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

               สวัสดีคะ่ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ก้ำวขึ้นปีที่ 18 เดือนมกรำคม 2563 ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องชำวบรรณสำรทุกท่ำน  
กองบรรณำธิกำรขออ ำนวยพรให้ทุกท่ำนมีควำมสุข สุขภำพแขง็แรง ประสบผลส ำเร็จดังใจหวังทุกประกำร น ำเร่ืองมำเล่ำฯ ฉบบันี ้
มีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกลำ่ว ดังนี้  

ศบส. จัดกิจกรรม “SUT Green Library  Fair 2019” 

       3 ธันวำคม 2562 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ จัดกจิกรรม  
“พบนักเขียน” โดยไดร้ับเกียรติจำก คุณพรชัย แสนยะมูล เจ้ำของ
นำมปำกกำ “กุดจี”่ นักเขียนรำงวัลลูกโลกสเีขียว เซเว่นบุค๊ อวอร์ด  
และเป็นผู้มผีลงำนชิงรำงวัลซีไรต์ โดยมีนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (นิเทศศำสตร์) และผูส้นใจ  เข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 120 คน  

 
 

 
 

ศบส. จัดกิจกรรม “พบนักเขียน : กุดจ่ี”  
นักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขยีว 

            3-4 ธนัวำคม 2562 ศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ จ ัดกจิกรรม     
    “SUT Green Library Fair 2019” ณ อำคำรบรรณสำร ช้ัน 1  
    โดย อ. ดร โศรฎำ แขง็กำร รองผูอ้ ำนวยกำร ศบส. เปน็ประธำนชในพธิเีปดิ 
    กจิกรรมประกอบดว้ย  กำรออกรำ้นจำหนำ่ยหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์  
    กำรเสวนำและนทิรรศกำร “กำรคดัแยกขยะ” รวมท้ังกำรแสดงดนตร ี
    จำกบคุลำกรและนักศึกษำ 

       13  ธนัวำคม 2562  รศ.ร.อ.ดร.กนตธ์ร ช ำนปิระศำสน ์ รองอธกิำรบด ี 
ฝำ่ยวชิำกำรและพฒันำควำมเปน็สำกล เขำ้เยีย่มชมกำรด ำเนนิงำนของ ศบส.  
โดยม ี อ.ดร.ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง ผูอ้ ำนวยกำร ศบส. และหวัหนำ้ฝำ่ย  
รว่มใหก้ำรตอ้นรบัและน ำชม 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
เยี่ยมชมการด าเนินงาน ศบส. 

         26 ธันวำคม 2562 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ น ำโดย  
อ. ดร.ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง ผูอ้ ำนวยกำร  พรอ้มดว้ย อ. ดร.โศรฎำ แขง็กำร     
รองผู้อ ำนวยกำร และตัวแทนพนักงำน ร่วมมอบถุงใส่ยำ ซึง่ท ำจำก
กระดำษที่ใช้แลว้ เช่น ซองบรรจุวำรสำร กระดำษเสียหนำ้เดียว น ำมำ
พับเป็นถุงส ำหรับใส่ยำ จ ำนวน 260 ใบ เพื่อมอบให้กับ รพ.มทส  
โดยมีนำยผำสุก ตีรชำติ หัวหน้ำแผนกเภสัชกรรม  และบุคลำกร
โรงพยำบำล เป็นตัวแทนรับมอบ   
 

 
 
 
 
 

ศบส. มอบถุงใส่ยาท่ีผลิตจากกระดาษท่ีใช้แล้ว 
ให้กับโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 



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 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087-8  email: srisui@sut.ac.th 
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        “นำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับน้ี ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วันเกิดในเดือนมกรำคมดังน้ีค่ะ  

นงลักษณ์ (6 ม.ค.) รักชนก (19 ม.ค.)  ธารนที (21 ม.ค.) 
 ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

ผูม้าเยีย่มชม 

3 ธ.ค. 62 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำล มทส. 
12 ธ.ค. 62    มหำวิทยำลยัรำชภฎับ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ  
17 ธ.ค. 62 Dr. Eng. Risdyono University Islam, Indonesia 
18 ธ.ค. 62   Lecturer and students from Thu Dau Mot Univ., 
 Vietnam 

2 ธ.ค. 62     สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
12 ธ.ค. 62     สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
15 ธ.ค. 62     สำขำวิชำกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและ 
  สำธำรณูปโภค 
26 ธ.ค. 62     ส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์

การพฒันา / การใหค้วามรูบ้คุลากร 

ศบส. จัดฝกึอบรมเชงิปฏบิติัการ  
เพือ่พฒันาทักษะ 21st Skill  ส าหรบันกัศึกษา 

ศบส. จัดกิจกรรม DIY New Year Gifts 2019  

     16-27 ธนัวำคม 2562  จดักจิกรรม  DIY New Year Gifts 2020     
    สำธิตและแนะนำวิธีกำรห่อของขวัญและกำรทำกำร์ดอวยพรแก่     
    นักศึกษำ ท ั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมำก  

ศบส. จัดฝกึอบรมการคน้คนืสารสนเทศ และการใชโ้ปรแกรม EndNote 

9 ธ.ค. 2562   หัวข้อ สุคนธบ าบัด กลิ่นแห่งการรักษาเพ่ือการ 
                   ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดจากชีวิตประจ าวัน 
                   และการท างาน                      
                    ดวงใจ กำญจนศิลป์ ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกลุ  
                    รัฐพงษ์ อูปแก้ว ยุพำพร ประกอบกิจ  

13 ธ.ค. 2562  หัวข้อ  การใช้งานระบบ SUT E-OFFICE 2019  
                   ส าหรบับรหิารจดัการระบบสารบรรณาายในมหาวทิยาลยั                         
                         สภุำภรณ ์ทนสนัเทยีะ  

19 ธ.ค. 2562  หัวข้อ  การเพ่ิมศกัยาาพใหก้บัคณะท างานตรวจสอบาายใน 
                         ประจ าหนว่ยงาน เพ่ือตรวจสอบคูม่อืการปฏบิติังานทีเ่ปน็  
                         มาตรฐาน                            
                          ดวงใจ กำญจนศลิป ์ณชัชำ บวรพำณชิย ์ 
23 ธ.ค. 2562  หัวข้อ  ประชมุคณะท างานบริการ ขา่ยงานหอ้งสมดุ 
                         มหาวทิยาลยัสว่นามูาิาค คร้ังที ่3/2562                               
                         ขวญัแกว้ เทพวชิิต 

13 ธ.ค. 62  กำรออกแบบสื่อ PowerPoint เพือ่กำรน ำเสนอ 
  อย่ำงมืออำชีพ โดย อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ 
18 ธ.ค. 62 กำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ  
  โดย ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลำง 

ศบส. จดักจิกรรม ตอบค าถามจากนทิรรศการ 
“การเสดจ็พระราชด าเนนิเลยีบพระนคร โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค” 

12 ธนัวำคม 2562 


