
ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 4  

น า เ รื่ อ ง ม า เ ล่ า  

ข่ า ว ม า บ อ ก  

   24 กมุภาพนัธ ์2564 ผ  บ้รหิารและพนักงาน ศบส. เขา้

  ดงัน้ี   
      ระดับหน่วยงานขนาดกลาง  ศบส.  อันดับท่ี 3  (5,460 กม.)  
      รุ่นชายใหญ่  นายโกสินทร์ ธีรานนท์  อันดับ 1  (1,076.28 กม.)  
      รุ่นชายกลาง  นายรังษีรัตน์ ชุนใช้      อันดับ 5  (197.2 กม.) 
      รุ่นหญิงใหญ่  นางพัชรินทร์ ด่านกลาง  อันดับ 2  (941.12 กม.) 
      รุ่นหญิงเล็ก   น.ส. ว ิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ อันดับ 4  (352.6 กม.) 
 

           4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย  
อ.ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร. โศรฎา แข็งการ       
รองผูอ้ านวยการ พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบถุงใส่ยาเพื่อแทน 
ความห่วงใย ในโครงการห้องสมุดสีเขียว ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 ใบ  

 

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนมนีาคม 2564 ฉบับนี้มีข่าวและกจิกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้  

ศบส. มอบถุงใส่ยาให้กบั รพ. ส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 

พนักงาน ศบส. เข้ารับรางวัล SUT RUN TOGETHER  
การเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ครั้งที่ 1  



เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
       บรรณำธิกำร: สุภารักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกานต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

      ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์ 3087 -8   email: srisui@sut.ac.th 

ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 4  

      “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิด 
ในเดือนมีนาคม ดังน้ี 

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

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินทอง ร่ ารวย 

อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

อวยพรวันเกิด 

4 ก.พ. 2564       ประชุมคณะท ำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุด 
                    มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 1/2564                      
                    ผู้เข้ำร่วม  

9 ก.พ. 2564       ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน  
                    และปรำบปรำมกำรทุจริต                    
                    ผู้เข้ำร่วม 

 
15 ก.พ. 2564     ประชุมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริต  
                    ให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัย                    
                    ผู้เข้ำร่วม 
                     ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
                    ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2564 

                    ผู้เข้ำร่วม  

18 ก.พ. 2564     กำรบริหำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและงำนด้ำนพัสดุ                     
                    ผู้เข้ำร่วม 
                    กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและบัญชี  
                    ผู้เข้ำร่วม 
                     กำรบริหำรงำนบุคคล 
                    ผู้เข้ำร่วม  

19 ก.พ. 2564      ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยบริกำรสำรนิเทศ  
                     ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2564                    
                    ผู้เข้ำร่วม  

23 ก.พ. 2564    อบรมออนไลน์ “พลังงำนหมุนเวียน”  
                     ผู้เข้ำร่วม บดินทร์ ยางราชย์ ดวงใจ กาญจนศิลป์  
                     จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ณัชชา บวรพานิชย์ ธันยกานต์ สินปรุ  
                     ธารนที กรมโพธิ์ วิทวัฒน์ วะสุรี พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
                     สภุาภรณ ์ทนสนัเทียะ เนาวรตัน์ มหาโคตร วไิลรตัน์ คเชนทรช์าต ิ
27 ก.พ. 2564    ประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยวำรสำรและเอกสำร ห้องสมุด 
                     สถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2564 
                     ผู้เข้ำร่วม  

           

 

 

 

 

ศบส. จัดกิจกรรม DIY ในเทศกาลเดือนแห่งความรัก 

การฝึกอบรมออนไลน์ 

10 ก.พ. 2564  ScienceDirect and Scopus for Research 
25 ก.พ. 2564   อบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม  
                         EndNote  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 

 


