
ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 3  

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

               สวัสดีคะ่ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ปีที่ 18 เดือนมีนำคม 2563 น ำเร่ืองมำเล่ำฯ ฉบบันี้ มีขำ่วและกิจกรรม 
น ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

ศบส. จัดการสัมมนาพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ แสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง 

      25 กุมภำพันธ์ 2563 ศูนย์บรรณสำรฯ จัดสัมมนำประจ ำปี 
หัวข้อ กำรจัดท ำเอกสำรตำมมำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ
เพื่อรองรับระบบ ISO 9001: 2015 โดยได้รับเกียรติจำกท่ำน
อธิกำรบดี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธำนในพิธีเปิด 
กำรสัมมนำ และ รศ. ดร.สยำม อรุณศรีมรกต เป็นวิทยำกร 
 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนศูนย์บรรณสำรฯ  เข้ำร่วมกำร
สัมมนำ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

       28 กมุภำพันธ ์2563 จดักำรสมัมนำพนกังำน ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ณ แสงจนัทร ์รสีอรท์ จ. ระยอง  
 
 

 
 

 
 
 
 

ศบส. จัดการสัมมนาพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรื่อง “กาจัดท าเอกสารตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  

เพื่อรองรับระบบ ISO 9001: 2015 

ศบส. มอบถุงยาพอเพยีง..ท่ีเพียงพอ ครั้งที่ 2 

          วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ น ำ
โดย อ.ดร. ณฏัฐญำ เผือกผ่อง ผู้อ ำนวยกำร อ.ดร.โศรฎำ แข็งกำร  

รองผู้อ ำนวยกำร พร้อมตัวแทนพนักงำน ร่วมมอบ "ถุงใส่ยาพอเพียง 

...ที่เพียงพอ" ในโครงกำรห้องสมุดสีเขียว ให้กับโรงพยำบำล 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำรี ครัง้ที่ 2 จ ำนวน 772 ใบ 



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 

ปี ที่  1 8  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 3  

        “นำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ฉบับน้ี ขอร่วมอวยพร 
ผู้ที่มีวันคล้ำย วันเกิดในเดือนมีนำคมดังนี้ค่ะ  
 

พัชรินทร์ ด่านกลาง (10 มี.ค.) สเุมธ มานิมนต์ (12 มี.ค.)  
สุภารักษ์ เมินกระโทก และพรรณิภา อู่ผลเจริญ (21 มี.ค.)   

 
ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข สุขภำพแข็งแรง ร่ ำรวยเงินทองนะคะ  

อวยพรวันคล้ายวันเกิด 

ผู้มาเยีย่มชม 

 
21 กุมภำพันธ์ 2563  คณะครูโรงเรียนเมืองคง นครรำชสีมำ 
25 กุมภำพันธ์ 2563  The Visit of University of Victoria 
   Delegate 
27 กุมภำพันธ์ 2563  VIES University College 
  

 
 
 

การพัฒนา / การใหค้วามรูบุ้คลากร 

18-21 ก.พ. 2563 หัวข้อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท า  
                       ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษา                      
                        บดินทร์ ยำงรำชย์ 

20-22 ก.พ. 2563 หัวข้อ ประชุมคณะท างานข้อมลูท้องถิ่น ข่ายงาน 
                       ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค คร้ังท่ี 1/2563                      
                       พุทธชำติ เรืองศิริ  

21 ก.พ. 2563     หัวข้อ ร่วมงาน Panasonic Business Solution  
                      Open House 2020                           
                              อำจำรย ์ดร. ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง ณรงค ์สบุงกช  
                              สรำวธุ เอีย่มศภุมงคล สเุมธ มำนมินต ์ศภุธนศิร ์ครองสวสัดิก์ลุ  
                              รฐัพงษ ์อปูแกว้  วสนัต ์ศกัดิก์ ำปงั  เอกรฐั มุง่ยอดกลำง   
                              ชุมพร เขยีวชอุม่ วทิวฒัน ์วะสรุ ี
                       
                       หัวข้อ โครงการอบรมเทคนิคพิธีกรในหน่วยงาน     
                       "หลักสูตรบุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ"  
                       ธนัยกำนต ์สนิปร ุ
 
                       หัวข้อ สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย  
                       ห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2563                                   
                       คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

24 ก.พ. 2563     วิทยากร "การใช้วัสดุธรรมชาติแปรรูปเพ่ือสร้าง   
                       มูลค่าเพ่ิม"    
                              พชัรนิทร ์ดำ่นกลำง 


