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

     20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับศนูยส์หกจิศกึษา
และพฒันาอาชพี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัอบรม 
“Startup รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ  Digital Disruption” ให้แก่
นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและผูส้นใจ  
     ทัง้นี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณฤทธ์ิ วรพงษ์ดี ผู้บริหารส่วนพัฒนา 
เนื้อหาหลักสูตร ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  
โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 560 คน 

 
  

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 ฉบับนี้มีข่าวและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดงันี้  

ศูนย์บรรณสารฯ  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดอบรม  

“Start Up รุ่นใหม่ เรียนรู้และเข้าใจ Digital Disruption” 

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมพบนักเขียน 
“อังคาร จันทราทิพย์”  

ดับเบิ้ลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ คนแรกของไทย 

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผูร้ับบริการ 

     25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมพบนักเขยีน 
“อังคาร จันทราทิพย์” ดับเบ้ิลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ คนแรกของไทย 
โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน 
 



                   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 

      “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิด 
ในเดือนมิถุนายน ดังน้ี 

ศุภธนิศร์ (16 มิ.ย.) ศักชัย (26 มิ.ย.)  
ขอให้ทุกท ่านมีความสุข ร่ ารวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง  

อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

อวยพรวันเกิด 

13 พ.ค. 2564      ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ  
                    ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564  
                    ผู้เข้าร่วม วิไลลักษณ์ อินมีศรี  
20 พ.ค. 2564      แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการถอดบทเรียน 
                    โอกาสของการเกิดทุจริตในหน่วยงาน                          
                    ผู้เข้าร่วม 

 
24 พ.ค. 2564     ประชุมวิทยจารณ์เพ่ือรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
                    ประกอบการพิจารณาเลือกกุล่มสถาบันอุดมศึกษาฯ                     
                    ผู้เข้าร่วม  
27 พ.ค. 2564      แลกเปล่ียนเรียนรู้ "OpenAthens มองผ่านประสบการณ์ 
                    หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"                     
                    ผู้เข้าร่วม ยุพาพร ประกอบกิจ 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ 
และการใช้โปรแกรม EndNote  

6 พ.ค. 2564   ส านักวชิาทันตแพทยศาสตร ์ 
11 พ.ค. 2564     ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
12 พ.ค. 2564     สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
13 พ.ค. 2564     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
24 พ.ค. 2564     ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ 
27 พ.ค. 2564     สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 
28 พ.ค. 2564     หลกัสตูรเวชศาสตรป์รวิรรต ส านักวชิาแพทยศาสตร ์
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ISO 9001 : 2015 Corner

     ระหว่างเดือนพฤษภาคม ศูนย์บรรณสารฯ ก าหนดตรวจติดตามระบบ
บริหารคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ดังน้ี  
   15 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน งานผลิตเอกสารกลาง 
   19 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   20 พ.ค. 64 ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน ฝา่ยพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
   21 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับศูนย์  
   24-25 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
   25 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน กระบวนการทบทวนโดย  
                     ฝ่ายบริหาร  
   25 พ.ค. 64 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
      


