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

   สวัสดีค่ะ “นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก” ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562 ฉบับนี้ มีข่ำวและกิจกรรมนำมำบอกกกล่ำว ดังนี้  

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากส านักพิมพ์ Wiley  

 ขอแสดงควำมยินดีกับ Mr. Sokha Kory ผู้ที่ได้รับรำงวัล Smart watch จำกส ำนักพิมพ์ Wiley  
และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมกิจกรรม 
กับศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
 
 



 เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
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     “นำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับนี้ ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วนัเกิดในเดือนมิถุนำยน ดังนี้คะ่  

ศุภธนิศร์  (16 มิ.ย.) ศักชัย (26 มิ.ย.) 
ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม 

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร  

14  พ.ค. 2562    ผูบ้รหิำรจำก Thu Dau Mot University   
  สำธำรณรฐัสงัคมเวยีดนำม 
23 พ.ค. 2562  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
    Global Entreprepreneurship Camp 2019  
29  พ.ค. 2562 นักเรียนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร ์
 

การฝกึอบรมการคน้คนืสารสนเทศ 
และการใชโ้ปรแกรม EndNote 

1 พ.ค. 2562   สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ (กลุ่มที่ 2) 
2 พ.ค. 2562   สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสตัว์ (กลุ่มท ี1)  
8 พ.ค. 2562   สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสตัว์ (กลุ่มท ี2)  
10 พ.ค. 62     สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสตัว์ (กลุ่มท ี3)  
   

2 พ.ค. 2562  หัวข้อ  แรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจ าของ 
          สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  
          ดวงใจ กำญจนศิลป์  ณัชชำ บวรพำนิชย์  

14 พ.ค. 2562  หัวข้อ  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับงาน  
          โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 2563   
          ดวงใจ กำญจนศิลป์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ ขวัญแก้ว เทพวิชิต  

ร่วมชมงาน InfoComm Southeast Asia 2019 (งานแสดงนวัตกรรม 
          ระบบภาพและเสียง)  
   15 พ.ค. 2562   
          อ. ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง ณรงค์ สุบงกช สรำวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
          ศุภธนิศร์ ครองสวัสด์ิกุล และเอกรัฐ มุ่งยอดกลำง  
   16 พ.ค. 2562    
          รฐัพงษ์ อูปแก้ว 

17 พ.ค. 2562  หัวข้อ  ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร 
          สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562  
          คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

20 พ.ค. 2562  หัวข้อ  เทคนิคการบริการที่ประทับใจตามมาตรฐานสากล 
          อย่างมืออาชีพ  
          สุภำภรณ์ ทนสันเทียะ  

22 พ.ค. 2562  หัวข้อ  สถิติเพื่อการวิจัย           
          สุภำรักษ์ เมินกระโทก  

23 พ.ค. 2562  หัวข้อ  สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
          ALIST USER Group ครั้งที่ 10  
          วิทวัฒน์ วะสุรี 

24 พ.ค. 2562  หัวข้อ  การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อเพิ่ม 
          ประสิทธิภาพการท างาน            
          พรรณิภำ อู่ผลเจริญ พรสุรีย์ บุตรวิชำ สุรัตน์ตำ จงมอบกลำง  
          วิไลรัตน์ คเชนทร์ชำติ  

30 พ.ค. 2562  หัวข้อ  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด 
          มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562  
          อ. ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง 


