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

       ระหวา่งวนัท่ี 2, 7, 14, 21, 24, 28 ม.ิย.2564  ฝา่ยบรกิารสือ่การศึกษา          
โดย กลุ่มงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ได้ร่วมให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   
ในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19 ของมหาวิทยาลัย 
 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 
  

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ฉบับนี้มีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผูร้ับบริการ 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ 
และการใช้โปรแกรม EndNote  

    10 มิ.ย. 2564    สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 
    16 มิ.ย. 2564    ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ 
    19 มิ.ย. 2564    ส านักวชิาแพทยศาสตร ์
    24 มิ.ย. 2564    ศูนย์กิจการนานาชาติ 
   
 

ศบส. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  
ในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19  



                   เจ้าของ : ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
111 ถ.มหำวิทยำลัย ต.สุรนำรี อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  
บรรณำธิกำร: สุภำรักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกำนต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

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

อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

1 ม.ิย. 2564     Innovation in Libraries: Accelerating Digital Transformation                     
                     ผู้เข้าร่วม 

                     ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
                 ห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564  
                 ผู้เข้ารว่ม คนึงนิตย ์หบีแก้ว  
2 ม.ิย. 2564    แลกเปล่ียนเรียนรู้ "การสรรสร้าง ส่งเสริม และส่ือสารของห้องสมุดในยุคดิจิทัล"                      
                 ผู้เขา้รว่ม อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง  ดวงใจ กาญจนศิลป ์ขวญัแกว้ เทพวชิติ    
                  สภุารกัษ์ เมินกระโทก  จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล  
                  พทุธชาต ิเรอืงศิร ิคนงึนติย ์หบีแกว้ ยพุาพร ประกอบกจิ วไิลลกัษณ ์อนิมศีร ี 
                  นงลักษณ์ จันตา ชัยสิทธิ ์เปล่งวุฒิไกร ธันยกานต์ สินปร ุจักร ีรังคะวัต  

6 ม.ิย.  2564    งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกบัการท างาน คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2564                     
                  ผู้ด าเนินรายการ  

9 ม.ิย. 2564     ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบอกรับฐานข้อมูล  
                  SCOPUS (1Jul. 21 - 30 Jun. 22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                       
                  ผู้เขา้ร่วม 

                  ประชุมคณะท างานบรกิาร ขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
                  ส่วนภมูิภาค ครั้งที่ 2/2564  
                  ผู้เขา้ร่วม  
14 ม.ิย. 2564    การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล  
                   ผู้เขา้ร่วม สุภารักษ์ เมนิกระโทก ธันยกานต์ สินปรุ นงลักษณ ์จันตา  
                   วิไลลักษณ ์อินมีศรี   
17 ม.ิย. 2564    ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
                  ส่วนภมูิภาค ที่ 3/2564  
                  ผู้เขา้ร่วม อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง  
                  Digital Audio Network 
                  ผู้เขา้ร่วม เมธ ีเตยีงพลกรัง  
23 ม.ิย. 2564      ประชุมคณะท างานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
                  ครั้งที ่1/2564  
                  ผู้เขา้ร่วม ยุพาพร ประกอบกิจ  
                  ข้อก าหนด ISO 9001: 2015                   
                  ผู้เขา้รว่ม  สุภารักษ์ เมินกระโทก ดวงใจ กาญจนศิลป์ ณัชชา บวรพานิชย์          
                   ธนัยกานต ์สนิปร ุ ชยัสทิธิ ์เปลง่วฒุไิกร จกัร ีรงัคะวตั พชัรนิทร ์ดา่นกลาง               

25 ม.ิย. 2564  แลกเปล่ียนเรียนรู้ "Open Athens มองผ่านประสบการณ์หอสมุด 
                 แหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"                   
                 ผู้เข้ารว่ม สภุารักษ ์เมินกระโทก  ดวงใจ กาญจนศิลป ์ 
                  ขวัญแก้ว เทพวิชิต จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ ์ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล    
                  พุทธชาติ เรืองศิริ คนึงนิตย์ หีบแก้ว ยพุาพร ประกอบกิจ  
                  วิไลลักษณ์ อินมีศรี นงลกัษณ์ จันตา จักร ีรังคะวัต 
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ISO 9001 : 2015 Corner

       ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ศูนย์บรรณสารฯ ก าหนดตรวจติดตามระบบ
บริหารคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดังนี้  
 1 มิ.ย. 2564     ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 2 มิ.ย. 2564     ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับศูนย์ ครั้งที่ 2 
 10 มิ.ย. 2564   ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับศูนย์ ครั้งที่ 3 
 16 มิ.ย. 2564   ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ผลการแก้ไข/การปอ้งกัน  
                      ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
 29 มิ.ย. 2564    ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับศูนย์ ครั้งที่ 4 

 

      “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิด 
ในเดือนกรกฎำคมดังน้ี 

เฉลย (3) สายสุดา (7) นุชทิรา (9) สุรัตตา (10)  
คนึงนิตย์ (11) โกสินทร์ (16) ปพิชญา (17) จีรนันท์ (27)  

ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข ร่ ำรวยเงินทอง สุขภำพแข็งแรง  
รักษำสุขภำพ ไม่ประมำท กำร์ดไม่ตกนะคะ 

อวยพรวันเกิด 

25 ม.ิย. 2564  อบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ลิขสิทธ์ิ  
                 ผู้เข้ารว่ม อ.ดร.ณฏัฐญา เผือกผ่อง ณรงค์ สุบงกช ณัชชา บวรพานิชย์   
                  ธันยกานต ์สินปรุ ศักชัย หันขุนทด  รัฐพงษ์ อูปแก้ว รักชนก บญุนวม  
                  สภุาภรณ์ ทนสันเทียะ สุรัตน์ตา จงมอบกลาง ชูเกียรติ หลอ่นกลาง  
                  ฐิตารีย์ เนียมสร้อย พรสุรีย์ บุตรวิชา จีรนันท์ เดชฉิมพลี รังษีรัตน์ ชุนใช้  
                  เพญ็ชนก วีรชัยสุนทร วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  

28-29 มิ.ย. 64 ประชุมกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical Day ครั้งที ่12                    
                  ผู้เขา้ร่วม นงลักษณ์ จนัตา วิไลลักษณ ์อินมีศรี 

 กรกฎาคม 2564 

วันที ่ กิจกรรม/บริการ สถานที่  

12 ก.ค.-1 ส.ค.   ปิดบริการห้องสมุด 
 ส ารวจหนังสือประจ าป ี2564 

ห้องสมุด 

16  ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามและ
รายงานผลการแก้ไข/ป้องกัน  
(CAR/PAR) 

ศบส. ชั้น 1  
& Zoom 

30 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ศบส. ชั้น 1  


