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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 ำเดือนตุลำคม 2562 ฉบับนี้ มีข่ำวและกิจกรรมนำมำบอกกกล่ำว ดังนี้  

     23-24 ก.ย. 62 ศบส. จัดกิจกรรมพัฒนำแหล่งเรยีนรู้ชุมชน  
ณ โรงเรียนบ้ำนโป่งแมลงวัน จ.นครรำชสมีำ เพื่อพัฒนำห้องสมดุให้มี
บรรยำกำศส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน 
     กิจกรรมประกอบด้วย มอบโปรแกรมห้องสมดุ:ระบบลงทะเบียน
และค้นหำหนังสือ กำรจดัหมวดหนังสือตำมระบบทศนิยมดิวอี้ กิจกรรม
ตอบค ำถำม จำกนิทรรศกำร ตอบค ำถำมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจำกหนังสือ
อำ้งองิ กจิกรรมนนัทนำกำร รวมทัง้กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
กำรอ่ำนให้กับครูบรรณำรักษ์ โดยมีนักเรียนและครูเข้ำร่วมกิจกรรม 
กว ่ำ 120 คน  

     10 ก.ย. 2562 คณะท ำงำนโครงกำรห้องสมดุสเีขียว (Green 
Library) น ำโดยผู้อ ำนวยกำร และ รองผู้อ ำนวยกำร เข้ำศึกษำดูงำน
ห้องสมุดสีเขียว ณ 

กิจกรรมโต้วาทีน้องใหม่  2562 (ปีที่ 9)  
ชิงโล่อธิการบดี 

พนักงาน ศบส. ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

      6 ก.ย. 62  ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ โดยฝำ่ยบรกิำรสือ่กำรศกึษำ  
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“การสร้างองค์ความรู้ในการ
ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม”่ 
มีผู้ให้ควำมสนใจจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัเข้ำร่วมกิจกรรม
กว่ำ 70 คน 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

    วันท่ี 17 ,19 ก.ย. 2562 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ก ำหนด
จัดกิจกรรมโต้วำทีน้องใหม่ 2562 ชิงโล่อธิกำรบดี (ปีท่ี 9) โดยได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกส ำนักวิชำและนกัศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี เข้ำรว่ม
กำรแข่งขัน มีผลกำรแข่งขัน ดังนี้  
 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์
 รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมส ำนักวชิำแพทยศำสตร ์
 รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  
    ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรผู้ตดัสิน ประกอบด้วย  
ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ  
และนางสภุารักษ์ เมินกระโทก รวมทั้งนักศึกษำ คณำจำรย์และ    
ผู้ประสำนงำนจำกทุกสำนักวิชำ ท่ีให้ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง  

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
ณ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน จ.นครราชสีมา 



เจา้ของ : ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
111 ถ. มหำวทิยำลยั  ต.สรุนำร ี อ. เมอืง จ. นครรำชสมีำ 30000 โทรศัพท ์044-223087-8 

 ทีป่รกึษา: ผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ  รองผูอ้ ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ 
บรรณาธกิาร: สภุำรกัษ ์เมนิกระโทก  กองบรรณาธกิาร : ธนัยกำนต ์สนิปร ุ จกัร ีรงัคะวตั  ชยัสทิธิ ์เปลง่วฒุไิกร 
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     “นำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับน้ี ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วันเกิดในเดือนตุลำคมดังน้ีค่ะ  

พุทธชาติ (12 ต.ค.) เอกรัฐ (18 ต.ค.)  
ทวีศักดิ์ (22 ต.ค.) สุภาภรณ์ (30 ต.ค.)  

ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

ผูม้าเยีย่มชม 

12 ก.ย. 62       คณะครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์  
     จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
18 ก.ย. 62  ผู้บริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
20 ก.ย. 62   นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
25 ก.ย. 62   คณำจำรย์และนักศึกษำ      
                         จำก Akita University 

จดัฝกึอบรมการคน้คนืสารสนเทศ 
และการใชโ้ปรแกรม EndNote 

10 ก.ย. 62 Database Search and EndNote Training 
26 ก.ย. 62 ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร ์
 
 

2 ก.ย. 2562  หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการด าเนินการ 
                  ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA         
                  โศรฎำ แข็งกำร จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ วิไลลักษณ์ อินมีศรี 
 5 ก.ย. 2562  หัวข้อ Show & Share การจัดท าโครงการในระบบ  
                  Project- Based Management ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   
                   อ.ดร. ณัฏฐญำ เผือกผ่อง สุภำรักษ์ เมินกระโทก ณรงค์ สุบงกช     
                   ขวัญแก้ว เทพวิชิต ณัชชำ บวรพำนิชย์  
10 ก.ย. 2562 หัวข้อ การใช้งานระบบ SUT E-OFFICE 2019 ส าหรับ 
                   บริหารจัดการระบบสารบรรณ ภายในมหาวิทยาลัย                          
                   สุภำภรณ์ ทนสันเทียะ วิไลรัตน์ คเชนทร์ชำติ  

20 ก.ย. 2562 หวัขอ้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี 
                   ด้านการเงิน                  

                 ณัชชำ บวรพำนิชย์ ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล  

20 ก.ย. 2562 หัวข้อ Microsoft Excel 2016 การวิเคราะห์และสรุปผล  
                   ข้อมูลอย่างมืออาชีพ              
                   วิทวัฒน์ วะสุรี สุรัตน์ตำ จงมอบกลำง  

20-22 ก.ย. 2562 หัวข้อ กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย  
                   เทคโนโลยีสุรนารี "  
                   ณัฏฐญำ เผือกผ่อง  
23 ก.ย. 2562  หัวข้อ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
                    วิชาการระดับนานาชาติด้านสังคมศาสตร์                     
                    คนึงนิตย์ หีบแก้ว  
28 ก.ย. 2562  หัวข้อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าระบบ 
                   ควบคุมภายในจากคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)  
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์  

27 ก.ย. 2562 หัวข้อ ร่วมงานสัมมนา "อุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับ 
                   การศึกษาในอนาคต"                      
                                 อ.ดร. ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง ณรงค์ สบุงกช ศุภธนิศร ์ครองสวสัดิก์ลุ    
                    ปพิชญำ สุกหอม สุเมธ มำนิมนต์ รัฐพงษ์ อูปแก้ว  
                    ยิ่งยศ จอมพุทรำ  วสันต์ ศักดิ์ก ำปัง ศักชัย หันขุนทด 
                    เอกรัฐ มุ่งยอดกลำง ชุมพร เขียวชอุ่ม เมธี เตียงพลกรัง  
                   หัวข้อ ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ "Smart Education  
                   For Life Long Learning"   
                   รัฐพงษ์ อูปแก้ว  

30 ก.ย. 2562  หัวข้อ ภาวะผู้น ากับการสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ                      
                             อ. ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง ดวงใจ กำญจนศิลป์                       
                    ณัชชำ บวรพำนิชย์  สรำวุธ เอี่ยมศุภมงคล   

การพฒันา / การใหค้วามรูบ้คุลากร 

     30 ก.ย. 2562 พนักงำนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  
แสดงควำมขอบคณุผู้บริหำรในโอกำสครบวำระกำรบริหำรและร่วม
รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกนั  

พนกังาน ศบส.  แสดงความขอบคณุผูบ้รหิาร 


