
ปี ที่  1 6  ฉ บั บ ที่  1 1  พ ฤ ศ จิ ก 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  

         ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา ยนิดตีอ้นรับพนกังานใหม ่  
นายวทิวฒัน ์ วะสรีุ (ตอ้ม) ต าแหนง่เจา้หนา้ท่ีวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร์ 
สงักดัฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

      วันท่ี 9 และ 11 ตุลาคม 2561 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา    
จัดกิจกรรมโต้วาทีน้องใหม ่2561 ชงิโล่อธิการบดี (ปีท่ี 8) โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากสำนักวิชาและนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
เข้าร่วมการแขง่ขัน มีผลการแขง่ขนั ดงันี ้
       ทมีชนะเลศิ ไดแ้ก ่ทมีสำนกัวชิาพยาบาศาสตร์ (1)  
       รองชนะเลศิ ไดแ้ก ่ทมีสำนกัวชิาสาธารณสขุศาสตร์   
       รางวลัชมเชย ไดแ้ก ่ทมีส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ (2)  
       ท้ังนี ้ ขอขอบคณุท่านคณะกรรมการประกอบดว้ย ผศ. ดร.หนึง่หทัย  
ขอผลกลาง ผศ. ดร.ปริญญา นอ้ยสา และ อาจารยภ์ทัรภร สฤษชสมบัต ิ  
รวมท้ังนกัศกึษา คณาจารยแ์ละผูป้ระสานงานจากทุกส านกัวชิา ท่ีใหค้วาม
ร่วมมอือยา่งดยีิง่   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ศบส. จัดกจิกรรม โตว้าทีนอ้งใหม่ ชิงโล่อธิการบดี  

(ปีที่ 8) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ยินดีต้อนรบัพนกังานใหม่ ศบส. 

ผู้บริหารและบุคลากร ศบส. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

      ระหวา่งวันท่ี 19 - 22 กันยายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากร 
ศบส. น าโดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ ศบส. 
นางขวัญแก้ว เทพวชิติ นางธารนที กรมโพธ์ิ นางเนาวรัตน์        
มหาโคตร นางธนภร รองจะโปะ และนางสาวศริิวรรณ ชุมกลาง 
เดินทางไปศกึษาดูงาน ณ Guizhou University of Finance and   
Economics  Library, Communication Center of Guiyang Confucius 
Academy และ Kaili University Library สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดา้นการบริหาร การบริการหอ้งสมดุและสือ่การศกึษา เพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้การบริหารงานการบริการและพฒันาหอ้งสมดุและสือ่การศึกษา 
ตลอดจนหารือเร่ืองความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนบุคลากรมา
ปฏบัิตงิานระยะสั้น  



         
 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  1 1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  

    “น าเรือ่งมาเลา่ น าขา่วมาบอก” ฉบบันี้ ขอรว่มอวยพรผูท้ีม่วีนัคลา้ยวนัเกดิ 
ในเดอืนพฤศจกิายน ดงันีค้ะ่ 

อ. ดร. ณฏัฐญา (23 พ.ย.) ขวัญแกว้ (15 พ.ย.)  
ดวงใจ (16 พ.ย.) ยพุาพร และ เพญ็ชนก (22 พ.ย.)  

ธนภร (27 พ.ย.) เฉลิมวัฒน ์(28 พ.ย.) 
ขอใหท้กุทา่นมสุีขภาพแขง็แรง มเีงนิทอง ร่่ารวยทกุทา่นนะคะ  

การพัฒนา / การใหค้วามรูบ้คุลากร ประจ าเดอืนตลุาคม 

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม ศบส.  

 
17  ตุลาคม 2561   
     ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 

อบรมการคน้คนืสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา 
และการใช้โปรแกรม EndNote 

4 ต.ค. 2561  

หัวข้อ   เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Book Fair 2019 : อ่าน...อิ่ม ปี 2  
          ศิริรัชนี เพลครบุรี คนึงนิตย์ หีบแก้ว  ยุพาพร ประกอบกิจ 

11 ต.ค. 2561 
หัวข้อ   ฝกึทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPeeXX             

          สุภารักษ์ เมินกระโทก ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดินทร์ ยางราชย์   

ขวัญแก้ว เทพวิชติ ศริิรัชนี เพลครบุรี ธันยกานต์ สินปรุ คนงึนิตย์ หีบแก้ว  

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  ณัชชา บวรพานิชย์   ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล 

เนาวรัตน์ มหาโคตร ประไพพิศ บูรณะธารารัตน์   นุชทิรา ช านิพงษ์   

สายสุดา เฟื่องจันทร์  ธารนที กรมโพธิ์ สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล วิไลลกัษณ์  

อนิมีศรี ยุพาพร ประกอบกิจ  รัฐพงษ์ อูปแก้ว  วษิณุ กหุลาบ จกัรี รังคะวตั  

พรรณิภา อู่ผลเจริญ พรสุรย์ี บุตรวชิาฐิตารีย์ เนียมสร้อย พัชรินทร์ ด่านกลาง 
วิไลรัตน์ คเชนทรช์าติ  

11-12 ต.ค. 2561 

หัวข้อ  ประชุมคณะท่างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

          ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561  

           พุทธชาติ เรอืงศิริ 

18 ต.ค. 2561 
หัวข้อ   Self Assessment หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานในสังกัด     
           ส่านักงานอธิการบดี             

            อ.ดร. ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง อ.ดร. โศรฎา แข็งการ  สุภารักษ์ เมินกระโทก     
ดวงใจ กาญจนศลิป์   ณรงค์ สุบงกช  บดินทร์ ยางราชย์  ขวัญแก้ว เทพวชิิต  
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  วิไลลักษณ ์อนิมีศรี ณัชชา บวรพานิชย์  จักรี รังคะวัต  
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  เนาวรัตน์ มหาโคตร ธารนที กรมโพธิ์  
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กลุ  

25 ต.ค. 2561  

หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย  

          ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561  
          อ.ดร. ณัฏฐญา เผอืกผอ่ง  

หัวข้อ  การใช้งานระบบ PBM กับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  

          ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
          สุภารักษ์ เมินกระโทก ดวงใจ กาญจนศิลป์ บดินทร์ ยางราชย ์ 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต  ณัชชา บวรพานชิย ์ 

1 ต.ค. 2561     ผู้บริหารและบคุลากรทางการแพทย์ 
        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3 ต.ค. 2561     คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุรววิัฒน์ มทส. 
4 ต.ค. 2561     คณะผู้บริหารงานวจิัยของเหมืองแม่เมาะ จ.ล าปาง 
5 ต.ค. 2561     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี นครราชสีมา 
5 ต.ค. 2561     ผู้มาเยี่ยมชมจากงานทุน มทส. 
26 ต.ค. 2561   คณาจารย์จาก Hunan University 
        บุคลากรแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย      


