังสอืท ามือ กิจกรรม
นันทนาการ นอกจากนี ้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมสง่เสริม
การอา่นให้กับครูบรรณารักษ์ โดยมีนักเรียนและครูเขา้รว่มกิจกรรมกว ่า 
120 คน 

  
 

ศึกษาดูงานหอสมดุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 



         
 เจ้ำของ : ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ี

       111 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สรุนารี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทรศพัท์ 044-223087-8 
        ทีป่รกึษา : ผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  รองผูอ้ านวยการศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 
    บรรณาธกิาร: สภุารักษ์ เมนิกระโทก  กองบรรณำธกิำร : ธันยกานต ์สนิปรุ  จกัรี รังคะวตั  ชยัสทิธ์ิ เปลง่วฒุไิกร 

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

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

    “น าเรือ่งมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบบันี้ ขอรว่มอวยพรผ  ู้ทีม่วีนัคลา้ยวนัเกดิ 
ในเดอืนตุลาคมดงันีค้ะ่ 

พทุธชำต ิ(12 ต.ค.) เอกรฐั (18 ต.ค.)  
ทวีศกัด์ิ (22 ต.ค.) สุภำภรณ ์(30 ต.ค.)  

ขอใหท้กุทำ่นมสุีขภำพแขง็แรง มเีงนิทอง ร่ ำรวยทกุทำ่นนะคะ  

การพัฒนา / การใหค้วามรูบ้คุลากร ประจ าเดอืนกนัยายน 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส. ในเดอืนทีผ่่านมา 

3 ก.ย. 2561  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุม่ที่ 1 (เช้า) 
3 ก.ย. 2561  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุม่ที่ 2 (บ่าย) 
4 ก.ย. 2561  สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุม่ที่ 3 
5 ก.ย. 2561  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร กลุ่มที่ 1 
6 ก.ย. 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช กลุ่มที่ 2 
7 ก.ย. 2561  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 
8 ก.ย. 2561  การฝึกอบรมเชิงปฎิบตัิการ การใช ้Google  
     ให้มากกว่าการสืบค้นและการประเมินสารสนเทศ 
10 ก.ย. 2561 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
10 ก.ย. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง กลุม่ที่ 1 (บ่าย) 
11 ก.ย. 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุม่ที่ 4 
12 ก.ย. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร กลุ่มที่ 2  
14 ก.ย. 2561 Wiley Author Workshop Publishing with Success 
24 ก.ย. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง กลุม่ที่ 2 
26 ก.ย. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง กลุม่ที่ 3 

 

อบรมการคน้คนืสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

5 ก.ย. 2561  

หัวข้อ  กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Boffice 2018  
          เนาวรัตน์ มหาโคตร วิไลรัตน์ คเชนทรช์าติ  

6-7 ก.ย. 2561 
หัวข้อ   ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ห้องสมุด    
           สถำบันอุดมศกึษำ ครั้งที่ 2/2561  
           ณรงค์ สุบงกช สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 

13 ก.ย. 2561 
หัวข้อ   "Lifestyle in Metabolic syndrome" กำรลดน้ ำหนัก  
           และกำรออกก ำลังกำย ครั้งที่ 2  
           รัฐพงษ์ อูปแก้ว 

18-20 ก.ย. 2561  

หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำน 

          ของท่ีปรึกษำโครงกำรฯ  
          บดินทร์ ยางราชย์ 

19 ก.ย. 2561  

 หัวข้อ ศลิปะกำรท ำงำนกับระบบเสียงสมัยใหม่  
          สุเมธ มานิมนต์  เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง 

20 ก.ย. 2561   

หัวข้อ สัมมนำพำนำโซนิคโปรเจคเตอร์ ส ำหรับกำรศึกษำในโลกดจิิตอล  
         ณรงค์ สุบงกช ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กลุ สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 
25 ก.ย. 2561  

หัวข้อ  ศกึษำดูงำน ISO 9001:2015  ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

          ท่ำพระจันทร์ 

          อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง อ.ดร. โศรฎา แขง็การ สภุารักษ ์เมนิกระโทก    
ณรงค์ สุบงกช  ดวงใจ กาญจนศลิป์ บดินทร์ ยางราชย์   ขวัญแก้ว เทพวิชติ 
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ณัชชา บวรพานิชย์  ธารนที กรมโพธิ์ จักร ีรังคะวัต   

ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กลุ  เนาวรัตน์ มหาโคตร สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
วิไลลักษณ์ อินมีศรี  

หัวข้อ  กำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแลกเปลีย่นเรียนรู้ปัญหำ    

           อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรฯ 

           ศิริรัชนี เพลครบุร ีพุทธชาติ เรอืงศิริ ยุพาพร ประกอบกิจ 

27 ก.ย. 2561   

หัวข้อ  กำรปรับปรุงพัฒนำและกำรใช้งำนระบบ PBM กับระบบ MIS  

          ของมหำวิทยำลัย 

          อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง อ.ดร. โศรฎา แขง็การ สภุารกัษ ์เมนิกระโทก 

ณรงค์ สุบงกช ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดินทร์ ยางราชย์   ขวัญแก้ว เทพวิชติ 
ณัชชา บวรพานิชย์  

    

   18 ก.ย. 2561  

   เอกอัครราชทูตอาณาจักรภูฏาน           

   ประจ าประเทศไทย 

     

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

